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Historia do Brasil 

A fi iSTORIA DO BRASIL É GERALMENTE DIVIDIDA 

EM DUAS PARTES : 

I - Brasil dependente de Portugal ou a elle unido, de 
1500 a 1822, sendo: 

de 1500 a 1763 como colonia portugucza, 
de 1763 a 1815 como vice-reino, 
de 1815 a 1822 como re;.,o unido ao de Po,·tugal. 

II - Brasil independente, de 1822 em deanLe, sendo: 

de 1821 a 1889 como Imperio. 

de 1889 em deante como Republica. 

I 

\ 



NOÇÕES DE HISTORIA DO BRASIL 

CAPITULO I 

AS GRANDES NAVEGAÇÕES DO SECULO XV. A 
AMERICA E O BRASIL 

P elo seculo XV bem es-
0 mundo conhecido no cassas eram as noticias que 

seculo XV da superfície do globo pos-
suíam os povos civilizados 

da Europa. Conheciam apenas parte do velho conti
nente: os paizes europeus, os contornos africanos do 
Mediterraneo, o delta do Nilo e o Egypto, a Syria e 
a Palestina; e tinham noticias vagas e confusas do Oriente. 
A terra era ordinariamente representada por um disco, não 
obstante se conservar entre os sabios, geogl·aphos e cosmo
graphos alguma idéa da espher.icidade. Jerusalem occupava 
o centro desse disco, em cujo bordo, em tomo das terras, se 
estendia o Oceano. Por alguns mappas, entre os quaes o 
de Fra Jlfauro (1459), encontrado no palacio dos doges 
em Veneza; pelos desenhos da obra !mago lfundi de 1493, 
pelo globo construido em 1492 por Martim Behaim, pode
mos apprehender as idéas geographicas da época, isto é, 
dos fins da idade média. Eram os mappas, em geral, 
grosseiros modelos de m appa-mundi, em que se repre
sentava, pois, toda a superfície da terra, com mui
tas indicações fantasticas, e além delles usavam os mariti
timos de cartas especiaes das costas que frequentavam, nas 
quaes se indicavam tambem os portos principaes, - eram 
os porlufan o.J. 

Entre os paizes organizados da Europa central e 
occidental, pelos fins do seculo, (*)podem-se citar o reino de 
P ortugal, a Espanha (reinos de Castella, Aragão e Na varra), 
a França (muito subdividida, comprehendendo os dominios 

(*) Em Vida! Lablacbe LlilaJ HiJiorique, veja-se a carta 29. 
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do rei e numerosos feudos), o imperio da Allemanha, os rei
nos da Tnglatena e da Escossia, etc. Na Italia floresciam 
as republicas de Veneza, Genova, Florença, Sienna, os 
Estados da Igreja, os reinos de Napoles, Sicília e Sar
denha e alguns principados independentes, frequentemente 
em luda umas com as outras essas unidades políticas. 
Para Léste da Europa ficavam a Hungria, a Bohemia, a 
Polonia, a Russia, etc. A Sueste era o Imperio Ottomano, 
cujos tenitorios se estendiam tambem pela Asia. Para os 
lados do Oriente ficavam, na Asia, a Arabia, a Persia, 
as Indias, a China ou Cathay e finalmente, no extremo 
oriente, o Japão (Zipango ou Cipango). Da A f rica só se 
conheciam o Egypto e os povos da costa mediterranea, da 
Libya, de Trípoli, de Argel_ de Marrocos, etc. 

Importantíssimas haviam 
Relações entre o Occidente sido nos seculos anteriores 

e o oriente. Marco Polo as relações de commercio 
entre os povos do Occi

dente e os do Oriente, relações particularmente desenvol
vidas pelas Cruzadas (1095-1270). No seculo XIII foi ás 
republicas marítimas italianas, sobretudo a Genova e a 
Veneza, que coube o domínio commercial do Levante, de 
todos os paizes asiaticos, comprehendidos na denominação 
geral de India.r. Os navios dirigiam-se - uns a Constan
tinopla, Sudak (Criméa), ou Tana, donde partiam as cara
vanas para a China; outros a Trebizonda, no mar 
Negro, ou ao Egypto, a Seleucia, Beirut e J affa no Medi
terraneo, partindo destes pol'tos as caravanas da India 
propriamente dita. Para o Levante enviavam os italianos 
o sal, o peixe e muitos productos da industria européa, e de 
de lá recebiam assncar, sedas, veludos, perfumes, perolas, 
marfim . porcelanas e especiarias, isto é, substancias aro
mat.icas, taes como o cravo, a canella, a pimenta, a noz 
mascada, o gengibre, com que se adubavam as iguarias, e 
que eram então muito estimadas, e ainda a gomma-gutta, 
o áloes, a myrrha, a canfora, o rhuibarbo, o sene, o oleo de 
sesamo. Os caminhos das caravanas passavam por varias 
cidades importantes do interior, como Damasco, Tadmor, 
Babylonia, Bagdad, eLe., onde se realizavam grandes fei
ras e se estreitavam naturalmente as relações entre os ho-
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mens dos paizes mais longínquos e dos mais diversos cos-

tumes. 0 · t 
A través da tradição oral, tornou-se o . nen e, para os 

europeus, uma terra mara_vilh_osa, a respeito da qual se 
fOJ·mnram as mais extraordmanas len_da~ de grar:de~a, opu
lencia e esplendor. Raram~nte aHmgtam os _Itaha~os a 
essas distantes paragens, po1s gu~ o commerCI~ se ~~ fa
zendo nas feiras, por inter~edianos arabes,_ e ISSO amda 
mais augmentava o mysteno que as envolvia. . 

De um Veneziano, Jl1arco Polo, sabemos que, p~ründo 
em 1271 viajou durante mais de 20 annos, pela ~sia,_ che
gando até Cambaluc (Pekim). De ":olta a, pa~n),/ 1~ot 
a um amigo que sabw esc1·ever (po1s o propno · o o 
não 0 sabia): 0 LiCJro da.r lllaraPilha.r do Jllundo, ou a des
cripção das terras que P<:rcorrera. Es_ta obra despertou 
grande interesse, contribumdo p~ra exc1tar, com as mar~
vilhosas coisas descriptas, o dcs~JO _das nventura_s .. Seg~n
ram-se-lhe outros viaja~tes, pnn~1palmcnte _nusswnanos 
religiosos, mas as narrativas c~ntmuaram peJadas de ex-
cessos c maravilhas inver~sime1s. r • • 

Logo, porém, pelo me1ado do seculo XI\ _f1cara~ u~
terceptadas as relações entre a Europa e a As1a, a prmc~
pio graças aos ataques de salteadores nas estradas. e depms 
pelo domínio dos Turcos sobre os Arabes e os Mongoes, 
com a consequente prohibiçiio de penetrarem os et~ropcus. 
Eram comtudo demasiado brilhanf.es. as narrabv:s de 
Marco Polo e as lendas que se íransmitbam ~e _ger~çao en;t 

, ,.. de sorte que decahido o comm('rcw Itahano, el-ge1açao, ! . · - d d 
las continuaram a alimentar a 1magmaçao os povos a 
Europa. 

Dois povos, no seculo XV, 
levados pelas necessidades 

l">ortuguezes e espanhoes do commercio e pelo ardor 

da propaganda da fé r~
ligiosa, fizeram-se aventureiros, navegadores e des~obn
dmes de terras: o portugucz e o espanhol. A penmsula 
iberica, habitada primitivamente pelos lbé~o~, a que se 
mesclaram posteriormente os Celtas, Phemcws, . Gregos, 
Carthaginezes, o,s Roman?s (146 A.~.)~ que reduz1~·am th: 
da a península a categona de provmcta d<:? !mperw e a 1 
permaneceram mais de cinco seculos, e os V1s1godos (585 da 
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era christan), veio afinal a ser dominada (em 711) pelo~ 
Arahes, que ahi se estabeleceram por largo tempo (quasi 
oito seculos). Pouco a pouco, porém, foram os christãos, 
que se haviam retirado para um recanto das Asturias, ven
cendo os musulmanos c alargando seus domínios, que con
stituíram os reinos de /l,rfuria.r, Oviedo, Leão, Ca.rfeL/a, .<1ra
gão e Navarra. Em 1469 o casamento de Isabel, rainha de 
Castella e Leão, com Fernando, rei de Aragão, reuniu sob 
a mesma coroa estes dois reinos, que mais tarde se au
gmentaram ainda mais com a conquista do ultimo dominio 
mouro, de Granada, e a · expulsão definitiva dos musul
manos (1492); ao gr'ande reino assim constituído é que se 
denominou E.rpanha. Quanto a Portugal, fôra a principio 
um pequeno tenitorio, condado de Porto Cale, concedido 
em fins do seculo XI (1084) pelo rei Affonso VI, de Leão, 
a seu genro, o conde E/enrique de Borgonha, descendente 
do rei de França, e que viera a combater contra os mouros. 
Morto este (ll14), succedeu-lhe no condado o filho, /lj)on.ro 
Henn'que.r, que muito ampliou seus domínios e ganhou 
contra os mouros a batalha de Campo d' Ourique 
(ll39). Luctou depois contra Affonso VII de Castella, 
sendo victorioso em /lrco.r de Va!devez (1140) e então fun
dou o Reino de Portugal, de que foi primeiw monarcha. 
Governaram seus descendentes o reino portuguez até 1383, 
quando se extinguiu a dynastia de Borgonha, succedendo
lhe, após um interregno de luctas, em 1385, a de Avis, sra
ças á victoria de D. João, filho bastardo do ultimo rei bor
gonhez, sobre as pretensões de D. João de Castella. Des
ta nova dynastia foi primeiro representante D. João I, que 
venceu os castelhanos em /JLjubarrola (1385) e passou á 
Africa, onde conquistou Ceula aos mouros (1415). Entre 
seus descendentes contou-se D. ltlanoel (1495-1521), a 
quem a historia deu o appellido de Venturo.ro, pela sorte 
que lhe coube de governar o paiz por occasião dos mais no
taveis feitos maritin1os. Extincta a dynastia de Avis, 
como a seu tempo se verá, esteve Portugal durante largo 
período unido á Espanha e só em 1640 se restaurou o go
verno propriamente nacional, sob a dynastia de Bragança, 
a que succedeu em 1910 a republica. 

Foram estes os dois povos que emprehenderam as 
grandes navegações do seculo XV, effectuanJo não poucos 
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) ' de perigos e com descobrimentos m~ritimos (* atraves 
inacreditavel audacia. 

tinham Os portuguezes . 
Os dois cyclos de 

navegadores 
principalmente. em mira 
alcançar o onente cos~e
ando a Africa: suas VIa-

f d Sul ou o périplo a)ricano; os es
gens formam o cyc o o ' aventurar-se em navega-
panhóes, quando começaram. a ara o occidente com o fi
ções, dirigiam-se de preferencta pc ens constituem o cycLo 
to de alcançar o oriente,de suast_v:ags de portuguezes que, 

'd L H comtu o no lCia 
occt enta . a, , 't deites tambem tentaram a 
como os espanholes, t~ an. es de ~este aportando a ter-
navegação do _Aí an ICO, rumo , 

ras desconhecidas. os espanhoes laboravam 
Tanto os portuguezes codmo. m a grandes resultados. 

todavia os con uzua d t em erros que, . : rtu uezes era 0 o con o~-
0 erro em que mcornam os po t ~pos remotos já phem
no da Africa .. Se bem que .e~ e bem genovezes tivessem 
cios ou cathagmezes e. depois ~~ 'sibdo as ilhas Afortu
explorado o litoral afncano e a e vGI ~ e' haviam cahido 

(c · ) s Açores e a Ull1 ' • • 
nadas anarJas . o t' . s cartographos rmagma-. to as no ·Icia-s, e o 
e1n esquec1me_ n mappas uma passagem 

sentavam em seus m 
vam. e repre l- d da Africa, e que era, para un.s. u_ 
que w de lado a a ? . outros uma communrcaçao 
segundo braço _do Nilo, e la~~ía imaginaria passagem que 
maritim.:l . FOI ~rocuran do b .. pelo sul da Africa, o 
os poríugueze~ VIeram a esco rn, 

caminho do onent~. d 1 occidental b a<;eavam-se na 
o~ ?avegadOle~ o I5ecsde tempos muito remotos ha

esphencidade da ter:a. h' (**) que a Terra era redonda 
viam susíeníado v~nosd sa lOS . todos durante a idade mé
e esta ~déa, esqudeclda \;ua:~scriptores christãos e p~los 
dia, fm conserva .a p or a "u~tt'. Suppunham, porem, 
arabes, que depOIS a transn11 uam. 

I de lucta contra os infieis _na ~ngus4 
(*) •tRaça pobre, altlva ~ t e~n~e~a~isr~d::~~5°:Uouros,_a r~ça ibe~icae::t!aan:=:c:!: 

tia de suas mo~tanhas, e~~r::o~ ec~U;cnmos, a pl ena consctencta d~i~~:t~ - my~teriosos, 
perimenta, na cp~ca lm q s victoriosos. O mar abre-lhe se Üs _h o ais uoceanica" das 

:~aasd~ti~i~;a~~~~pe~~i~Z:.
0 

A~ Eduas nhf,erJ:~~!íi)~b~i:, e GJo:/:phie générale. 
p t 1 hi precedeu n span · d 

duas, or uga • a h u a dizer : "Se a extensão ~ 
(**) .llri.rtolele.t, IV secu_lo _A. C. Era~o~lhc~',e: ~od~~inmos facilmente passar, por 

oceano Atlantico n5'C? consb~udssc ~~r~: !.~sm~ par.allel011 • 

mar, da lbcria á Iodla, segum o se 

• 
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aquelles que a adaptavam - . . 

dente da Europa e o oriente qd~ x:; eXtS~JSSe entre o occi

ano, o Atla~tico, e que a dis . a senao ull! gt-.~nde oce

que na realJdacle. E' o ue ~:ncJa .fc:sse mtuto menor do 

hvro denominado Ima'!}oq ;u d":enfJca, pm· exemplo no 
de p· . d' A · HLUn t (Tm d · , 

'.erre n_tlly (seculo XIV) e agem o ~unclo), 

Jllarüm Behatm em 1492 D noglobo constnuclo por 

nea, ei·a representado o j a ã~ accordo com esta idéa erro

que se acha na verdade e' PM n? ponto elo globo, onde o 
O eXlCO. 

Périplo africano ou cydo ~f-das as empresas ma-
do Sul n rmas de Portugal ele-

ve~- se originariamente 

~~39~d14~0), quarto filho varãoadc Dfy~: f· *Henrique 
, P?1s c aver servido nrr . · d · oao , ( ) o qual 
a SCiencia, fundando em S~ Cai retra as armas, se dedico~ 
te (1412 ou 1415) t ·b'!JrleJ',_pert.o do cabo de s v· 
d d . um es a e cc1 t d · 1cen
da etra escóJa pratica da arte demen o e navegação, ver-

e geogi·aphJa, onde os ort navegar, de astronomia e 

de mestres italianos e ap bugueze~ CO~leçaram a aprender 
mo h" ra es a sc1enc h" 

grap Jca e nautica do te D Ja gcograp Ica, cos-

recU!·sos da Ordem de Ch . tmpo. esta escola, e com os 

meçou o infante D H :Js o, de que era grão mestre co 
11 · ennque a , -

ve as, que eram mandada 1 armar esquadras de cara-

em busca do caminho marit:o odngoidod. litioral africano 
Te t as n 1as 

n ou-se a principio d b b . 
transbponivel, e tão temeras~ qruar o cad. ~Não, reputado in-
o ca o N- t , e se lZJa · "Q 

ao, ·ornara ou nã 1" p c • uem passar 
acharam-se as ilhas de p o. . assado este obs taculo 

(1j,19 ou 1420); treze ann~~~d SanJo d(I~18) e da .illadeir~ 
.J.a or (1433) e começou uma n cpoJs, .o rou-se o cabo Bo

Importantes, entre os ua . ov_a sene de descobrimentos 

dos /lçoru (1444), o calo rJ:;t? rw d~ Ouro _(1443), as ilhas 

nome (1461 ou 1462) o ri Ce (144b) ;. a_s Ilhas do mesmo 

~;s em que se distin'guira~ oenngto ou L',tatre (1484), empre-
L-arco , . · ,- v . · , re ou Tos 7

0 - G. , 
, L r lJ' ao r az Tet..t:eir G "{ E , ~' ao onçat~'eJ· 

---- a, t anu e Dwgo Cão. 

(~)Teve D. João I M . 
tre~ Oito filh os, n saber · 'D n.~stre de Av•s. d e seu consorc io co• .. 

j)u jo~ dezDannos; O . . D~art:n~n~eqde nt~enrs. viveu oito mezcs ~\{]· À'lf.PPa de Lencas-

. oao e . Fernando I epols Ol re i; D . P edro n· if _onso, que mor. 

• 
# • •• ennque, D . Isabel, 

• 
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Muito mais digna de nota, porém, foi a expedição ma

rítima confiada a Bari/wlomeu DiaJ', que com tres navios 

partiu do Tcjo em 1486, incumbido de procurar o caminho 

para as Indias. Bartholomeu Dias costeou a Africa occi

dental, refazendo a rota que os navegadores precedentes 

tinham feito, até que, arrebatado para o alto mar por um 

pavorosa tempestade e impellido pelos ventos durante 

tres dias, perdeu de vista o litoral e foi em vão que, nave

gando para léste, procurou encontrai-o. Tornou então 

ao ' norte e reconheceu que havia passado muito além do 

cabo que terminava ao sul a costa africana, voltando a 

Portugal em 1487. Ao cabo que alcançara e reconhecera 

poz o no1ne de Tormenlario, TormenloJ'o, ou das TormenfaJ', 

em mcmoria da grande tempestade que ahi o salteara; po

rém D. João Ih' o trocou pelo de cabo da Boa Esperança 

-"porque agora, disse, temos boa esperança de chegar 

até a India". 
Em 1497 partiu do Tejo nova esquadra, sob o com

mando ele VaJ'co da Gama, a qual pelo caminho achado 

por BarLholomeu, chegou ao Oceano Indico, na costa ori

ental da Africa visitou os reinos de Moçambique, Mom

baça e Melindc c foi depois á I ndia, ancorando em Calicut. 

Tornou Vasco da Gama em 1499 a Lisboa, onde foi cu

mulado de honrarias. 

A principio navegavam os portuguezes apenas á vis

ta da costa, sem instrumentos nauticos; depois empre

henderam a navegação de alto mar, usando do aJ'lro

Labio, construido no proprio paiz. O afasL.unento pro

gressivo da costa africana, afastamento que não só a neces

sidade de se evitarem as calmarias do golfo de Guiné mas 

Lambem o proprio desejo de aventuras pelo mar afóra iam 

determinando, faria que em breve, fatalmente, os navega

dores portuguezes encontrassem as terras do novo conti

nente, cuja existencia se ignorava. Isto lhes succedeu em 

1500, com o descobrimento do BrMiL por Pedro .dllJaru 

Cabral, incumbido da primeira expedição ás Indias depois 

da volta de V asco da Gama. 

Descoberto o Brasil, não se encerrou comtudo o cyclo 

das grandes navegações portuguezas, pois ainda numerosos 

exploradores se dirigiram ao oriente e ahi descobriram ter

ras ou deixaram estabelecimentos, formando o grande im-
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perio colonial, a que p 
zas. ortugal deveu suas maiores nque-

Cyclo occidental. Descobri- Emquanto os portuguezes 
me t d A . procuravam pel I n o a Dl.enca . h d . o su o ca-

mm o as Indias, effectu 
ehan~es que Alvares Cabr:-tl tives:ndh o périplo da Africa~ 
n ecidas que depois tiveram ~ c egado as. terras desco
Coblo~nbo, navegando para oes~e neomb de Brasil, Chn'.rlm•am 
co n a um novo continente 1m ~sca das Indias, des-

Ch · ' a L mertca 
. rutoiJam Colombo, ou C. . 6b . ' 

propno se assignàva nas rt.rt Ga! Co!on segundo elle 
I ~51; (*) fez-se marinh~iro c eu em enova, na Italia em 
Cid o e adguiriu conhecim~~:o:egou po~ todo o mundo c;nhe
astr~nomJa. Em 1474 estabel notaveJs de .geographia e de 
se&'um seus estudos; procurav:ceu-se e~ ~Isboa, onde pro
paiz e c?rrespondia-se com o o conviyio dos sabios do 
e~trangeiros . . Imbuído da idé: dqaue 3abJtavam em paizes 
VIra exposta nos livros dos do r.e on~eza da terra, que 
I mag? mundt' de Pierre d' Aill u tos, I~clustve no compendio 
o proJecto de alcançar o orie y, entao ~m voga, concebeu 
gando sempre na direcç~ dnte ~elo occtdente, isto é nave
celebre cosmographo e ~o th o oes.te. A Pao!o To.r~anel!i 
tou Colombo sobre a viab~l'dedatdco de Florença, consul~ 
longa carta, illustrada co~ 1 a e o plano e delle recebeu 
apoiava francamente pois I ub mdppa, em que o sabio o 
ba a grande proximidade ~n~ oran o no erro geral, admit-
e o occidental da Europa re. o t;xtremo oriental da Asia 
as .Indias pelo occidente d oassim Julgava, ~ais faci l achar 
Ammou-se, pois, o genovez a eC:::e )71o dpenph? da Africa. 

Não lhe foi comtudo facil ob1~~ en era VIagem. 
para a aventura (**) ~ l os recursos necessarios 

' mas nao esmoreceu deante dos 
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obstaculos, revelando perseverança admiravel. Para rea
lizar o plano que concebera desde 1484, dirigiu-se á p!'O
pria patria, Genova, que lhe negou os meios solicitados; 
passou-se a Portugal, onde não teve melhor sorte, e á Es
panha, onde nada conseguiu de F ernando V. Passados 
alguns annos, obteve afinal a protecção da rainha I.rabe!, 
que o ouviu e se interessou pelo seu projecto, diz uma 
lenda que com tão grande enthusiasmo que empenhou ou 
quiz negociar suas proprias j oias p ara soccorrer ao ousado 
genovez. 

Assim amparado por I sabeldeCastella, poudeColombo 
equipar t.res navios, Santa .!fiaria, Pinta e Nina, com que 
partiu a 3 de Agosto de 1492 d o porto de Paios, comman
dando elle pwprio o primeiro e os irmãos l!lartim ~-1Lon.ro 
Pin:wn e Vicente Yanez Pinzon os outros. Penosa foi a 
viagem, não só por motivo de um grande temporal, mas 
principalmente pelo desespero das tripulações, que, ven
do passar o tempo sem que chegassem ás Indias, varias 
vezes se revoltaram, julgando louco o almirante e exigindo 
a volta para a Espanha. Sempre, porém, conseguiu Co
lombo domina r pelo sangue frio os tumultos e impôr o 
respeito (*). Afinal, no dia 12 de Outubro. pela ma
drugada, ouviu-se o grito de Terra!, dado de bordo da 

de em que vivia. Dahi seu caracter sombrio, suas ambições, a emphase um pouco thea
tral de seus minimos netos., a energia que conservou na prospe~.·idade como na des
graça." 1\1.. D u b o i s, ob. cil. 

(*) "Um dia, insubordina ram-se as tripula5ões, ameaçando urat• a vida ao alm i
rante se não mudasse de rumo: queriam voltar a patria, de onde as separavam 700 le
guas. Colombo m ostrou -se calmo e, conhecedor do coração humano, replicou p ergun 
t aud o: - Tende.t medo, c.tpanlwe.r 7 Subi to, manifestou-se-lhes o sentimento patrio, a 
altivez do. rac;n e o orgulho de marinheiros. Vencidos pela imperturbavel calma daquelie 
home m superior, submetteram-se incondicionalmente, volvendo á obediencia . Mas esta 
submissão não durou muito; desesperando, a lg uns dias depois, de encont.rar a tcrr~ 
p romctt ida, !">Oi s a sonda não tocara o fundo, as tripulações, julgando-se eognnada.s, 
convencem-se de que o almirante é um demente c exigem a volta para a Espanha. 
A s ituaçito era critica, não havia outro recurso senão ceder, ou morrer ante a furia d os 
revoltados. Colombo não temia a morte, mas a perda de suas illusões. (mpassive! e 
com a calma de sempre, ergueu a mão e m meio do tumulto, pedindo silencio para po
der falar. Todos se cataram, a inda que resolv idos a mudat· o rumo~ quizesse-o ou não o 
almirante. Disse-lhes este que cedia de boa vontade, que os conduziria de novo ao li
toral espanhol se não vissem a terra dentro de trcs dias. Como era curto o prazo, os 
mal·inheiros acccit nram a proposta, offerecendo mais tres dias de resignação e de obe
diencin . C olombo estava tranquilio, cer(o de que o descobrimento se effectu a ria nobre . 
vc termo de dois a tres dias de navegaç5o. Os indicias de terra eram cada vez mais 
numerosos, j á a sonda tocava o fun do, milUares de pequenas aves, que a julgar pelo 
taman ho, não poderiam afastar -se muito d e terra, cruzavam o ar em dicecções diversas; 
no mar flu ctuavam ra mos verdes, que não podiam ser d e vegetação maritima; tudo an
nunciava que estava p roxi mo o fim de tão laboriosa navegação e que o ousado marinhei
ro genovez ia receber o tlrem io de sua constancia beroica. 

"A 11 de Outubro, ao cah.i r da tarde, ordeno u que recolhessem as vélas, adaptando 
outras precauções afim d e não encalhar. Seriam dez horas da noite, quando Colombo 
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Pinta, que ia á frente Pel I 
com I t t · a man 1ã a t p e amen e aos olhos d t . 1 ~ erra appareceu 
~ontentes, pediam perdão :o npl açao e os marinheiros, 
tlha, habitada por indigen . va oThoso chefe. EI·a uma 
Guana/zani, nome que C I as,b que c davam o nome de 
Salvador. A tena que d o tom od logo trocou pelo de San 
tubro de 1492 e que es e mo o se descobria a 12 de Üu-
Ind' · . , o genovcz suppu I ' , 

. tas, era uma das ires mil ill . n la percencer as 
hoJe denominado das Lu las e ihoías do archipelago 
mente a W a Liing ou a M~ayaas ou e Baham_a. pwvavel
logo a seguir, outras ilhot/ guan~Ih Desc?brm Colombo, 
Cuba e Ha/li, ás quaes deus r:s as 1. as hoJe denominadas 
J uana c EJ'paíiola c t d hpecbvamenLe os nomes de 
d d . ' cer o e a ver ai d 

a e or!ental da Asia, tornou á E hcança o a extremi-
Ahi chegado, levando ad ~fan a. . 

sas e alguns indigenas f, • ornobs 'de ouro, madeiras cu rio-
e I b I ' OI rece I o pel . F sa e cmn grandes p os reis ernando 

Effectuou Colomb omp_as e pro_vas de consideração. 
d b · o ma1s íres v1 ' · 

esco nra (1493 1498 J r.:02) d agcns as regiões que 
e calumniado élu~ante' o a ten~ s~d li tenazm~n.te. perseguido 
sos e d.espeitados, entre os ~ . e .as por l11JmJgos invejo
Bobadt!La. Preso a ferro qt cs d unplacavel Francúco de 
ções calumniosas,' só tend s, eve. e se. defender ~e accusa
volta da quarta via em ~por SI a amizade da ramha. De 
de Castella, no leitog de, m~~~ntroF .sua ~rotectora, Isabel 
prezado pelo rei. Afinal e 1r:36 OI dahJ em deante des
tos, .quasi desconhecido, e ~ao ' ~orreu. ch~io de desgos
de Valladolid, ignorando ainda maiOr t;Hsena, na cidade 
algumas terras da A . que havJa descoberto não 

A SJa, mas um · 
o genovez seguiram-s novo conbnente (*). 

gadores, que vieram igual~ n~ mtcsm~ rota, outros nave-
. en e er as costas do Novo 

acredtto~ divisar uma Ju z: ao lon , 
que cammhasse em terra? S . ge. A luz, Porem, movia-~c [ 
phosphoJ'C8cencia? D ·i eCJa ~Jma embarcução? 0 · ..~~vava~a aJgum homem 
Mas ás duas horas . UVJ oso, resolveu calar-se ati u scrta um phenomeoo de 

Pinta . As tripulaçü~~~~as ~~~ •nadt'ugada ouviu -se o gri1~e d~e.ipon~asJe um novo dia. 
se encl1era m de a legri pc ubm com cnthusiasrno: Terra/ T 'J'T ado a bordo da 
tantas ... , N i c o I a~ E" ~ra temessem alguma nova d ~ erra_ Jto~ os corações 

(*) "Seu corp f, • ~ e '" a n e z, Re.rumo da Hi;l~~~d,ad, . .d tm.ham soffrido 
annos depois tra I od OI scpu tado no convento de S.... F . . a mertca. 
um magnifico m!:salio para a Cartuxd de ScviiJJa a:nd raHc•~p de ValladoliJ c seis 

o com o &eguinte dis(Íco: , e o rei ernando lhe fez erigir 

A Ca•lilla y a Léon 
Majs tarde em Nuepo mundo dió Colón. 

quando em 1795 1536, foram seus restos tr I d 
le1";.adba~~ em urna :asix~s~~n~J~=~ cedc~anH1 aos f1•4~1~= .. :~doesst%nNha Santo .Dominfgo; e 
a e OJe, "' a, pa1a avana Cub . , as CJnzas oram 

' a, em CUJa catlledral se acham 
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Mundo: João Cabalo, italiano que viaJava ao serviço da 
lngla terra, d lon.Jo de O.feda, J uan de la CoJ'a, d merico 
Vupucio, Vicente Yanez Pinzon, Diego de Leppe, Ga.rpar e 
depois l!li'guel de Corte Real, etc .. 

Antes de Colombo, entretanto, já navegadores escan
dinavos, denominados geralmente normando.J, ou homens 
do norte. haviam descoberto, nos S<'culos IX e X, a Islan
dia, a Groenlandia e varias outras regiões, entre as quaes 
a que denominaram Vinland e que não eram senão a parte 
septentrional da America. De taes normandos merecem re
ferencia Naddord, descobridor da Islandia; Erico o Ruivo. 
da Grocnlandia; e Leif, filho de E rico, da Vinlandia, ou terra 
das vinhas silvestres. Pouco a pouco, porém, foram ces
sando suas viagens e afinal se obliterou a lembrança dessas 
terras occidentaes. Ainda antes do genovez, mas no pro
prio seculo XV, h a noticias de navegadores p ortuguezes 
que teriam tocado em terras da America: Diogo e João de 
Teive, João V a.;, Corte Real, pae de Gaspar e Miguel já ci
tados, djjon.Jo SancheJ·, Duarte Pacheco e outros, havendo 
mesmo quem pretenda ter sido o Brasil encontrado por 
navegadores portuguezes deste cyclo occidental, antes de 
sel-o por Pedro Alvares Cabral; mas as informações são 
pouco seguras. 

Merece particular atten-
0 nome de America ção, dentre os que se segui-

ram a Co I m bo, o italjano 
/Jmerico rCJ'pucio, ou dme

rÍCUJ' VupuciuJ', cujo nome apparece ainda sob varias for
mas bem diversas: Alberico, Morigo, Vespucci e Amerigo 
Vespucci. Este, que algumas vezes acompanhou expedições 
ao Novo Mundo, dirigiu a varios sabios e soberanos da Eu
ropa cartas, em que descrevia as terras recentemente des
cobertas. Uma destas narrações, escripta em 1504, veio 
a achar-se em uma pequena escola, fundada em Saint Dié 
(França) pelo duque René de Lorena. e foi publicada por 
conta dessa escola, com uma parte introductoria denomi
nada CoJ'IIIO,qraphiae lnlroduclio. Esta introducção foi es
cripta por illarlim lPaldJeemüller, professor de geographia 
do estabelecimento, o qual preferiu apresentar-se com o 
pseudonymo de HylacomyluJ', que é uma adaptação latina 
de seu proprio nome. Em seu trabalho propoz Waldsee-
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mÜiler que á ((quarta" paríe da terra, ((descoberta por 
Americo Vespucio", se desse o nome de Lfmerica. E' de 
crer que o professor não conhecesse de Colombo senão 
pouquíssimo, pois o governo espanhol maníinha em gran
de segredo os descobrimentos feiíos por seus navegadores. 
Ficou, assim, preterido o nome do verdadeiro descobridor pelo do piloío florentino. 

Quando os portuguezes co
Linhas de demarcação meçaram a realizat· seus 

descobrimentos ao longo 
da costa africana, obíeve o 

infaníe D. Henrique (1436) do papa Eugenio IV uma buila, 
pela qual eram concedidas á Ordem de Christo íodas as 
tenas descobertas e por descobrir, conquistadas e por con
quistar aos .infieis, desde o cabo Bojador até a India. Des
cobcrías por Colombo as novas terras, que todos acredita
vam fizessem parte das Inclias, houve um estremecimento 
eníre as côrtes de Portugal e Espanha, julgando-se lesado 
D. João II, de Portugal. Obteve então a Espanha, elo 
papa Alexandre VI, uma buila (3 de Maio de 1493), em 
que se declarava que a partir de uma linha imaginaria, tra
çada de um polo a outro polo na distancia de cem Ieguas a 
oéste dos Açores e de Cabo Verde, períenceria á Espanha a 
conguisía do occidente e a Portugal a do oriente. Com 
isío não ficou saíisfeitoD. João II e esteve a ponto de pegar 
em armas, mas graças á intervenção do proprio papa con
sentiu no Traia do de l'ordeJ'i!laJ· (7 de Junho de 1494), 
pelo qual se estabeleceu que a linha de demarcação cor
resse a 370 leguas ao oeste das ilhas de Cabo Verde. 

Descobriinento do Brasil 
pelos Espanhoes 

Em 1999, vindo aproxl
xiruadamente no mesmo 
rumo de Colombo, os es
panlwes Lflonoo de Ojeda, 

eJuan de la CoJ'a e o florentino Llmerico VeJ'pucio acharam, 
ao sul da linha eguinoxia1, uma costa, que se suppõe ser 
a do Rio Grande do Norte. No mesmo anno partiu de 
Paios Vicente Yanez Pinzon com uma frota de quaíro 
caravcllas e descobriu (20 ele janeiro ele 1500) um cabo, a 
que chamou Santa Jllaria de la ConJ'olacion, e ouíro que 

-19-

Querem uns que ~m b o nome de RoJ'lro HermoJ't~· h . Varnhagen acredita rece eu . c1 S to Agos tn o' . d C l o d t bos seJa o e an . C '· Atres o aza ' es es ca t de l\1ocunpe, no eara, o norte, 
tratar-se da pon aD l . lbiu Pinzon a costa par~ "lar b d Norte. a 11 st denommou LI . 
ca o o t . do Amazonas_' a gue d seu pro-l 0 es ·uano b' a que eu d~fc~u e ainda m~is ao _nortd;~ ~:bs~ifuido pelo primitivo 
{>rio ~orne, depms obliíe? de 1499 partiu da Espanh\ o 
de Oiapóque. Ainda em ms ue ercorreu o mesmo írec o 

e ador Diego de Leppe, g l' o cabo de S. Rogue. d~vliforal do Brasil. che~~n~~s ar~ivindicam alguns Ju\r:s 
A' vista destas exp~ t_çd c!' do descobrimento o r -

h a prwn a e das terras para os espan oes egadores tomaram posse h didas 
sil mas nem os seus nav llas estavam compre en 
o~ as reconh~ccram, hlm s~i nalado pelo tratado de Torno hemispherw espan o a g 
desillas. 



CAPITULo II 

DESCOBRIMENTO DO 
BRASIL PELO 

PORTUGUEZES S 

A viagein de Cabral Logo que a Portugal tor-
1500 ' nou Vasco da Ga 

g_ressando da via;:;; de~ 
ca,_ resolveu o rei D J\K 1 ~u·cumnavegação d Af. 
CUJO . • <•Ianoe envr , I d' a n-
im :omma~do foi confiado a ar a n ta nova esquadra, 

h
por tante frdalgo portu P edro Alflare,y Cabral (*) 

n or de Bclmonte T gCucz, governado,· da B . ' 
gulas d z, . eve abra ! . ~ . _eira e se
rei) d e Jangucba ,· e de 1'-lelind por JUissao VJsttar os ré-

. e Calecut pcrmiss~ . c .e obter do samori ( 
tona e prég'tr a r, h . ao pa~a ahr se esta bel m o_u 

l c re c nstan C ' ecer uma fer 

~I[~vd~aCs eb trles "navios recioncl~~p~cnnhda-se a frota de de; 
G. a ra , uanc!. d T ' o com ma d t 

d:"B~adE ~ilfla, Bart/::lot~eu ODi~J's(~z~ de ~1/rand~, di::; 
Diogo D. spepnça), Nico!au Coe//z v.co nclor do cabo 

Lemo,y, L~~ Pt:;: ~~ /f_llzayde, Nun~ L~i~~o deG./{flzaydlj, 
A 9 ' utmao de Pina. • a,ypar ue 

mil de Março de 1500 arti . 
d ho~nens a armada tend p u ~o TeJo com cet·ca ele 

esp~dJda, grande sol:mnr'daod-se rüc;a~Jzado na vespera em 
o rer C b 1 e re g1 ' 
B 1 ' a ra • a nobreza e a · hosa, a que assistiram 

e em. C 11 • mann age . 
om e a vmharn '1, m, na ennrcla d 

~Imo cofmm~nclantes, varia: em d~s capitãe~ enumerado~ 
Cg~ns rancJt>canos . pes_soas no tavers, bem 

otmbr . · ' CUJO guard1ão v . como 

P v n, vanos capellãcs e ·un1 . c • era .Ltret I/enrique de 
ero "'a:.: de C . ' . vrgano par· a C 1 . 

d f 't . anu nna, nonleado c . a ecut e ameia 
a er ona. para servir con10 esc · -nvao 

(*) Ou P edr,dvart-.r 
' como então se ~crevia . 
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A 14 de Março alcançou a frota as ilhas Canarias e a 

22 as de Cabo Verde. Dahi, seguindo asinstrucções quelhe 

haviam sido dadas, tratou Cabral de afastar-se o mais que 

poude elo litoral africano, afim de evitar as calmarias e, 

provavelmente arrastado pelas correntezas oceanicas, en

tão desconhecidas pelos navegadores, e íambcm levado 

pela natural curiosidade de devassar o oceano para oésíc, 

em busca de ilhas, de cuja existencia havia suspeitas, se

guiu tanto para o occidente que, depois ele quarenta dia s 

de viagem, a 21 de Abril, começou a percebe1· signaes de 

terra proxima. Eram estes grande quantidade de hervas 

marinhas a que os maritimos chamavam rabo d' a.rno e bo

ielho. A 22 appnreceram signacs ainda mais claros, -

umas aves denominadas J ura-buchOJ', e á tarde se discerniu 

no horizonte o cabeço de um morro, no qual se foram se

guindo outras serras mais baixas e logo após a terra plana, 

coberta de arvoredos. Estava descoberto o Bras il! Ao 

cabeça avistado deu Cabral o nome de monte PMchoal, 

pois se estava no oitavario da Paschoa, e á terra, que sup

poz ser uma ilha, o de Vera Cruk. 

No dia seguinte, 23, aproximou-se a frota do litoral e 

começou a borcleja1· explorando a costa. Reunidos a bor

do da nau capitanea os commandantes dos demais vasos, 

resolveram mandar a terra Nicolau Coelho, afim de entr:~r 

em relações com os indigenas (Tupiniquins) que se apinha

vam pelas praias e, passado o primeiro e natural espanto 

da parte destes, fizeram-se reciprocamente os poríuguezes 

e os naturaes varios presentes. A 24 velejou Cabral 

para o norte e achou um ancoradouro abrigado, "mui i o 

bom e muito seguro", a que denominou Podo Seguro. 

Dahi se mandou a terra um piloto, que conseguiu atírahir 

aos navios dois indigenas. Com estes, que passaram a 

noite a bordo, conversaram os portuguezes por acenos e 

lhes deram presentes. Assin1 continuaram, durante os 

dias que ahi permaneceu a esquadra, os affagos mutuos e 

a harmonia entre portuguezes e selvagens. 
A 26, que era domingo, desceu toda a tripulação a ou

vir a Missa, que foi celebrada por Frei Henrique em uma 

ilhota a que hoje se chama Coroa Vermelha. A 1.0 de Maio 

foi plantada uma grande cruz feiia de madeira do paiz, 

ergueu-se um altar e pela segunda vez celebrou Frei 

Henrique de Coimbra o sacrificio da Missa, a que assisti-
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ram, socegados e tt 
No dia se · t a !!ntos, cerca de . 

a India ~um e parhu a armada c set~nta mdigenas (*) 

· Em uma d ' on muand · 

Gtl.fpar de Lemo.r as naus, porém dahi t o a rota para 

!lJÍnha (**), em ~portador de uma ~arfa deoPnou V Portu$al 

.unprevistos u q e eram narrados ao rei ero a~ de Ca-

pçã!l da. terr; d~s~b'er;:ram, fazendo-se ~~f:~ectmentC?s 

prata, ftcaram do' d a e de seus habitant Ch a descrt

pa~a que aprendeJS egre1~dos que Cabral esh. brando na 

~elJicaram de segu;:edm. a mgua dos natura~s t a atndobnou 

uordo F ots grumetes ' e am em 

a hist~ria o~~~ ess_es quatro os prfm~i:o:aviam fugido de 

Brasil. enstna haverem estado e fortugl!ezt;s que 

A 
n re os mdtos do 

C 
esquadra de C b 

abo da Boa Es a ral, seguindo via 

deu o navio d J;erahça grande torment gem, soffreu no 

1501, recebendo ê:tbr~lmeu Dd ias, e tor~o:~~Ie ds~ per-

gran es honras n ta em 
e recompensas. 

Questões e duvid ~~as duvida~ se offere-

a s . a propostfo d d 
cobrunento . o es-

se 
, aos est d' 

por acaso ou . sos da hist . u Io-

actuaJ Porto Se pre,medttadamente foi d onabedo Brasil: 

~:':n:~:.ome; ::::n e f~~ :!::ri~el~e ao qu:Í~ de~~brido~ 
Abril, se 'c por que, fendo sido o' d porbta_dor da carta de 

A 
~mmemora a 3 de M . esco nmento a 22 d 

expltcaç- a10. e 

C b I ao que se d ' d 

re:t;:asdocaseco~tas africanas a_ o o e:~:assstivo afastamento de 

t 
antcas- ' . amento p I 

empestades qu d ~ a mais acceita F 1 e as cor

nhum doe e esvtassem da rot . a ~m alguns de 

descobrime~nt~ a e~las allude. Qu~s navtos, mas ne

- nao se hvesse realizado rem outros que o 
por mero acaso· , r 

(*l Foi este 
0 

' e 1• 

4 Pri,.,.,ira Jfiua. acto que o pintor braaüeiro v· t ... . 
• Jc or , .... ,eJrcll 

• (•) A carta d . 
•• representou no Quadro 

to..,. do Brasil s.sr."·~mroba é o prime' 

da Torre do T~mboor drvulgada em 1817rro e um dos mais nota . 

~~?tJ:iJ:=~~~~Et:. ~'i!~~f~E~i·e:t:j~::;::~· ~~Sin~':rt":...": 
o ntenario da lrad..:....".t 2:• vol. da ntto~i tr~mcripçii? na 0,;~ dco~~· 

encra. a "a Colom:toção P. e .......,. 
t~rtu,,.., 

cito crer que algum desejo de descobrir novas terras levas

se o comrnandante a se desviar propositadamente muito 

para oeste. Muito se tem querido demonstrar, nos ulti

mos tempos, que o descobrimento foi intencional, mas a 

verdade é que os estudos por ora publicados ainda não 

autorizam defmitivamente a hypothese da premeditação. 

Parece ~erto é que os navegadores portuguezes experi

mentavam sempre a tentação de se adeantarem para o 

poente. 
Ouanto á questão do local do abrigo, parece hoje re· 

solvido gue o Porto Seguro hist-orico é a actual enseada da 

Coroa Vermelha, um pouco ao norte da cidade de 

Porto Seguro. Procurou-se em certo tempo dar a esta en

seada o nome de bahia Cabr11.lia, mas tal denominação 

está quasi abandonada e no proprio logar é desconhecida. 

Parece hoje tambem resolvida a duvida a respeito 

do nome do portador da carta de Caminha - Gaspar de 

Lemos e não André Gonçalves, tendo sido talvez este o 

piloto da nau. 

Finalmente a questão da divergencia de datas tem 

hoje explicação satisfactoria. Ignorou-se a data certa do 

descobrimento da Terra de Santa Cruz, corno officialmente 

foi chamada a nova região, até que se achasse a carta de 

Caminha, dando os chronistas informações vagas e con

tradictorias. A opinião esposada pela maioria destes foi 

a de que o descobrimento se realizara a 24 de Abril e a 

ceremonia da tomada de posse a 3 de Maio. Ficou, pois, 

assentada como data official a da tomada de posse, que 

coincidia com a da grande festa religiosa da Invenção da 

Santa Cruz(*). 

Esta data erronea foi perfilhada por José Bonifacio 

quando, feita a independencia do Brasil, designou o dia 3 

de Maio para abertura da Assembléa Constituinte e graças 

a isso ficou enraizada. 

Varias hypotheses absurdas têm sido propostas, sem 

estudo acurado dos factos, para explicar a discordancia 

das datas, entreellas a da reforma docalendario, a qual deve 

(*) A palaYra in .. nção, DO sentido etymologico em que é abi emxregada, aigni· 

fica - nio o acto de crear coisa nova, mas o de achar ou deecobrir. solem.nidadt! 

chriatan commemora o descobrimento, por Santa Helena, da aua em que eoffreu o mar .. 

~e morreu Jesua Christo. 
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de;;;~etlo·tada P?r todos os que estudam possue. • pois nenhum fun-

Pero Vaz de Caminha d -
O nome de Brasil to~ ~~a carta, dirigida :o 

" ret, Deste _Porto Seguro 
Cru:z 'o que mostra que . ~c. ~ossa dita de Vera 
gado a uma grande il1la aEfrJnctpiOdJu!gou Cabt·al ter che-
C th 1· · screven o D 1\,1 I a o tcos para lhes d t" . d . L• .anoe aos Reis ar no lCta 0 d b · 
~?u o _!lOme de Terra de Santa C eDo drmlento, enlpre-
Jé!- se usou em roteiros a d . ru:_ es e 1503, porém, 
sunp1esmente Bra.riL eno~m~çao Terra do Bra.rif ou 
Esta palavra "bra.rié' ir~e·{d~slmaln;tente a preval~cer. 
ih dEurop~ e designava im~ortant: mu:t~ tedmpo conhecida 

a a, ormnda do Oriente ma e~ra e cor averme-
gra~d~ a~undancia, chama'ndo3h: se ~e~~ achar. a_qui em 
ou t/)lrapdanga isto é os mdtgenas tbtrapitan 
p . '. ' pau vermelho E t 1 . 

rec10sa para a mdustria d t" t . · ra a madetra 
uma tinta de cor escarlatea D -r~·an~, qL~e della extrahia 
aos nat.uraes da tena se t~ 1 a Y vem, Igualmente, que 
vez de bra..riLien.re.r b "f. n la c lama do BraJ·ifeiro.r em 

M 
· , ra.rt tano.r ot b .1 · ' 

uito anterior , • 1 ra.rt tco.r. 
Terra doJ· Papagaio; ~~;:m, a tsses tres nomes, foi o de 
anteriores ao descob . qtue Iguro.u, em algmnas cartas 

;~ d rrmen o a reg1-
suspe..,..a a, onde se acha o B "] Â? dagamente então 
ao des<?obrimento se encont~ast . m. a ~ostei:Íormente 
tal designação em . a o BrasJl flgurando com 

vanos mappas. 

I 

CAPITULO III 

HABITANTES PRIMITIVOS DO NOVO MUNDO 
SEU ESTADO DE CIVILIZAÇÃO 

O novo continente, a que 

A America pre-colombiana vieram aportar no seculo 
XV varias navegadores eu-
ropeus, que suppunham al

cançar as costas orientaes da Asia, era habitado por di
versos povos em diffcrentes estados de civilização. E' 
muito rudimentar o conhecimento que possuímos até hoje 
a respeito da America selvagem, ou primitiva, ou ainda 
pre-colombiana. Não possuímos sobre seus habitantes 
senão escassas e vagas informações. 

Ignora-se a origem de seus povoadores, se provêm 
da propria America ou se de outra região do globo e 
como para cá se passaram. 

Uma classificação summaria permitte distinguir na 
America primitiva as seguintes raças principaes: os e.rqui
m6.r, que ainda vivem na Groenlandia, no Alaska e nas 
costas do norte do Canadá; os peLle.r vermelhaJ·, que habi
tavam o actual territorio dos Estados Unidos, comprehen
dendo numerosas tribus (apache.r, mohicano.r, iroqueze.r, na
tche;., ..rioux, ele.)/ os mexicano..r, azteca.r ou nahua.r, no Me
xico; os chibcha.r, divididos em varias tribus, na Colombia; 
os quichua.r ou inca.r, no Perú e na Bolívia; os araucanio.r, 
no Chile; os charrúa.r e gaúclw.r na Argentina e Uruguai; 
mais ao sul, os palagonio.r e ainda mais para o sul os}uegi
ano.r, na Terra do Fogo; na parte septentrional da America 
do Sul, nos valles do Orenoco e do Amazonas, na Venezuela, 
Colombia e parte do Brasil, os caraiba..r, e ao longo do 
Amazonas os aruak.r. No Brasil, além dos caraibas e dos 
aruaks, os guarani.r-tupi.r, que existiam tambem no actual 



territorio do Paraguai, donde parece que mtgraram; os oi.!, os holocudo.r e muitos outros. Os indígenas do novo continente possuíam, em geral, a pelle de côr amarelada, ora escura, ora clara; não ob· stante, costuma-se falar em raça americana ou l!ermelha. denominação visivelmente erronea e fundada talvez no aspecto que apresentavam os indígenas quando pintavam a pelle, o que era frequente e para o que preferiam tintas avermelhadas. 
Estes habitantes primitivos da America foram pouco a pou~o exterminados e acham-se hoje reduzidos a numero diminuto. Sua denominação generica, a de lndios, que ~ se conserva até hoje, foi erroneamente introduzida pelos descobridores em consequencia do engano fundamental de supporem alcançadas as ilhas e costas orientaes da lndia. S6 duas famílias de indígenas americanos haviam chegado, no momento de se descobrir o continente, a uma civiliza5ão consideravel:-os Azleca.r do Mexico e os lnca.r do Peru, que constituíam dois grandes imperios. Todos os outros indios viviam em profundíssimo atrazo, em que alguns, como os esquim6s e os fuegianos,até hoje per· manecem. 

Os aztecas possuíam agricultura desenvolvida, industrias adeantadas, artes notaveis e grandes construcções, revelando consideravel desenvolvimento da architectura. Sua literatura era bem notavel; conheciam algo de astro· nomia, com que construíram um celebre calendario. Em religião eram polytheistas, sendo muito venerado o deus da guerra, Mexitli; o culto religioso, devidamente organÍ· zado, era pomposo, os sacerdotes numerosíssimos. A capital do imperio azteca era .Jlexico-Tenochtillán, donde proveiu a actual cidade de .Jiexico. Jfóolezuma foi o ultimo imperador. 
Os incas do Perú constituíram seu imperio no valle do Cuzco, 9ue deu á capital a pro_pria denominação. Os inícios do rmperio eram envolvidos por lendas maravilhosas, entre as quaes sobrelevava a g~e suppunha filhos do Sol os fundadores da monarchia. H uá.rcar e Atahualpa foram os ultimos imperadores. Eram irmãos e haviam recebido por herança - o _primeiro, o reino de Cuzco, o segundo o novo reino de \,!uito, que fôra conquistado pelos incas. Em breve, porém, entraram em lucta e Atahualpa 
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, s mãos dos con-. d morrer a dois thronos, vm o a occupou os 

quistadores espanhoes. 
·1 época do Era o ~rast ' nah bit a do 

d brttnento, a · h"ta tn o esco de trl-Povos quB ha lll va por grand~ ~u:e::_ estado ras bus, gueb.vtlvl: primitivos A estes ha 1 an es L • Liu absolutamente se~:7~digena.r, indiof: .reljt::; :=l~~l~do': damos os nomes t "o Seu numero naodpo m em que eram aborígines ou gendt • porém, concor ara Plora ores, todos os. e~ . . na esta-numeroslssunos .. d"os do Brasil, na ma\Onad p::;ans sali· Tinham os m ellar os, rosto anguloso, dos chins, natura, ~raneo e fa~enos ge oblíquos como ~ile era, em geral, entes, olhos peg' t labios grossos. Ad p . amarelo que . eno e cha o, d fun o mals "t rtz pequd bre bem escura, e sos pretos e mut o da cor o co be' Uos eram longos, espes , elho· os ca 
d v_erm , 

nudez, trazen o, 
lisos.Andavam qu~~~~~~~ba\:~~~~i~: ornat~il!e~~~ ~~ porém, nas fest~:s e de ossinhos. Tmgtam u:Jam as face~, plumas, de d:trahidas de vegedtaes h t:t abertos por meto versas cores . diversos esen ° ' · Muitos fura-os ~aç~:sed~ ~~~\~ ~o:S~ndo.tinbdu~;d::~:·orificios peda· de e:s orelhas e os labtos, mtr~e chamamos batoque.l·. vamd pedra, pau ou osso, a q Possuíam dtver· ços e d a e da pesca. e a Ar entavam-se a. caç a fl xa. a maça lin d prinopaes o arco, . t entos de mu-sas armasinh, s:"m otambem numerososOb~;ham o fogo pelo lança. T os combates. 

0 dos me· sica para as ~estas e Desconheciam ~ empregma cultura attrito ;e t~b!sp~~~os atrazadas pra~di~:;,: cará, o roi· tae~. s da terra, plantand~ a .D;la muito tosca, redu· rudtmen~a~.- A ceramica prtmthva. llas de barro gros· lho e o etlao._o de urnas, vasos e sane .ucas industrias zida á con ecça b lh do era uma as po seiramente .tra a a ' tribus que c~n?eclam. fre uentes combates e :lgu:i~neiros ,e V tvtam em h q devorando umas o p . todos no· anthropop agas, lh "d Eram quast eram tes enve ec1 os. outras os paren 
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mades. vivendo nas florestas, que conheciam em todos 

os seus recantos. 

Admittiam os selvagens um chefe, que os dirigia na 

guerra e era escolhido entre os mais ha beis, valentes e ex

perimentados. Acreditavam em um ser superior, a que 

m{lnifestavam temor, e ainda em entidades mysteriosas. em 

bons e maus geuios, que os protegiam ou lhes faziam mal. 

Grande influencia exerciam sobre elles certos feiticeiros ou 

pa,gl.r, que prediziam o futuro, exerciam a medicina e 

aconselliavam. 

E1·am os índios dados a diversos vícios, entre os 

quaes o da embriaguez, e bem poucas qualidades possuíam 

Iouvaveis. Fantasiaram desmedidamente mr prosadores e 

~tas denominados indi'ani.tta.r, como José de Alencar e 

Gonçalves Dias, que os apresentaram em lendas poeticas. 

dotados de grandes qualidades moraes e de sentimentos 

elevadíssimos. Elles eram na realidade seres muito brutos, 

tanto sob o ponto de vista da cultura material, como da 

menta) e moral. 

Falavam línguas diversas, mas que se classificam de 

modo gera) em dois grupos: a li'n!Jua !Jeral e as lin

!JUII.F lravada.r. A Iingua gera), isto é, a que se falava em 

maior área, era constituída de varias modificações ou dia

lectos do lupi''i}uarahi', que se falava mais puro no Paraguai 

e no sul do Brasil. As linguas travadas, muito differentes, 

eram numerosas, mas cada uma dellas empregada por um 

numero restricto de tribus. Pouco conhecemos hoje destas; 

da lingtra gera), ao contrario, possuimos varios estudos 

importantes, grammaticas e voeabularios. Por isto, quasi 

todos os nomes por nós conhecidos, relativos aos usos e 

costumes dos indios, são da Iingua geral. Elles entram 

na formação de muitas palavras usadas até hoje no Bra~ 
sil, principalmente nos nomes geographicos; e comtudo 

trabalho penoso e frequentemente de mera conjectura in

vestigar a etymologia tupi-guarani de muitos vocabulos. 

se não do maior numero delles (*) 

Quatro são as mais importantes das famílias a que a 

sciencia moderna reduz as tribus dos primitivos habitao-

(*) VOCABULARIO - E is uma pequena collecçlo de vocabulos triviaea da !in

..,. seral, Dece~~arioa para a compreheos~~o de certos lextoa e escriptos na forma apar

tu..,eqda em QUe P&asararu: 

O i v ia da de a e • a c e rd o t es.-TuP4 ou TuPan, divindade suprema;.dnh.r!'IWI, 

deua beaeiaco; IIIIICIIÇ/tl,.,., t>Jitlptftw, curupira, jurupu,; ltJCÍ-cer l r l , emSo,"f414, aereo aoLre.: 
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.., · ou Gé.r, a 
• dos .L apuuu il' 

Brasil: a dos Tuf!U, a inda outras fa~ u~.s 

tes dJ k.r e a dos Caratha.r. Hl a ifia das por deficlencl~ 
dos arua . ões não c ass •ca . Os tupu 

menos notavels e naç bre as mesmas existem. X' , e 

dos cod~hecimepen~~siJ~~aioe ainda pellas rl~gi~~~ ~~ pl~~to 
esten Iam-se . chavam-se oca IZa '-- na 

· . s laputa.r a d t · os arua~VY, 
do TapadJOZB,o asil não muito longe a cos a~aiha.r na zona 

de leste o r . • I d Amazonas e os c~ I p rece 

re ião mais occlde~ta o da Venezuela onenta . a u-

. g. h das Gulanas e d I para o norte, occ 

hmlt.rop deo que os tupis vieram ~ s~rior as outras tribus, 

avedgua I'toral e repellindo para o iJ ao tempo do desco- . 

pan o oh~mavam tapuias. Eram e :~nos atrazados. Os 

br~:n~o, os mais nntua~::~d: :rao:de familliad erBamrasit !JT't 

· ros represe . d Su o · 

ma1s pu · da Argenhna e 0 h be' na condu

rani.r do Paragu~l,- uerra e eram a lS . mas 

nham todos a pa.xEanot;ea a~ numerosas trdibuBs tuJ?Ils,p~~~-se 
- d s canoas. . h' t ia o ras1, 

cçao a têm importancla na IS or sponde actualmen-

das quacs . região que corre 
· Guarant.r, na 

citar: os 
. d sacerdote; anh.rngulrtr, 

• rrziba feiticeiro, eapecle e 
• 'JJI, Pl49ll ou ca • 

naturaes ~1!-le{ ICOS~!'::.t~, malevolo. • 

homem felhcel:;''., I r i b u . - mDrubt.raba. • mbinc4, mulher ca.ada; la-

C h e f e 
h moça aolte~ra; le 

• • d6tf homem; cun an, 
. 

F a m ll•. a .- el~ . . a lua·lattf, fogo; ' • a apaou 

moio, a v &; lemmmtl, n 1· r a •· _ Quaraci, o ·~V.f~au . ibÍ., fruota. 

N o m e • d a n •.tt:· ,~;, terra ; ittf, pedra; '" • . • casa . caiçara, cerca da 

o rio; partf, ma r; catf, m • o i I i o • · - Taba! ~ldela; "::~cú, c~naalra de pall::; 

I d e i a, c a o a • u I ':t adn . paligutf, pantcu, oli, P ou pote para guardar . -

, .... : ""7; ::':.;;'';:;. ~":: f."'~~·':;'~.'::':!:;.,~.:; !::;:'~ <:.':;:;-:,3 
•-'(d ~· pa buca, ou camhuca, o Jec da feita de algodãa P'fl .' ,tf Ígara, canoa; •g • 

h• "~~~::":, de copo; m"u~rad'::'i.o'i~r correntemente no raRI • ' • • 

d e. P tf nue se empregam am 
, _ maça ou dava; g~~ . 

C J~ • ~ . rapenu e oucape, • d btf ou de .,.. 

naVIo. - Tangapena, langapema, ~h ',~"'flecha, que era fella e u 

A r m a •· . m ou uruptfra, arco, u • 
. 

rapd, puirapa';, j.'::~ q~icl, faca. tt . llt4racai6, gato bravo; P•r4, 

q~Ura; muruc , "t. lá porco do ma o, 

• e • - Tapir, ant~: cat e , 

v.!: i,:,.r:;,:bú, ~specie de perdi:· a c a • - Pint/4, aaaol;. piçtf, rM;;ombeta; uai, tam-

pe I • t r u m e n t o a d e P • -1 nu6ia, buziDa; hot;l,l ' eita de taquara; 

n d u • ' c a . d I u tr~p a, <• b 

In • t r u tn e n ~o •d :mm oRRo; lor4, fla uta d ~Ph':.soe enfiada em um ca o. 

bor; m imbi, fllbutfci~c;:tde uema ca bnça contendo pe rm ha aos hombros; can•'iar 

maractf, choca o . to d e pennas, que oe pun araçoia, faixa de pennaa 

A d o r n o s. -,fçotabbea, mê:ito d e pcnnns; entluape do as mulherea. 

a t o da ca ça,, · h mcns c o acgun I 

ou acall_quape, orA . t rn o prmlelro os o . eito Á fermentaç o . 

que colloca vam con u . • ~ ' ta de caldo <le fructao, au~ ' 

b · d 8 - Cau tm, e• 
8 

_ corace. 

8 e I . u • i c a e d a n • . ' rande· mirim, J;!e

F e • t i m c o m m a - Au ú ou gua,:~u, g verm~lho, corado; 

d
o tivo s u s u ac . t . ilanoupu.anga, 

A I g u n a a J e c t . ga· branco; una, pre o, P 

Ú I · ttnou tn , 
q:ueno; puc ' ar.,o, 

I"• amarelo, 



-.30-

te ao Rio Grande do Sul; CarijóJ', do Rio Grande até a Ri
beira de lguape; TupininquinJ', de lguape até as _proximi
dades de Ubatuba; TamoioJ', de Ubatuba ao Cabo Frio; Te
mininóJ·, do Cabo Frio ao rio Itabapoana; de novo os Tupi
niquiM, no Espírito Santo e Sul da Balúa; TupinambáJ', 
na Bahia e em Sergipe; TupinaéJ', em Sergipe; CaetéJ', do 
Rio São Francisco até Itamaracá, em Pernambuco; Taba
jaraJ· ou PetiguareJ', do Parahiba ao J aguaribe; de novo os 
TupinambáJ~ no l\1aranhão; TaramanzbáJ', no Pará. 

TapuiaJ' eram, para os Tupis, não apenas os que hoje 
denominamos GéJ', mas todos aquelles índios que falavam 
lingua diversa da sua, com quem entraram em lucta e a 
quem desalojaram do litoral. Entre esses povos (sejam gés 
ou sejam nações não classificadas) podem ser citados os 
GuaicurúJ' ou índios cava1Ieiros, ao Sul, desde l\1atto Gros
so até o Rio Grande; Guaianaze,r, em São Paulo; Goifaca:zeJ' 
no actual Estado do Rio e Sul do Espírito Santo; dimoréJ', 
no Espírito Santo e Bahia; Papanazu, tambem no Espí
rito Santo e Bahia; .171araqueJ', na Bahia; TimbiraJ', no 
l\1aranhão; BofocudoJ', em varias regiões; CaiapÓJ', Clzavan
tu, CoroadoJ', BorôroJ', em Goiaz e Matto Grosso. Dos 
tapuias, um dos nomes mais conservados em nossa memo
ria é o dos Timbiras, graças ao poema de Gonçalves Dias. 

Os caraiba.r e os aruakJ', localizados muito para o in
terior, tiveram pouquíssima influencia na historia do Bra
sil, não chegando a interessar-nos o seu estudo nesta 
época da colonização. 

CAPITULO IV 

PRIMEIRAS EXPLORAÇÕES 

d L•t ·al da ExplOI·ação o. 1 OI 

Amenca 

. Christo-Dcscobtrtas por t . s 
C 1 b as erra vam o om o . 

f no onen-e Pensou osser . d' 
gu h1 se lte asiatico, para a d pas-

. todos em busca a. 
rigiram ~~rios Cl~i:e:~d~7~pi~,a!J pouco a. P~~~oc~~1[~et~;~ sagem péll a a se apresentava era tu uez 
nando claro guel\1o gude Em 1500 o navegador por ~508 
. . Novo l' un o. de Hudson; em . lGn~~p~r~; de Corte R ea l c~lcgDa . ao d/SolíJ·, enviados. pelol rlm 

p · Joao taJ' d t onenta c a 
V icenle uuoner~orrem grande parte a cos : Léon desco-
de Espanha, p 1512 o espanhol Ponce d b' do no 
America d? Sul; em VaJ·co N úííe;. de Balboa, s~ m do' la
bre a Flonda; em ,l5a13 cordilheira dos Andes, aDv~stde Solís 
· 'l de Panama, . · 1515 torna LaJ' 
lSllmo t Oceano Pacifico; em . d Sul navega ao 
do oppos o o d' - ' Amenca o • E 

na segunda cxpc .Jçaoha te' o Rio da Prata. m 
em UI d B 1 e c ega a · d Espa
longo da costa o 1 ra:_Jo de J!lagalhãu, ao .serviÇO a netra 
1519 o portugucz Fer'!-a • d o propno nome, pe . 

d bre o estreito a que . eu uma dellas mon.e 
nha, ~s~o d bre as Filippmas c em l . ·os sobrevi-
no PacJfbcote ~~~ os indigenas; ~s dcomp;~_n J:~n Sebasliatl 
em com a · 7 em chef1a os P h 

111 
fi

ventes proseguem a v~~~o d~ Boa Esperança e c eg~·imci-
de Elcanu dobraml o (!522) tendo effectuado p~a p berto 
nalmeute á Espan la .- / Lobo. Em 1521 e es~o r 
ra vez a circunznavepaçaosuoa !J conquista empre?endidauJ.Ps?a 

· · 1 Mex1co e p ' Ja cong •c 
por C!_rlJa ~~~ o. 22 é descoberto ? er~, cu 28 descobre 
Fernao Corfez, em depois por Pt .,arro! edm P t . final-f . f ita nove annos . b' do o no a ra a, '1 
m e .: C bolo o Paraguai, su li1 Cl 'le Pelo BrasJ 

SebMitao ~536 .1/magru cle.scobre So lí 1ll\1.aualhães e os 
nlcnte em 1' de PJnzon, o s, o · d a e1n · passaram alii a, 
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exploradore~ enviad?s por Portugal, D. Rodrigo de .4cunha 
l}wOC e Alet;\:o Careta. D. Pedro de Jllendonça e Alvaro Nú~ 
neJ. abe2a de Vaca, que navegavam por conta da Espa h c n a. 

Primeirdas expedições expio- ~ri:!::~~o t:eegsuiâ~~cobri-
ra oras do Brasil · ' qua-~1 sempre d.e conquista, 

t d E I . Iam sendo feJtos por con-d a ,span 1a, cmdava tambem Portugal de i d b · 
0 a terra que em 1500 Pedro Alvares Cabral ~nce~~~r:~~

Chamfvam os portuguezes de.rcohrir aos actos de reconhe~ 
cer a erra, explorar a costa, levantar-lhe a cai:ta. etc. 

PRIMEIRA EXPEDIÇÃo, 1501. - Recebida a noticia de se 
haver encontrado a nova terra tratou pol's o . D 1\1 noel d d l ' ' , re1 . 1• a-

e m;n ar recon lecel-a, para o que incumbiu a André 
Gonça(~:e.r_ ( ) o encaJ'go da chefia de uma primeira ex edi ·ão 
Conshtmda de tres caravellas e dest1'nad - "d P' · ~ · t " · t 1 • · a .to escobnmen-
o ,Js C? e, ao reconh.ecnnento dacosta,partiu estadeLisboa 
fl Mf·lo d::/50~, vmdo taJ?bem nella o celebre navegador 

oren mo menco Ve.rpuc/0. Depois de se encontrar no 
porto de Bezenegue ou B ezenuiche (que se -t 1 t d D ] " suppoe ser o 
:cf;;tapdr -C b t \ar ou o de Gorée), n.a costa afl·icana, com 
. d' e a \a ,que tornava da lnd1a, navegou no rumo G Jcddo d c surgm a 7 ele Agosto em frente á costa do Rio 

ran e o Norte, provavelmente no Jogar em ue h . 
~n.cAntd·a~acfovoação denominada Arraial do jfJ:lrco. 

0

bahi 
01 n re _onçalves d~scendo para o sul e dando aos acci
dent~s do htoral C{ue la. descobrindo os nomes dos santos 
?o dia d_o calend.ano chnstão, ou denominações tiradas das 
Jm~ressoes da VIagem. Assim, a 16 de Agosto alcan ou o 
cta obde S. ~oqdueS, a 28 ~cabo de Sto. Ago.rtinlw a 29 d~ Se-
em ro o rw e - jff f 30 · d ' ' 4 d O . ao tgue ' a o rw e São Jeronymo a 

e utubro o rw de São Franci.rco a 21 o rt'o d v· I 1 o d N l b . ' a.r t rgen.r 
a . e oyem )ro a alua .de Todo.r o.r Santo.r, a 13 de De~ 
zcm bro o r to de Santa Lu:ua a 21 o cabo de s- TI. I 

25 a bahia do Salvador (**). ' ao wme, a 

(*) Querem outros q ue a Gonral C 1~ ! ,. . 
tros a D . NwhJ Alanocl. H a t ambcmoqu~~~~co~er~s a ~.:.;hrul~v!!m J acquc.r, e ainda OU · 

entendendo que o que houve fo i a de Fern io ,l L s t? expe~tçN de André G onçalves, 
(**) Em alg uns pontos a viagem t ar:ce o~':,n ta ou .e oro n~ra . 

do Sul, mas, ao contrario, affigura-se q~e 
0 8 

ao d~e~ :nd? contmua, na direcção 
ora to rnavam um pouco a o N od Ih expe JCiona rtos ora se adeantavam 
tificação de al~uns dos nom es cita~Ío~a~:C:":emorrer~cf:uhÍccrÁT o litorl?-1. A iden: 
servam até hoJe os nomes que então lhes fo P d d ~ct · guns a cc1dentes coa -ram a os, outros os perderam. 

-33-

A 1.0 de Janeiro de 1502 entra em uma grande en
seada, a que os n a turaes chamavam Guanabara ou 1Vileroi 
e a que o Capitão mór, cuidando fosse a bocca de um 
grande rio, dá o nome de rio de Janeiro, donde provém 
a denominação corrente da bahia do Rio de Jan eiro. Dahi 
sahindo, continuou a baptizar o litoral do sul: Llngra do.r 
Rei.r, no dia 6; ilha de São Seba.rlião , no dia 20; porlo de S. 
Vicente, no dia 22. Passou então á ilh::t que t eve o nome 
de Cananéa e a 2 de Fevereiro tocou em uma saliencia,que 
recebeu o nome de cabo de Santa Jllarlha, a cerca ele 32° de 
lat. Sul. Dahi por cleante, tendo esmorecido o chefe da 
expedição, assumiu Ve.rpucio a direcção e partiu no dia 15, 
na direcção do Sul, chegando até a latitude de 52° Su~, 
avistando uma nova terra, que se suppõe ser a Georgta 
du.riral, e voltando então para o Norte. Nesse retorno, 
tocou. em Serra Leoa (Africa) e nos Açores, entrando afi
nal no Tejo a 7 de Setembro de 1502, após uma ausencia 

de quasi 16 mezes. 
A viagem de Vespucio e suas aventuras t~m sido ul-

timamente muito contestadas, havendo estudiosos que af
firmam e julgam demonstrar que ellas não passaram de 
fantasias do piloto florentino, ou que, pelo menos, Vespu
cio foi apenas um infimo auxiliar na empresa . 

No intervallo entre a primeira expedição e a segunda, 
tendo chegado Cabral, de volta da India, enviou D. Ma
noel aos soberanos da Espanha, os "Reis Catholicos", uma 
longa carta, em que dava noticia da viagem executada por 
aquelle capitão e dos resultados da mesma. E sta carta 
foi escripta a 29 de Julho de 1501 é nella se vê que o rei 
nenhuma idéa possuía ainda da vastidão dos territorios 
do Brasil, achando apenas que seria aquella terra desco
berta muito conveniente para escala dos navios da India. 

SEGUNDA EXPEDIÇÃo, 1503.- Antes da segunda missão 
official, houve para o Brasil algumas viagens particulares, 
de que temos noticia: Fernão de Loronha ou Noronha, que 
descobriu a ilha que hoje lhe conserva o nome (1501-1502), 
E.rievam da Gama, sobrinho de Vasco, que parece ter avis
tado a ilha da Trindade (1502); Ajjon.ro de dlhuquerque 
(1503); bem como alguns aventureiros francezes, trazendo 

pilotos portuguezes. 
A segunda expedição exploradora official foi, porém, 

a de Gonçalo Coelho, que partiu de Lisboa em Maio 
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ou Junho de 1503, trazendo como capitão de uma das 6 
naus a .!lmerico Ve.rpucio, tocou em Cabo Verde e alcançou 
o Brasil, chegando á ilha de Fernando de Noronha. 

Ahi naufTagou a n au capitanea e Americo Vespucio 
separou-se de Gonçalo, dirigindo-se para a costa do Brasil, 
que percorreu da bahia de Todos os Santos para o sul, en
trando no porto de Cabo Frio (*), onde se demorou cinco 
mezes. Durante estes cinco mezes, Vespucio ahi constru
iu uma fortaleza, fez uma pequena incursão ao iní.crior da 
região, carregou pau brasil e, dando Coelho por perdido, 
í.ornou a Portugal, donde se passou á Esp~~h~, e morreu 
em Sevilha em 1512. Quanto a Coelho, dmgm-se para o 
sul, depois de vêr naufragar o navio em que sahira do Te
jo, entrou no rio de Janeiro, onde fundou uma casa forte 
junto ao rio Carioca, e chegou até o rio da Praia. Voltando 
do Sul, parece cerí.o que fundou uma feitoria - de Santa 
Cruz, na Bahia (**) e tornou a Portugal em 1506. 

Alguns annos se passaram antes que fosse orga~izada 
a terceira expedição. Como, entretanto. em 1503 hvesse 
chegado á Europa o primeiro navio carregado de pau bra
sil, logo se accendeu a cobiça dos estrangeiros e começa
ram a apparecer piratas em busca da madeira, cujo cOI;n
mercio foi prohibido pela coroa, que delle fez monopoho. 
Vieram tambem alguns viajantes devidamente autorizados, 
arrendatarios e contractantes de pau brasil, e ainda outros, 
de passagem, tocaram em um on outro poní.o. Assim, 
portuguezes, francezes, espanhoes, hollandezes e allemães 
foram apparecendo, uns por um motivo, outros por moti
vo diverso, e a costa do Brasil foi sendo pouco a pouco re
velada . 

TERCEIRA EXPEDIÇÃo, 1516. - Entre taes visitantes, 
podem ser citados Tri.Jlão da Cunha em 1506; Vicente Yanez 
Pinzon e João DiaJ' de SolíJ' em 1508; a Náo Breloa em 
1511; D. Nuno lllanoel e Clzrútovam de llaro em 1514; c 
João DiaJ' de Solí.r novamente em 1515, dos quaes já atraz 
foram indicados alguns. 

A terceira expedição official, porém, foi confiada a 
ChriJ'lovam Jacque.r, com o fim de guardar a costa e defen-

(*) Di•cm outros Carauelúu. 

(**} Querem alguns gue esta feitoria tenhn sido deixada por Vc.rpuciu, <jue ahi 
e não em Cabo Frio teria estado. 
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del-a contra os piratas. Partiu Christovam em 1516, ex
plorou a costa até o rio da Prata e, tornando ao norte, fun
dou em Pernambuco uma feií.oria, que se chamou depois 
lgarauú doJ" JU arcoJ". 

Tres annos depois desta viagem de Christovam J a
cques, é que passava pelo Brasil o portuguez Fernão de 
lllagalhãe.r que navegava por conta da Espanha, e entrou 
na bahia do Rio de Janeiro, á qual, suppondo-a desco
nhecida, deu o nome de bahia de Santa Luzia, por nella 
ter penetrado no dia 13 de Dezembro. Proseguindo, de
pois, a viagem, descobriu, como vimos, o estreito de Ma
galhães e foi morrer em uma das Filippinas em 1521, em 
combate com os indígenas. Os restantes companheiros, 
sob a direcção de J uan SebaJ"lian de E/cano, continua
ram a viagem. execuí.ando pela primeira vez a circum
navegação do globo e chegando á Espanha em 1522. 
Mais tarde, ainda passaram D. Rodrigo de .!lcunha em 
1525, Diogo Garcia, Seba.;'lião Cabalo e .!l/eixo Garcia em 
1526. 

QuARTA EXPEDIÇÃO, 1526.-A quarta expedição offici
almente enviada pela meí.ropole, primeira mandada por 
D. João III, foi ainda chefiada p or Cluútovam J acque.r, que 
partiu em 1526, deu caça aos piratas, meí.teu a pique tres 
navios francezes e fundou a feitoria de Itamaracá, na ilha 
do mesmo nome, donde tornou a Portugal em 1528. 

QUINTA EXPEDIÇÃO, 1530.-A quinta expedição, a mais 
poderosa de todas, foi commandada por J!frzrlim df)on.ro 
de Souza, homem notabilissimo, apezar dos poucos annos, 
e que trazia o titulo de Capitão-mór e Governador das 
Terras do Brasil. 

Com 5 embarcações e cerca de 400 homens partiu 
Martin1 Affonso em fins de 1530, de Lisboa, vindo em sua 
companhia seu irmão Pera Lope.r, que nos legou o roí.eiro 
da navegação e exerceu no Brasil varios cargos importan
tes. Chegando ao Brasil, em Pernambuco aprisionou logo 
Martim Affonso tres navios francezes que faziam carrega
mento de pau brasil; despachou para o n orí.e Diogo Leite, 
que, com intuito de explorar o rio Maranhão, que já figu
rava em algumas cartas, chegou aí.é o rio Gurupi, e seguiu 
finalmente para o sul. Ení.rou na bahia~de Todos os Santos, 
onde lhe veio ao encontro um portuguez. que ahi vivia en-
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tre os índios e por elles era chamado Caramurú; est~ve jun

to á entrada da bahia do Rio de Janeiro, onde de1xou um 

pequeno estabeleciment<;> e se demorou íres mezes, sup

põe-se que na ~dual praia. Vermelha, que por algun; íe~1po 

se chamou praia de Marhm Affonso; mandou dahi para o 

interior uma expedição de quatro homens, que volta ram 

no fim de dois mezes, e partiu afinal para o sul, ancorando 

em Canané~, onde foram encontrados alguns espanh~es c 

dois portuguezes, dos quaes um a qw~m ~avam o titulo 

de Bacharel ali estava desterrado havia írmta annos, se

gundo disse; deste nunca poude ser feita pelos historia

dores a identificação. A um dos portuguezes concedeu 

J!larlim djjon.ro 80 homens para que effeduas~e com cll~s 

uma incursão pelas mattas, mas o resultado foi nullo,. nao 

tendo voltado os referidos homens nem os chefes. Dahi na

vegou ainda mais para o sul e á altura do arroio. Chui 

soffreu grande tormenta, em que perdeu seu propno na

vio. Assentou-se então que só fosse Pero Lol?es com um 

navio ainda mais adeante e penetrasse no Rw da Prata , 

emquanto os outros o esperavam 'na ilha das Palmas, ao 

norte do cabo Sta. Maria. Pero Lopes entrou no esíua

rio subiu o Rio Paraná e o Uruguai e collocou uns pa

drÕes, ou marcos, com o que pretendia assegurar para 

Pc·rtugal a posse dessa região, mas não a occuparam os 

portuguezes, pois logo se verificou que estava fora do 

limite estabelecido em Tordesillas. 

Voltando Pero Lopes, tomaram todos rumo do norte e 

desembarcaram, em Janeiro de 1532, em S. Vicwle, onde 

Martim Affonso resolveu fundar, com este mesmo nome, a 

primeira coloni.a rt;gular, a pri~eira villa do !3ra~il. Le

vantou-se o pelourmho, constrmram-se casas, JgreJaS c. al

fandega, distribuiram-sesesmarias, nomeara~-se autonda

des. Subindo depois a serra, assentou Marhm Affonso nas 

planícies de Piralinln!fa, com ~ auxilio d<; um p ortuguez, 

João Ramalho, que aluem S. VIcente havia achado, outra 

povoação,- a de Slo. dndré da Borda do Campo. Pelas 

duas colonias distribuiu grande parte da gente que ~rou

xcra e ainda animaes e sementes; despachou para o remo a 

Pero ~opes, afi~ de informar ao rei quanto fi~era, e rcr

manecia em S. VIcente quando lhe chegou,em fms de 1o3~, 

por portador especial, a carta régi~ em 9~e _lhe era I?arh

cipado ter o rei D. João III resolvido dividir o Brasil em 
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capitani :~ s hcreditarias, a elle proprio Martim Affonso con

cedendo a de S. Vicente. Deixou na capitania, como logar

íen ente e capiíão-mór, ao padre Gonçalo Monteiro, vigario 

da colonia, e pa rtiu em princípios de 1633 para Portugal, 

onde pouco depois foi nomeado capitão-mór da lndia. 
Foi M a rtim Affonso homem de energica e efficieníe 

actuação no Brasil, que lhe conserva, pela tradição, par

íiculnrmeníe em São Paulo, reconhecida veneração. No 

Museu lpiranga se guardam a couraça e a espada que usa

va: são de peso fora do commum e a espada trnz, gra

vadas na folha, uma de cada lado, estas duas sentenças: 

"1Vão me .raque.r .rem re;;.ão", "Não me embainha.r .rem 
honra''. 

Principaes estabelecimen
tos dos portuguezes no 

Brasil 

Quasi abandonada a terra 
pela metropole, a quem pa
recia muito mais valiosa 
a conquista da India, íeve 

a do Brasil diminuto progresso nos primeiros trinta annos, 

conforme se vê acima. 
Os primeiros estabelecimentos dos portuguezes foram 

meras jeiloria.r. Uma feitoria compunha-se apenas de 

uma casa ou palhoça mais ou menos forte, em meio de 

terreno cercado. Ahi ficavam, chefiados por um feitor, 

1501 
1503 
1510 
1514 
151 6 
1519 
1526 

1530-33 
1532-55 
1549-53 

1552 
1553-57 

1554 
1555 
1556 

1557- 72 
1560 
1565 

1567 

158 1 
1586 
1589 
1598 

DATAS PRINCIPAES DO SECULO XVI 

Ia exped ição: André Gonçalves, Americo Vespucio 
2" expedição: Gonçalo Coelho, Vespucio 
N a ufragio de Diogo Alvares, o Cara murú 
João Ra malho 
311 expedição: Christovam ] negues 
F ernão de 1\'lagalhães 
4 ." expediçüo: Christovam J segues 
5" e....:ped.içiio: Madim Affonso de Souza 
Capit anias hercd_itarias 
Primeiro Governador geral : Tbo mé de Souza 
Primeiro bispo: D Pedro Fernandes Sardinha 
S egundo Governador geral: D. Duarte da Costa 
25 J a oeiro. Fundação de S. Paulo 
Francezcs no Rio de Janeiro: Villegajgnon 
Naufragio e morte do primeiro bispo. 
T ercei ro Governador geral: Mcm de Sá 
Primeira expulsão dos Francezes, por Me~ de S!i . . 
Março. Primeira fundação da cidade do R10 de Jane1ro, Junto ao 11ão 

de Assucar, por Es!acio de Sá. 
20 J unciro. E xpulsão definjtiva dos francezes. Fundação da (.'idade 

do R io de ] anciro, no morro do Caste llo, por Mem de Sá 
P assage m do Brasil pm·a o dominio espa nho l 
Conquista da P arahiba 
Conquista de Sergipe 
Conquista do Rio Grande do Norte 
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alguns soldados e colonos, que haviam de resis tir aos sel

vagens, ás feras e ás iníemperics, até que viesse outra frota, 

que lhes deixasse n ovos recursos. Em t orno da feitoria se

meava~-se algum~s plantas, s~ltavam-se algun_s animaes 

domesbcos c era so esperar. As vezes consegmam os co

lon?s cap~ar durante algu~1 tempo a amizade ~os _indios; 

mmto mais frequente, porem, era que estes amuqmlassem 

os estabelecimentos. 
Quando se tratav~ de fundar uma colonia mais regu

lar, vmham na expedição numerosos colonos. Escolhido 

o local, cortava-se a madeira, abrindo um claro na floresta· 

depois levantava-se uma capella ou igreja tosca, faziam-s~ 
algumas _cabanas e baluarte ou fortaleza para defesa do 

estabelecimento. Para fundar uma villa ou uma cidade 

erguia-se o pe_Jou~inho, symbolo da justiça, e construiam-s~ 
casas para a IgreJa e para o governo. 

. Os. ~r~meiros nucl~os 9ue offi<;ialmente possuiu o Bra

sil no miClo de sua lustona colomal foram as feitorias de 

Santa Cru:<, na Bahi~,.e Rio de Janeiro, fundadas por Gon

çalo C~elho; Cabo frw, ou talvez CaraPella.r. por Americo 

Vesl?ucw; lgara.r.ru e l~amaracá, em Pernambuco, por 

Chnstovam J acques; a v1lla de S. Vicente e o povoado de 

Sto. André, no territorio do actual Estado de São Paulo 

po; ~artÍJn. Affonso. Além destes, porém, muitos outro~ 
existiram. por todo o Brasil, fundados por particulares, 

aventureiros, naufragos e degredados, quando conseguiam 

a amizade dos indios. 
Nes~es primeiros nucleos se iniciaram a agricultura e 

a pecuana, que no seculo XVII, grandemente desenvolvi

das, constituíram consideravel riqueza para o Brasil. Em 

torno de~les, quan?o vingaram, cresceram os povoados, 

que depois ~oram villas e cidades. 

' I 

Caramurú, Ramalho e 
Rodrigues 

O abandono official em 

que durante algum tempo 

esteve o Brasil fez que 

surgissem varias lendas a 

proposito de portuguezes que se acharam entre os indios. 

As mais conhecidas são as de Caramurú e Ramalho. Conta 

a primeira que naufragou em 1510 na cosia da bahia de 

Todos os Santos o poríuguez Diogo d.üare.r com varios 

companheiros. Muitos destes foram devorados pelos índios, 

: 
'i 
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sendo, porém, Diogo poupado, com outros poucos, prova

velmente para algum festim. Aconteceu, porém, que 

com o mosquete e a munição de polvora e chumbo 

q~e salvara do naufragio, á vista dos selvagens tivesse 

at1rado a uma ave, matando-a. Amedrontados ante 

aquelle homem que parecia lançar de suas mãos o raio, 

ap~voradc_>s <;om o ~sírondo do trov:ão e o fogo do tiro, 

ienam os mdws mamfestado sua admiração. exclamando: -

C,aramurú, Caramurúl, o que, ainda segundo a lenda, signi

fJca - homem do Jogo, jiL/w do troi'ão. D ahi haver adqui

rido Diogo Alvares grande prestigio sobre elles, vindo a ca

sar-se com Paragua.r.rú, filha de um chefe indio, e estabele

cend?-se na bahia de Todos os Santos, no logar a que 

de_POIS se. cha~ou Vi/la Velha. Continúa a lenda que 

Dwgo fOI depOis, por um navio francez, levado com sua 

esposa á França, onde ella teria recebido o baptismo, 

sendo padrinhos os proprios reis de França; que em ho

menagem a sua m adrinha, a rainha, gue era Catharina de 

Médicis, tomou Paraguassú o nome christão de Catharina 

e finalmente que Diogo regressou ao Brasil. ' 

E' certo ter existido um podugucz, Diogo Alvares, a 

quem alguns accrescentam o sobrenome Corrêa, cognomi

nado. G_aramur~, entre. ~s indios da Bahia; que gozava de 

presügw e mmto auxihou a seus compatriotas; que era 

casado co~ Paraguass~ e que morreu em uma povoação 

perto da Cidade da Bahia em 1558. Falsa é, porém, a via

gem á França, duvidosas as circumstancias em que se tor

nou amigo dos indios e ignorada a significação do appellido 

que ll1e deram. Pode-se. porém, assegura• que não tem 

fundamento o significado que lhe attribue a lenda. Sabe

mos tambem que esse nome de caramurú era dado a um 

peixe anguilliforme. especie de moreia, de que tal vez se 

lembrassem os índios ao vêr Diogo, alto, magro, esguio. 

A outra l~nda conta que João Ramalho, portuguez 

q~e em 1532 foi encontrado por Martim Affonso em Pirati

mnga, nau~ragara, ou por algum outro modo chegara ao lito

ral de S. Vicente, com um companheiro, Antonio Rodrigue.r· 

que ahi se ralacionaram ambos com os selvagens, ganhan: 

do sobre elles grande prestigio e casando-se ambos com in

dias, o primeiro com Bartira, fill1a do cacique Tibirir,.á, c o 

segundo com a filha~~ Piquirobi. Ramalho e Rodrigues 

foram de grande auxilio aos portuguezes. 



L CAPITULO V 

INICIO DA COLONIZAÇÃO 

Muito diversas eram pa
Systemas de colonização ra os portuguezes as con

dições da India e do Bra-
sil. Naquella, possuíam 

os povos uma organização regular: bastava convencei-os 
das vantagens do commercio e da protecção de Portugal; 
é o que foram tentar as esquadras de Vasco da Gama e 
de Cabral, quando para lá navegaram. No Brasil viviam 
os habitantes em estado absolutamente selvagem e era 
preciso conquistai-os ou afastai-os para depois devassar a 
terra em busca das riquezas. Assim, seria necessario dis
pôr de gente para o povoamento, e esta não se encon
trava facilmente. 

Tentou Portugal fundar alguns estabelecimentos e não 
conseguiu senão resultados ephemeros com as expedições 
exploradoras, que tinham antes de tudo o intuito da guar
da das costas. Vimos no capitulo anterior que só em 1532 
se conseguiu a fundação de dois nucleos mais notaveis, S. 
Vicente e Sto. André ou Pirafininga. Os proprios chefes 
das expedições davam parte, ao rei, da inefficacia, ~ara .se 
obter o povoamento de zonas tão vastas, deste meiO dis
pendiosissimo, insufficiente até para rechassar os avenb:
reiros que infestavam a costa, procurando carregar madei
ra e negociar com os índios. 

Nos Açores e na Madeira fôra adaptado com bom re
sultado pelos portuguezes, como pelos francezes, hollan
dezes e inglezes em varias de suas possessões, o systema de 
se concederem lotes a diversas pessoas, para que os colo
nizassem em seu proveito, mediante certas resalvas de pri
vilegias e impostos. 

-41 

Resolveu afinal D. João 
Capitanias hereditarias III experimentar no Bra

sil esse systema, por meio 
de CapilaniaJ' herediLariaJ'. 

Foi, pois, concedendo a partir de 1532 o territorio do Bra
sil dividido em lotes, a algumas pessoas dignas ele tal 
mercê, ás quaes dava o domínio quasi absoluto sobre sens 
lotes. O donatario de cada um devia colonizai-o e defen
dei-o, e tinha o titulo de capitão e governador de sua ca
pibnia. Dentro da donataria seria como um rei, vassallo 
da metropole portugueza. A coroa cedia quasi todos os 
seus direitos e reservava para si, quasi exclusivamente. um 
tributo sobre os metaes e as pedras preciosas que se achas
sem, o monopolio da extracção e commercio do pau brasil 
e das especiarias e finalmente o imposto do dizimo sobre 
todos os outros productos. A doação era irrevogavel e 
herediíaria e os donatarios tinham jurisdição no cível e no 
crime, apenas com algumas restricções. 

Apezar das grandes vantagens offerecidas, não se 
apresentaram a D. João III, dignos de confiança, muitos 
pretendentes, e os que se arriscaram á empresa luctaram 
com grande difficuldade para obter colonos, o que determi
nou que viessem em maior numero degre ' e1dos e outras 
especies de gente pouco recommendavel. 

Foi o Brasil, cujo litoral se estendia de norte a sul, 
segundo a convenção de Tordesillas, entre os pontos em 
que se acham actualmente as cidaães de Belém e Laguna, 
dividido em quinze grandes lotes (*), uns maiores e outros 
menores, todos partindo da costa l?ara o in tu ior e consel'
vando sempre a mesma largura iniCial, até o limite determi
nado por aquella linha de Tordesillas. Desde 1532 tinha 
D. João III assentado sua resolução e della fizera sabedor 
a Martim Affonso, quando este se achava em S. Vicente; 
a maioria dos documentos de concessão é, porém, de 1534, 
e esta data se considera em geral como a da instituição do 
novo systema de colonização. 

A lflarlim djjoMo de SoU2a concedeu o rei dois 
lotes, um dos quaes se denominou de S. Vicente; a Pero 

(*) A palavra Capi'Jania foi a principio empregada em um sentido abstracto, 
significando o exercicio do.t direilo.r de capitão, ou a }acuidade de e.urcel~o.r. A um ca
pitão podia ser concedido o dominio, isto é, a capitania de varios lotes.. e dahi vem 
que sendo doze os capitães, foram quinze os lotes adjudicados. 
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Lope.r trcs lotes, sendo o de Santo Amaro encravado en

tre. os clo~s. de MaL"ti~ Affonso, o de Sant' Anna na parie 
ma1s mend1onal do pa1z, e o de Itamaracá junto a Pernam

buco; a Pero de Goe.r da SiLt~elra o lote da Parahiba do Sul 
ou São Thomé; a Va.Jco Fernande.r Coutinho o de E.Jplrl/o 
Santo; a P_ero. do Campo Tourinho o de Porto Seguro; a 

Jorg~ de Ftguetredo .Corrêa o dos Ilhéo.J; a Franci.Jco Pereira 
Couimlw o .da Balua; a Duarle Coelho o de Pernambuco, a 
que se seg~1a, para o norte, o de Itamaracá, de Pero Lopes; 
a uma sociedade formada pelo escriptor João de Barro.J e 
Ayru da Cunha dois lotes, denominados Rio Grande e .i!la
ranhão/ finalmente, 'situado entre estes dois, o lote de 

Antonto Cardo.Jo de Barro.J e o de Fernand' ALt~are.r de An
drade, que não tinham denominações especiaes. 

Nos lotes do norte, desde o Maranhão até o Rio Gran

de! não se chegou s:quer a realizar a occupação; esta zona 

fo1 povoada posteriOrmente com gente vinda de outros 
pontos do proprio B1·asil; do mesmo modo na região do 

sul (T.erras de Sant' Anna) não se tentou sequ~r a occupação 
effecüva. Resistiu a capitania da Parahiba do Sul apenas 

uns sete annos a uma serie de successos infelizes sendo 

af!nal o donatario <_>~rigado a abandonai-a e fugir' para o 

re~o. Na do Esp1nto Santo fundou Vasco Coutinho a 
a VI~la de N. S. da Vicloria, nucleo da acttial cidade de Vi

dona! mas pelas guerras continuas do gentio e pelos seus 
propnos erros não tar~ou a cahir na miseria, depois de 

~astar a fortuna que trouxera da lndia. Mallogrou-se 
Igualmente dentro de pouco tempo a colonização das de 
Porto Seguro e Ilhéos. Na da Bahia fundou o donatario 

m~a povoação no logar denominado Viciaria, onde vivia 
Dwgo Alvares, que o acollieu bem e o auxiliou muito. Le

vantou e~ge~hos, distribuiu sesmarias e procurou a ami
zade dos mdws, mas estes em breve se revoltaram á vista 

d.os desman~os de alguns colonos, incendiaram os estabele

crmen~os agncolas, !Datara~ a muitos moradores, obrigan
do assim o donatano a rebrar-se com os seus reduzidos á 
maior penuria, para a capitania de Porto Seguro. Na 

de Sto. Amaro, t:ndo Pero Lopes tornado á Europa, onde 

s: metteu em vanas empresas de guerra e de navegação, 
vmdo a morrer em um naufragio, ficou administrando Gon
çaLo Aj}on.Jo, seu logar-tenente, que fundou a villa de Sio. 
Amaro; esta, porém, muito molestada pelos indios, não 
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· progrediu. O lote de Itamaracá foi governado, por dele
gação de Pero Lopes, por João GonçaLt~e.r, que fundou na 
ilha de Itamaracá a villa da Conceição; no fim de algum 
tempo, porém, a capitania dec<1hiu, pois se tornou asylo de 

contrabandistas e outros criminosos, principalmente dos 

que fugiam de Pernambuco. 
.. Resistiram mais tempo. regularmente prosperas, as 

capitanias de S. Vicente c Pernambuco. Em S. Vicente 
deixou Martim Affonso em seu logar, conforme anterior

mente vimos, a GonçaLo .i!lonteiro, e partiu para Portugal. 
Prosperou bastante a capitania, apezar de frequentes lu
ctas com os tamoios, povoando-se e cobrindo-se, em larga ex

tensão, de roças de canoa e de engenhos de assucar. Entre os 

primeiros povoadores merece attenção Braz Cuba.J, que fun
dou em 1536 a villa de Sanio.J; esta povoação tornou-se logo 

muito importante, ao passo que a de S. Vicente, que fundara 
Maríim Affonso em 1532, ia decahindo. Em ';ernambuco 

fundou Duarte Coelho em 35 a povoação de OLinda, con

struiu varios edifícios e procurou a amizade dos indígenas, 
que muito o auxiliaram. Prosperou a colonia extraordina

riamente, cultivando-se nella o algodão e a canna e fabri

cando-se assucar. Além da povoação de Olinda, progrediu 

regularmente a de lgara,f,fÚ. 
Não obstante haverem ficado alguns nucleos de po

voação, pode-se affirmar que se mallogrou o systema de 

colonização tentado por D. João III. pois todas as capita
nias foram pouco a pouco revertendo ao domínio da coroa, 

ou por abandono ou por compra. Foram ellas, comtudo, 
o primeiro esboço das circumscripções que .Jepois consti

tu~ram as Províncias e posteriormente os Estados do nosso 

pa1z. 

Condições de vida dos 
primeiros colonos 

Não é para admirar que 
assim tivesse falhado a 
colonização pelas capita
nias hereditarias, quando 

tudo concorria para este mallogro: a vastidão da terra, 

o isolamento, a instabilidade dos povoados, sempre amea

çados, e a ruim qualidade da maioria da gente que para 

o Brasil era mandada. "Naquelle tempo, diz João Ri

beiro, a depravação dos costumes era grande e foi a 
praga das cidades; a falta de escrupulos, a impunidade 

dos crimes novos junta á dos prescriptos, a quasi ausencia 
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do~ orgãos da religião nestes primeiros ensaios de estabe
lecimento, ~ccrescidas ás calamidades do mar indefeso e 
do mat.to virgem, represcnta~n o quadro imperfeito dessa 
lucta g1gantesca dos donatarws". 

Deante da natureza selvagem, afastados da mctropo
le e abandonados, não só embruteceram mental e moral
mente os colo?-os~ mas ainda adoptaram muitos usos e 
co.stumes dos mdigcnas, taes como o emprego de certos 
alimentos, a rede de dormir, eic. 

. ~ontribui~ ai~da e~o.rmemente para o mallogro da 
pr~me1ra c?lomzaçao e vtc.wu para muito tempo 0 paiz a 
a mdolenc1a geral, produzida pela iníroducção dos escra
vos. . Tra~ando dos colonos, d1z Ganda vo, um dos primei
ros h1stonad<?r~s do Brasil: "A primeira coisa que pr·e
tendcm adqmnr são escravos, para elles lhes fazerem suas 
fazendas; e ~e um~ pessoa ch.ega na íerra a alcançar dois 
pares ou m~1a duz1a dellcs (a.mda que outra coisa não te
nha de seu; logo ~t;m remedw para poder honradamente 
sustentar sua famtha: por9ue um lhe pesca, c ouho lhe 
lhe caça, os. outros lhe cult1vam e grangeiam suas roças e 
desta mane1ra não fazem os homens despesa em manti
mentos nem com elles, nem com suas pessoas. 

As tres raças dos ha
bitantes 

Tres raças humanas se en
contraram no Brasil des
de os primeiros tempos 
da colonização: a branca 

a !le~ra e a dos aborígines. A branca era representad~ 
~rmc1palmeníe P.elos portugu.ezes, em geral de baL'Ca qua
hd~de, aventureiros desprovidos dos sentimentos nobres 
ma1s e!ementares. Os negros foram desde muito cedo in
troduZidos como escravos, para a lavoura. Não se sabe 
exa~tamente guando se deu a introducção,'mas é fóra de 
duvida que f01 contemporanea dos começos da colonização, 

Estas tres r~ças olhavam.-se sem sympathia, isto é, 
sem que se considerassem umdas pela solidariedade hu
mana. Os brar:co~, certos da propria superioridade, della 
~b~savam, oppnmmdo as outras duas raças e tratando os 
md•.os e os negros como a animaes. Isto, porém, não im
ped.'a o cruzamento e. o consequeníe apparecimenío de 
vanas sub-raças meshças. Aos mestiços descendentes 
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de índios davam o nome de JflamelucoJ'; eram estes os pei
ores inimigos da raça dos primitivos habitantes. 

A brutalidade dos brancos em relação aos indivíduos 
das outras raças manifestou-se pela escravidão, com iodos 
os seus horrores. Escravizaram os portuguezes para seu 
serviço os negros africanos e os índios. Os negros sujeita
taram-se facilmente a esta desgraçada situação e vieram 
a contribuir muito, com seu trabalho, para a prosperidade 
dos brancos. Os índios, porém, fugiam á esc1·avidão, de
fendiam-se com furor, commettiam atrocidades por vin
gança e até se deixavam mais depressa morrer do que per
maneciam captivos. Para sujeital-os, lançavam mão os 
colonos ou de enganos ou de guerras. Tiveram, porém, os 
indígenas, desde que, mallogrado o systema de capitanias, 
se instituiu o governo geral, quem velasse por sua liber
dade: eram os J esuitas, que logo iniciaram luctas tremen
das para impedir que continuasse a escravidão. Contra 
a escravidão dos negros é que quasi nada, durante muito 
tempo, se fez. 

Os índios eram aprisionados em guerras ferocíssimas, 
algumas das quaes tidas por jusías pelos governos e outras 
por injustas. O escravizamento era ostensivo ou dissimu
lado sob varias formas. Os negros eram adquiridos na 
Africa, onde em geral já se achavam na condição de es
cravos de reis e chefes igualmente negros, que delles faziam 
objecto de commercio, mas vinham tambem muitos que 
eram livres, caçados ou enganados pelos deshumanos tra
ficantes. 



CAPITULO VI 

CAPITANIAS DA COROA OU GOVERNO GERAL 
1.0 E 2. 0 GOVERNADORES 

Patenteados os defeitos do 
Governos geraes ou Capi- systema colonial das ca-

tanias da corôa pitanias hereditarias, tra-
tou-se de achar melhor 

solução para o problema .. Divulgando-se mais largamen
te em Portugal por occasião da morte de Francisco Perei
ra Coutinho a .noticia das pessimas condições em que se 
acha_va a colomzaçã<;> do Brasil, resolveu a corôa comprar 
ao filho do donatano essa capitania, para instituir novo 
systema. Este consistiu em se estabelecer um governo 
geral, co~ séde. na B ahia, que era o ponto mais central, 
donde sena facil exer~er a a?to_ridade e a justiça, velar 
para. que os estr~mgeiros, prmcipalmente francezes, não 
contmuassem a piratear no litoral, etc. 

Não se aboliram de todo os direitos e as prerogativas 
dos don~tar.ios, mas estabeleceu-se um governo de fact.o 
nas capitanias vagas, levando-se a autoridade desse go
v_erno, em muitos casos, á~ proprias capitanias em que con
tmuava a haver donatanos ou seus representantes. Foi 
Pernambuco a que por mais tempÓ escapou á intervenção 
do po?er central. Os poucos protestos dos interessados 
no regimen não foram tomados em consideração e pouco a 
pouco todas as dona tarías foram revertendo ao domínio 
da metropole. 

. <?s. orgãos do gove~no geral, extremamente simples a 
p~I~CiplO, ~ram os. segumtes: um Governador geral ou Ca
ptla~-m6r, mcumbido da administração civil e militar; um 
Ouvtdor-m6r, que era o chefe da justiça, e um Provedor
m6r, encarregado dos negocios da fazenda; em cada ca-

• 
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pitania havia delegados do poder central. A?s. pouc.os, 
porém, se foi complicando o mecanismo admmtstrahvo 
com a creação de novos logares e tambem de verdadeira-s 
sinecuras. 

1 o. Governador geral 
1549- 1553 

Escolheu D. João 111 pata 
Governador geral a Tlw
mé de Souza, antigo guer
reiro e habil administra

dor, com experiencia da Africa e da lndia, homem ju~to, 
disciplinador e de bons sentime~tos. Ante~ que partisse 
a assumir o cargo,despachou o rei a Gramatao Telles,, com 
uma carta endereçada a Diogo Alvares, o Caramuru, na 
qual lhe ordenava ajudasse em tudo ao governador nome-

ado. d . J . Acompanhado de seus auxiliares, e seis esmtas para 
a catechese e de quatrocentos soldados,. seiscentos degre; 
dados e muitos mecanicos pagos pelo e~·ano, _chegou Thomc 
el e Souza em fins de M arço de 1549 a bahi~ de Todos os 
Santos, saltou em terra, onde foi bem recebido pelos por
tuguezes e pelos índios, e trat.ou lol?o de p~ocurar logar on
de fundasse a cidade que vmha mcumbido de levantar. 
Escolhido este, começaram-se a edificar as casas, a Sé, um 
collegio p ara os J estútas, casa da Camara,casa dos governa
dores, cadeia, alfandega, arm~zens, o.b.ras de de~esa, e~c. 
Nestes serviç_os prest.aram mmto a~x1ho os _Tt~pmambas, 
levad os pela mfluencia do Ca ramuru. Constrmda a nova 
povoação, que t eve o nome de cidade do Salvador (~), para 
ella se forâm t ransferindo os habitant~s _d o anhgo po
voado da Victoria e o logar onde este exishu passou a ser 
chamado Villa Velha. . 

Administrou Thomé de Souza o Brasil com elevado 
tino durante quatro annos: promoveu a cultura das tc~·
ras ; procurou captar a amiza.de dos selvagens; mandou ';ll' 
de Cabo Verde grande quantidade de gado; velou pela dis
tribuição da justiça; mandou correr ~ correu p7ssoalmente 
as capitanias do sul; mandou C<_mstrmr em S_. -yicente a for
taleza de Bertioga, fundou a villa de Conce1çao de It~nha
em e elevou a essa ca tegoria o povoado de Sto. Andre, que 
havia sido deixado por Martim Affonso; finalmente, des-

(*) Nome official ao lado do qual sempre existiu o de Bahia . Logo ap6s, . entre · 
tanto, se generalizou ~nome de S . Salvador, introduzido pela bulla que creou o b•svudo. 
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pachou para o interior duas ex d' -
partiram de Porto Seguro em te rçodes, ou enlrada.r, que 
preciosas. ' usca e ouro e de pedras 

Governava Thomé de Souz d h 
cente, graças a um naufragio o jl qu:n do c egou a S. Vi
den, que já trabalhara com , a. em.ao e nome Han.r Sta
cntão se empregou na Be / arb~hr:o e1n~ Pernambuco e 
Tamoios, que 0 levaram r r~ga . 1 c~ uu em mãos dos 
a muitas deshumanidadetara suas aide~as e o sujeitaram 
embarcando em um .' mfas consegum afinal livrar-se, 

. navro rancez para a E d 
veJu a narrar suas extranh t uropa, on e 
· d' · as aven uras e os t d 
m JOS, em um livro curiosissimo q bl' cos umes os 

O t f 
. ue pu ICOU. 

u ro acto notavel do tem d . . 
foi a creação do primeiro b. pd o tnmerro governador 
sua diocese D. Pedro Ferna:d~: l' d' ehgando. ell?- 15~2 á 
do Salvador. · ar tn a, prm1e1ro brspo 

Apezar de nomead 
mé de Souza de perm o apenas por tres annos, teve Tho-
~ . b < anecer no governo até 1553 d 
or su síituido e voltou a P t I d ' quan o 

honras e compensações, be~r ~~~e~idn e rjcebeu grandes 
pelo acerto com que se h as pe o escrupulo e 

ouvera no cargo. 

~fortunado foi para 0 Era-
Inicio da catechese srl o governo de Thomé de 

de ~ouza. não só pela ho-

edlle proprio presidiu ao gover·n~e~~sa1:r:b~igor cion~ 9~e 
a grande obra d t l d . . m pe o mrc1o 

pela Companhia d: te::~ leF :r mdws, cemprehendida 
1537 e rapidamente tom~ra ~n ara-se a ompanllia em 
catechese .e a prégação nas Ind%;ulso, Ceh~prehendend_o a 
na Amenca. ' na ma, no J apao e 

Vier·am com o Governador seis J . t . d 
era superior o padre .!!fanoeL d N. b esm as, os quaes 
nobre família . Foram os . . a I rega, portuguez de 

dos de o~tros quatro, e ent~:=r~~ B~t1aa~~~ sgv.entat-
a conqmstar a confian a d . d' . rcen c 
costumes combatend ç . o.s rnl JOS e a lhes reformar os 
D I 

' . o prmcrpa mente a anthropoph . 
os co onos, porém soffreram d d . . . agra, 

guena, pois estes se' a h c es e prmcrpr<? grande 
quellas iniquidad c ~':am sempre contranados na-

es a que Ja com o tempo estavam affei-
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tos, mas não esmoreceram, antes multiplicaram os esfor
ços, com esplendidos resultados. 1 

~ 

2.0 Governador geral 
1553 - · 1557 

Demorou muito D. João 
III a encontrar pessoa de 
bastante confiança para 
succeder a Thomé de Sou

za, como segundo Governador geral. Chegou afinal em 1553 
á Bahia, para exercer o cargo, D. Duarte da CoJ"ta, com 
quem vieram 250 pessoas. Entre estas, achavam-se sete 
J esuitas, sendo tres sacerdotes e quatro irmãos, todos sob a 
direcção do padre Luiz da Gran, e um dos irmãos era JoJ'é 
de dnchiela, que depois foi íambem sacerdote e veiu a 
desempenhar importantíssimo papel na historia do Bra
sil. 

Revelou-se D. Duarte mau administrador e os 
progressos do Brasil foram neste tempo effectuados sem 
sua intervenção ou apezar della. Os principaes erros que 
se lhe increpam foram devidos a seu filho, D. Alvaro da 
Costa, moço que, pela pouca idade ou pelo mau caracter, 
não mantinha a compostura necessaria, offendendo a 
honra das famílias, affrontando e ameaçando a todos. 
Admoestou-o o bispo e dahi surgiu grave desavença 
entre esta autoridade ecclesiastica e o governador, que se 
magoara . Com o bispo ficou o povo, contra o governador, 
e a desavença deu em serios tumultos e grandes odios. 
Queixou-se o bispo ao rei contra o governador, e tambem 
D. Duarte tratou de escrever ao soberano, apresentando 
contra o prelado numerosas accusações, aliás alheias ao 
facto capital, para attenuar o effeiío do que dissesse o 
ecclesiastico. 

Graças á intervenção dos J esuitas, reconciliaram-se 
todos (1555), sujeitando-se o filho do governador a ir pe
dir perdão ao bispo, mas ainda assim parece que não mu
dou a situação, pois no anno seguinte a Camara da Bahia 
representava ao rei pedindo a remoção do governador e 
o prelado partia para a Europa, a chamado do monarcha 
segundo se suppõe. 

Embarcou D . Pedro Fernandes Sardinha na Bahia, 
em Junho de 1556, em um navio, que poucos dias após 
naufragava nos bancQS denominados BaixioJ' de D. Rodri-
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go, na costa das Alagoas, entre os Rios S. Francisco c 
Coruripe. Conseguiram os tripulantes e passageiros, que 
eram muitos, nadar para terra e foram agasalhados com 
simulada bondade pelos índios Caetés. Offereccram-se 
estes para os guiar até Pernambuco e, chegados ao rio 
S. Miguel, assassinaram e devoraram a quasi todos, in
cluído o bispo. Assim morreu ás mãos dos barbaros o pri
meiro prelado do Brasil, êm 1556. 

Deram-se ainda no governo de D. Duarte da Costa 
varias guerras, movidas pelos índios contra os p ortuguezes 
na Bahia, em Pernambuco, S. Vicente e Sto. Amaro; a 
fundação de S. PauLo em 1554 e a invasão dos Francezes 
no Rio de Janeiro em 1555. 

Pediu D. Duarte á metropole soccorros com que pu
desse expulsar os Francezes da Bahia do Rio de Janeiro, 
mas nada conseguiu até 1557, anno em que foi substitui
do, no governo geral, por Mem de Sá . P ouco antes desta 
da ta morreu em Portugal D. João III e passou a corôa 
a seu neto D. Sebastião, que apenas contava tres annos 
de idade, assumindo a regencia (56-70) D. Catharina 
d'Austria, avó do jovem rei. / 

Confederação 
Tam.ojos 

dos 
A união, que se deu por 
este tempo, dos índios, 
de S. Vicente á Parahiba 
do Sul, sublevados con

tra os portuguezes, é conhecida na l!istoria do Brasil pelo 
nome de Confederação do.r Tamoio.r. Entre os principaes 
chefes revoltados podem-se citar Aimbiré e Cunlzambebe; 
não havia, porém, entre os maioraes nenhuma verdadeira 
alliança, mas apenas o encontro dos desejos de expulsa
rem os portuguezes. Contra esta geral insurreição indígena 
só valeu, mais tarde, a heroica dedicação de Anchida e 
Nobrega, que obtiveram, no fim de algum tempo, a paci
ficação gera.!. 

Trabalhos dos Jesuitas; 
Fundação de São Paulo, 

1554 

Os mais notaveis serviços 
dos J esuitas durante o 
governo de D. Duarte fo
ram realizados em S. Vi

cente. Desde 1549 ahi se achava prégando, catechizando e 
educando noviços, o padre Leonardo N un e.r, com alguns or
phãos vindos de Portugal; em 1553 passou a S. Vicente o 

.. 
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padre Nobrega, que penetrou pelo sertão, ganhando a con
fiança dos selvagens, e resolveu fundar nas planícies de Pi
ratininga, com os novos religiosos que haviam chegado 
em companhia de D. Duarte, o primeiro collegio do Brasil. 
A 25 de Janeiro de 1554, dia da festa da Conversão do 
apostolo S. Paulo, foi estabelecido o Collegio de S. Paulo, 
que veiu a ser o nucleo da cid~de do mesmo nome. Era uma 
choupana humilde, onde se passava frio e até fome (*), 
mas ahi despendeu o irmão Jo.ré de Anchieta tamanho 
zelo, que o estabelecimento foi em rapido pmgresso, 
localizando-se os índios amansados em torno delle e forman
do um grande povoado. A prosperidade logo lhe acarretou, 
entretanto, a inveja dos habitantes da villa de Sto. An
dré, que ficava proxin1a. Era uma população constituída 
principalmente por mestiços de portuguezes e índios, que 
odiavam aos J esuitas e se esforçavam para escravizai· 
os índios. Insíigadas por elles, avançaram algumas tri
bus contra a nascente povoação, mas foram derrotadas. 

Invasão dos Francezt!s no 
Rio de J an.eiro, 1555 

Occorreu a primeira m
vasão dos Francezes no 
Rio de Janeiro no tempo 
do governo de D. Duarte 

da Costa. Penetraram elles em 1555 na bahia de Guanaba
ra e, ora occupando ilhas, ora as praias, ahi permaneceram 
durante doze annos. 

Pelo meiado do seculo XVI eram accesas na Europa 
as luctas religiosas entre catholicos e protes tantes, quei
xando-se ora uns ora outros de perseguições dos adversa
rios. Nestas condições, concebeu Nicolau Durand de Vil
legaignon, habil e corajoso vice-almirante francez, a idéa 
de fundar no Brasil uma colonia, a l <'rança Anlarclica, 
onde se pudessem acolher, sem receio de perseguições, 
sob governo tolerante, os calvinistas, ou protestantes. 

(*) .. E aqui es t a m os. diz Anchje ta em uma carta a Sto. l gnacio d e L oy ola 1 funda
dor da Companhia 1 ás v ezes mais d e vinte d os n ossos numa barraquinha d e cunniço 
e barro, coberta de palha 1 longa 14 pés, larga 10. E' is to a escola , a enfe rma ria, o J o t'
mitorio, r efei torio, cozinha, d esp ensa. Não invejam os, por 6m, a s m a is es pa çosas man
sões qu e nossos irm ãos habit a m em outras partes, que Nosso Senhor Jesus Chr·isto 
ainJa em mais ape r t ad o logar se viu, quando foi do se u a grad o n ascer cn{rc brutos 
em uma man ged otu·a; c mui to mais llpcrtudo então quando se digno u monct· pol' n6s 
nu cruz . .. Sirv o d e m ed ico c d e ha rbc ir·o, medicando c suu g r·«nd o os indios, c al g uns 
se r·cs ta belcccrum co m os meus cuiduJos, quando já se n :ío conta va co m a s suas v idas, 
t.cnd o o utr·os morr ido da m esma c ufcrmiJade. J\lén1 d es tes cntpreg(lS, aprendi o uta·a. 
pro fissã o CJ uc a n ecess idade m e ensinou, a d e faze r ulpc rca tas; sou a gora bom obl'ciro 
n este officio, e muitns t enho feit o para os irmãos, -pois com s a l?atos d e co uro n.io se po
cle viajar neste~ de~c;rto:;;l" 



-52-

Para isto obteve do rei Henrique li, mediante a protccção do almirante Coligny, a quem confiara o plano, embarcações e dinheiro com que o realizasse. Não era, porém, Villcgaignon pro.te.stante; p:ofessava, pelo ~enos appa_rentemente, a rehgtão cathohca e trouxe comstgo o franciscano André The11el, seu confessor, a quem devemos uma das narrativas dos successos da França Antarctica. Tratou o vice-almirante de obter colonos, mas já sem fazer distincção entre catholicos e protestantes, nem tampo';lco entre bons e maus elementos: recrutou, em geral_ a pewr gcn (c que se podia encontrar, á qual accrescentou ainda os criminosos que enchiam as prisões de P aris e de Ruão c que lhe foi permittido levar comsigo. A expedição, assim amparada pelo proprio rei de França, ja não era, pois, simples empresa de contrabandistas ou piratas, mas quasi um emprehendimento official, embora os preparativos fossem feitos em segredo, para não despertarem a attenção do embaixador de Portugal em França. 
Partiu do Havre a pequena frota de tres navios em Julho de 1555, conduzindo ao todo cerca de 600 pessoas, mas logo apanhou um temporal e foi obrigada a arribar a Dieppe, onde abandonaram a empresa quasi todos os que nella ::c haviam mettido voluntariamente. 
Reparadas as avarias das embat·cações, sahiu afinal a esquadra, depois de uma n ova arribada, em Agosto do mesmo anno, daquelle porto de Dieppe, mas apenas com os mercenarios e os condemnados, em nmnero de oitenta. Em Novembro chegaram os aventureiros francezes á bahia do Rio de Janeiro, desembarcaram na ilhota a que então denominaram do Ratier e que hoje tem o nome de Lage, e começaram logo a levantar um forte, mas era mau o sitio, sujeito á invasão das ondas, que não tardaram a tudo destruir, lançando aomat• os canhões que já se haviam assentado. Em consequencia deste desastre, mudou-se Villegaignon com os seus para outra ilha, a que os indios denominavam Serigipe e depois veiu a ter os nomes de ilh<t do.J Francezu e de ViL!egaignon, e ahi construiu um forte, que recebeu o nome de Coligny, em honra do almirante francez, conseguindo tambem facilmente a alliança dos indios, porque, ao contrario dos poríuguezcs, os tra tava com justiça e generosidade, sendo m ais rigoroso com os proprios compatriotas do que com elles. A guarnição do 

·. 

I·' 
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forte era apenas de 80 homens, mas o chefe francez contava com seu .apoio fundar uma cidade, a que daria 0 no~e de If~nrtlltl!e, na parte continental da bahia, e que sena a c~pttal da Françt; dnlarctica. Não tardou, porém, que surg:1ssem n~ c?loma abor.recimentos, motivados pelo m au gemo, autontarw e excesstvan1eníe severo do chefe e contra es.te chegaram a ur.dir· uma conspiraçã~, que, des~ c?berta, fm cruelmente cashgada (1556). Em fins de 1556 vteram da França, em uma frota commandada por Boi.YIe-Com{~, sobrinho de Villegaignon, mais elementos para a coloma, entre elles pastores e theologos protestantes. Os nov?s colon?s espalharam-se pela margem occidental da bahta do. ~~o de J aneiro e pela ilha de Paranapuan, onde foram IniCiadas gt·andes plantações. Com a presença dos pastores e theologos cresceram e se tornaram mais accesa.s .::_s disse~ções. e discussões que já havia a proposito de rehgtao; e VJilegmgnon, cansado de os aturar mandou que se ret ir~ss~m para o continente, donde partiram par~ a Europa, 1rntados con~ra o chefe francez, de quem depois d1ssemm horrores, appell1dando-o Caim da dmerica. . Em 1559 Villegai,gnon, aborrecido com a colonia, parím. bmbem para a Europa, onde debalde pwcurou obter ma.Js recur~os para levantar a cidade de Ifenrillille, que s;na a captt.al da França Antarctica,e nunca mais voltou, la mo~rendo em 1571. A colonia, entregue á administração d.e B01s-le-Comtc, aca~:lOu, alguns annos depois de sua parb?a, em 1567, destrmda pelo Governador ge•·al Mem de Sa, como adeante vamos vêr. 

/ 



CAPITULO VII 

GOVERNO GERAL - MEM DE SA' E SEUS 
SUCCESSORES 

3. o Governador geral 
1557 - 1572 

Para substituir a D. Duar
te da Costa foi nomeado 
ill em de Sá, fidalgo da 
casa e do conselho do rei, o qual chegou á Bahia, em Agosto de 1557. 

Além de varias obr~s materia~s,. e~ndeu logo 
0 novo governador moralizar a adm1mstraçao, que .est~':a 
il!c;:ada de a.buso~, tendo por isto .d: soffrer a pnnc1p10 
granaes anhpath~as e surda oppos1?ao. . . 

Contribuiu muito para a s!!~ssão dos mdws, quer 
prestando mão forte aos J esuitas, 9uer fazen?o a gue~ra 
ás tribus que se revoltara~ na Bah1a, I~os llheo.s e !"lo Espírito Santo, tendo perd1do nesta ulü!lla .caplfama~ em combate com os Goitacazes, seu propr10 ftlho Fernao de Sá. 

Em 1560 tendo recebido da metropole um reforço, 
dirigiu-se Me~ de Sá á bahia do Rio de I aneiro ?-fim de expulsar os Francezes, que desde 1555 ah1 se haviam es
tabelecido. Atacou a 15 de Março, com as ~ropas de que 
dispunha, entre ellas muitos índios catechizac;!os, a fo~·taleza dos invasores e conseguiu tomal-a ao frm de dms 
dias de combate, fazendo muitos prisioneir~s, mas como 
não possuía gente para povoar e defend.er a ilha, resolveu arrazar as fortificações e as casas. Mmtos _dos Francezes 
que ahi se achavam conseguiram então fugtr para o c~n
tinente, em cujas m attas se embrenharam com seus alhados, os indios. 

Dahi foi Mem de Sá á capitania de S. Vicente, onde 
ajudou os J esuitas a mudarem o Collegio de S. Paulo para 

· .. ~-' 
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a villa de S. Vicente, despachou ao longo do Tietê, em busca de ouro, uma expedição, de que fazia parte Braz CubaJ', 
e mandou que se mudasse a povoação de Sto. André para o sitio em que estivera o collegio, afim de que ficassem os habitantes mais protegidos contra os Tamoios. De S. 
Vicente passou-se finalmente á Bahia, séde do governo geral (1560). 

Pouco depois (1562), instigados pelosFrancezes e pelos indios expulsos de Sergipe por Mem de Sá, atacaram os 
Tamoios a cidade de S. Paulo, mas foram derrotados pelos indígenas catechizados. 

O facto mais importante do governo de Mem de Sá foi, porém, a fundação da cidade do Rio de Janeiro, após a expulsão definitiva dosFrancezes (1567). Depois deste notabilíssimo successo, deu-se a morte do P. Nobrega, no Rio 
de Janeiro, a 18 de Outubro de 1570, vulto de quem disse 
um historiador insuspeito, o protestante Southey, que "não 
ha ninguem a cujos talentos deva o Brasil tantos e tão 
permanentes serviços" e que "não houve vida mais utilmente empregada." 

Allegando estar velho e fatigado e ainda o gastar mais que o que recebia, solicitava Mem de Sá, desde 1560, 
do governo de Lisboa, que lhe mandasse subst-ituto. Só em Fevereiro de 1570 foi satisfeito o pedido, mas o nomea
do não chegou a seu destino e Mem de Sá veio a fallecer 
ainda no governo, em Março de 1572, na Bahia, sendo en
terrado no collegio dos J esuitas. Seu governo pode ser considerado como um dos mais beneficos para o Brasil. 

-- r · , 
A animosidade geral das --Fim da Confederação dos tribus de índios de S . Vi-

Tamoios, 1563 cente até a Parahiba do 
Sul, conhecida na lústoria pelo nome de Confederação doJ' TamoioJ', e que existia 

desde o tempo de D. Duarte da Costa, tomou maior in
cremento quando estes se viram instigados pelos Francezes e seus alliados índios, expulsos do Rio de Janeiro por Mem 
de Sá em 1560. Planejaram então os Tamoios expulsar os 
pórtuguezes e começaram por atacar S. Paulo (62). Reu
nidos os índios fieis sob a direcção de Tibiriçá, que, baptizado, recebera o nome de iflartim dj}oMo, e animados 
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pelos J esuitas, combateram com denodo contra os assal
tantes, entre os quaes se achava o proprio sobrinho de 
Tibiriçá, de nome Jaguanhara (palavra que quer dizer 
Cão bravo) e que foi morto na lucta. Continuaram, todavia, 
os índios a incommodar sériamente aos portuguezes e ás 
aldeias dos catechumenos, até que, pela dedicação heroica 
de Nobrega e Anchieta, se conseguiu o armi.rticio de lpe~ 
roig (1563), com o qual terminou a confederação das tribus 
tamoias. Para obtel-o, metteram-se os dois grandes J e~ 
suitas entre as mãos dos índios e conquistaram as boas 
graças dos caciques Coaquira, Pindobuuú, Paranapucâ 
e Cunhambêbe, contra Aimbiré, Paranáguauú, e ou
tros. A Nobrega permittiram que voltasse depois de dois 
mezes, mas Anchieta permaneceu entre elles, como refem, 
durante não menos de cinco, tempo que passou dedicando
se aos índios e a compôr em homenagem á Virgem Maria 
um poema, cujos cinco mil versos latinos, por não possuir 
nem papel, nem pennas, nem tinta, escrevia sobre a areia 
das praias e guardava de memoria. 

Expulsão dos Francezes; 
Fundação do Rio· de Ja

neiro t'm 1567 

Não approvou a metropo~ 
le o abandono em que 
fôra deixada em 1500 a 
ilha de Villegaignon, e com 

razão, pois logo tornaram os Francezes, com o auxilio dos 
índios, a estabelecer-se na bahia de Guanabara, embora 
não occupassem mais aquella ilha. Enviou-se então ao 
Brasil EJ·tacio de Sá, sobrinho do governador, com ordem 
de, recorrendo ao auxilio do tio, expulsar definitivamente 
os invasores e fundar uma cidade. 

Chegou Estacio de Sá á Bahia, onde o governador lhe 
deu todas as forças disponiveis e lhe recommendou que 
procurasse aítrahir o inimigo para o mar alto, não rompesse 
em caso algum a paz que se assentara com os Tamoios e 
seguisse em tudo os conselhos de Nobrega . Dirigiu~se en
tão ao Rio de Janeiro e chegando á ba rra em Feverei~ 
ro de 1564 mandou recado ao padre N obrega, em S. Vi~ 
cente, que viesse encontrai-o. O grande missionario, ap6s 
a indispensavel demora, enviou Anchieta e outros J esui~ 
t as com varios navios e canoas, e nestas grande numero de 
índios e mamelucos. Desembarcou então Estacio, com to-
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dos os companheiros e suas forças, em principio de 1565, 
perto do Pão de· Assucar, onde estabeleceu logo a cidade 
que vinha incumbido de fundar e a que deu por padroeiro 
S. Seba.rlião, em homenagem ao jovem rei de Portugal. 
Neste logar resolveu espera·r novas forças, com que pudesse 
a tacar os invasores e, emquanto se esperava, ia prosperando 
o povoado, não obstante frequentes encontros com os 
selvagens; construiu-se a capella, iniciou-se o cemiterio, 
abriu-se uma cisterna, plantaram-se roças. Longo tempo 
ahi permaneceram os portuguezes até que, vindo Nobrega 
de S. Vicente e vendo a situação, mandou á Bahia o irmão 
José de Anchieta, afim de lá, ap6s receber as ordens sagradas, 
informar ao governador de que nada se podia fazer com 
tão pouca gente. 

Chegando neste ínterim, da metropole, algumas tro
pas, organizou Mem de Sá uma expedição de soccorro 
e, fazendo-se acompanhar do bispo D. Pedro Leitão, 
veio para a bahia de Guanabara, onde penetrou a 19 de 
Janeiro de 1567, vespera de S. Sebasüão. Desembarcando 
o governador, logo se assentou que no dia seguinte fossem 
atacados os estabelecimentos. Effectivamente, no dia 
20 foi primeiro accommettido o forte denominado Uruçu
mirlm, junto ao rio da Carioca, na actual praia do Flamen
go, e logo depois outras fortificações levantadas na ilha 
a gue os índios davam o nome de Paranapucú (*) e n6s 
o de Governador, as quaes tambem se venceram no mesmo dia 
20. Em um dos combates, na ilha do Governador, foi fe
rido por uma frechada Estacio de Sá, que em consequencia 
do ferimento veio a morrer um mez depois. 

Obtida contra os Francezes e os índios esta grande 
victoria no dia 20 de Janeiro de 1567, que convencional
mente se toma pelo da verdadeira e definitiva fundação 
da cidade, procurou Mem de Sá um logar mais conve
niente, para onde transferisse a que se fundara perto do 
Pão de Assucar e escolheu uma pequena eminencia ou 
cabeço, mais para o interior da bahia, na mesma margem 
occidental; a este cabeço, que depois se chamou morro 
do Ca.rtello, davam então os portuguezes os nomes de mor-

(*) Paranápucú e Parllnnpucuhi são tamhe m n o mes qu e davam a essa ilhn. q1..1 e os p ortugu ezes denominara m a lgum tempo illaracat'á o u d o Galo, porque nella residia o chefe dos selvagens Alaracaiá.r, is to é gato.r brawJ'. Cbamava m. Jhe ainda os indi oq Paranapuan . 
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rode São Januario e morro do De.rcan.ro. O morro doCas
tello, berço da cidade, foi demolido, existindo hoje em seu 
logar vastíssima planície at-ruada, onde começam a erguer
se edificações. Quanto ao local da primeira fundação, 
que devemos a Estacio de Sá, parece averiguado que foi 
perto, não junto, do Pão de Assucar: junío, sim, ao morro 
então denominado Cara de Cão, em sitio hoje assigna
lado por um marco commemorativo, erguido por inicia
tiva do Instituto Historico, nos terrenos da Fortaleza de 
São João. Ao morro damos hoje o nome de São João. 

A edificação da cidade definitiva, que tomou o nome 
official de S. Seba.rlião do Rio de Janeiro, começou no lito
ral, no porto da Piauaba, onde hoje se encontra a igreja 
da Misericordia. No morro delineou o governador geral 
uma praça, reservou logar para construcção do palacio 
dos futuros governadores, Sé, Casa da Camara, etc., 
como era de praxe, e mandou ainda murar a cidadella, 
determinando igualmente que se desse inicio á fortifi
cação da barra do Rio de Janeiro. Para o Castello se mu
daram pouco a pouco os moradores que se achavam per
to do Pão de Assucar, e o logar abandonado do primitivo 
estabelecimento tomou o nome de ViLLa VeLha. 

No anno seguinte, tendo Mero de Sá de retirar-se 
para a Bahia, convocou as autoridades judiciarias e admi
nistrativas da nascente cidade e o povo, e determinou
lhes que elegessem seu substituto. Sahiu eleito um sobt·i
nho do proprio governador, de nome SaLvador Corr2a 
de Sá, um dos mais esforçados nas luctas contra os Fran
cezes. A elle entregou Mem de Sá o governo da nova cidade 
ou capitania real, e ao mesmo tempo lhe concedeu de 
sesmaria a metade da ilha de Maracaiá, que dahi tomou 
o nome de ilha do Governador. 

A collina da primitiva cidade era circumdada de 
lagoas e brejos, formados por alguns braços de mar que 
penetravam pela terra dentro, e tambem pelas aguas da 
chuva. Pouco a pouco foram os habitantes, por meio de 
valias e aterros, conquistando terreno firme e descendo 
para a varzea. Sobre os logares dos pantanos fizeram-se 
roças e casas e abriram-se depois estradas e ruas. Ao mes
mo tempo que crescia a cidade, iam os capitães-móres 
concedendo sesmarias, em que se construíam casas e en
genhos. Em torno do nucleo habitado localizaram logo os 
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J esuitas varias aldeias de índios catechizados, as q~bes 
constituíam optima defesa contra as surpresas das t~t us 
inimigas. Tambem se foram fazendo, nos Jogares proxrmfs, 
plantações de canna e construíram-se engenhos para a-
bricar assucar. 

Francezes em São Louren.· 
ço e Cabo Frio. 

Niteroi 

Ouando em 1560 vei u 
Mem de Sá pela primeira 
vez combater os France
zes trouxe comsigo um 

· d' t · · ' do Espírito Santo de nome .drarigboia, 1n 10 emmtno ' . (*) F · 
e que no baptismo recebeu ? de Jl!ar~tm .d)jon.ro · 01= 
lhe este de inestimavel preshmo nao so desta vez, masJam 
bem na segunda e definitiva campa!lha. ExpulsosS ob ?-n
cezes e fundada no Casíello a ctdade ?~ S. e as tao, 
mandou Mem de Sá a esse valoroso auxth.ar que com os 
seus índios se fi.'íasse do outro lado da bahta, em uma ses
maria que lhe concedeu em 1568 no morro de S. Lourençd, 
onde assim se fundou a aldeia do mes~o nome, nuc.leo a 
actual cidade de Niteroi . .D? lado ~cc~~ental da.bahia Aon
tinuou, entretanto, a extshr .a pnm1h~a ald~ta de ra
rigboia, que era no a~tual ~a1rro de Sao _Chns~ovam. _ 

Contra Ararigbma nutnam os Tammos odt.o de mor 
te e por isso obtiveram o apoio de quatro naviOs franc~
zes que appareceram em Cabo Frio e for~m _pouco dep<_ns 
atacar S. Lourenço, onde o valente chefe mdw os re:pelhu. 
Salvador Corrêa mandou buscar soccorros : S. V1cen~e 
e erseguiu os Francezes, derrotando-os e~~ao em Ca. o 
Frlo (8 de Junho de 1568) ainda com o auxtho de Marhm 
Affonso Ararigboia. 

Mem de Sá, Estacio de Sá 
e Salvador Corrêa de Sá 

.iUem de Sá, terceiro go
vernador geral, que obteve 
definitiva victoria sobre os 
Francezes e fundou a ci

dade de S. Sebastião do Rio de J aneir?, foi.~ d<?s TI?-ais 
benemeritos administradores do Brastl. Dtstnl;>mMJ~r 
tiça, fiscalizou os serviços e fe~ prospera~ o paiz. d m 0 

se discutiu se a elle ou a EstaciO, seu sobrinho,_ se f e'it a 
fundação da cidade. A verdade é que Estac10 . un ou, 

(*) Não confundir com 0 Afarlim d}}oMo, tambem indio (Tibiriçá) de São Vi
cente. 
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perto do Pão de Assucar, uma primeira cidade, de que 

foi capitão; a Mem de Sá coube a transfet:et;~c_ia da povoa

ção para o morro do Castello e seu defmthvo estabele

cimento. 
Mem de Sá morreu na Bahia em 1572, depois de quasi 

quinze annos ?e optimo govemo. M~HT~u tambem. _no 

Brasil, como vtmos, luctando com os md10s do Esptnto 
Santo, seu filho Fernão de Sá. 

E.rlacio de Sá, sobrinho de Mem de Sá, foi tambem 

de grande valor para a nascente cidade do Rio de Janeiro. 

Fundou elle o povoado proximo ao Pão de Assucar, em 

1565, e combateu em Janeiro de 1567 os índios e os Fran

cezes, recebendo, na ilha que depois se chamou do Gover

nador, uma frechada de que veio a morrer um mez após. 

Foi sepultado na capella da primitiva cidade, perto do 

Pão de Assucar, e dahi se exhumaram algum tempo de

pois os seus restos, por ordem do governador Salvador Corrêa 
de Sá. seu primo, tambem sobrinho de Mem de Sá, sendo 

postos em jazigo na igreja elos J esuitas, no morro do Cas

tello, a qual esteve depois muito t~mpo em poder dos frades 

capuchinhos. Resolvida a demohção desse mono, foram 

mais urna vez transferidos para o novo convento dos mes

mos frades, na rua Conde de Bomfim, onde ainda se acham. 

Foi, pois, toda a família de Mem de Sá grandemente 

benemerita, brilhando nas paginas da historia do Brasil e 

principalmente nas da cidade do Rio. de Janeiro, ~e que fo

ramEstacio, Mem e Salvador, respechvamente, pnmeuo, se

gundo e terceiro capitães-móres. 
A' Companhia de Jesus 
deve o Brasil o elemento 

Nobrega e .1\.nchieta moral que desde cedo co-

meçou a agir sobre a so

sociedade em formação, para levantar o nível moral. Na 

aurora de nossa historia colonial dois nomes offuscam por 

seu incomparavel brilho a todos os outros: Nobrega e 

Ancltiela. Manoel da Nobrega era portuguez e contava 

apenas 32 annos de idade quando veio para o Brasil. 

Era homem de grande cultura, com o curso de humanida

des da Universidade de Salamanca e o de direito pela de 

Coimbra. Foi o primeiro organizador da catechese no Bra

sil fundador dos primeiros collegios, provincia l da Com

pa'nhia; deu, emfim, o melhor de sua vida a este paiz, on-
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de morreu, como já referimos,ern 18 de Outubro de 1570, 
no Rio de Janeiro. 

José de Anchieta era natural de Teneriffe, nas Ca

narias onde nasceu em 1533. Tinha apenas 20 annos quan

do veiu para o Brasil, pois, com? acabam<?s. de vêr, na Ba

hia desembarcou em 1553. Infahgavel aux1har de Nobrega, 

está em quasi todas as paginas, principalmente nas ma~s 

árduas de nossa bistoria colonial e tornou-se ainda ma1s 

celebr: do que aquelle, recebendo da P<?ste~idade o titulo 

glorioso de Apo.y[o{o do Novo Jlfund~. F01, alel!l de aposíol.? 

e catechista autor de varias compos1ções poehcas e de mm

tas cartas, 'que formam boa con~ribu_ição par~ <?S estudos 

geographicos, dbnographicos e h1stoncos .brastletros .. Mor

reu aos 64 annos, em uma aldeia do Espírito Santo que 

elle proprio fundara e que hoje tem o seu nome. 

Successores de Mem de 
Sá, 1572 -· 1582 

Para succeder a l\1ern ele 
Sá nomeou a mctropole 
em 1570 a D. Luiz de 
Vasconcellos, que não che

gou ao Brasil, pois cahiu m_orto em uma peleja, clura_níe a 

viagem, com uma esquadnlha anglo-.franceza ele pn·atas 

huguenotes. Com o governador hav1am embarcado va

rios J esuitas missionarios, e clelles foram mortos pel?s 

assaltantes nada menos ele 40, os quaes, pelo martyno 

que soffreram, foram beatificados pelo papa Pio IX, sendo 

commemorados pela Igreja no dia 15 _de T ulh<;>, com a 

designação d' Or 40 Jlfartynr do J!~a.rd. Cheftava-os _o 

P. I o-nacio de Azevedo, que antes J a csÍl v era no Brastl, 

e or~ voltava para dar maior impulso á catechese dos 

indígenas. , . _ 
Em 1572 attendendo a vashdao da terra, resolveu a 

m eíropole di~idir o Brasil em ~oi.r govern_o.r: o do Sl!l c 

o do Norte. Este, tendo a Bahta por cap1tal, abrangta ? 
territorio até Porto Seguro inclusive, e foi confiado a LutZ 

de Brito ~ Almeida,· o do Sul, que abrangia a~ outras ca

pitanias, tinha o Rio de Janeiro para capital, c coube 

ao Dr. Anlonlo Salema. 
Os dois governadores, antes de assumirem seus cargos, 

encontraram-se na Bahia, combinando varias estipulações 

a respeito do modo de se tratarem os índios, e começaram 

depois a administrar com a preoccupação de augmentar 



-62-

as conquistas e reduzir á sujeição o gentio, de accordo 
com as ordens que receberam do rei. Luiz de Brito 
tratou logo de explorar o paiz e atacar as tribus dos Ín
dios até o rio Real, preparando o teneno e o caminho para 
a colonização de Sergipe e da Parahiba. No seu governo 
realizaram-se algumas entradas no sertão, entre as quaes 
as de Antonio Dias Adorno, Luiz Alves Espinha, Gaspar 
Dias de Taide e Francisco de Caldas, que iam em busca 
de minas e trouxeram grande numero de indios, escraviza
dos, os quaes desciam seduzidos pelos enganos dos por
tuguezes e mamelucos. O Dr. Salema, no governo do sul, 
expulsou definitivamente os Francezes, que, apoiados pe
los Tamoios, continuavam a traficar no Cabo Frio. Esta 
expulsão foi obtida á custa de terrível combate e á vicío
ria se seguiu grande matança, ficando anniquilados os 
Tamoios e internando-se os Tupinambás pelo sertão 
(1574-75). O commandante da expedição (300 portuguezes 
e 700 indios alliados) foi Christovam de Barros, já cheio 
de serviços do tempo de Mem de Sá e que já governara 
em 1572 o Rio de Janeiro. 

Parece que a migração dos Tupinambás, em conse
quencia desta derrota e carnificina, os levou até o Amazonas, 
na confluencia do Madeira] 

Em 1577 resolveu o rei novamente reunir em um só 
os dois governos do Brasil, nomeando governador a 
Lourenço da Veiga, que chegou á Bahia em 78 e ahi admi
nistrou até morrer em 1581. No seu curto governo tentou 
Lourenço da Veiga colonizar a Parahiba, destruiu varios 
navios francezes que traficavam no litoral, mandou 
explorar o rio S. Francisco até além da cachoeira de 
Paulo Affonso e procurou auxiliar a catechese, mandan
do para as aldeias dos J esuitas muitos dos indios que ha
viam sido trazidos com enganos de seus sertões. Realizou
se ainda, em Pernambuco, durante a sua administração, 
a celebre entrada conduzida pelos indios Porquinho e 
Setla, a qual foi motivo de luctas, traições e carnificinas, 
voltando os pernambucanos ás suas casas muito mais po
bres do que quando dellas s.1hiram. 

Em 1581 falleceu Lourenço da Veiga e estabeleceu-se 
uma junta interina, que governou, commcLtendo os maio
res desatinos, até chegar o novo governador em 1582. 
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Dahi por deante, como vamos vêr, esteve o Brasil 
sob o domínio espanhol, administrado por varios gover
nadores, que abaixo serão declarados. Feita em 1640 a 
restauração de Portugal, tivemos outros governadores, 
d.esignados .pela . corôa portugueza, sendo alguns com o 
htulo de Vtce-ret.r . Em 1808 o Brasil passou a ser directa
mení.e administrado pelo monarcha portuguez, aqui in
stalbdo. Em 1821 administrou-o como Regente o príncipe 
D. Pedro, que fez a Independencia do paiz em 1822. 
Desta data em cleante tivemos dois imperadores, D. Pe 
dro I c D. Pedro li, um período de governos regenciaes 
entre esses dois monarchas, e finahnente o regimen de
mocratico ou republicano de 1889 em deante. 



CAPITULO V I I I 

O DOMJNIO ESPANHOL 

Passagem de Portugal para 
o dominio espanhol, 

1581 

Tendo desapparecido o. rei 
D. SebaJ'lião na batalha de 
Alcacerquibir, na Africa, 
em 1578, assumiu o gover

no o velho Cardeal D. He.nrique, seu tio, e logo se tratou 
de resolver.a quem cabena a successão deste. Apresenta
ran:-se varws pretendentes, entre os quaes D. Antonio 
Prwr do Grato, e Felippe 11. rei de Espanha, que ambo~ 
allegavam serem descendentes do rei D. Manoel. Morto o 
Cardeal em 1580, pu~eram-se o povo e uma parte do clero 
ao I:do de J?. Antomo, que era portuguez, contra a pre
tensao ?o re1 espanhol, e sua acclamação foi feita. Felippe 
li, porem, ao mesmo tempo que mandava corromper e su
bornar ~s nobres e os comf!landantes militares, enviou con
tra o Pnor um bem orgamzado exercito, sob a chefia do 
Duf!ue d'.ALba. Penetrou este no territorio portugue7. sem 
resisi.encia das fortalezas, cujos commandantes estavam 
comprados, e foi pelos nobres acclamado rei de Portugal e~ 
Thomar (Abril de 1581). Assim foi Portugal annexado i~
r?a de Espa?h?, fugindo para a França o pretendeiüe ven
ci.do e.conshtumdo-s~-CO!fi e.sta annexaçâ-o aquillo a que a 
h1stona chama- Untao tbertca,-e que Alexandre Hercula
no denominou- "captiveiro de sessenta annos" Da união 
de Portugal á Espanhé_l decorreu, naturalment~, a passa
g~m de toda~ as colomas daquelle para o dominio desta, 
v~ndo o. ~ras1l a so~frer al&umas consequencias das ques
toes pohhcas europeas, pms recebeu o ataque dos inimi
gos da Espanha. 

flffi
. Este periodo da historia do Brasil e de Portugal só teve 

em 1640, com a restauração, em que foi acclamado 
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re1 o Duque de Bragança, com o tii.ulo de D. João IV, 
como a seu tempo veremos. 

Governadores e factos no
taveis no dominio 

espanhol 

Foi lllanoe! Te!Lu Barreto 
o primeiro governador no
mead o pela Espanha para 
o Brasil e chegou á Bahia 

em 1582, providenciando logo para que ali e no resto do 
Brasil se fizesse a acclamação do novo rei. A Barreto sue
cedeu em 1587 uma junta governativa interina, chegando 
em 1591 o novo governador D. Franci..rco de Souza (*), 
a quem, pela astucia e habilidade de que dava mostras, 
foi dado o appellido de D. Franci..rco da..r lllanha..r. Succe
deu-lhe D. Diogo Botelho em 1602 e a este D. Diogo de 
.111 eneze..r em 1607. 

Em 1608 foi o Brasil mais uma vez dividido em dois 
governos, que ficaram a cargo do mesmo ll1eneze..r e de 
D. Franci..rco de Souza; em 1610 foi D. Francisco substi
tuído por seu filho D. Luiz de Souza; em 1616 Menezes 
foi substituído por Ga.1par de Souza; finalmente, em 1617, 
reuniram-se de novo em um só, entregue a D. Luiz de 
Souza, os dois governos. Governou este até 1621, e desta 
data em deante foram governadores Diogo de Mendonça 
Furtado (1621-24), Jllathia..r de Albuquerque (24-26), Dio
go Luiz d.: Oliveira. (26-35), Pedro da Silva, o Duro (35-38), 
D Fernando de llla..rcarenha.r, conde da Torre (38-40) e 
finalmente D. Jorge de llla..rcarenha..r, marquez de lllonial
"ão, que veiu com o titulo de Vice-rei, pela primeira vez 
dado aos governadores do Brasil (40-41). 

Os factos mais notaveis que occorreram no Brasil 
durante ? domínio espanhol foram: a conquista e inicio 
da colomzação de varios p ontos do litoral do norte ai.é 
o Pará, a exploração do rio Amazonas, as incursões de 
piratas em diversos Jogares, a invasão dos Francezes no 

(*) Com este governador veio da Europa certo Roberio JJia.r, descendcale de Cara· 
murú e homem riquíssimo~ morador na Bahia, que fô.ra a Madrid offerecer ao rei a 
reyelação de importante segre<Jo que possuía, - do Jogar onde se achavam grandes 
mmas de pra~a,- com a cond1ção de ser agraciado com o titulo de Alarquez da.r Ali
na.t. Cor;tsegu Ju, porém, apenas o de Admini.rfrador d.a.r Alina.r, sendo o marquezado 
promet tido ao governador, se a~ descobrisse. Chegando Roberio uo Brasit não cevclo._. 
o segredo e pouco tempo depoiS morreu, levando-o comsigo. Acreditl'-se porém que 
não passassem as minas de invenção sua, com o intuito de alcançar o d~ejado iitulo 
de nobreza. 
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Maranhão, e as inv~sões hollandezas na Bahia e em Per
nambuc?. Na conqmsta do litoral do norte foi necessario, 
bm quasr todos os pontos, v~ncer não só aos índios mas tam-

em aos Francezes, que, a lha dos aos primeiros, frequcn ta
vamos portos,_ fazendo commcrcio, e ás vezes desen1barca-
vam e construram fortes e feitorias No M h- ] 

• < • aran ao c 1ega-
dran1.nd1cdsmo a possurr estabelecimento regular, consLiLuido 

e cr a e e fortaleza. 
CAPITULO IX 

CONQUISTA DO LITORAL DO NORTE 
ATE' O CEARA' 

A conquista da região do 
Conquista da Parahiba rio Parahiba do Norie era 

1585 uma aspiração antiga. Já 
Luiz de Brito e Almeida, 

governador geral, havia mandado, pouco ilePo1s de che
gar á Bahia, uma expedição contra ~-<fios que ahi vi
viam. Dera motivo a esta expediçi'te uma revolta dos Ín
dios, cansados das vexações do "colonos. Perseguidos os 
selvagens até a foz do Parahibá;' entendeu Fernão da Silva, 
chefe da empresa, que se defia .dar por satisfeito, tomando 
officialmente posse da - na e retirando-se para a Bahia. 

Voltando os indi9 a dominar a região, chegando até 
o rio Goiana e faz do depredações, nova expedição or
ganizou o gover ~dor, sem resullados, e afinal abandonou 
seu projectu-

Em 1578 o novo governador Lourenç0 da Veiga deu 
inicio á organização de nova ex_pedição, mas desistiu do 
· tento ao saber que a um partic~r havia sido concedido 

Côrte o privilegio da conquis a e colonização da Pa
rahiba a sua propria custa, media te certas regalias. 

Em 1579, na verdade, um rico proprietario de Per
nambuco, Frucfuo.Jo Barbo.Ja, obteve da metropole o pri
vilegio de colonizar por sua propria conta a Parahiba, 
o que não conseguiu nem nesta occasião nem tres annos 
depois, quando tornou a tentai-o. Em 1582, animados pela 
retirada de Fructuoso, vieram os selvngens até Itamaracá, 
onde aíacaram engenhos, ameaçando sériamente a capi
pitania. lVIandando os pernambucanos pedir soccorros 
ao governador geral (que era Manoel Telles. Barreto), 
chamou este a Diogo Floru Valdez, commandante de uma 
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esquadra espanhola que havia entrado na Bahia, ~mandou
o a Pernambuco, onde elle desembarcou e c(;m!;bmou com 
as autoridades o modo de se fazer a expediçao contra os 
selvagens. Dahi seguiu Diogo por mar, emquanto por ter
ra marchavam D. Felippe de Jl1oura e Frucfuo.Yo B.arb.o.Ya 
com um contingente de soldados branc.os, neg:os e md1.os. 
Chegou o pequeno exercitio ao estuano <;lo n<? Parah1ba 
pouco depois dos navios e. ~ogo se ~on~trum ahi um forte, 
que teve por nome S. Feüppe, e fm deixado sob as o~·dens 
de Francúco Ca.Ytejon. Teve este de supportar co~b~uos 
ataques dos indios, apoiados pelos Franc.ezes, prmcJpal
mente da parte de Piragibe (Braço ou E.Yptnha de Petxe), 
chefe dos Tobajares, e acabou por lançar f?go ao forte, 
atirar ao mar a artilharia, pôr a pique o nav10 que ficara, 
e fugir, com os poucos soldados que possuia, para It~ma
racá. Chegando, porém, a Pernambuco, po~co. depms, a 
noticia de ter-se desavindo Piragibe com os mdws da Pa
rahiba tentou /llartim Leitão ganhal-o para o lado dos 
poríu~uezes, promettendo-lhe apoio contra aquelles. Ban
deou-se, pois, o chefe indio para os portuguezes e com seu 
auxilio conseguiu Martim Leitão fundar nov.? forte ~e
finiíivo em 1585, data que assignalà a ver<;lad~Ira conquis
ta da Parahiba, devida principalmente a P1ragibe e a Mar
tim Leitão. 

Conquista de Sergipe 
1590 

Morreu o governador Ma
noel T elles Barreto em 
1587 e foi substituído in
terinamente por uma jun

ía, que governou com acerto durante quatro annos, ~en
do o mais importante succeso desta époc~ .a. conqmsía 
de Sergipe. A' região assim denominada se dmgm em 1580 

SITUAÇÃO DO BRASIL AO TERMINAR O SECULO XVI 

Ern ainda bem p eg ueoo o progresso do Brasil um scculo depois d~ dcsco~·imcnL~ 
se 0 compararm os, por ex<:n~plo, com o _d~s colonias ioglczas da A_mer1ca d? Ot1~0 • de 
população que estava suJeita ao donumo portuguez-espanhol n ao ex:ccd1a cn !ldo d 
50.000 l1abitantes, incluindo portuguezcs, indios, africanos e mamelucos. As C I a cs 
mais notnveis eram a Bahia e Olinda. . . 

A maior riqueza consistia na lavoura. Cultivava-se prmc1palmente a canni, 
havendo grande numero de engenhos de assucar. Exporta_va-se assucar em gran_c C 

escala, madeiras,algodão e fumo em ~1~nores proporções. A cnação de g~do d eseovo!v'cr 
se em S. Vicente, Santo Amaro, Esp1nto S_anto e P<;rnambuco. A Bah1a, c01:' f!1B1S ,.~ 
2.000 famílias em todo o R econcavo, e mats uns qumhen{os entre negros e I_ndtos. c a 
o nuclco mais consideravel. Ahi existiam cerca de 80 engenhos, gue produdz1am ~~m~s 
120.000 arrobas d e assucar. Nlío peq uena era tambem a prosperidade a crmç~to 
do gado. No povoado era grande a riqueza, notnvel o luxo. s~ndo com m~ms. os vestua
.rios de setim c de damasco. O commercio, em todo o Brasil, s6 se pod1a faz'?r com a 
metropole; os navios eslrangeii"os que appareciam. a comtn!!~ciar com os md10s eram, 
Quando encontrados, postos a pique, e suas suaru1ções apnstonadas. 

l 

I 
I 

·T 
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um grande exercito, commandado por Chrúfo~Jam de Bar
ro.Y, o qual, vencidos os indios, fundou, logo em começo 
de ] 590, perLo do rio Sergipe, um forte, a que denominou 
ele S. Chri.Ytovam. Ahi se formou a cidade do mesmo no
me, depois mudada para o loga1· em que actualmente se 
acha. 

Conquista do Rio Grande 
do Norte, 1598 

Fundado o primeiro es
tabelecimento portuguez na 
Parahiba, saltearam-no fre
quentemente os indigenas 

e os Francezes. Tinham estes ulíimos sua base de opera
ções na costa do Rio Grande do Norte e foi, portanto, 
resolvido conquistar-se este trecho do litoral. A conquista 
foi effectuada em 1598 por Jllanoel Jlfa,ycarenha.Y Homem 
c Jeronymo de Albuquerque, que sujeitaram os Potiguares e 
fundaram o forte dos Ttu Reú Jl/ago.r. Era J eronymo de 
Albuquerque filho do portuguez do mesmo nome e de uma 
india, filha do morubixaba Arco Verde; sendo-lhe confiado 
o commando do forte, attrahiu facilmente a sympathia de 
varios chefes Potiguares, entre os quaes Poti ou Camarão, 
e em bi·eve levantou a povoação a que deu o nome de 
Natal. 

Conquista do Ceará 
1611 

O primeiro que tentou a 
colonização do Ceará foi 
Fero Coelho, o qual par
tiu da Parahiba em 1603, 

com alguns soldados c muitos indios frccheiros, com li
cença do governador e investido do titulo de capitão mór 
das terras que descobrisse, em direcção á serra de Ibia
paba. Bem recebido por toda parte pelos selvagens do 
litoral, penetrou Pero Coelho até a serra, onde venceu as 
tribus e em breve entrou a captiv:ar e a vender não só os 

PRINCIPAES SUCCESSOS DO SECULO XVII 

Logo no começo do seculo XVII continuou-se, pela conquista do Ceará., do Ma
ranhão c do Pará, a occupação do litoral do norte (1611-1615). Em 1624 d eu-se a pri
meira invasão do Brasil pelos hollandezes, que occuparam a Bahia, sendo expulsos 
no fim de um unno Em 1630 repetiram os ncerland ezes a aggressão, atacando 
P ernambuco, que conquistaram. e estabelecendo um Brasil bollandez, que durou até 
o nnno de 1654, em que foram definitivamente expulsos. De 1637 a 1639 realizou-se 
impo rtante viagem de exploração do rio Amazonas. Em 1640 deu-se a restauração de 
Portuga l, is to é, a sua libertação do dominio dn Espanha. Pelo fim do seculo, fun
dou ~sc a colonia do Sacramento (80) rompe u a rebellião de Bckman (84) e destruiu·se 
o celebre quilombo dos Palmares (95) . Assignulam ainda o seculo o inicio do grande 
mo,·imento qu e d evassou os sertões, e g1·andes luctns entre os colonos c os J csuitns n 
proposito dos índios. 

, \ 
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índios aprisionados na guerra, mas os proprios que o au
xiliaram. Dahi resultou que se viu abandonado, sem recur
sos, e teve de voltar a pé, seguido apenas de 18 soldados, 
chegando ao Rio Grande depois de grandes soffrimentos 
e tendo perdido um filho rapaz. 

Ainda não voltara Coelho de sua infeliz jornada,quan
do partiram os padres jesuítas Franci.Yco Pinto e Luiz 
Figueira, em 1607, levando alguns dos indios que haviam 
sido por Pero Coelho injustamente escravizados. Encontra
ram os indígenas do litoral ainda muito irritados e queixo
sos contra Coelho e seus companheiros, mas foram por elles 
bem tratados e logo formaram ali varias aldeias, não longe 
do logar onde depois se construiu a cid<:tde de Fortaleza. 
Partiram logo após em direcção á serra de lbiapaba, afim 
de alcançarem o Maranhão ~h1, ...... uma manhã, foram ino
pidamente atacados ~Iguns indios, cahindo morto o 
padre Pinto e_s~Figueira obrigado a fugir para o mat
to, com alguns de seus companheiros, índios mansos. 
Só muito depois conseguiu o J esuita chegar, enfermo e 
exgottado, ao Rio Grande. Falhou assim a segunda ex
pedição á serra de lbiapaba. 

Em 1611, finalmente, incumbiu a mehopole a l11ar
tim Soaru ilforeno a colonização do Ceará. Tomara par
te Martim Soares na expedição de Pero Coelho, mas em 
vez de o acompanhar nas violencias contra os índios, 
soubera captar a estima destes, principalmente a de Ja-

O A T A S P R IN C I P A E S O O SE C U L O XVII 

1611 
1612 
161 5 

1621 
1624 

1629-39 
1630-54 

1637-39 
1640 
1661 
1673 
1674 

1680 
1681- 1700 

1682 
1684 
1693 
1695 

Colonização do Ceará. 
Frnncezes no Maranhão 
Conquista do Maranhão 
Fundação de Belém do Pará 
Creação do Estado do Pará-Maranhão, independente do Brasil 
Primeira invasão hollandeza, na Bahia 
Ataques dos Paulistas ás red ucçõcs do Guáira 
Segunda invasão hollandeza. Dominio hotlandez em Pernambuco 

e adjacencias 
Exploração do rio Amazonas por Pedro Teixeira 
Restauração de Portugal 
Tratado de paz entre Portugal e a 1-Tollanda 
Fernão Dias Paes Leme em Minas Ceraes 
Colonização do Piauhi por Domingos Affonso (o Sertão) e Domingos 

Jorge 
Fundaç?ío da Colonia do Sacramento 
Borba Gato em Minas Geraes 
Anhangucra em Goiaz 
RebeUião dos Bekman 
Arzão em Minas Ccraes ,. 
D estruição dos Palmares. 

t 
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caúna, que era irmão do já conhecido Poti, ou Camarão. 
Partiram, pois, Martim e o índio J acaúna em um barco, 
acompanhados apenas de dois soldados e de um sacerdote, 
e desembarcaram um pouco ao n rte da ponta delVlocuripe, 
onde levantaram um forte e a ermida de N. S. do Amparo. 
Os índios permaneceram relativPmenLe submissos e o for
te, cercado de casas e aldeias ;de tapuias, deu origem á 
cidade que depois se chamou orlaleza. 
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CAPITULO X 

FRANCEZES NO MARANHÃO - PARA' 
E AMAZONAS 

Entre os numerosos pi
Francezes no Maranhão ratas que frequentaram as 

1612 costas do norte do Brasil, 
merecem particular refe

rencia J acqueJ' RiJ}tfult e Charlu Du Vaux, que em .1594 
desembarcaram na ilha do Maranhão, captando a amizade 
dos índios Tupinambás e fundando uma colonia. Partiu 
Riffault, pouco depois, para a Europa, deixando a Carlos 
des Vaux na colonia. Como passasse o tempo sem que vol
tasse o companheiro, partiu Carlos por sua vez para a 
França, onde expoz a I/enrique IV o plano de fundaruma 
importante colonia naquellas paragens. Mand.o~. esf.e 
monarcha ao Maranhão, pai·a estudar a possibilidade 
de execução do plano, a Daniel de la Touche, Senhor de 
La Rav_ardiere, o qual, de regres.so á Fra~ça, approvot~ o 
projecto de .Des Vaux: .T~ndo Sido assass.~ad?, n~ste m
terim, Hennque IV, dtrtgm-se La Ravard1ere a ramha re
gente, Maria de Médicis, e della obteve licença para formar 
uma companhia destinada a colonizar o Maranhão. 

A La Ravardiere se associaram Nicolau Harley e 
FranciJ"co de RaJ'J'il!y e organizaram os tres a expedição, 
partindo em Março de 1612 de Cancale, na ~retanha, os 
hes navios La Régenle, La Charlotte e La Satnf' Anne, com 
cerca de 500 aventureiros. Embarcaram tambem qua
tro capuchinhos, cujo sup.erior, Claudio de Abbéville, 
nos deixou a narração da v1agem e da aventura. Da pro
pria rainha regente receberam uma rica bandeira co~ :s 
armas da França em fundo azul celeste; nesse pavilhao 
estava bordado por emblema um navio, levando a:> leme 
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a rainha; na pr8a se representava o joven rei, empun~al!do 
um ramo de oliveira; lia-se ainda por mote o dtsbco: 
"Tanti dux Jemina Jacti, 1611". Esta phrase significa 
uma mulher é chefe de tamanha empresa. 

Sem grandes accidentes chegaram os Francezes ao 
Brasil e ancoraram em frente á ilha que denominaram de 
Sanl' Anna, donde depois se passaram á ilha do /lfaranhão. 
Bem recebidos pelos indígenas, começaram logo (1612) a 
construcção de um forte e de algumas casas;. a este f?rte 
deram o nome de S. Luiz, em homenagem ao JOVem re1 de 
França, ,que era Luiz XIII. Todos os Tupinambás da ilha 
e de terra firme, nas vizinhanças, puzeram-s~ lo~o ao lado 
dos Francezes, que não perdiam vasa de os mcitar contra 
os P01·f.uguezes, e assim começou a prosperar o estab~le
cimcnto, que se pt·etendia haver de ser a França Eqwno
xlal. 

Fez-se no tempo do gover
Conquista do Maranhão nador Gaspar de Souza a 

1615 primeira expedição portu-
gueza contra os France

zes do Maranhão. Foram então enviados (1613) Jeronymo 
de Albuquerque e J!farlim Soaru .!lloreno, mas não se .con
seguiu mais do que fundar o f01;te de N. S. do ~oJ"arw na 
bahia das Tartarugas (J ererecoara), onde ficaram ~O 
soldados. Algum tempo depois ahi appareceu um nav1o 
francez de que desembarcaram 200 homens com o intuito 
de se a~oderarem do forte, mas os Portuguezes, ainda qüe 
em menor numero, consumidos de fome e exgottados pe
los ataques constantes dos índios, os repelliram, obrigan
do-os a recolher-se a bordo. 

Em 1614 partiu para o Maranhão a segunda expedi
ção militar, indo por mar Diogo de CampoJ" l!foreno e por 
terra o commandante, que et·a Jeronymo de Albuquerque, 
e sendo as forças compostas de brancos, indios e mamelu
cos. Tão penosas foram as condições em que se fez csf.~ 
expedição, que ella ficou sendo denominada Jornada nu
lagroJ'a. Andaram os expedicionarios por diversos pon
tos do litoral do Maranhão, até que desembat·caram na 
costa oriental da bahia de S. José, pouco acima da foz do 
rio Monim, em um Jogar chamado Guaxenduba, onde se 
fortificaram em uma elevação, dando ao forte o nome de 
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Sfa. Jffaria: ~arios a.taques tiveram ahi de repellir, da 
parte ?os mdws, .e fn~~almente os proprios Francezes os 
aggred1ram. A prm.ClplO pareceu a sorte ser contra ria a 
Albuquerque, mas fmalmente, em Novembro se decidiu a 
victoria a seu favor. Apresentou-se deante d; forte portu
guez o chef~ La Ravardiere com alguns navios, numerosas 
canoas, mmtos Francezes e enorme quantidade de indios 
e mandou a J eronymo emissario com uma carta em qu~ 
lhe offerecia bom tratamento caso se rendesse. 'Prendeu 
o commandante portuguez ao emissario e mandou imme
diatamente atacar o inimigo na praia, onde este havia 
levantado trincheiras, infligindo-lhe grande derrota. 

A' vista deste desastre, co?leço~ La Ravardiere com J e
n;mymo uma corr.espondencia epistolar, que era a princi
pw aspera e se fm tornando pouco a pouco cortez e ami
gavel, te.rmina~do os dois chefes por um ajuste de treguas. 
Neste ~Juste ficou assentado, alem de outros pontos se
cundanos, suspenderem-se por um anno as h ostilidades 
e irem dois fidalg~s,, um portuguez e outro francez, á 
França, e outros d01s a Espanha, afim de exporem o caso 
as respectivos soberanos e receberem novas ordens. 
Partidos os quatro embaixadores, começaram Francezes 
e Portuguezes a desrespeitar as clausulas do armistício 
perdendo terreno os primeiros. ' 

Mandou a metropole espanhola, a instancias do emis
sario portuguez, que era Diogo Moreno, que se proseguis
se a guerra até expulsão definitiva e para isto enviou com 
elle abundantes reforços. Foi Moreno em primeiro lagar 
a Pernambuco e ahi viu que o governador Gaspar de Sou
za organizava, por sua vez, uma forte expedição, de que 
nomeara commandante a Alexandre de llloura, com o ti
tulo de Governador geral da armada e conquista. 

Sahiu a esquadra do Recife e achou-se pouco depois 
sem novidade, em Outubro de 1615, no porto de Guaxen~ 
duba, que já estava bem fortificado por J eronymo, ahi 
desembarcando todos. 

Lida a patente de Alexandre de Moura, não poude 
J eronyJ?O disfarçar o d~sgosto pela desattenção. que se 
lhe faz1a; e este aborrecimento, que se commumcou aos 
soldados, teria prej';ldic;ado a empresa, se M oura não pro
mettesse que se rehrana logo depois de expulsos os Fran
cezes, deixando-lhe o governo. 
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A primeira coisa que se tratou de obter foi separar 
dos ~rance.zes os i~dios. Para. isso passaram á ilha do Ma
ranhao dots J esmtas, que t mham vindo na armada e 
persuadiram aos Tupinambás que abandonassem seus ~n
tigos alliados. 

Privados do apoio dos indígenas, recolheram-se os 
Francezes ao forte de S. Luiz, onde J eronymo os cercou por 
terra.,e Alexan~lre de Moura por mar, obrigando La Ra
vardiere a pedir a paz. Mandou então o chefe portuguez 
occuJ?ar o forte, em começo de Novembro ele 1615, e assim 
termmou o estabelecimento francez do Maranhão. 

Desanimados de conquistar terras no Brasil, dirigi
ram-se então os Francezes para o norte, á Guiana, ahi 
se estabelecendo. 

Alexandre de Moura retirou-se para Pemambuco 
deixando a conquista em poder de J eronymo de Albuquer~ 
que. Este valente capitão, em seguida aos notavcis fei
tos em que to~ou parte, adaptou por aprellido o nome 
da terra concJmstada, passando a assignar-se Jet"<mymo 
de Albuquerque .!lfaranhão. 

Vencidos os Francezes no 

Conquista do Pará, 1615 Maranhão, resolveu Ale
xandre de Moura mandar 

. . . proseguir a exploração e 
conqmsta do htoral mms para o norte e nomeou a FrancÍJ'
co Caldet'~aJ'lello B anco capitão-m6r da descoberta 
e conquista o Grão-P rá. Seguiu Caldeira com tres na
vios e muitos mens m demanda do rio das Amazonas· 
entrou no rio Par' e ncorou na bahia de Guajará, ond~ 
desembarcou em D mbro de 1615, começando a edi
ficar uma cidade co orne de N. S. de Belém. Pouca 
resistencia lhe opp eram indios e Caldeira soube afi
nal captar-lhes de al modo a 1izade, que elles o au.xilia
ram muito. Foi de/ grande presti .a Caldeira o valoroso 
alferes Pedro T ú.feira, não s6 em"Prehendendo a viagem 
ao Maranhão par ' obter soccorros ~ r~rços de J eronymo 
de Albuquerque, m as ainda nos esforços para submetter 
varias tribus de índios e dar combate aos Hollandezes, 
que por este tempo procuravam estabelecer dominios, 
por meio de feitorias, nas ilhas do Baixo Amazonas. 



-76 

Desenvolveu-se rapida-
Estado do Maranhão mente a capitania do Ma-

ranhão, e não lhe ficaram 
muito distantes em pros

peridade as do Ceará e Pará. Esta prosperidade fazia-se 
não obstante as frequentes luctas e discordias entre as 
autoridades e os J esuitas e apezar das revoltas dos indios 

, f' ' que so aos poucos se roram afastando para os sertões. 

Em 1621 resolveu a metropole espanhola, á vista do 
desenvolvimento do norte e da difficuldade de communi
caçõ.es c?m o resto do paiz, communicações que eram mais 
face1s d1rectamente com a Europa, crear naquella região 
o E.Jlado do l!laranhão, completamente independente do 
E.r!ado do Bra.riL propriamente dito. Era o Estado do Mara
nhão constituído p elas capitanias do Ceará. Maranhão e 
Pa1:á. O t~rrit~rio, do. interi?r, que dep.ois formou a capi
tama do P1auhi, ~o fm colomzado pelo fm1 do seculo XV I I. 
Ap~zar de creado em 1621 o Estado, só chegou o pri
meiro governador, que foi FrancÍJ'co Coelho de Carvalho 
~m 1626. Governou este . até o anno de 1636, em qu~ 
falleceu, succedendo-lhe mterinamente Jácome Raztmundo ~ 
de Noronha. O Estado do Maranhão foi extincto e" restau
rado varias vezes, até que definitivamente se tornaram 
distin~tas todas as capitanias, nucleos das províncias do 
lmperw e dos actuaes Estados da Rcpublica. 

Temos noticia de alguns 
Exploração do Am.azonas aventureiro~ que pelo se-

1637 - - 1639 culo XVI emprehende-
. . . ram a navegação do gran-

de r1o. Assrm, Francuco OreLhana, vindo elo Perú, 
acompanhando o Côca, desceu-o em 1540, descobrindo as 
terras que elle banha. Ao rio, que nas cartas durante cedo 
tempo teve o nome ele Orelhana, chamou o aventureiw -
da~· dmazo.na.J, leva~ o, ao que diz a lenda, por uma illusão, 
pm~ acreditou ter. v1sto em suas margens varias tribus de 
mdias amazonas, Isto ,é, de .mulheres guerreiras que mon
~avam cavallos. A existencia destas amazonas é, porém, 
mcontestavelmente lendaria. Desceu tambem até o Ama
zonas,. vindo do Perú pelo J uruá, Pedro de Or.Júa, que foi 
assassmado por seus soldados logo depois da bocca do 
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mesmo J uruá, continuando seu companheiro dguirre 
a descida até o oceano. 

Destas viagens havia, porém, muito poucas lembran
ças no seculo XVII, quando começava a se desenvolver 
o Estado do Maranhão, creado em 1621. , 

Em 1637 organizou o. gover~ador des~e Estado, Ja
come Noronha, uma expedição afrm de ~u~Ir o Am~~onas, 
confiando-lhe o commando a Pedro Tetxetra, que Ja pos
suía nome feito nas guerras contra os. i~dios e recebeu ,a 
patente de Capitão-mór. Partiu TeiXeira de C~m~ta, 
no Pará, com alguns soldados e grande numero de u;tdws: 
foi subindo não sem obstaculos, o curso do grande no ate 
o Napo e, ~assando depois a viajar por terra, chegou com 
os seus a Ouito, onde os espanhoes o receber~m co~ pran
des demo;strações de jubilo, pois não havia ~ohCI~ de 
outra expedição que tivesse vindo de léste, no ac1m~t. 
Dahi voltaram os Portuguezes, acompanhados de dms 
J esuitas e munidos de provisões e auxílios que lhes manda
ram dar as autoridades castelhanas, e foram .chegar .a 
Belém em 1639, dois annos e quarenta e cinco d1as ~eP?1s 
da partida de Cametá. Logo após, partiu Pedro Teixeira 
para o Maranhão, a dar conta da viagem ao w:_vern~d~{' 
pelo qual foi agraciado com a patente de Ca:p1tao-mor 0 

Pará. iVlorreu este audaz explorador, porém, pouco tempo 
depois, em Belém. . . 1 b 

Desta viagem de Pedro Teixeira, em qu<; o ce e re 
capitão tomou posse das terras descobertas, ve1o a expan
são geographica do Brasil até o ponto do rio A~azonads enl 

I · h fr · · d ais tar e se que lOJe se ac a a onteira, pms quan m _ 
assentaram em tratados os limites entre as possessoes 
de Espanha e as de Portugal, foi assegurada a este a podse 
daguellas terras que os pol'tuguczes ha':iam dev.assi a' 
embora sob o domínio espanhol, c esquecido o eshpu a 0 

no velho tratado de Tordesillas. 



CAPITULO XI 

INCURSÕES DE PIRATAS -OS HOLLANDEZES 
NO BRASIL - PRIMEIRA INVASÃO 

v 
Desde o descobrimento fo-

Piratas, 1581 - 1623 r~I? as costas do Brasil 
VIsltadas. com frequencia 

nacionalidades f. · por traficantes de varias 
e entrava~ e~ ~~ia ~:~am 0 con.tra?ando do pau brasil 

d
isto é, aventureiros çparti~~kr~= ~~d:g~f:t~ram firblaJ', 

ear, ou atacar em pleno ma b _ con ra anCONarioJ' isto é ave t . r as em arcaçoes e frotas; e 
d ' ' n ureiros que armavam d ações, seus navios com aut . - ' para epre-vernos. A estes ult .' t b onzdçao dos respectivos go-
feiroJ', de um vocah::i~s h~ll em amos .o ~o?le ~~ .flibw
queador ·. Aos c t b d.andez que sJgmfica hvre satrelopoJ'. on ra an Jstas tambem chamamos en-

Com a passagem do B il d . . augmentaram de numero ras _P~ra o omuuo espanhol, 
piratas e corsario essas VISitas 7 appareceram novos 
tendo agora os h~~ff~aen~!:olara?l varws portos d~ litoral, 
francezes e hollandezes e pira_tas,. 9ue eram mglezes, 
da guerra entre seus '.para seEJushficarem, o pretexto paJzes e a spanha 

Em 1581 e 1584 fora · d" d · rah.iba varios nav· f m mcen Ia os, na costa da Pa-
Fentor/. entrou no ~~~-t~adceSes; tem 1583 o inglez Eduardo 
de um combate cont e . an os, que abandonou depois 
vam· em 1587 . Ía nav~os espanhoes que ahi se acha
da Bahia. em ~5~~g T'h IPd!mC·ngton <_~ssolou os arredores 

S' omaJ' aiJendulz tamb · 1 saqueou antos, e em 1592 f . I ' . c em mg ez, que ao Espírito Santo· e OI ma succedido em um ata
navios nos Ilh, '. mf1595 desembarcaram de dez ' eos, vanos rancezes, entre os quaes Le 
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Noyer, mas foram repellidos; e ainda outros corsarios, 
como J amu LancaJ'ler, inglez e Venner, hollandez, apo
deraram-se do Recife, donde só se retiraram depois de 
um mez de saque geral. De 1595 a 1599 estiveram os fran
cezes frequentemente pelas costas do Rio Grande do 
Norte e da Parahiba, atacando os estabelecimentos por
tuguezes e procurando captar a amizade dos índios. Em 
1599 Van Noorl1 hollandez, tentou penetrar no Rio de 
Janeiro; em 1604 Van Cárden, tambem hollandez, na Ba
hia; em 1615 JorÍJ' pan Spilbergen, ainda da mesma na
ção, em Santos. Em 1623 o commandante hollandez Dirk 
IJan Ruyter foi feito prisioneiro por Martim de Sá, gov~r
nador do Rio de Janeiro. 

Os Hollandezes no Brasil; 
primeira invasão, 1624 

Estando o Brasil sob o 
domínio espanhol e a Es
panha em fucta com a Hol
landa, era natural que os 

flamengos viessem, organizados, disputar a posse da im
portantíssima colonia, cujo commercio era absolutamente 
vedado ao estrangeiro, mantendo-se o regimen do mono
polio, quer para Portugal, quer para a Espanha. 

Com a esperança de effectuar grandes conquistas co
loniaes e de alcançar os fabulosos thesouros das minas do 
Perú, organizou-se em 1621, nas Provinciaes Unidas, ou 
Hollanda, uma empresa denominada Companhia daJ' 
I ndiaJ" Occidentau, á qual foram concedidos pelo governo 
grandes privilegies, inclusive os de fazer a guerra e levan
tar fol'falezas. Era a empresa na verdade .nuito mais uma 
sociedade de armadores navaes, reunidos para fazerem a 
g~;~erra aos espanhoes, do que uma companhia de commer
cio, e não tardou que o mostrasse no Brasil. 

Em 1624, escolhida para objectivo do primeiro ata
que a bahia de Todos os Santos, para ahi foi enviada uma 
poderosa esquadra, com mais de 3. 000 homens e 500 peças 
de artilharia, sob o commando de Jacob Willeken.J' (*) 
como almirante, e vindo Pieler PieterJ'Zoon Heyn por vice-

(*) Na leitura dos nomes necrlandezcs devem-se seguir as correspoE-:Iencius .uhoneticas abaixo indicadas : 
As vogaes duplas são proferidas como longas; tambcm corrcsponde a i longo o grupo ic. 
As vogaes c e o tem quasi sempre o som fechado, isto é, t e O. 
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almirante e Johan fJan Dortlz como general das 
governador das terras que conquistassem. tropas e 

Informado dos preparativos da H li d h . 
governo de Madrid desde c d . o an a, avta o 
Diogo de L!fendonça' Purtad e o, avtsado ao governador 
pellir o inimigo Or a · 0 que se preparasse para re
de artilharia ~s f~r~~zoda aqbelle a defesa,. guarnecendo 
os Santos, e reunindo ent arra, na bahta de Todos 
rassem muito os adve s g e, mas como se demo
abandonar 0 serviço r :ilrta~omeçj[ad os moradores a 
pações. Deste modo a h ' .vo an o ~ suas occu
appareceu a armad~ . c. a;ra-se mdefesa a Cidade quando 
Maio de 1624, desfalc;d~g~n~eadte da. Bahia, a lO de 
que se atrazara muito na vYa s o navio de van Dorth, 
pondendo a artilharia de t gem. Deu-se o combate, res
ca e má, e emquanto ist errd sem.resultado, pois era pou
barcavam no Pontal de S~oseAnatva Junto. da cidade, desem
sem que encontrassem . . _omo II_lats de 1.400 homens, 
ção que ahi existia lo opGosdlçao, pOis a pequena guarni
Ao fim do d" .f9o da an .onou, apavorada, seu posto 

la, ven tca a a "b "lid d . nuar a resistencia e lan ad c illlpos~I 1 a e de se conti-
deu-se o exodo desta ç ~ o .J?amc? entre a população, 
totalmente ab d pdara o mterwr, fxcando a cidade quasi 
h li an ona a e na manl - d 11 t o andezes ue h · ' d la e en raram os 
de Sto. Anto;lio T~::::.a esem?a_rc~do no referido Pontal 
foram ao palaci.o d m C?s. mrmigos posse da cidade e 
filho e algumas o'uton e apnsxonJaram o governador, seu 
no dia seguinte e ~astpessoas. ohan van Dorth chegou 
restabelecer a ordemra c~u ~dgo d de erguer fortificações e 
rem a seus lares. ' nv1 an ° os moradores a volta-

Passado, porém 0 a · 
pulação, reuniram-s~ p n;co.dqit se apoderara da po-
indios e, abertas as via~s d~u on a _es em uma aldeia de
governador, verificou-se successado J?Or se achar preso .o 

que era es1gnado para substx-

e~ - .. eu fr.ancez, como em ceu.x: 
:; e_:J u= et franccz, como /~m peine 

ou = au 
u. - u francez 

;t ~.:~e= ~~l~ francez, como em deuil 
antes de~, o, :om que tetp o nosso g 

!t é sempre aspirado 

O mais como em portu;uez. 

i ::=o i semi-consoante 
~~lz = ch allemão 

= {~ ~uando. iniciai, .r quando fi
.ri = .. /~h~~t~hJante em alguns casos. 
v == '' e não /, como suppõem alguns 

~~:dos pela analogia do alle: 
=- u semi-consoante 
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tuil-o AfathiM de Albuquerque, capitão-m6r de Pernambuco. 
Emquanto, porém, chamado ás pressas, se demorava o 
novo governador, começou-se a organizar a reacção contra 
os invasores, a qual foi dirigida pelo bispo D. JffarcoJ' Tei
xeira. Grande actividade desenvolveu o prelado até que, 
exhausto, veio a morrer pouco depois de entregar o gover
no a FranciJ"co N unu Jffarinho, enviado de Pernambuco 
por Mathias. 

Numerosos assaltos e escaramuças se deram durante 
o governo provisorio do bispo, morrendo em um delles o 
proprio J ohan van Dorth e em outro Alberto Schouten 
(xout' n). Em todos ficaram mortos e feridos muitos sol
dados, sendo grandes as perdas dos hollandezes. 

Chegou á metropole a noticia da perda da Bahia em 
Julho e logo se começou a providenciar para a retomada 
da importante cidade. Confirmou-se Mathias de Al
buquerque no governo geral do Brasil, sendo dispensado 
de residir na capital. e logo depois se mandou D. FranciJ·
co de Jffoura com duas caravellas e com o titulo de ca
pitão-mór do Reconcavo (*), incumbido de defendei-o. 

Em começo de 1625 (de 12 a 14 de Março) o almiran
te Heyn tentou apoderar-se da cidade de Victoria, ca
pitania do Espírito Santo, sendo repellido por forças do 
Rio de Janeiro, commandadas por Salvador Corrêa de 
Sá e Benevides. Finalmente, a 29 de Março desse mesmo 
anno, chegou á Bahia de Todos os Santos uma grande 
esquadra luso-espanhola, com cerca de 60 navios e mais 
de 12.000 homens de desembarque e de il'Ípulação, prin
cipalmente portuguezes, espanhoes e italianos, commanda
dos por D. Fadrique de To!edo 0J"orio. Achava-se a Bahia 
guarnecida por cerca de 2. 000 soldados francezes, fla
mengos, allemães, inglezes e polacos, 500 negros e alguns 
portuguezes, mas a discordia e a indisciplina lavravam nes
sa guarnição desde que morreram van Dorth e Alberto 
Schouten e ficara Guilherme Sc/zou.len commandando. Da 
esquadra haviam sahido já numerosos navios, achando-se 
no porto apenas 18; o proprio Willekens e Pieter Heyn 
haviam partido. 

Ao encontro dos chefes da armada veio, com varios 
officiaes, D. Francisco de i.Vloura, que assumiu o commando 

(*) Bahia de Todos os Santos. 
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das tropas em substituição de Francisco Nunes Marinho, 
e assentaram os chefes os planos das operações. 

Desembarcaram numerosas tropas, que cercaram por 
terra a cidade, emquanto os navios abriam fogo sobre 
as fortalezas. Durante um mez resistiram os hollandezes. 
não obstante a desorganização de suas forças, agora com
mandadas por Erne.rto Ktjj, pois Guilherme Schouten ha
via sido deposto pela soldadesca, e foram afinal obrigados 
a capitular a 30 de Abril, sendo a cidade entregue ás tro
pas luso-espanholas e hasteando-se de novo, na Bahia, as 
bandeiras portugueza e espanhola no dia l. o de Maio de 
1625, após um anno de occupação. 

Em fins de Maio, depois de penosa viagem, chegou 
á Bahia, commandada por Boudewyn Hendrik.rzoon, uma 
esquadra hollandeza, que nada mais poude fazer, sahindo immediatamente. 

Grandes prejuízos tiveram os hollandezes com a res
tauração da Bahia, pois se retiraram apenas com a roupa 
de uso e deixando mais de 200 canhões. Resarciram-nos, 
porém, la rgamente, fóra do Brasil, pois o almirante Heyn 
capturou em 1628 a grande frota mercante espanhola do 
Mexico, chamada "esquadra da prata", produzindo esse 
apresamento cerca de 14 milhões de florins, isto é, o do
bro do capital inicial da empresa. 

o 

\ 

CAPITULO X I I 

SEGUNDA INVASÃO- A OCCUPAÇÃO 
HOLLANDEZA 

Não desanimaram os hol
landezes com o revez em 

Segunda invasão, 1630 que terminou sua aven-
tura de 1624. Em 1627 

. Reconcavo, apoderando-se. de ai-
tornou P~eter Heyn ad carregados de mercadonas, I?a-
guns navws, que ma~6~~' realizou-se a segunda grande mra a Hollanda, e em 

- em Pernambuco. . · 
vasao, . d hollandezes teve nohCias. a 

Dos prep~rahvos os d ordem ao governador Dw
côrte de Madnd e logo man ou ugmentasse as fortifica
go de Olive~ra que r~parasse e s~avam-se estas obras mo
ções da Bahia e de Ol~da; Arrl~tropole Jllathia.r de dlbu
rosamente, quando d vem M drid fôra despachado co
querque, q.ue, ata~ odse ~~rra avisit~dor e forLificador das 
mo super-mten en e a g d ' . deoend,.ntes do gover
capitanias do r:orteChom pd e~esP~rn;mbuco (Outubro de 
nador da Bahia. ~gan o mar e disciplinar as forças 
29), tratou logo Mathias ~e dr . não foi devidamente se
de terra e de mar, nod que o avii avam vida desmorali
cundado pelos ~ora ores, . que_ a e: elo luxo. Tal era o 
zada, enfraquecidos pel': nquez e ~m régador chegou 
pouco interesse dos .hablfanted, 1u dilh~: "de Olinda a 
a dizer-lhe!O do pul~nto,. fazen o ;~d=n a de um i em a, 
OI anda r. ao ha ahi mal\ qud a da~ :m Olanda e h a de 
e esta villa de Olinda sde a e ;nu de muitos dias· porque, 
ser a brazada pelo~ olan etzes anhes de acudir a , do ceu". · f lt · hça da erra, a 
pms, a a a JU~ . em se preparava para Ninguem acredJtava no pengo n 
elle. 
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Appareceu, afinal, deante de Olinda, a 14 de Feve
reiro de 1630, a poderosa esquadra hollandeza de 70 na
vios, mais de 1 . 000 bocas de fogo e de 7. 000 soldados, de 
cuja vinda havia sido dada tão antecipada noticia . Com
mandava-a como almirante Hendrik Corneli.J:won Loncq 
e vinha Theodor van Werdenhurch por general das tropas 
de desembarque . No dia seguinte rompeu o fogo e emquan
to durava o combate Werdenburch desembarcou, com mais 
de 3. 000 homens, no logar denominado Pau Amarelo, 
um pouco ao norte de Olinda, marchando immediata
mente contra a cidade. Nesta logo se espalhou o panico, 
fugindo para os mattos quasi toda a população, e do local 
ficando senhores os hollandezes na madrugada de 16. A 
mesma desgraça succedeu ao Recife, que cahiu a 1 . o de 
Março, ahi se fortificando os invasores. 

Afinal, passado o panico, começou a lavrar entre os 
fugitivos o desejo de reacção e Mathias de Albuquerque, 
que, sem recursos. abandonado quasi de todos, em vão 
tentara oppôr-se ao avanço de \Verdenburch, sendo ba
tido em varios pontos, conseguiu concentrar alguma gen
te em um logar situado entre Olinda e Recife, ahi forman
do o ArraiaL do Bom Je.ru.r, que fortificou regularmente 
e onde recebeu reforços enviados de varios pontos de Per
nambuco, da Parahiba, do Rio Grande e do Ceará. Dahi 
começou um systema de guerrilhas, realizadas por meio de 
companhia.r de embo.rcada, que muito mal fizeram aos hol-

HOLLANDEZES NO BRASIL - DATAS PRINCIPAES 
1624 
1625 
1630 
1632 

1632 
1635 

1636 
1637 
1640 

1641 
1642 
1644 
1645 

1648 
1649 
1654 
1661 

Maio. Primeira invasão~ na Bahia 
Abril. Restauração da Bahia. 
F evereiro. Segunda invasão, em P ernambuco 
Setembro. Batalha naval. na Bahia, en(re as esquadras de Üguendo c Pater 
Novembro, incendio de Olinda 
D eserção de Cala bar 
Julho. Retirada de Mathias de Albuquerque 

Reconquista de Porto Calvo e supplicio de Calabar. 
Dezembro. Exoneração de Mathias e sua partida para o reino 
Janeiro. Batalha da LI! alta Redonda, morte de D . Luiz de Rojas y Borja 
Janeiro . Vinda de Mauricio de Nassnu 
Janeiro. Quatro batalhas navaes entre a esq uadra hollandeza c a do conde 

da Torre 
Extensão do domínio hollandcz 
Agosto. Principio da rencção maranhcnse contra o domínio hollandcz 
Maio. Mauricio entrega o governo e parte para a Hollunda 
Junho. Principio da Insurreição Pernambucana 
Agosto. Batalha do Llfonle da,t 1"abocaJ 
19 Abril. Primeira batal11a dos Guarnrapc.t 
19 Fevereiro . Segunda batalha dos Guararape.r 
26 Janeiro. Capitulação dos Hollandezcs na _campina do Taborda 
Agosto. Tratado de paz entre Portugal e a Hollnnda . 
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landezes. Entre os commandantes destas pequenas guer
rilhas podem ser citados Franci.rco Rahe!Lo (o Rahellinho), 
illarlim Soare.r illoreno, o indio Poli, que depois se tornou 
celebre com o nome de D. Antonio FeLippe Camarão, o 
negro I/enrique Dia.r e outros. 

Em 1.631 chegaram varios reforços aos hollandezes, 
que então puderam tomar a ilha de Itamaracá, mas os 
pernambucanos não esmoreceram, disputando o terreno 
aos invasores, sem que durante muito tempo a metro
pole se lembrasse de soccorrel-os. 

Afinal, sabendo-se que ia partir da Hollanda uma gran
de armada, moveu-se a Espanha e organizou tambem uma 
poderosa esquadra. Veiu a hollandeza sob o commando 
de Adrien Jan.ren Pater, que deixou em Pernambuco nu
merosos soldados, famílias, armas, munições e viveres, 
partindo depois para o sul. A espanhola, sob o commando 
de D. Antonio Oquendo, com reforços para varios pontos 
do Brasil, dirigiu-se primeiro á Bahia, onde chegou em 
Julho de 31 e deixou 700 homens, saindo em começo de 
Setembro. 

Chegando J ansen Pater á altura da Bahia, soube que 
a esquadra espanhola já partira e fôra levada peios ventos 
em direcção ao sul. Continuou então sua rota para essa 
mesma direcção, até que a 12 de Setembro se avistaram as 
duas armadas,dando-se uma grande batalha naval, á altura 
dos Abrolhos. 

Ficou indeciso o resultado deste com ~ate, não ob
stante haver nelle morrido o almirante hollandez (*). 
Os navios hollandezes que se salvaram seguiram para o 
Recife. A esquadra de D. Antonio Oquendo, depois de 
desembarcar na Barra Grande (Pernambuco) algumas 
tropas sob o commando de João Vicente SanjeLice, conde 
de BagnuoLo (.ran)eLitxe, hanhuôLo ), que era um italiano aven
tureiro, ao serviço do exercito espanhol, partiu para a 
Europa. 

Os Hollandezes, suppondo fossem muito maiores do 
que na realidade eram os reforços deixados pela armada, re
solveram concentrar-se no Recife e incendiaram Olinda (24 

(*) Conta a (radjçfio que~ vendo incendiado seu navio, J ansen Pater se atirou ao mar exclamando: uo Occaao E o unico lumulo digna de um almirardtt baláw."Sabe-sc hoje, pot·ém, que essa versão não passa de lenda. 
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de Novembro de 31). Em seguida soffreram varias reve

z:s, nas tentativas que fizeram para alargar seus domi

nJOs. 

Dois annos depois da tomada do Recife estavam os 

Hollandezes em má s ituação, dominando o mar, mas sem 

poderem penetrar n o interior das terras. Já até se cogita

va na Hollanda de abandonar a conquista, quando uma 

lamentavel traição veiu i:ttverter os· p apeis. Domingo.r Fer

nande.r Calabar, mameluco natural de Porto Calvo, homem 

sagaz, activo e grande conhecedor do paiz, passou-se (20 

de Abril de 32) para os hollandezes, aos quaes revelou to

dos os segredos militares dos pernambucanos e serviu de 

guia atravez das mattas e dos caminhos. Começou então 

uma nova phase, de bom successo das armas hollandezas. 

lPerdenburch tomou e saqueou a cidade de Igarauú; 

o major Sigi.rmundo ran Sclzkoppe apoderou-se do forte 

do Rio Formo.ro; Rembach, que succedeu a Werdenburch 

quando este se retirou para a Hollanda, tomou o forte de 

Ajogado.r. Morto Rembach, continuou Van Schkoppe, seu 

successor, a ganhar victorias sob as indicações do traidor: 

ilha de Itamaracá em Pernambuco, forte dos Rei.r il1ago.r 

no Rio Grande do Norte, e varias portos da Parahiba, 

de Pernambuco e das Alagoas. Nos combates que nesta 

phase. se deram, distinguiram-se, entre os nossos o grande 

.!llallua.r de Albuquerque, Pedro de Albuquerque, Camarão, 

Henrique Dia.r, Luiz Barballw, Jllarlim Soare.r Moreno e 

outros(*); e entre os inimigos Werdenburch, Van Schkoppe, 

Remhaclt, Lichthardl, Artic/w}.rky e outros. 

Vendo afinal que não podia prolongar a resistencia, 

resolveu Mathias de Albuquerque abandonar aquellas 

paragens e retirar-se para as Alagoas, offerecendo-se para 

escoltar os moradores que tambem o quizessem fazer. 

Cet·ca de 8. 000 pessoas, entre homens, mulheres e crian

ças, acceitaram o convite, e a 3 de Julho de 1635 partiu 

de Serinhaem aquelle verdadeiro exercito de retirantes, 

que preferiam arrostar perigos e privações de toda a sor

te a dobrar-se ao jugo estrangeiro. 

(*) Em Nazareth cahiu E'le.•am Vellro, fid10 de Gonçalo Vellr~ e de D. Alaria de 

Sv!lza: Era esta u ma d as mu is nobres s enhora s de P ernamb uco, e já pc1·dcra n a guerra 

dms f1lh os c um gen ro. Sabendo d a m orte d e E stevam, c hn m o u os outros d o is que 

eram de 14 e de 12 a nnos de ida de, e exhortou am bos a que t om assem arma~ e f~sscm 

morrer pelo rei e pela patria. 
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Iam á frente diversos índios para reconhecer o ter~e
no e á rectaguarda Camarão com uns oitenta delles (*). 

A estrada por onde. iam os pernambucanos passava 

perto de Porto Calv~, vrlla occupada pelos Hollandezes, 

commandados P?r Ptcard. Sendo informado de que ahi 

se achava Dommgos Calaba r, Mathias de Albuquerque 

deu combate aos Holla1_1~e~es, venceu-os, penetrou na ci

dade e poz cerco aos ediftcws em que se achavam Picard 

e o traidor. Capitulou finalmente o chefe h ollandez e Ca

labar foi entregue aos vencedores, pagando na forca, a 

22 de Julho, a sua deserção e os malefícios que fin ra (**). 

Não se illudiu porém, Mathias com esta victoria e conti

nuou a retirada para as Alagoas, onde já se acha"\ 'I 

Bagnuolo. 

Com a retirada do bravo guerreiro estava consumma

da a occu~~ção, :p~los hollandezes, de parte de Pernambuco 

e das regwes VIZin~as . Sem ernbargo, não cessaram os 

e~1contros e as guernlhas effectuadas pelo destemido exer

Cite? dos I ndepend~nte.r, como se denominaram os guerri

lheiros que Math1as conseguira reunir. 

Guerrilhas contra a occu
pação hollandeza 

Assim, em fin1 de Novem
bro do mesmo anno de 
1635, chegou ás Alagoas 
uma esquadra espanhola 

trazendo o novo governador geral para o Brasil, cerca 

de ~. 000 soldados sob. o commando ?e D. Luiz de Roja.r y 

Bor,Ja, nomeado substituto de Math1as n ) commando das 

tropa~, com o titulo de Mestre de Campo, e ainda ordem a 

Mathias para que tornasse á m etropole. 

Mathias de Albuquerque passou o commando a seu 

successor (15 de Dezembro de 1635) e embarcou para a 

(*) . ~'Ffi ~m momento solemne esse, escreve João Ribeiro, em gue o velho gucrrci ~ 

ro v en c1 o az1a o desesperado a.ppello a os habitantes da t erra; a s ua v oz, q ue a e moção 

t osbsucdcesslsh tornara cxtra nhameote elç>guente, t ev e grand e reper cussão . uma grande 

u~ a e ve os e moços, mulheres e cnanças, com movidos pela noticia d o e..xodo se

gUiram o chefe de~rot~do, a rrostando as privações e os pet•igos da longa marcha ' por 

tcrdra ago~a s uspetta: 1.am nesse séquito muitas fa miJias ricas com os seus escr~vos 

ga o e anJ~aes d om esb cos, a p 6s uma vang ua rda d e lnd ios q u e ia m cla reando os carni ~ 

ndhos;dSegud1ram para o Sul, a travez de florestas, co m as cont inuas surp resas de fome 

a s~ e e a guerra, a té as Alagoas ." ' 

(**) H a hoj e muitos es tudiosos d e nossa historia, que busca m j us tifica r o Q.':_OC'edip 

md cnto d e Cala bar, oUset"vando que para os Brasileiros tão estrangeiros eram Hollan.r 

e zes, como P ortu3ue.zes e Espauh6es. 
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Europa, onde se viu preso no castello de S. Jorge, em Lis
boa. Assim eram retribuídos os serviços do valente e 
habil guerreiro, que só por occasião da restauração de 
Portugal se libertou, para tomar parte nas guerras contra 
a Espanha e ser então cumulado de honras. 

D. Luiz de Rojas y Borja resolveu continuar a guerra, 
tomando a offensiva, mas foi infeliz, pois logo na primeira 
batalha, no Jogar denominado Matta Redonda, contra Ar
tichofsky, foi morto (18 de Janeiro de 1636). Substituiu-o 
Bagnuolo, que reuniu em Porto Calvo todas as forças de 
gue dispunha e começou novamente um systema de guerri
lhas, em que se distinguiram, entre outros, Jl1anoeL Dia.r 
de dndrade, Seba.rríião de Souto, o RabeLLinho, Dom Anto
nio FeLippe Camarão, Henrique Dia.r e E.rtevam de Tápora. 

Assegurada, entretanto, a 
Administração de Nassau, occupação daquella região 

1637 - · 1644 do Brasil, para onde ha-
viam convergido as aspi

rações da Companhia, foi nomeado governador, capitão
general e almirante de terra e mar para o Brasil hollan
dez o príncipe João Mauricio de Na.r.rau Siegen, que che
gou em J ~neiro de 16~7, achando ~ernambuco em la~
timavel situação. Os mvasores exerciam contra os do pa1z 
toda sorte de vexames e brutalidades, abusando da victo
ria. O novo administrador cohibiu bastante as violencias 
e, embora não exemplar em justiça e imparcialidade, foi 
sem duvida muito melhor que os demais hollandezes. 

Mal chegou a Pernambuco, sahiu a atacar o exerci
to dos independentes, ganhando a 18 de Fevereiro a ter
rível batal11a de Porto CaLvo, em que, além dos capitães 
já referidos, fez pr«;>digios.de bravma Dona CLara Cama._rão, 
esposa de Antomo Fehppe Camarão. Estendeu amda 
Nassau o domínio hollandez até o S. Francisco, em cuja 
foz mandou levantar o forte Jllauricio, e recolheu-se de
pois ao Recife, onde administrou sábiamente. 

Durante o tempo de seu governo continuaram as 
guerrilhas a que acima nos referimos e os hollandezes 
tentaram varias expedições, entre as quaes uma á Bahia, 
dirigida pelo proprio principe, e que fracassou. 

Realizou Nassau no Recife varias obras ma{eriaes 
impol'tantissimas, que perpetuaram seu renome de admi-

-89-

nistrador; sob o seu governo foi regular a cultura mental, 
tendo-nos ficado desse tempo, entre outras obras, as de 
Pi.ro e Jlfarcgra), que estudaram a natureza e os costumes 
daquella parte do Brasi l, considerada hollandeza. E ' tam
bem celebre a obra historico-geographica do hollandez 
Barlaeu.r, autor que, embora não tenha vindo ao Brasil, 
produziu sobre nossa terra trabalho de excepcional valor. 

Não serviu Nassau, entretanto, aos interesses da Com
panhia como esta desejava, isto é, tratando apenas de 
auferir lucros pecuniarios, e começou a receber della des
gostos successivos, até que lhe foi dada demissão, passando 
elle o governo e retirando-se para a Hollanda, acompanha
do de grande numero de pessoas (23 de Maio de 1644). 
Após sua retirada, ainda 10 annos durou o domínio hol
landez no Brasil, como vamos vêr, mas foi um período de 
franca decadencia. 

Foi ainda durante seu governo que se operou na me
tropole importante facto, que teve repercussão no desen
volver dos successos da guerra hollandeza: a restauração 
de Portugal. Somos, pois, obrigados a intercalar neste pon
to a narração do notavel acontecimento. 

A grande oppressão de que 
Restauração de Portugal eram victimas os Portu-

1640 guezes; as insinuações do 
governo francez; o exemplo 

da Catalunha, que se revoltara contra a F 'lpanha e luctava 
pela lndependencia, e outros motivos ainda levaram Portu
gal a sacudir o jugo castelhano. A 1.0 de Dezembro de 
1640, tramada a conspiração, um g~:upo de patriotas pro
clama em Lisboa a restauração da autonomia; mata o 
secretario de Estado que em nome da duqueza de Mantua, 
regente de Portugal, exercia o governo, e acclama rei de 
Portugal o duque de Bragança, D. João, que sobe ao throno 
com o nome de D. João IV. 

A restauração de Portugal produziu no Brasil em 1641 
alguns successos dignos de menção, dos quaes referiremos 
dois, que sã.o os mais importantes: a deposição de D Jorge 
de Jlfa.rcarenlzaJ·, Marquez de JlfontaLvão, e o motim de 
S. Paulo, em que pretenderam acclamar rei ao paulista 
Amador Bueno. 
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Governava na Bahia D. Jorge de Mascarenhas, Marqucz de Montalvão, que viera com o titulo de 1.0 

Vice-rei do Brasil, quando chegou a noticia do grande acontecimento da metropole. Tratou o Vice-rei de prepara r a acclamação do novo monarcha na Bahia e de em barca r as tropas espanholas, o gue tudo se fez na devida ordem, c enviou á metropole seu proprio filho D. Fernando de .ilfa.scarenha.s, afim de saudar o monarcha. Entretanto, na Europa tramavam alguns nobres portuguezes contra o novo estado político de sua patria e entre elles estavam dois outros filhos do Vice-rei do Brasil, que conseguiram sahir para a Espanha, donde escreveram ao pae, gloriando-se do que haviam feito. Por seu lado, escrevia a Marqueza de Montalvão a seu marido, não dissimulando o rancor de que se achava possuída contra a revolução e o desejo de que tudo voltasse ao estado anterior. Descoberta<> as machinações dos trahidores e o assumpto desta correspondencia, foi grande o furor do povo contra os nobres e particularmente contra a famüia de Montalvão. Chegando então a Lisboa D. Fernando, enviado por seu pae, viu-se, assim que desembarcou, perseguido pela populaça e deveu a vida ao conde de Atouguia, que o acolheu em sua casa. Antes que chegasse D. Fernando, havia já D. João IV, suspeitoso em relação ao Vice-rei, despachado para a Bahia o padre Francisco de Vilhena, jesuíta, com instrucções secretas, em virtude das quaes deveria observar o procedimento de Montalvão, abstendo-se de qualquer iniciativa no caso de estarem correndo regularmente as coisas, mas tomando a providencia de depôl-o e constituir novo governo, caso o Vice-rei se recusasse a adherir á nova situação, e para este fim lhe eram dados plenos poderes. Conduziu-se Vühena de modo impensado, pois apezar de correrem bem os successos, chamou as tres pessoas que o rei lhe indicara para constituírem o novo governo eventual, e deu-lhes parte de sua commissão. Seduzido logo ap6s, com os tres nomeados, pela ambição de mandar, dirigiu-se ao palacio e intimou a deposição ao Vice-rei. Não oppoz este objecção alguma e deixou o governo a seus substitutos, que o prenderam e o embarcamm para Lisboa. Ao chegar ao Tejo já encontrou serenados os animos e foi depois compensado pelo rei, de seus soffrimentos e vexames. 
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O facto de S. Paulo, não obstante passar, para muito~, por um movimento separatista, uma explosão de sen.hmento nacionalista, não foi na verdade senão um mohm promptamente dominado. Acoroçc;mra~-_no alguns espanhoes, desejosos de conservar subm1ssas a _Espanha a~ terras do Brasil ou pelo menos aquellas regiÕes. :Seduziram, pois, a pleb~, ~sinu_ando q~e se acciamass_e re1 a Amador Bueno da Rtbetra, nco pauhsta, mmto estl;ffiado de todos e descendente de espanhoes. Fez-se a agitação popular, mas Amador Bueno recusou a dignidade que assim lhe offereciam, refugiou-se no most~iro. de S. Bento e mandou chamar os principaes eccles1ashcos e as pessoas. gradas, gue conseguiram afinal persuadir o povo a que JUras

se fidelidade a D. João IV. 

Achava-se parte do Brasil 
a esse tempo, segundo já 
vimos, sob o domínio dos 

Reacção maranhense con
tra os Hollandezes 

1642-1644 
invasores hollandezes, go

vernando Nassau em Pernambuco. Restaurada a independencia portugueza, obteve D. João IV do governo da Hollanda (Junho de 1641) um armi~ticio por _lO annos. Entretanto, apezar deste tratado, f~I Nassau d1la;ando a conquista, levando-a ao Norte ate o Maranhao. Por seu lado os nossos, aconselhados pelo novo governador Antonio Tellu da SilP,a, que chegou em 1642 e apparentava respeitar o armistício, ia~ ~reparando ac; revoltas contra 
0 jugo hollandez. A prrme1ra d:st~s. rompeu _em 164~ no Maranhão, chefiando-a a prmc1p10 Antonw lflun~z Barreiro.s e depois, por morte deste em 1643, Antonto Teix~ira d~ Mello, que alcançou expulsar os hollandezes 
em 1644. . O armistício obtido por D. João IV era ass1m constan-temente violado e em breve o Brasil se libertava do jugo hollandez, escrevendo em sua historia a gloriosa pagina 
da Insurreição P ernambucana. 
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CAPITULO X I I I 

EXPULSÃO DOS HOLLANDEZES- CONSEQUEN

CIAS DA GUERRA 

Insurreição Pernambuca· 
na; expulsão dos hollan· 

dezes, 1645- 1654 
I. Organização 

Retirando-se Mauricio de 
Nassau, entregou o go
verno militar ao tenente
coronel Henrique HauJ' e 
o governo civil a um ~u

prcmo ConJ'e lho, constituído de tres membros: Henrtque 
Hamel A. "an Bolutraat e Kodd "an der Burgh; fallecen
do este ultimo, foi substituído por Pedro J0;nven B_a.r. 
Estes tres chefes civis, não dotados das quahdades Im
prescindiveis aos que devem govern:=tr,. não se souberam 
conduzir com a devida correcção, Jrntan_do forte~ente 
os pernambucanos por abusos, .vexames e mtoler~nc1a re
ligiosa. Não t ardou que surgisse, forte, o deseJO de sa
cudir 0 jugo dos Hol!an.de~es, ainda mesmo en~re aquelles 
que viviam na sua mhm1dade e delles recebiam honras 

e favores. . . 
O fóco do irredentismo era à Bah1a, donde devia sa-

hir em breve a iniciativa da reacção. Em ~642, logo que 
chegou, 0 governador Antonio Telles da S~lva tra_t<?u de 
enviar a Pernambuco André Vida! de. NegretroJ', off1C1al da 
guarnição da Bahia, com o fim ostensivo de tratar com M. 
de N assau v a rios negocias, mas na verdade para a~segurar 
aos p a triotas pernambucanos, secretamente, que ser_1am bem 
acceitos pelo rei os seus esforços contra os dommad <_>res. 
Em Setembro de 1644, nova viagem emprehendeu VIdal, 
agora á Parahiba, de accordo com o governador, ~obd o 
pretexto de visitar a seu velho pa~, mas na reahda lt' 
para preparar a revolta. No ~~CJfe hospedou-se e. e 
em casa de João Fernandu Vtetra! ~steve com vanos 
pernambucanos notaveis, forneceu diSSimul~damente mu; 
nições e obteve um salvo-conducto para 1r por terra a 

.J 

, 

93 

Parahiba, onde assentou com varias chefes o plano da 
conspiração. João Fernandes Vieira, que foi o mais im
portante dos que se associaram á. projectada insurreição, 
era um notavel Portuguez, filho da Madeira, que havia 
ficado entre os conquistadores e enriquecera no commercio, 
sem comtudo perder o desejo de libertar Pernambuco. Vi
dal de Negreiros sondara seu espírito ao chegar a Pernam
buco e o achara disposto á empresa, a que desde então se 
dedicou. Deste modo, pois, se organizou a conspiração, 
que é conhecida na historia pelo nome de lnJ'urreição 
Pernambucana (*),adaptando os revoltosos uma bandeira 
com o mote - DeuJ' e Liberdade. 

Tornou Vidal á Bahia e ao passar pelas Alagoas ain
da ahi deixou, escondidas em um ponto da costa, algu
mas munições que não conseguira ' desembarcar no 
Recife. 

Fernandes Vieira envidou todos os esforços para or
ganizar a revolução, obtendo, entre outras coisas, que pas
sassem da Bahia para Pernambuco o Camarão com seus 
índios e Henrique DiaJ' com seus negros. 

Apezar de todas as cautelas, logo tiveram os hollan
dezes noticia do que se preparava e mandaram ao gover
nador geral duas embaixadas a queixar-se dos bahianos e 
dos pernambucanos, que preparavam a revolução, deso
bedecendo ao tratado de treguas. Assegurava-lhes Antonio 
Telles que tudo faria para punir os culpados, mas ao mes
mo tempo, secretamente, ia ajudando a conspiração, 
mandando emissario a Vieira, ao qual nomeou Capltão
m6r e go!'ernador da guerra, com o fim de lhe assegurar 
seu apoiO. 

Assim amparado e nomeado, Fernandes Vieira fez 
a designação dos capitães e distribuiu as incumbencias 
aos homens de sua confiança. Embora a Vieira coúbesse a 
suprema chefia, a direcção militar competia ao sargento-mór 
Antonio DiaJ' CardoJ'o. -

A 13 de Junho de 1645 reuniram-se numerosos dos 
conspiradores, sob a direcção de Vieira, em um engenho, 
donde sahiram a formar varios acampamentos, sendo prin-

(*) A designação ele pcrtzambucana, que em a revolta, foi devida a serem per
nambucan os, em maioria, seus membros e ser obJcdivo a libertn,~ão de Pernambuco, 
centro do dominio hollnndez. A verdade, entretanto, é que foi quasi tudo tramado f6ra 
de Pcrnambu~.;o. 
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cipaes o dos mocamhoJ' de Camaragihe e o da Malta do Borralho, não longe do Recife, para o Noroeste. 

11. Primeiros factos: lpo
juca, Tabocas e outros 

1645 

O primeiro acto de fran
ca hostilidade foi o le
vante de lpo/uca, a 17 
de Junho; fo~ um conflicto, de que resultaram actos de violencia contra alguns hollandezes. Aproveitando a indisposição geral contra os invasores, os patriotas começaram a percorrer o interior, conseguindo a adhesão do pessoal de varias engenhos, tomando alguns outros á força, reunindo munições e organizando tropas. 

Em breve marchavam, reunidos em pequeno exercito, para o fflonle daJ" TahocaJ", espigão da serra de Camucim, a 9 léguas do Recife na direcção .de Oeste. Ahi encontrou esse exercito o inimigo, que, despertado pelos factos de rebeldia que por toda parte se davam, tratara de nrganizar-se para enfrentar os rebeldes, e deu-lhe combate, travando-se (3 de Agosto de 1645) a primeira grande batalha entre as tropas dos insurrectos, commandadas por Vieira, e as dos hollandezes,pelo tenente-coronel Henrique HauJ'. A' vista dos movimentos de revolta que em varios pontos surgiam, e a que adheriam com enthusiasmo portuguezes e brasileiros, notando-se particularmente em todos os pontos o ardente enthusiasmo das mulheres pela causa, encetaram os hollandezes terríveis perseguições, com morticínios e grandes vexames, com que ainda mais razão deram á revolta geral em Alagoas, em Pernambuco e no Rio. Grande do Norte (Cunhaú, 16 de Julho de 1645,e UruaJ'J'Ú, 3 de Outubro), e enviaram ao mesmo tempo novas queixas ao governador geral, que procurou entretanto ~onvencel-os de estar cumprindo rigorosamente ftS ordens do rei, mantendo a paz, esforçando-se para conter os insurgentes, não os apoiando nem animando. A verdade, porém, era muito outra: Antonio Telles organizava forças, que fossem em auxilio dos patriotas. Assim, mandara para Pernambuco dois regimentos, commandados por André Vida! de NegreiroJ' e por Jllarlim Soaru J7tloreno, os quaes em Julho de 1645 desembarcaram em Serinhaem. 
Em breve se acharam reunidos Vieira, CardoJ'o, llenrique DiaJ·, Camarão, Vida!, J'lloreno e ouíros chefe:; e 
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guerrilheiros, na fortaleza de Sto .. t1ntonio do Cabo. Vidal trazia para Vieira a patente de jffutre de Campo e u:I?a ordem ele Antonio Telle~ para que governassem Jtmtos (Vieira e Vidal), com o htul.o~ de jffutru de Campo e .Govecnadoru com poderu de Captfau-generau. O verclade1ro dlredor da guerra, que até então fôra Cardoso, passou e~tretanto a ser Vidal de Negreiros. As operaçõe~ eram feltas em varios pontos ao mesmo t~mpo e ?lmtas vezes, sem combinação prévia, de um confhcto surg1a um levante, rocurando todos apressar a lucta con!ra o. hollandez. p A 17 de Agosto de 1645 houve a v1ctona ?e CMt; Forte, ou En.rJenho de D. Anna Pau, perto do Recife (hoJe, arrabalde da cidade). Nessa mesma data um grupo de. gue~rilheiros apoderou-se de O/inda. A 3 de Setembro f01 a vlctoria da fortaleza de Nazarefh, no Pontal. A 9 soffreu Jeronymo Serrão de Paiva, na enseáda d~ .Tamandaré, '!ma séria derrota de Lichthardt, sendo apnswnado e env1ado para a Hollanda. 

Não tardou a Parahiha a levantar-se tambem co~t.ra os invasores, acudindo os insurgentes a presta~-lhe aux1lio, e assim ficava em pé de guerra todo o .Brasil hollandez. A 11 de Setembro ahi ganharam os patrwtas uma grande victoria, na campina do lnhohim. . ~ A 15 C/zrÍJ'lovam LinJ' de VMconce!LoJ' obteve a rend1çao de Porto Calvo; a 19, Nicolau Aranha Pach~co a de Pened~. E assim, . accorrendo ora aqui ~r a a h, ora com felicidade ora com infelicidade,como f01 nas duas tentativas contra liamaracá (Set. de 45 e Junho de. 46); soffrendo algumas vezes epidemias e fome, mas anunad~s pelas m~lhores esperanças, iam os insurgentes, por me10 de habe1s guerrilhas, atacando por todos os lados_os holla~dezes, tanto no interior como em torno do Rec1fe, e .ate dent~o da propria cid~de, onde p~ P.atriotas não per~1am enseJO .de pregar parhd~~ .aos mrm1~os, matando nao poucos, m-cendiando edif1c10s e navws. ~ 
A ~ légua do Recife 
escolheu Vieira logar, so-III. Factos de 1646 bre uma eminencia, para 
erguer um forte, onde se guardassem as munições de guerr~ e de bocca, e que fosse um centro de irradiação dos guernlhas e de acampamento das tropas. Começada a obra em Setembro, achou-se prom-
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pta a 1. 0 de Janeiro de 1646 e tomou o nome de Arraial 
- No"o do Bom Je.ru.r. Em breve o arraial era uma pequena 

cidade, guarnecida com as peças de artilharia que a custo 
de grandes sacrifícios foram trazidas de Porto Calvo e de 
Penedo. 

Dahi continuaram os patriotas a incommodar con: 
stante e sériamente os hollandezes. Assim, accorrendo dah1 
ao Rio Grande do Norte, onde os índios alliados do ini
migo faziam crueis morticínios, Lf_ntonio FeLippe Camarão 
infligiu em Cunhaú, a 27 de J anetro de 1646, grande der· 
rota a Rhineberg, chefe hollandez. 

A perta dos de todos os lados nos poucos logares do 
litoral em que ainda se achavam fixados, os hollandezes 
já quasi não podiam sahir de Itamaracá ou ~o ~ecife s.e~ 
perigo, soffrendo frequentemente fome, pela rmposstbl
lidade de communicações com o interior. Foi em uma de 
suas tentativas para sahir de Itamaracá afim de buscar 
mantimentos, que tiveram muitos delles de experin~entar 
a pesada energia das mulheres de l'_ejucopapo, em f~s de 
Abril de 1646. Era este um logareJo perto do Rec1fe, e 
ahi havendo chegado os hollandezes, deram com um re
dudo, onde as mulheres, á sua chegada, exhortavam os 
homens a combatel-os, e lhes forneciam agua e munições 
emquanto luctavam. Conseguindo os inimigos, depois de 
duas investidas, romper o cercado, sobre elles se lançaram, 
como leôas, as proprias mulheres, e os repelliram afinal. 

Note-se que todo o mo
IV. O governo portuguez vimento de libertação, em-

e os Independentes bora discretamente apoia-
do pelo Govemador geral, 

e•·a officialmente desapprovado pelo rei. Em Dezembro de 
45 e em Julho de 46 enviaram os insurgentes a Portugal 
commissões incumbidas de pedir ao monarcha seu amparo 
á causa da restauracão, mas sem resultado, o que, com
tudo, não esmoreced os patriotas. Por outro lado, choviam 
as reclamações perante D. João IV, por parte dos hollan
dezes, acabando o rei por despachar ~nviados com ordens 
positivas a Antonio Telles, para que ftzesse cessar a luc~a, 
obrigando os officiaes e as hopas a recolherem-se á Bah1a. 
A estas ordens, que lhe chegaram :m Junho d: 4.6,. re
spondeu Vieira recusando-se a cumpnl-as e como mstshsse 
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o governaclor, tornou ainda Vieira que taes ordens não po
deriam ser para se cumprirem. Conta-se ter elle respon
dido que "os Independentes preferiam desobedecer e 
iriam, depois de expulsar os h o llandezes, receber o 
castigo da indisciplina". Só Martim Soares entendeu de
ver retirar-se da guerra. continuando firmes Vieira, Vi
dal e os demais chefes. 

A verdade é que a D . J oão IV só poderia see grato 
aquelle movimento, embora estivesse peeso a um com
promisso para com a Hollancla . As ordens ostensivas que 
enviava eram dictadas apenas pelo receio ele complicações 
maiores com aquelle paiz. 

Por outro lado, informado o governo hollandez da 
situação criíica em que se achavam os domínios da Com
panhia das Indias no Brasil, resolveu fornecer-lhe uma foe
te subvenção e um reforço de tropas, sob o commando dos 
coroneis .Sigi.mzundo {Jan Schkoppe e Hénder.Jon, que já 
haviam antes estado nas luctas do Brasil. 

Vieram estes chefes militaees em fins de 1645, com 
uns 2 . 000 soldados e cerca de 4. 000 marinheiros, com el
les tambem chegando os novos conselheiros, em numero 
de 5, para o governo civil, mas sua acção não foi efficiente: 
os hollandezes continuaram a perder terreno, luctando os 
insurgentes com extraordinario denodo. Feacassaram as 
operações militares que emprehenderam no rio São Fran
cisco em Ou~ubro ~e 4~ para interceptar o supprimento 
de mercadonas do mtenor, bem como ur ataaue á Ba-
hia em Janeiro de 47. ~ 

Esse ultimo ataque ostensivo dos inimigos parece ter 
decidido o rei D. João IV a collocar-se francamente ao lado 
dos insurgentes e para isso nomeou, em Fevereiro, Mestre 
de Campo general das íropas de Pernambuco a Franci.rco 
Ba:reto de il1eneze.r. Est~ bravo official foi, porém, infeliz, 
po1s chegando ao Bras1l em lVIarço, logo cahiu em pod 
dos inimigos, ficando prisioneiro no Recife e t el' 

d 1647 t . . , mquan o no 
correr e con muavam os Insurrectos 1 t 
grande ardor e perseverança, recebendo no t ud ar com 
de Portugal, alguns reforços ao mando de d1 í 0 

. an~o, 
Lu de Jlleneze.r, C?nde de ViL/a _Pouca de .dguia~ 01110 

L e.L
succeder a Antomo Telles da Stlva no gover · ' qle veiO 
tando á Bahia em Dezembro. no gera, apor-
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Só em fins de Janeiro de 48, depois de haver estado 
nove mezes em mãos elos hollandezes poude Ba t f · d . í . ' rre o, ugu? o, aptesen ar-se no .drrataL e com perEe't · 

d F, d u· · 1, I a acqutes-
dencJa . e ernan e.r Y teu·a e de VidaL assumiu em me' d 

e Abnl o posto para que viera designado. Ia os 

V. Os Guararapes Emf quanto ~edobravam de 
es orços os Insurgen(es, ia 

1648 - 1649 1 d avran o o oesanimo en-
d 1 tre os hollandezes apeza . 

e a guns reforços que lhes chegaram em Março 'or um·
1 

d
esquadra, com a promoção e amplos poderes a sf>.- d 

o van Schkoppe. Jgismun-

Não tardou Sigismundo a tentar um 1 d · · t 't' go pe eCJSIVO con r~ os SI Iantes do Recife. Sahiu a 18 d Ab '] 
exercito de 6 300 h . . e n, com um 
d I . o~_ens, no mtmto ele apoderar-se 

e a guns pontos fortificados, mas logo lhe foi Francis 
~arr.eto ao encontro, ferindo-se a 19 de Abril c(l64S)o 

omu;go da Paschoela, uma grande batalha na pl · ·' 
que ficava ' d t G anicte C ao pe os mon es uararape.r, perío do Recife 

om seus -~ · 200 homens logrou Barreto grande victoria · 
com o duxiliO de Vida!, Vieira, Camarão e Henrique Dias' 
m<;>rre~ .o o coronel Henrique Haus, sahinclo ferido o ;~~ rw SJgi~mundo, tendo os hollandezcs mais de 1 ooo ;: 
os de m8a0Is de 500 feridos e sendo as p erdas dos n~ssos apo~~ 

nas e mortos e 400Ee 'd F · t p · · d G ' 1 ' ri os. OI es a a runetra Batalha 
P

o.r uabrarape.r, que na verdade decidiu da s0ríe de 
ernam uco Apezar d It ' t . e vo arem a occupar a lgnns 

pt on o~ pedrto ~o Recife, ficaram os hollandezes complc-
amen .. e esanrmados p r d . , ouco 1azen o para conbnuar a guerra. 

D~ ~ado dos nosso~, ao contrario, cada vez mais vi
~i:n!e t Oidava o enthus1~smo, não obstante o desappare-

n o e um dos mais valorosos heroes o Camarão 
que m<:_neu de v_elhice e doença em Agosto de 48. O indi~ 
JanCarao, rhjollddo aos doze annos de idade pelos padres 
C a o~pan a e Jesus, era agora Dom dntonio Felippe 

amarao, commendador da Ordem de Christo h d . eno . ' omem 
cÓ t_.rme dmer~clmento, tanto militar quanto civil 
• dn;t oro e f1dalgo e patente de capitão-mór do~ 
In lOS. 
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Em começo de 1649 resolveram afinal os hollandezes 
tentar romper o cerco c seguir para o sul. Assumiu o com
mando o coronel Brinck, pois Sigismundo se achava 
invalido desde a batalha de 48, e seguiram as forças, 
constantes de cerca de 3. 000 homens, indo occupar a 18 
de Fevereiro uma alíura da serra dos Guararapes. 

Sahiu-lhes logo ao encontro Francisco Barreto e 
deu-se a Segunda BataLha do.r Guararape.r (19 de Fevereiro 
de 49), em que foi completa a derrota dos hollandezes. 
Tiveram estes mais de 850 mortos, muitos feridos e mui
Los foram aprisionados. Entre os mortos contaram-se 
o ccmmandaníe Brinck e numerosos outros officiaes. 
Dos nossos, houve apenas 45 mortos e 200 feridos, entre 
estes Henrique Dias. 

Estava praticamente encerrado o domínio hollandez 
no Brasil, pois o des;1nimo lavrou íani.o em Pernambuco 
como na propria Hollanda. Entretanto continuava o 
governo hollanclez a discutir com o embaixador portugucz, 
ameaçando afinal o proseguimento daquella situação, 
gnanclo dois factos vieram precipitar a decisão: a ·crea
ção da Companhia GeraL do Commercio do Bra.ril e a guer
ra entre a Inglaterra e a Hollancla. 

A Companhia Geral do Commercio obrigou-se a re
cuperar os portos gue ainda estivessem em poder do ini
migo e logo envio~ a prime:ra fr0fa, <X'm Pedro Jacque.r 
de .i!fa,qalhãe.r no posto de almirante e João Rodrigue.r de 
Fa.rconcello.r, conde de Ca.rteL-LTid/zor, no de capitão-gene
ral, a gual surgiu em Pernambuco em Fevereiro de 1650, 
deu um ataque contra o Recife, desembarcou generos no 
Cabo de Santo Agostinho para soccorrer aos insurgentes, 
protegeu a viagem de muitos navios mercantes e manteve 
em continuo sobresalto as embarcações dos hollanclezes. 
Quanto á guerra declarada pela Inglaterra, não contri
buiu menos para terminação do domínio hollan
dez. Tendo prendido e feito executar o rei Carlos I 
da Inglaterra, assumiu Cromwell o titulo ele Protector, 
passando a dirigir despoticamente o paiz e como a Hollan
da recusasse sua alliança, tomou contra ella providencias 
commerciaes, que deram em consequencia a guerra. Nes
ta guerra soffreram os hollandezes ires revezes no mar da 
Mancha (1652-1653), o que deixou o paiz em estado de 
não poder soccorrer a Pernambuco. 



-100--

Em Dezembro de 1653, ao mando supremo de Pedro 
Jacquu de Ll!agalhãe.r e do almirante Brito Freire, chegou 
a Pernambuco a esquadra da Companhia Je Commercio 
e Francisco Barreto entendeu-se com iVIagalhães a re
speito da restauração completa do domínio poríuguez, 
combinando uma acção conjuncta das forças de terra com 
as da armada. 

Conquistaram assim os re
VI. Capitulação da Cam.pi- stauradores varios forlcs 

na do Tahorda, 1653 em torno do Recife e 
chegaram até a Campina 

do Taborda (hoje Cabanga, entre o Jogar denominado 
Afogados e a fortaleza el as Cinco Pontas), onde nos dias 
24, 25 e 26 de Janeiro (53), a pedido dos hollandezes, se 
realizaram conferencias de seus representantes com os 
elos nossos. De t aes conferencias resultou, na noite de 
26, a assignatura do Tratado de Capitulação. Approvadas 
por Barrcío, por Sigismundo e pelo presidente do conse
lho holl andez as estipulações do tratado, effeduou-se no 
dia 27 a entrega da cidade do Recife, da Cidade Mauricia 
(l\Iauritzstadt, hoje Santo Antonio) e de onhas trinchei
ras c fortalezas. A 28 entrou Barreto i:riumphalmente no 
Recife, onde depois de 24 annos vo ltava a tremular a 
bandeira portugueza. Em breYe se retiravam, na q11asi 
totalidade, os hollandezes, garantidos os seus bens. 

Torn:uam posse os nossos, pouco depois, da Pa rah iba, 
do Rio Grande do Node, de Itamaracá e do Ceará. 

André Vidal de Negreiros levou a noticia a Portugal, 
onde foi solemnemente festejada a victoria final. 

VII. Paz final 1661 

Não ficaram as Provín
cias Unidas ela Hollanda 
satisfeitas, naturalmente, 
com os successos de Per

nambuco e por muito annos mantiveram reclamações e 
pretensões, só se concluindo a paz definitiva pelo tratado 
assignado em Haya em 1661, em virtude do qual consen{iu 
Portugal em pagar uma indemnização de 4 milhões de 
cruzados em 16 annos, na ra:r.ão de 250.000 cruzados por 
anno, bem como em restituir toda a artilharia hollandeza 
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CJUe se achas~e no Brasil, em permittir que os hollandezes 
fizessem o commercio enhe Brasil e Portugal, etc. 
Com impo~tos espcciaes pagou o Brasil annualmente 
140.000 dos 250.000 cruzados a que Portugal se compro
meHera. 

Das longas e penosas guer
Consequencias da guerra ras contra os Hollande-

hollandeza zes alguns beneficios pro-
vieram, indubitavelmente, 

para o paiz. Foram devassadas muitas regiões do interior, 
até então desconhecidas, pelas necessidades das guerri
lhas e emboscadas; estabeleceram-se laços de solidarie
dade entre os habitantes das diversas raças do Btirsil, pois 
na lucia contra os invasores collaboraram fraternamente 
"reinoes como Francisco Barreto, ilhéos como João Fer
nandes Vieira, mazombos como Vida! de Negreiros, 
indios como Camarão, negros como Henrique Dias, ma
melucos, mulatos, carib6cas, mestiços de todos os matizes, 
que combateram unanimes pela liberdade. Sob a pressão 
externa operou-se uma solda, superficial, imperfeita, 
mas um principio de solda entre os diversos elementos 
ethnicos. Vencedores dos flamengos, que tinham vencido 
os espanhoes, algum tempo senhores de Portugal, os com
batentes de Pernambuco sentiam-se um povo, e um povo 
de heroes" (*). A flora e a fauna brasileiras foram estudadas 
e descriptas, principalmente por Piso e Marcgraf. Grandes 
obras de notavel valor foram emprehendidas no Recife, 
séde do governo hollandez no Brasil 

Entretanto, não é razoavel exagerar os beneficios 
indirectos para louvar o domínio hollandez. A adminis
tração hollandeza nem sempre foi honesta, liberal, tole
rante e progressi~ta como muitos parecem suppôr. Não é 
de lastimar, de modo algum, que não tenha cahido todo 
o Brasil em mãos dos hollandezes nem que elles tenham 
sido expulsos da região que occnparam, pois nenhuma das 
eolonias da Hollanda progrediu até hoje satisfactoriamente 
nem obteve a independencia, como o Brasil dentro de me
nos de dois seculos; tel-o-ia conseguido este sob o domí
nio della? 

(*) C a p i s t r a n o de A b r e u. 



-102-

Entre as consequencias damnosas do dominio hol
landez e da guerra é necessario contar o abandono de mui
tas fazendas, plantações e engenhos, cujos proprietarios 
se retiraram. Dahi, a ligação da historia dos quilombos 
dos Palmare.s á das invasões hollandezas. 

Palmares, 1695 
Aproveitando-se do a ban
dono das fazendas e da 
emigração dos senhores du-
rante a guerra hollandeza, 

numerosos escravos fugidos foram-se encontrar, em gru
pos, nao~erra da Barriga (Alagoas), mais ou menos onde ho
je se acham Atalaia e Jacuhipe, e por íoda a malta a que, 
pela abundancia de palmeiras, se dava o nome de PaLma
re.r. Ahi formaram mocambos, ou quilombos, numerosís
simos, regularmente defendidos por cercas de pau a pique 
e por fojos, e exerciam depredações, saqueando as casas 
das villas de Alagôas, Penedo e Porto Calvo, roubando e 
matando o gado, levando os escravos e offerecendo gua
rida aos que fugiam. Todos os mocambos prestavam obe
diencia a um chefe, ou superior, chamado Zumbi, ou 
Zambi, localizado no quilombo central, denominado do 
Jflacaco. 

Crescendo o perigo dos mocambos pelo assalto á 
propriedade all1eia e pelas vinganças atrozes que coníra 
os brancos praticavam os quilombolas, começaram as 
autoridades de Pernambuco a mandar contra elles varias 
expedições, de que zombaram por muito tempo os negros 
assim confederados. 

Afinal, resolveram os pernambucanos pedir o auxilio 
dos intrepidos paulistas, que então se haviam celebrizado 
pelas audaciosas entradas pelo sertão, e ajustaram em 1687 
com Domingo.r Jorge VeLho a destruição dos quilombos. 
Começou a guerra depois de ratificado pela côrte o ajuste, 
em 1693, obtendo os Paulistas successivas victorias e 
anniquilando os principaes reductos, até que em 1695 se 
poude considerar conquistada a região, ainda que conti
nuassem a resistir alguns quilombos isolados, que só des
appareceram dois annos depois. Aos Paulistas de Domingos 
Jorge estavam unidos sertanistas pernambucanos, che
fiados por Bernardo Vieira de .Jlfe!Lo, e alagoanos, ao mando 
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de Seba.rlião Dia.r. Conta a lenda que ~m 16?5, para não 
h . ma-os dos perseguidores o Zumb1 e alguns de ca 1rem em ' 1 · d seus capitães subiram ao alto de uma ata ~1a o mo-

h e dahi se lançaram a um despenhadeiro. Sabe-se camo h~' 1 •. t hoje, ao contrario, que o c ere negro 01 cn regue aos ven· 
cedores e decapitado por ordem dos mesmos. 

/ O episodio dos Palmares, emb~ra de~t.ib.~ido da im-

/
' portancia que alguns lhe deram, fm o. P_!'lffielro protesto 

material dos africanos contra a .escrav1dao e mereceu de 
Castro Alves alguns de seus ma1s formosos versos. 



CAPITULO XIV 

EXPANSÃO GEOGRAPHICA NOS SECULOS 
XVII E XVIII 

As noticias que, a re-
0 Sul speito do interior desco-

Entradas e bandeiras nhecido, iam recebendo 
os aventureiros europeus 

quando chegavam ao Brasil eram, como em todas as ou
iras regiões do. Novo Mundo, de. des~e~ido exagero e 
algu~as fantashcas .. Falava-se de ncas Jazidas de metaes 
preciosos e pedr~as fmas, de arvores d: sabão e. de vidro, 
d: mont~nhas tao al~as que as aves nao as podiam trans
por, de nos que sumiam pela terra dentro e surgiam mui
tas léguas além; de um grande lago donde sahiam o Ama
zo~as, o S. Francisco e o Prata; de gigantes enormes e 
arum~es monsb::uosos. ! odo esse mysterio, toda essa geo
graphia fantashca havia forçosamente de seduzir aos co
lon~s e aventureiros. Desde que vieram as primeiras ex
pedições exploradoras foram, pois, sendo feitas entrada.J 
nos sertões. Iam os pioneiros em busca dos thesouros ma
~avjlhosos, mas dav_am quas~ s;mpre ~om a opposição d~s 
mdws, que era preciso reduzir a submissão ou afastar IllUI

to para o interior. Assim, ao lado das expedições que iam 
em busca dos thesouros, foram sendo tambem enviadas 
outras com o fim de se impôr o respeito e o pavor aos sel
vage?s, o que se obteve com guerras crueis e com o es
cravizamenío barbaro, em massa, dos pobres indios. 

Desde o seculo XVI começaram a fazer-se as entra
das pelo in~erior. A primeira de que se tem noticia foi a 
de Vespuccw, em 1504, por Cabo Frio. Em 1531 Martim 
Affonso man~ou tambem exploradores para o sertão, do 
Rw de J ane1ro e de Cananéa. Sebastião Tourinho, Dias 
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Adorno, Sebastião Alvares, Gabriel Soares de Sc;mza, 
Domingos Ma~íins Cão, l\~ar~os de Azevedo .~outmh<;>, 
e Martim de Sa foram os prmc1paes que, 1~a re~1ao do ~lO 
de Janeiro para o Norte, penetraram no mter.wr do patz, 
alcançando em varios pontos o territorio de Mmas Geraes. 

Mais numerosas, porém, foram as expedições que pal·
tiram de S. Paulo. Organizavam os Paulista_s gra.ndes ban
dos ou Bandeira.J, e avançavam para o mtenor, geral
me~te ao longo dos rios, á procura ~e ouro e dando caça aos 
indios. Das aventuras dos ban~etrantu resultou o desc;o
brimenío e a occupação da mawr parte das terras do m
terior do Brasil. 

Reunidos os aventureiros nesses grandes bandos e 
resolvidos a arriscar a vida nas jornadas, iam resignados, 
dispostos aos perigos,_ á _fome e ao ?esconforLo. "Nessas 
bandeira.J diz João Ribeiro, vemos f1g~rar íoda a gent~, 
homens cle todas as qualificações, indws de todas a_s tn
bus, mulheres, padres, crianças e gr~nde n~mero de anm1aes 
domesticas, cães, gallinhas, ~a~neu·os, fora as bestas de 
carga. E' uma cidade que viaJa com os .seus sen~1.ores e 
seus governadores, nella não faliam as nxas e differe~
ças mas o alvo principal e a esperança commum os poe 
de 'accqrdo e har~onia. De c~~~nho, as c;ruelda~es ·~~e 
praticam são inaudttas, ~s sacnf1~10S que ex1gem sao íe1 Ie
bilissimos; os índios perdidos na tloresta se lhes aggregam 
para não succumbir ante o caudal que passa e que tudo sub
verte." 

O Tiet&, o Parahiba e o S. Francisco !oram os rios 9ue 
serviram, por excellencia, para a penetração das bandeiras 

1708 
1710 

1711 
1719 
1720 
1722 
1731 

1733--63 
1737 
1759 

1789-92 
1792 

DATAS PRiNCiPAES DO SECULO XVIII 

Guerra dos E mboaLas 
Guerra dos J.\1.ascates 
Duclerc no Rio de Janeiro 
Duguay-Trouin no Rio de Janeiro 
Paschoal Moreira Cabral em Matto Gz·os~o 
Motim de Felippe dos Santos 
Anhanguera, o filho, em Goiaz 
Os irmãos Paes de Barros em Matto Grosso 
Bobadella, governador do Rio de Janeiro 
Fundação do Rio Grande do Sul 
Expulsão dos J esuitas 
lnconfideocia Mineira 
21 de Abril. Execução de Tiradcu tos 



e a todos sobreleva em importancia o Tietê# caminho natural dos que partiam de S. Paulo e que foram os mais numerosos e mais audazes pioneiros, a tal ponto que se tomam por synonymos, na historia, os termos Pauli.rta e Bantkirante. 
As bandeiras dos Paulistas começaram a descer o Tiet@: - umas tomavam logo pelos affluentes, e os subiam, outras desciam até o Paraná. Dos affluentes do Tiet@ foram explorados primeiro os da margem direita, depois os da esquerda. Por aquelles foram dar as bandeiras ao Mogi-guassú e ao Pardo, atravessaram o Grande, penetrando em Minas e depois em Goiaz. Por estes alcançaram o Paranapanema e chegaram ao Paraná, Sta. Catharina e Rio Grande do Sul. As que desciam até o rio Paraná atravessavam-no, passando pelos seus affluentes da margem direita á bacia do Paraguai e penetrando em Matto Grosso, donde depois alcançaram o Amazonas. 

As primeiras bandeiras do seculo XVII empenharamse principalmente na caça dos índios e seus principaes feitos foram os ataques ás reducções jesuíticas do Guáira, á mar~em do Paraná. Mais tarde o objectivo essencial das expedições foi o descobrimento das minas. A fantasia do povo e a ambição dos colonos imaginavam a existencia de enormes thesouros, sobretudo de riquíssimas jazidas de prata, no interior, e as bandeiras iam procurando devassar os mysterios das brenhas e os logares escondidos dessas ri9uezas. Logo no começo do seculo, ha noticia da bandeira 9ue partiu em 1601 de S. Vicente, alcançou e desceu o Tietê, tomou o Parahiba, transpoz a serra da Mantiqueira e chegou á região vizinha do alto S. Francisco, voltando nove mezes depois. Esta bandeira, que do nome de um de seus membros se denominou Bandeira de Glimmer, buscava tambem thesouros, que não descobriu. 
Encontraram-se freguentemente metaes e pedras que enganavam os bandeirantes e lhes causavam decepç5es quando examinados pelos competentes. Comtudo não desesperavam os aventureiros e a uma bandeira su .. ccedia outra. De todas as expedições que se emprehenderam. deve-se realçar a de Fernão Dia.r Pae.r Leme. Era este um ricaço de S. Paulo, já velho, de oitenta annos, que antes 



a exploraçlo. O t~torio de Goiaz fo · descoberto em 1682 por Bartkolomeu Bueno da S ilva, alcunhado pelos indios dnkangtdra (Feiticeiro), e celebre pela sua audacia e pelo terror que inspirava aos selvagens. 
Assim, ao terminar o seculo XVII, estava realizado, graças ás bandeiras que penetraram em busca de ouro, o devassamento de grande parte do interior do nosso ter· ritorio, principalmente do de Minas Geraes, batido em varios rumos por diversas expedições, que ·iam deixando por toda parte nucleos de povoação. 
No seculo XVIII continuou este descobrimento do interior do Brasil. Em 1728 descobriram-se diamantes, que se suppõe tenham sido os primeiros, em Minas Geraes, na região denominada Tijuco, actualmente Diamantina, o que determinou a affluencia de população a essas paragens. Tambem f6ra do territorio de Minas Geraes se fizeram descobrimentos. Em 1719 uma bandeira de Pa.rchoai..Moreira Cabral descobriu as minas de Cuiabá, em Matto Grosso, o que produziu grande movimento migratorio para essa região dos confins do Brasil. De Cuiabá passaram os sertanistas mais para o norte, descobrindo a serra dos Parecis e novas minas em 1731. Dahi, achou-secaminho para o Amazonas e o Pará, descendo Jlfanoel Felix de Lima em 17 42 pelo Guaporé e indo ter a Belém, pouco tempo depois de ter chegado a Matto Grosso, vindo do Para, pelo Mamoré, FrancÍJ"co de .Mello Palheta. A Goiaz se dirigiu em 1722 Bartholomeu Bueno da Silva, filho do celebre dnhan_qu2ra, e que, como o pae, tambem tinha essa alcunha; este realizou em 1725 o descobrimento de novas minas. Tambem de 1733 a 1746 outros exploradores acharam ouro em varios pontos de Goiaz. 

As expedições que assim bateram os sertões de Minas, Goiaz e Matto Grosso nem sempre foram felizes na pesquiza do ouro, mas deram sempre em resultado o povoamento dessas regiões. Depressa decahiu a mineração rudimentar que se tentava nos descobertos e as populações, desenganadas do ouro, lançaram-se á agricultura e á criação do gado. A miragem do ouro conseguiu assim levar as conquistas da metropole muito além do limite classico do meridiano de Tordesillas, determinando aproximadamente o lineamento actual das frontt:iras do Brasil. 
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Episod.io da criação do d f, • 
colonização do Piauhi em 1/;4 o D Ol ? descobrimento e 
alcunha o Sertão, criador e d . onungo.r /~f/onJ·o, por 
pernambucana do S F . ono de fazendas da margem 
d '- · rancrsco persegu'd d · d' 

as seccas, seguiu para 0 N oro '. ' 1 o os m ws e 
pastagens, de que tinha t. . este em procura de melhores 
o nome de Piauhi. A Do::;_inlc~:'AfÊchou. as terras que têm 
ta Domingo.r Jorge caçad gd onso JUntou-se o paulis
ram de selvagens ~ regiãoor e e escrjvos, e os dois limpa
as fazendas de criação fu~d Id que. o&o se multjplicaram 
cobridor. ' a as prmcrpalmeníe pelo des-

Occupação do littoral Pelo fim do seculo XVI 
do Sul e começo do XVII, du

ralntl·e o domínio espa-
. nJO I' 

me vmlos, a conquista d l't I d. ' reauzou-se, confor-
fins do seculo XVII e o. I .Ol:a do norte até o Pará. Em 
Brasil até a margem es~~~u:c:p10J ~ ~VIII estendeu-se 0 

dação da Co!onia do Sacra;ze a t o r r o a Prata, pela fun
riiorios de Santa Calharina '}{e {;,ela ~ccupação dos Ler-

Deu-se a f d ~ e lO • ranue do Sul. 
depois de mui~~ l~~~a~a e C~I~ma. e~ 1680. Em 1668, 
Espanha a independencia de Por~~ctaçoes, _re~on~cera a 
gas possessões não se d. t · d gal e o drrelio as an t.i-
t A ' e ermman o poré I' · d 
as. ssim, havia duvidas s b r . m os rmrtes es-

as colonias espanholas p · 0
• re~ rmtte ent.re o Brasil c 

reclamava, baseada ~o r;~c;pd dnteTaodsu~. A Espanha 
estuario do Prata ao a 0 e or esrllas, todo 0 

cutiam o traçado' do c~lasbso que ~d~t.ores portuguezes dis-
F' I e re men rano 

ma mente, o príncipe rege t D p d 
occupar a margem es uerda d~ n e · e r? (*) resolveu 
para este fim, em 16f8 un c.quel~ estuano, mandando 
de D. llfanoef Lob ' la es9ua ra, sob o commando 
1679 entrou Lobo ~o ~-i~da; ~~:~: ~ojonos e tropas .. Em 
te, a 22 de Janeiro de 1680 , ' undou, no conhnen
guas de Buenos Aires a C Í a .mdrgSm esquerda, a dez lê
do de sua existencia' o o onta do ar.ramento. Informa
Aires atacou-a logo e:U 16~~verfa or espanhol de Buenos 

e ornou-a. Levada a noticia 

(*) D. Affonso VI filho de D J - I 
o P?der das mãos de s~a m ríe D Í.. ?ao d V é; começara a governar em 1662 r b d 
nondade. Privado d,o gover~~ e ~ecJ~Isa e uzman! que governara durant~ a e~~ en o 
como príncipe regente e herdeiro das~oe;ga~667, fot substitu ído pelo irmão D. P~d;~; 
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á Europa, quasi se desencadeou nova guerra, mas a colo
nia foi restituída a Portugal, obrigando-se a Espanha 
a reconstruir a fortaleza que suas tropas haviam desLruidn, 
e começou-se a estudar sériamente a questão do verdadeiro 
alcance do meridiano de Tordesillas. 

Até o fim do seculo XVII progrediu notavelmente a 
colonia, mas logo no começo do seg~inte principiou nova 
guerra e dahi em deante o estabelecrmenío portuguez do 
Prata constituiu o principal pomo de discordia entre por
tuguezes e espanhoes. . 

Fundada a Coloma do Sacramento em 1680 e em 
1684 a povoação da Laguna, esta iniciada por dois Paulis
tas, permaneceu entre. estes ?ois pontos da cos~a um la~go 
trecho, onde não se f1zera amda uma occupaçao effechva 
nem se tentara a colonização. Em 1715 ordenou o gover
nador do Rio ao capitão-m6r da Laguna que mandasse 
examinar as campanhas do sul até a Colonia, indagando 
se estaria algum daquelles sítios occupado por estrang<:i
ros. Partiu, pois, uma primeira expedição, a 9ue. se segm~ 
outra· foram-se estabelecendo naquelles terntonos os pn
meiro's portuguezes e fundaram as primeiras estancias de 
gado. Ao mesmo tempo ia o go:rerno fazendo a_brir estra
das para o sertão e para a Coloma. Em 1737, fmalment.e, 
mandado por Gomes Freire de Andrade, governador do 
Rio de T aneiro, desembarcou o brigadeiro J o.Jé da Silva 
Pau na barra denominada Rio Grande do Sul, margem 
meridional, e ahi fundou a povoação de S. Pedro. 

A ilha de Santa Catharina foi tambem occupada e 
guarnecida em 1728, creando-se em 1738 rapitania depen
dente do Rio de T aneiro, e sendo nomeado seu governador 
o mesmo brigadeiro Silva Paes; ahi se fundou o povoado 
de N. S. do Dulerro, origem da actual cidade de Floriano
poli.r. 

I 



CAPITULO XV 

JNDIOS, JESUITAS E COLONOS 
NO SECULO XVII 

v 
Grandes foram os prej uizo B . 

. no seculo XVII, das constantess JJut ao rastl advi~ram, 
os colonos. Os J ·t ,C as entre os J esuttas e 
. d' esm as, que pregavam a l"b d d d 
m IOS: tinham contra si o odio e a b' - I er a e os 
do_patz, a antipathia de quasi ioda:~s IÇaf ~-~t dmorado~es 
' 'eJa de outras ordens religios~s e do lau ou ales e a m-
d t . · , n c ero secu I 

uc IVeis, porem proseguia P d . ar. rre-
mosidade geral ~a sua benrem o~t a res, ahpezar da ani-

O ' ' m cn ·a campan a 

d
. s f;dos ~~ais tristes des tas luctas foram~~ do G't á. 

os o .tuarannão. · L tra 

Luctas dos J esuitas 
com os Paulistas 

1629 -- 1639. 

, Na regi~o do Guáira, en
tre os n os Paraná, Tietê 
e Uru~uai, haviam-se es

eseculo XVI os J . . tabelecido desde fins do 
XVII ahi fundarâ~~u~~~e~~;:~ho:s, _que em PJincipios do 
me de R educçõu. Nessas red~~;Õ~~es,_a_que a':an~ o no
deiados em grande~ 

0 
- VIVIa~ os mdws al

a terra, a benefici~rp ov~içod~ onde aprendiam a cultivar 
apezar de obstaculos de ~~d:o, e:c. Pr<?sp~ravam ellas, 
opposição dos colonos es a h ore em, pn~cipalmente da 
dos a~aques dos Paulistas~ Os h.:l;ifau~ndd f~~am victimas 
orgamzados em bandeira r ha . . n es e '- . Paulo, que, 
do pelo sertão em busca. d, vi_am poudco a pouco penetra-
h e minas e e esc · d · 

c egaram afinal até as red - d r> _ra os In tos, 
· · d' uc_s:oes o vu.átra ·1 "N-
Imagma, IZ Capistrano de 1\õr -- . . ~ ao se 
para caçadores de escravos p eu, presa mais tentadora 
ras desvairadas entre ge t. b orlque aventurar-se a ter-

, n e oça e rara, falando linguas 
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incomprehensiveis, se perto demoravam aldei
~.aY•4-~ • ., numerosos, iniciados na arte da paz, afeitos ao 
JUgo da autoridade, doutrinados no aba-nheen ?" 

1 Começaram os Paulistas esta lamentavel guerra em 
m 1629, assaltando as aldeias da margem do lvahi; segui
m-se as do Tibagi e as outras, com uma crueldade sem 

orne. Sabe-se que só dessa data a 1631 foram vendidos 
elos Paulistas, para o Rio de Janeiro e para o Norte, cer
a de sessenta mil indios, tirados do Guáira. Assim foram 

sendo destruídas as reducções, dizimada a população e an
• uilada a civilização, que entre aquellas brenhas man
• am os J esuitas. Queixaram-se estes, pedindo a prote
~o do governador do Paraguai, mas em vão, e acabaram 
por abandonar o Guáira com os índios que lhes restavam, 
transpondo o Paraná, descendo mais para o Sul e vindo fi
nalmente a se estabelecer entre os rios Paraguai e Uruguai, 
na região em que os dois mais se aproximam, isto é, no 
actual territorio da Republica Argentina, denominado l\1is
sões. Dahi mandaram a Madrid o padre JJ!onto.va e aRo
ma o padre Tanho,afim de repetirem as solicitações e quei
xas em nome das Missões. Na _mefropole (Madrid) tudo 
se concedeu á Companhia, inclusive a permissão paré!- que 
os indios fossem munidos de armas de fogo e tambem fo
ram enviadas ordens expressas aos governadores do Prata 
e do Paraguai para que velassem pela segurança das Re
ducções. 

Estas providencias não tardaram a dar bon:;; resul
tados. Em breve, tendo-se apoderado um b ~ ndo de Paulis
tas, no territorio do actual Estado do Paraná, a cerca de 
80 léguas de Assumpção, de dois jovens indios, come
guiram estes fugir, depois de queimar as cordas que os 
atavam, e correram a dar rebate. Accorreu o governador 
do Paraguai, D. Pedro de Lugo, com uma escolta e cerca 
de 4. 000 índios, acompanhado de alguns J esuitas. Ata
cados os Paulistas, foram completamente destroçados, 
morre~do muitos e cahindo prisioneiros os que escaparam 
c~m vtda (1639). Levados a Assumpção e depois a Buenos 
Aires, foram os Paulistas não suppliciados, mas severamente 
reprehendidos, permittindo-lhes o governador (de B. Aires), 
como graça, que voltassem para seus lares. Com esta grande 
derrbta tiveram fim os ataques dos Paulistas aos aldeia
mentos. 
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Entretanto, mantiveram elles suas disposições con
tra os J esuitas, que lhes impediam o torpe commercio de 
indios íão duramente conquistados. 

De Roma trouxe o Padre Tanho, enviada pelo Papa 
Urbano VIII, uma bulia energica e severa, em que mais 
uma vez se condemnava o escravizamento dos índios e se 
cominava pena de excommunhão aos que o praticassem. 
Esta bulla veiu a ser causa de novos disturbios e aborre
cimentos. Como o navio em que viajava o P. Tanho arri
basse ao Rio de Janeiro, ahi consultou o J esuita com as 
autoridades da Companhia e leu-se na igreja desta o do
cumento pontifício. Espalhada a noticia, logo se armou 
grande tumulto, promovido pelos adversarios dos J esui
tas, sendo assaltado o collegio, e só graças á intervenção 
do governador Sa!~ador Corrêa de Sá escaparam os padres 
de um morticínio (1640). 

Em Santos ainda mais violento foi o disturbio, che
gando os amotinados a derrubar e calcar aos pés o vi
gario, quando procedia á leitura da bulia. Em S. Paulo, a 
cujos habitantes particularmente se dirigiam as censuras 
d? Pa.pa, le:rantou-se ? povo e expulsou. (1640) da capit~
ma os Jesmtas, que so treze annos mms tarde consegm
ram tornar. 

Não pararam ahi os soffrimentos dos filhos de San
to lgnacio durante este seculo angustioso, mas jamais fo
ram bastantes para entibiar sua energia na defesa da li
berdaae dos indios, qJe elles continuaram corajosa e 
abnef:?adamente a prégar. A met~opole é que pouco a pou
co fm esmorecendo e cedendo as reclamações dos colo
nos, que allegavarn, para o escravizamento do indígena, 
a falta de braços para a lavoura, e assim era desgraçada 
a situação ao terminar o seculo dezesete. 

Mal se haviam installado 
Luctas no Maranhão no Maranhão os J esuitas, 

P. Antonio Vieira levados na expedição de 
Alexandre de Moura (1615), 

surgiram as desintelligencias, que se foram succeden
do a curtos iníervallos, pois todas as providencias que 
a metropole tomava para cohibir a oppressão dos indios 
eram logo attribuidas á poderosa influencia da Companhia. 
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vezes a animosidade existente, latente ou ostensiva, 
tleu origem a motins bastante sérios, . de que resultou, 
em 1619, 61 e 84, a expulsão dos J esmtas pela populaça 
revoltada. 

Extremamente ligado á historiado Brasil, merece pa~·
~ ·ular realce -neste s. eculo XVlT o nome do Padre ~1n_lonta 
Fleira, um dos mais notaveis ~embros da Companh.Ia de 
Jesus. Nascido em Portugal, vem ac:s sete annos de 1dade 
para a nahia, onde estudou humamdades; ent~ou para a 
Companhia, recebeu ordens sacras e começou a pregar, alcan
çando logo fama de gr.ande orador .e t.ornando-se celebre 
como propugnador da hberdade dos mdws e eloquente ad: 
versario da invasão hollandeza. Em Portugal, onde [m 
prégador de D. João IV e po: este encaregado de vanas 
commissões delicadas, orgamzou. uma .gra.nde m1ssao, 
de que foi o superior, P.ar: cat~c.hizar os ~~h?s do Mara
nhão. A' frente desta m1ssao, VIapndo e dmg:mdo, perma
neceu nove annos, luctando contra adversanos poderos?s 
e terríveis, e obtendo grandes res.ultados par~ ~ Bras1l. 
Na revolta de 1661 foi preso e enviado para L1sboa, ond.e 
teve de rebater as calumnias que a elle e a seus companhei
ros eram assacadas. Tornando á Bahia, foi feito em 1~88 
superior dos J esuiías no Brasil, cargo que exerceu ate a 
morte, em 1697. . 

O ultimo dos motins do Maranhão, provocaJo pela 
questão dos índios, foi o que se conhec~ pelo nome de 
Rebcl!ião de Bckman e rebentou em S. Lmz, em 1684. 

Para dar remedio ás qWli
RebeHião de Bckman xas dos colonos, que re-

l6S4 clamavam contra a prohi-
bição de se escravizarem 

os índios, creou a metropole em 1682 uma grande Com- _ 
panhia de cornmercio, á qual foi conferido por vinte an
nos o eJ'/anco, ou monopolio de importação .e expor~ação, 
l:om varias obrigações, entre as quaes a de mtroduztr an-
nualmente 500 escravos negros, que seriam vendidos a 

• 100$000 cnda um. Assim se esperava fazer cessar o es~ra
vizamcnto dos índios. Em breve começou a Companhia a 
mal servir ao Edado, vendendo por elevados preços 
gencros de q'ltalidade inferior e deixando de fazer a intro-



d~o Jos escravos africanos. Tramou-se então uma re volta, de que foi cabeça Manoel Bekman, ou Bequimãó, ~rtuguez de origem teutonica, fazendeiro influente, mtelligente, mas de caracter turbulento. Bekman pretendia com sua rebellião acabar com o utanco, ou monopolio, e com a lei favoravel á liberdade dos índios. Este ultimo erl( mesmo o objectivo essencial e a rebellião um movimento de hostilidade contra os J esuitas, que constituíam o obsta· culo ao escravizamento. A Manoel Bekman se reuniram seu irmão mais moço Thomaz Bekman, Àfanoel Serrão tk Cuiro, Jorge de Sampaio e outros. Concertado o plano da revolta, que deveria ter por escopo, como acabamos de dizer, acabar com o monopolio e expulsar os J esuitas, rebentou ella na madrugada de 25 de Fevereiro de 1684, dir~indo-se os sublevados para a cidade, onde perpetraram d1versos assasinios e prenderam a Ballhazar Fernande.r, governador interin armou-se logo após- a J unia do.r Tre.r E~tatÚu, com repres tantes do cl~, da nobreza e do povo, e esta decretou a deposição do governador,· a ab?lição do estanco e a expulsão dos J esuitas. A estes foi o proprio jln dizer que o povo do Maranhão os expulsava unicamente porque os Padres é que tinham a administração dos indios. 
Varias actos praticou o governo revolucionaria, que e breve se transformou em dictadura nas mãos de Manoel kman, mas este foi perdendo o prestigio de que gozava, muitoS' moradores se retiraram para o interior e todos foficando descontentes e a s pirar pela restauração da 

Achavam-se as causas neste pé, quando chegou ào Maranhão, em Maio de 1685, o novo governador nomeado metrópole, e que era Gomes Freire de Andrada. Es-g ernador concedeu logo amnistia aos implica os a> salvo aos chefes, que mandou prender e proç .Bekman e Jorge de Sampaio foram enforcad~ Thomaz Bekman, que fara mandado á Europa a en der-se com a metropole sobre os actos da rebellião, so~-~a pena de deportação por dez annos, sendo enviado ~ Perna.m'buco; Belchior Gonçalves, um dos que re·J.lf.'4e&4lG ... tavam o povo na Junta, foi degredado Ango a, 9t annqe. sendo antes açoj.tado1ras almente ai-

I 



CAPITULO XVI 

MOVIMENTOS NATIVISTAS 

Emboabas e Paulistas 
1708 

P~lo seculo XVII já ha
VIa .no Brasil um notavel 
sent~mento nativista. Os 

b
avam remo ue , . nascidos no paiz não pou-
. . , q. s e sahras contra os reinoes t"d 
!Ciosos, sordidos e avarentos E . . . ' I. os por a~

pela primeira vez sob a r' .d sta antidpathia. explodm 
E b b rorma a guerra enom d d 

G
m oa as no c?meço do seculo XVIII em 1708 ma Ma. os 
eraes, na região de Caet' t ' . , em mas 

remotos formadores do rioe,D~~ re as cdbe~eiras dos mais 
affluente do Grande isto , e e._as d o no das Mortes, 
Minas Geraes onde h . e, na regiao o ~dual Estado de 

T
. OJe se encontram as Cidad d B. b 

cena, Iradentes, São João d 'El R . O p es e . a r a-
Caeté. ei, uro reto, lvlananna, 

Logo que chegaram ás p 1 - l"t 
a Portugal as ilh opu.a9oes 1 oraneas e depois 
. marav osas noticia d d b 

nferas do sertão começ ffl . s as esco ertas au-
ayentureiros~ tor'nando-s~u :rt Ir enorme multidão de 
vnnento a partir de 1705 p bicu arm~nte notavel o mo
Desses aventureiros ou f~r:~e ?ra mm.tto antes começasse. 
guezes rein b Iros IDUI os eram os po!'tu-
Nor~e. A esf::' uifuu~~n~? os naturaes das capitanias do 
BahtanoJ' A a vam os moradores o nome de 
Emboaba;. E~= 1l~~~~udzed chamayaii_l os Paulistas de 
gn~ficando "pernas calçad:s;! pelos ~~IOS, parece. que. si-
e msultuosa. ' mas 1 a como peJorativa 

Sentiam-se os Pa li t · d" d 
extranhos e em u .s _as preJu ~ca os com a invasão dos 
vernador Arthur d:psr~aMe que f~erd~~ em 1700 ao go
dos Catao- b nezes Ja IZiain que "as minas 

. ouazes, ein cmno os seus matíos I 
vradws, de direito pertencem a elles p I" te campos a

au IS as, porque as 
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descobriram e conquistaram á custa das suas vidas e 
fazendas, sem dispendio algum da cor<Ja, e que seria gran
de injustiça conceder-se aquellas terras e minas aos mo
radores de fóra." 

Não attendidos então os Paulistas e vendo crescer ca-
da vez mais a onda dos forasteiros, natural era que entras
sem a reagir contra aquelles que elles consideravam usur
padores, surgindo a todo momento questões entre Pau
listas e extranhos, questões que degeneravam frequente
mente em grandes conflictos. Grande era a indisciplina da 
pop~lação do logar, <:alculada em 30. ~O pessoas: onde se 
reuruam tantas ambições, tantas cobiças desvairadas. 

O primeiro facto notavel, manifestação desta animo
sidade, surgiu no arraial da Ponta do .iFforro, hoje cidade 
de Tiradentes, por haverem alguns índios morto um por
tuguez, o que alarmou o arraial, avivando os odios. Lo
go a seguir veio grande conflicto em Caeté, em consequen
cia da violencia praticada por Paulistas contra um por
tuguez. Serenaram os animos graças á intervenção amis
tosa de um rico e poderoso emboaba, Jf1anoeLNuneJ' Vianna, 
possuidor de fazendas á margem do rio Carinhanha, va
lente e pratico em guerras contra os índios. 

Novo acontecimento em Caeté acabou de deflagrar 
a lucta. Os filhos de José Pardo, paulista, assassinaram, 
na rua, a um portuguez e conseguiram evadir-se. Reunida 
multidão de forasteiros em frente á casa de Pardo, foi 
este morto a tiros, quando procurava acal rnar os animos. 
Facil é de comprehender a irritação que lavrou entre os 
Paulistas. 

Começou então a espalhar-se o boato de que os Pau
listas preparavam tremenda vingança, por meio do mor
ticínio em massa dos portuguezes. Reuniram-se, pois, estes, 
concentrando-se em torno de Nunu Vianna, em Caeté, 
e acclamando-o dictador (Dez. 1707). 

Nunes Vianna assumiu realmente o governo da re
gião, aconselhando a todos moderação e protestando sem
pre que não era um revoltoso e estava prompto a passar 
o poder a quem El-Rei ordenasse. Estabelecendo em Caeté 
a séde do governo, distribuiu justiça e nomeou para os 
cargos publicos pessoas dignas, exercendo a dictadura 

, com grande tacto administrativo. 



Formou-se, ele outro lado, a reacção dos Paulistas de Sabará, Raposos, Rio das Velhas, etc. Armaram-se e orS!lnizaram-se, fortificando-se em Sabará, mas ahi os atacou Nunes Vianna, desalojando-os e incendiando o arraial, fugindo os Paulistas desordenadamente para outros arra· iaes. Fortificaram-se muitos dos fugitivos em Cachoeir11. do Campo (perto de Ouro Preto) e novamente os atacou o chefe emboaba, que, embora ferido, sahiu vencedor em tremendo combate. 
Nunes Vianna, generoso, deixou livres os vencido$, com a condição de voltarem logo para São Paulo e sob juramento de não mais se empenharem em lucta contra os portuguezes. Em seguida, para ad9uirir maior .Prest~o, submetteu-se a uma cerimonia relig10sa na igreJa de Ca· choeira do Campo, onde foi ungido e sagrado junto ao altar, por certo frade Francisco de Menezes, que vivia na capitania, vida nada regular .~,>ara homem de seu mister. Ahi prestou Nunes Vianna JUramento de governar as .. Minas segundo as leis do reino, recebeu a espada e bençatn e foi entrar triumphalmente em Ouro Preto, onde, entretanto, encontrou resistencia da parte de alguns grupos. Animados com a resistencia de alguns arraiaes em torno de Ouro Preto, os fugitivos paulistas reuniram-se no arraial da Ponta do .Morro (hoje Tiradentes). Man· dou-lhes Nunes Vianna no encalço o Sargento-m6r Bento do Amaral Coutinho e os Paulistas, receosos, abandonaram o arraial, seguindo para São Paulo. Perseguiu-os, porém, Coutinho, e alcançou-os a quatro léguas do mesmo uraial, nas margens do Rio da.! .Morte.r. Depois de grande lucta, retiraram-se os Paulistas, sob a promessa de Coutinho de lhes serem poupadas as vidas. Mas o Sargentom6r, apenas os viu desarmados, ali mesmo os mandou trucidar. Foram cerca de 300 as victimas desse horrível crime (1708) e o pequeno capão de matto, onde se tll1ham 1'!f" fugiado os Paulistas antes de se entregarem, ficou sendO denominado Capão da Traição (perto de São João d'El· Rei). 

Esse barbaro attentado, que deshonrou ao mesmo tempo a Coutinho e ao .SQVemo do dictador Nunes Vianna, encheu de horror a Capitania. 
Recebida a noticia dos tristes successos do Rio das Mortes, o governador do Rio da Janeiro, D. Fernando de 



ram o cerco e retiraram-se para São Paulo, desistindo dà desforra. 
Era isso em meiados de 1710: s6 então terminou a lu• cta civil que ensanguentava e alarmava a capitania. Por essa occasião chegou a carta régia de Novembro de 1709, em que o governo portuguez, cuidando obviar assim ls luctas que lavravam na capitania do Rio, determinava se dividisse esta em duas, separando do Rio de Janeiro o territorio de São Paulo e Minas, e nomeava para a nova capitania ao proprio Antonio de Albuquerque, ficando a do Rio entregue a Franci.rco de Ca.rtro Ãforae.r. Antonio de Albuquerque tomou posse do cargo em São Paulo (Junho, 1710) e se~iu logo para Minas, onde installou as primeiras municipalidades: Ribeirão do Carmo, Ouro Preto e Sabará. 

Foi tambem uma revolução nativista a chamada Mascates, 1710 Guerra dos Mascates, que 
rompeu em Pernambuco em 1710. Nascera pouco a pouco um fundo antagonismo entre a aristocracia brasileira dos senhores de engenho, que em geral tinham casa em Olinda, e os negociantes portuguezes, que habitavam o Recife e eram, com menosprezo, apellidados Ma.rcate.r. Tinham os olindenses, entre outros motivos, uma especie de despeito, pela situação inferior de sua cidade, antiga capital, arrazada no tempo da guerrA e agora ainda mal erguida, ao passo que o Recife se achava florescente e prospero, com grande população e actividade permanente. Os recifenses foram pouco a pouco, com grande escandalo dos de Olinda, obtendo ho:nras e privilegios, até que por uma carta régia de Nov. de 1709, que chegou a Pernambuco em Fev. de 1710, foi a povoação elevada á dignidade de villa. O governador, que çra Seha.rtião de Ca.rtro Calda.!, portuguez leviano, sarcastico, desdenhoso dos subordinados e particularmente sym_pathico aos reinoes, procedeu, comtudo, com grande prudenclá, fazendo a delimitação do termo do Recife e o prdvimento dos officios, o que não impediu que adquirisse ól3r isso algumas inimizades e se tomasse mais impopular. Viiicfo afinal a correr o boato, verdadeiro ou falso, de que preteíidiam depol-o, começou Sebastião de Castro Caldas a mandar prender pessoas importantes, até que a 17 de 



minada; e a 'Segunda, muito mais ~ria, na propria Pi/k 

R.l'ca. A 28 de Junho sublevaram-se muitos dos moradores, 

bradando contra as Ca.ta.t de fundição do ouro, creadas pe. 

la lei, atacando as autoridades e fortificando-se. O govt'r

nador, que se achava na proxima Villa do Carmo, recebeu 

no dia seguinte uma commissão dos revoltosos e tratou de 

ir contemporizando, em51uanto aquelles praticavam to

da sorte de desatinos, ate que Assomar, conseguindo reu

nir forças bastantes, os dominou, prendendo os principaes. 

Entre estes tornara-se notorio Fe/i'ppe do.r Santo.r, orador 

~pular, que _ _prégara a sedição em Villa Rica (actual 

Ouro Preto), Villa do Carmo (.Marianna), Villa da Rainha 

(Caeté), Villa Real (Sabará), Rio das Mortes (São ]oão 

d'El-Rei), Rio das Velhas (Santa Luzia), Cachoeira do 

Cam.Eo, etc. 

Felippe dos Santos, preso e algemado, teve morte cruel: 

foi atado á cauda de um cavallo bravio, que o arrastou, 

em disparada, pelas ruas de Villa Rica. Os membros, de

cepados, de seu cada ver foram depois exhibidos em postes, 

para escarmento do povo. 

Tem-se procurado nos ultimos tempos exalçar o 

e_pisodio da sedição de Villa Rica para attribuir a Felippe 

dos Santos a gloria de ser, em vez do Tiradentes, o proto

Dlartyr da independencia, mas esse esforço parece baldado. 

CAPITULO XVII 

RASIL DA GUERRA DA 
EFFEITOS, NO B-oDE, ESPANHA 

SUCCESSA 

Car/o.r ]], rei ~e 
Morto 1700 sem det-

- Espanha, em , ch se 

Guerra da Slu7l:essao xar descendencia, t~ l:;ra 

1701 - que em .testametn do rei 

. d An;ou, ne o 1 

ao duque Fel!ppe :e monarcha durante a -

XIV de França. Hesttot~ ~a successão ou ma!lter o 

devia consen tr antes asstgnara 

temã.' i:ndres, _que po:'o:.t~tnlnüa. a ~ 
as o~~~~{~~~~~hid~qnue ~.arll~ !~~itti~ ~~Íid~de 

Afl::'~nha, mas rholveu~~~~ roi occupado pelo duque, 

testamento, e o t. ronov 

nome de Fehppe . . so logo se formou, 

;_, vista da quebra do compH~~snd~ e a Allemanha, 

t e a Inglaterra, a . V e seu protector 

1701, en r 11. ça contra Fehp_peS -
0 

da E.rpa-

oderosa a tan da ucceua hl 

p~IV. Su1ciu assim a gruerrma os Tratado.r de Ulrecd 

X uerra IOra nha e a 

O resulta o da g . da derrota da Espa -"'o 

d onsequenc1a d' · - da succes .... 

R""'~a~ado', cque estabelecer~d." ~h,. Fellippe_ V, 

Permaneceu c~mo ret intercurso, eleva?o ~ rm

archiduque Carlos fora, n~no espanhol attrtbutdd a 

da Alema~ha: ~ds o ÁeiFrança estava exgotta a, 

se achou dtmmut ~ctas 

de treze annos de : . . se collocara ao la-
t I que a prmctpiO 1 ara o dos 

rei de Por uga • assara-se ogo p T. 

Espanha e da Fran';j' dc 1703, conhecido P?r ra

assignando o trata do :egociador britanmco que 
.Jiethuen, do nome 
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o obteve. Feita a paz muito te d" . 

e Espanha, assignand~-se ar 1 mpo lSCUÍlram Portugal 

6 de Fevereiro de 1715. ' ma o Tratado de Utrec/zt em 

Da participação de Portu 1 
decorreram para 0 B .1 f?a na guerra da Successão 

rasr vanas c . , 

quaes os ataques do Rio de J . onsequencras, entre as 

clerc e Dugu.ay Trouin d anerro pelos francezes Du.

Sacramento. ' e 0 os espanhoes á Co/onia do 

Duclerc e Duguay-Trouin 
1710 e 17II 

Para vingar-se da aíti

~ude que esta v a tomando 
ortugal na guerra da suc-

XIV . · d F cessão de Es -'- L · 
, rer e rança autori palma, UJZ 

companhias de cor;arios zou s;us subditos a formarem 

quelle paiz. Em conse , q~e a -:cassem. as colonias da

Brasil, de cuja riqueza quep_tr~, for logo visado em 1710 o 

exagerada. se azw na Europa idéa bastante 

Pa~tiu, pois, de Brest uma d .· . 

com mais de 1. 000 home d d esquba ulha de Seis navios 

d d r - . ns e esem arque b 
0 e úOao Franct.rco Du.clerc E . , so o comman-

pareceram os Francezes na b. m mei~dos de Agosto ap-

receosos dos fortes vel . arra do Rw de Janeiro m;o} s 

b 
, e)aram para S I t' "Ih , c , , 

que ombardearam D 1 · d . 0 u ' a e a I a Grande 

.( d · a 11• epms de ' 
azen as, navegaram um saquearem algmnas 

ai t 
pouco para o N t b I . 

gum empo e desemb or e, oraeJaram 

em Guaraft"ba donde a:cdaram, afinal, a li de Setembro 

i 
, , guia os p o d · , 

ornado na ilha Grand . r OIS negros, que haviam 

passando por Jacare'pae, ,segurrham airavez das maítas 

d . , gua e c e d · ' 
Ias a fazenda dos J esuita, . g.aram epoJs de sete 

proxima á cidade e a ell l"s, ddenommada Engenho Velho, 

E a rga a por boas estradas 
mquanto se fazia esta h . 

occupava-se o gove d v mar<; a atravez do matto 

d f, 
rna or .L' ranct J C . 

na e esa da cidade ch d .rco ae a.rtro Jflorae.r 
d t , an1an 0 gent , 

e ropa as fortalezas e const . e ~ s armas, p rovendo 

teu, porém, o erro de ficar·· • rut~ndo trmcheiras. Commet.-

o d mac IVO no Ca d R . 
n e concentrara suas tropa nlpo o osano, 

D E S. 

1 o ngetlho Velho puzer~ F 
c la para a cidade e ch n!lli-se os rancezcs em mar-

f" egaram a .Jago d ~ . 
rcava no terreno comprehendid a a uenímella, q'te 

l\loncorvo Filho e F ·e· C o e~íre as acLuaes ruas 
• • 

1 I ancca Ah i 
meu·a res1st.encia ofr "d · 1 en con raran1 a pri-

' terecr a por u 1 . ma com pan 11a de es-
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tudantes, chefiada por Bento do Amaral Coutinho (*). 

Seguindo então pelo caminho de Matacavallos, actual rua 

do Riachuelo, para penetrar no coração da cidade pelas 

ruas dos Barbonos e da Ajuda (actuaes Evariste da Veiga 

e Chile), foram ainda atacados por um grupo, dirigido 

pelo frade Francisco de Jffen.ezes; tentaram subir o morro 

do Castello. sendo repellidos pela artilharia, e chegaram 

afinal, pelas ruas da Ajuda e de S. José, até a praça do 

Carmo, hoje 15 de Novembro. Na rua Direita (actual 1.0 

de Março) deu-se um grande combate (19 de Setembro) 

entre os estudantes e a tropa de um lado, e de outro os 

francezes, sendo Duclerc obrigado a refugiar-se no tra

piche da cidade, onde se fortificou. Compareceu então o 

governador Castro l\'loraes, que ameaçou de fazer voar pe

los ares o trapiche, e á vista disso renderam-se os France

zes. Acharam-se entre elles 200 feridos e fizeram-se ainda 

mais de 400 prisioneiros; o numero de mortos subiu tam

bem a uns 400. Os nossos, ao contrario, tiveram pouquís

simas perdas. 
Duclerc, feito prisioneiro, tendo a cidade por menagem, 

esteve algum tempo no Collegio dos J esuitas, mas passou 

depois a residir em uma casa da rua de S. Pedro (outros 

dizem na rua do Sabão, hoje General Camara), esquina da 

da Quitanda, onde na noite de 17 para 18 de Março de 

1711 foi assassinado, sem que se tenha jamais descoberto 

o mysterio desse crime. 
Para vingar o assassínio de Duclerc, armou-se em 

França uma esquadra fortíssima, a cuja frente se collo

cou Renato Dugua.IJ-Trou.in, notavel official ele marinha. 

Em princípios de Junho de 1711 partiu de Rochella essa 

armada, constituída de 18 navios, com mais de 700 boccas 

de fogo e cerca de 4. 000 homens de desembarque. 

A cidade do Rio de Janeiro, apezar de provida de 

boas fortalezas, não se achava defendida, pois estas não 

dispunham de recursos. Chegando noticia da partida dos 

Francezes, o governador Francisco de Castro Jfforae.r re

teve por algum tempo a esquadra que se achava de par

tida para o reino, guarneceu as fortalezas, fez que se col

locassem os na vi os nas melhores posições e esperou o 

ataque. Passados, porém, cinco dias, arrefeceu o enthusias-

(*) Ou Gur.qci? N iío se saL e tão pouco se será o mesmo que npJ;Jarece na guerra 

doe Ernboabas. 
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mo, já ninguem acreditava na vinda do inimigo e o go
vernador mandou desguarnecer as fortalezas para evi
tar despesas. A 12 de Setembro chegou a esquadra de 
Duguay-Trouin, quando ninguem mais contava com o 
perigo e, graças a uma intensa cerração, não foi vista se
não pelo meio-dia já dentro da bahia. As fortalezas, ainda 
que quasi abandonadas, fizeram fogo contra os navios, 
pouco adeantando. A esquadra portugueza nada poude 
fazer: seus vasos, procurando o abrigo das baterias, en
calharam perto de terra e tiveram de ser incendiados. A 
ilha das Cobras, abandonada por ordem do governador, 
foi logo occupada pelos Francezes, que dahi fizeram grande 
damno á cidade. Nos dias seguintes desembarcaram os 
invasores, sem opposição, na praia do Vallongo, mais de 
3.000 homens, que occuparam os morros de S. Diogo e 
da Conceição. 

Durante ' todo esse tempo permanecia o governador 
com suas tropas no Campo do Rosario, indeciso e incapaz, 
dando ordens contradictorias. Assim, de nada valeram os 
esforços de alguns, entre os quaes Bento do Amaral Couti
nho, que se portou com a mesma bravura que mostrara na 
invasão precedente, morrendo gloriosamente. 

No dia 19 Duguay-Trouin enviou ao governador uma 
carta, em que exigia a entrega da cidade. Respondeu-lhe 
Castro Moraes que defenderia o Rio de Janeiro até a ul
tima gota de seu proprio sangue, mas na noite de 20 para 
21 fugiu com quasi toda a tropa para o Engenho No11o, 
donde depois passou a lguau ú, povoado proximo (no actual 
Estado do Rio de Janeiro, á margem do rio Iguassú). 
A' retirada do governador seguiu-se a fuga geral e pela ma
nhã soube o chefe francez que estava deserta a cidade. Oc
cupou então as fortalezas e trincheiras e não poude evitar 
que seus soldados se entregassem ao mais desbragado sa
que. 

Em seguida, mandou Duguay-Trouin intimar ao go
vernador o resgate da cidade, ameaçando assaltai-a e man
dando cercar as tropas que com elle se achavam. Assus
tado, entrou Castro Moraes em accordo, comprometten
do-se a entregar 600 .000 cruzados, 100 caixas de assucar 
e 200 bois, e ficando alguns officiaes em refens até que se 
fizesse a entrega, no prazo de quinze dias. Deu-se esta ver
gonhosa e triste capitulação a 10 de Outubro de 1711 e no 
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dia seguinte chegou /Jnlonio. de. dlbuquerqau:lo ~oef!{fnf:. 
CariJalho, Governado~ ela cap•tama t}e S. p d este fazer 
cujo auxilio fôra pedido. Nada, porem, J?OU de 6 000 ho~ 

r de achar-se á frente de um exerc1to e · h 
apeza com gue viera de Minas em 17 dias de marc a sem 
mens, · · - nem a neces-d scanso, p ois não encontrou nem ~muçoes, d 
e. d'sposição d o povo contra os mvasores: os mora ores 

sarol: sloldados haviam fraternizado com os Frlat?cezes e 
e . F . a nento da u ·m1a partratavam de negociar. ez-se o pag I 13 sahiram os Fran-

lla do resgate a 4 de N ovembro, e a F . t 
ce barra fóra com o producto da aventura. Ol es e 
~:~e!ultoso que, apezar de se haverem perdido, no regres~ 
alguns dos ~elhores navios, ainda tiveram os armadores 
lucro de mais de 92%. t 

A Í 
· de Albuquerque que se achava no conven o n on10 ', · t- 0 governo 

dos Benedictinos, em lguassu, asslmlU eb ~~uto de Cas: 
que exerceu até chegar dda metropod e fo .sF:a~ci.rco da Tá-
t M O governa or nomea o OI 
~~a ~:~~io com ordem de instaurar processo contra os 
~ue 't~essem deixado de cumprir seus deveres. yos prdces~ 
sados foi Francisco de Castro Moraes con em~a o
degr~do e prisão perpetua em um. dos fo~.es da. Indl~, (:) 
por traidor, mas por falia de ammo e Iscerrumen o . 

Prospera v a á margem ~o 
C 1 . d Sa Iol·o da Prata a Coloma Luctas na o on1a o • d d t 1704 - 1737 do Sacramento, ftm a a 

cramen o, em fins do seculo XVII, 

d 1 ada de Portugal ao lado da Inglaterra, con-quan o a enLr ' d - d E tra a Espanha e a França, não guerra a successao. e ds~ 
panha lhe acarretou em 1704 um novo ataque, dd partp 
gover~ador de Buenos Aires, djjon.ro Valdez, seu o?:- od~ 
tuguezes obrigados, depois de supporftai:em um SlRioo de 

. d' fortaleza e ugir para o lO seis mezes, a mcen lar _a d d Ut ht (1715) eu-
Janeiro. Em consequenc1a do trata o e. rec o o 
tre Portugal e Espanha, ficou esta obngada a reshtmr a 
Colouia e seu territorio; recusaram-see~tret.auto os occupdn
tes ao cumprimento integral do que fol eshpulado, aban o-

· B f r a rchabililação de Castro 
(*) Varios autores têm t entado com muit o es r~r;ofa~=~ recla mações, que não eram 

Moraes, mostrandO·O interessado na defesa, r emp oré m seus antecedentes, parece 
attendidas pela metr~pol e. Quaesqu1~ r qute os:c~~ep{ant~ em 1710 como em 1711. 
{6ra de duvida qu e foi mau o procc< &men o qu 
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naram apenas a Colonia e forLificaram-se bem per( 

fundando J!lonleiJt'déo (1724), que em breve se tornou fi~~ 
rescen~e. No ~ar~lou que nova guerra estalasse (1735) a 

propos1to de lmutes, entre. os Espanhóes de lVlonl.evidéo 

e o~ Portuguezes da Col~n!a, resistindo intrepidamente os 

Poth:guezes, sendo os Sitiantes obrigados a retirar-se c 

l.ermm~ndo a lucta pelo ~raiado de Paris de 1737. Bastan

te arrumada p~r esta ulhma guerra, tornou a Colonia a 

prosperar, conhnuando, porém, inintcrruptamcnic, a ~ni
mosJdade cn tre ~ortuguezes c Espanhocs, a Lé que em co

meç<? do seculo XIX foi o estabelecimento definitivamente 
perdido por Portugal. 

CAPITULO XVIII 

D. JOSE' I E O MARQUEZ DE POf\'lBAL 

Por morte de D. João V, 
a 31 de Julho de 1750, 

Pombal e o Brasil subiu ao throno de Por-

tugal seu filho D. Jo

.ré [, o qual chamou a seu consellio o celebre Seba.Jlião Jo.Jé 

de Carvalho e ille/Lo, que depois foi conde de Oeiras e illar-

1/UeZ de PombaL. Pombal era neto de uma brasileira, que por 

por sua vez descendia do morubixaba Arco Verde. Foi es

tadista notavel e conseguiu empolgar de tal forma a con

fiança do rei, que dominou como senhor absoluto a politi

ca e a administração de Portugal. Não menor que sobre o 

monarcha era sua autoridade sobre o povo, cujas sympa

thias soube grangear, principalmente pelos grandes ser

viços que prestou á capital, Lisboa, por occasião do tcrre

moto que em 1755 em grande parte a destruiu. 
Grande foi a acção de Pombal no Brasil, benefica em 

muitos pontos e malefica em outros. Espírito esclarecido, 

era comtudo dominado pela idéa fixa do odio á Companhia 

de Jesus, e esta prevenção injustificada foi Cdusa de seus 

mais lamentaveis desacertos. Logo em começo, LI·al.ou o 

louvado estadista de dar execução ao tratado de limites 

que com a Espanha fôra assignado por D. João V; unifi

cou o dominio e a autoridade no Brasil, reunindo á corôa 

diversas capitanias ainda pertencentes a particulares, 

que· foram indemnizados; nomeou capitães-móres para qua

si todas as villas; creou o subsidio literario, imposto desti

nado á manutenção de escolas publicas; instituiu um tri

bunal da Relação no Rio de Janeiro, o que foi notavel pro

gresso; cuidou da administração das minas de ouro e de 

diamantes; enviou colonos para varios pontos; restringiu 

os monopolios da corôa, animando o commercio; instituiu 

bancos; melhorou os principaes portos e reconstruiu as 
I 
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fortalezas do Brasil; refreou os po<"lerf's rlo üibunal da 
inquisição e Í<"~rnou permanente a instituição do vice-rei
nado, cuja séde foi o Rio de Janeiro de 1763 t>m dcan i e. 
Pant lllzcr sombra a estes bons actos, pesam mt hisioria de 
sua administração varias erros. Assim, movido do odio fero/. 
aos J esuitas, retirou destes a admini~tração dos índios, es
tabelecendo novo regimen, gue deu resultados desgra~·a
dissimos; expulsou os membros ela Companhia de Jesus; 
prohibiu as industrias de ourives, fiadores de ouro, tecela
gem de seda c de algodão, n cultura da canna no Maranhão; 
creou as Companhias de commercio do Pará-Maranhão e de 
Pcrnamhuco e Parahiba, as guaes se tornaram logo instru
menks ele extorsão contra as classes trabalhadoras do Brasil. 

Morreu D. José em começo de 1777, succedendo-lhe 
sui't filha D. Maria I, implacavel inimiga do poderoso 1\li
nislro. Foi este logo demittido, processado e exilado da 
côr(e em 1781, vindo a morrer no esquecimento em ]782. 
A apreciação de sua conducta no governo tem suscitado 
grandes paixões, pois uns a exaltam c outros a detraem. 

Pom.bal e os indios 
A questão do captiveiro 
dos índios continuou, du
rante o seculo XVJJ 1, a 
ser das mais importantes. 

Não ohstélnic leis e ordens favoraveis á liberdade, conti
nuava a escravidão dos indígenas a ser tolerada e acow
t;oada em tantos casos, que era como se praticamente se 
houvesse estabelecido a legalidade da nefanda instiiuição. 
Aos missionarios jesuítas, porque se lhe oppunham, iam to
dos os odios dos deshumanos colonos, que entendiam li
cita a caçada humana, mas isso não fazia esmorecer os 
obnegados apostolos. Subindo Pombal ao poder, preLendeu 
melhorar a condição dos índios e ao mesmo tempo da" 
um golpe nos missionarios, para o que obteve do rei, em 
1755, um decreto, que instituía a "emancipação" dos Ín
dios do Pará-Maranhão. J nfelizmente, porém, estas me
didas visavam mais aos J esuitas do que ao interesse dos 
selvagens. O governador do Pará-1Vlaranhão, que era 
FmnciJ"co Xavier de /llendon(a Furtado, irmão de Pombal, 
publicou em 1757 a lei que reLirava aos missionarios a 
admini~tr<!ção temporal das aldeias e dava a estas organiza
ção puramente civil, e formulou, para reger os indios, um 
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. qual o missio-
"o com cerca de 95 .arbgos, e nt o 'd de cJ"vil. Es-~:~.fl•nr~ , • . d lo Director ao orl a 

er?. sub~td.Ul o. pe a todo o Brasil em 1758, por ~m 
reg;imcn f~ee~~e~~~~bocl~ccu a emancipação geral ~o.s ~~~ 

:alvara, em q d e cnt.ão que com palavras e els 
digenas. Ent<;n cu-s C io dos missionarios: teceram-se 
poderia suppnr o presl ~~f. do os· tentou-se oromover 
loAas aos indígenas, g on lca_n m- 'as l'ndias· cl;varam-se 

d rtuO'uezes co • . 
o casamentod os.ho o.tas aldeias nomeando-se auíon-
á dignidade e .vi '?- dn~m é f;cil imaginar como se 

d Propnos m lOS, que . d . t nua-
da cs os d . O D'rectorio vJoorou man e ., . 
haviam de con uzir. I I 'ss'm~s males: os aldela-

provocanc o enorml 1 . d. to r 
renta annos, d ·t desappareceram e os m lOS -entos em gran e pai e 
m am ás suas selvas. 
nar A Companhia de Jesus, 

odiada pelos colonos, que 
Pombal e os Jesuítas desejavam. c~çar ~ e~ct;]" 

vizar os mdws; .mv~Ja a 
l o o s e do clero secular e mtngada 

de outras ordens re tgwsa . t . no seculo XVIJT, 
lo' o o teve de expenmen ai, . o -

Pelos po lltcos, - AI d maiOres persegUJçoes . I provacoes ma as b I 
as mms curas l : . ·. l'vlarquez de Pom a ' pres-
foi o seu implacave ~~~~ugo, do D J , 

tigioso e despoticbo lmlsi.r~ri~eit:o ~~!texto, afim de cc
Tomou Pom a pa~a- levantada pelos indios dos 

var seu odio, a opposiçao d c t atava de executar o 
d Jlj' - 0 quan o se r . 

Sdt• Povo.r rt .tJ'J'a ' no ca itulo seguinte refettremo~. 
tratado de Madn~, como pue os missionarios não h
Sabe-se, sem cluvJda alguda, q to desta opposição e 
veram parte no . desenca ean~~n et·suadir aos indígenas 
e que, ao conLrano, bptdcurara á; ordens da met.ropole. 
a necessidade de o e ecereldo Brasil as primeiras c~m
EmquanLo se travavan; no su . d' e se interrompia a 

t e 'erCJtos e os 111 10s . . . Panhas en re os .x E . as pewres nohcws e 
~ rnam na Jul opa d 

demarcaçao, co 'L d Jesuítas inventan o-se e 
muitas fabulas a r~spel o t. o~s uaes ; de haverem ell~s 
repetindo-se ca lummas, e~1 I e q de imperio donde b-

l 'd p raguat um gran ' . 
est.abe ec1 o no ~ . a da existencia de um ret, 
raYam incalculavels nqu:zas, ~ < < 's nuc um membro da 

N o 1 ue nao sena mat 'l o d' 
por nome tco au, q . elo Vencidos os ll1 tos e 

h . 1' esiana oovernan · · ll 
Compan la e a < ' b Podres, nada C"ont.ra e es se 
aLerta dentssa quanio al~r us envidados. 
apurou. não ubsianlc os es ç 
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Tambem do norte, onde era governador do Pará-~1a
ranhão Francisco Xa vier de Mendonça Fmtado, irmão de 
Pombal, iam p:.~ra a mehopole as mais negras accusações 
conÍI'a a Companhia . 

De todas as calumnias tiwu partido o poderoso Mi
nistro e m andou publicar uma "Relação abreviada" dos 
abominaveis crimes imputados aos J esuitas, documento 
que fez circular por todas as côrtes catholicas da Em·opa. 

Passando aos actos de hostilidade franca, obteve Pom
bal em 1755 o decreto que abolia a jurisdição dos Jesuítas 
sobre os índios; em 1758 conseguiu da Santa Sé a nomea
ção do Cardeal Saldanha, patriarcha de Lisboa, para vi
sitador e reformador da Companhia, e esta autoridade 
ccclesiastica verberou, como se fossem reaes, os abusos que 
se imputavam aos J esuitas, retirando a estes a faculdade 
de confessar e prégar na sua diocese; em 1758 ainda, apro
veitando-se de uns tiros desfechados no rei, conseguiu Pom
bal comprometter no atíentado os J esuitas e as nobres 
famílias dos condes de Tavora e Aveiro; e em 1759 alcançou 
do rei um decreto em que declat·ava rebeldes e tra idores 
os benemeritos filhos de Sto. lgnacio de Loyola e os fa
zia proscriptos dos domínios portuguezes. 

Do Brasil foram elles, realmente, expulsos e embar
cados para a Europa, soffrendo em quasi toda a parte bru
talidades innominaveis. Muitos morreram em viagem e 
ainda mais nas prisões, em consequencia de molestias re
sultantes do mau trato. 

Não se aplacou, porém, de todo, com a expulsão, o 
odio cégo de Pombal. Empenhando-se vivamente por via 
diplomatica, conseguiu elle que tambem da França, da 
Halia e da Espanha fossem proscriptos os J esuitas e em 
1773 o papa Clemente XIV (Ganganelli) reso lveu sup
primir a Companhia, ordenando então o estadista poL'
tuguez que com estrondosas festas se celebrasse por toda 
parte este successo. 

Assim desappareceu da historia do Brasil a Compa
nhia de Jesus, que, restabelecida mais tarde (1814), nun
ca mais em nosso paiz se dedicou á catechese dos índios. 
Os serviços que prestaram os missionarios jesuítas foram 
inestimaveis. Catechistas, professores, prégadores, co
lonizadores, lavradores, medicos, geographos, historiadores, 
estadistas e até chefes militares, tudo elles foram no Bra-
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. . devassaram o territorio na-
Catechizando os mdt~s, bindo os grandes rio~, fun-l trando o ser ao, su ll · e ctdades, 

ciona, ~ld:ias, reducçõcs, ~lazendas, com=~~~ de vastissi-. Bras1 a posse 1 assegurando assm1. ato s fr·onteiras. C onstruit·am tempos ,- s e remo a tumes e 'fll.OS sercoe . . . culturas estuda ram os cos esplendidos, lnlCta.ra~. habitantes de nossa terra. Fo
as línguas dos prllffi~ tvos 1.0 diz João Ribeiro, os "educa-uma pa avra, con 
ratn, em B "1 (*)" dores do rast . 

. d Abreu, a sua actividade em ----- d 5 diz C:LpJstrano C "d rquc no actual 
(*) uo urou duzent os. e d ez ntn~o ·'do consideravel. Deve ter Sl o,_P~ Uma his4 · fl eocta evc CI s t d · 1 com preclS.lO .. · oosd td"ran~sssu:S ';onhecin~cntos é imposs~ve~ã:~e~~~~~i;~lo~, ser&. _presbmpço:oai's:~~ es~ia dose} esuitas é obra ~rgent:E;n~:u~~~~ ~ãC: se fizer a luz sobre \~~~s~ Êc~r~odo oca· ~~izer esc:l"e_ver a <!oi~~~s~i ~~~peito da famosa ordem peci~;ráicf~!acontr~ e\ la. losti ~cti · ptos, unl JUIZ? defm ca int elligencio revc:la!n os a taques d h;iros de Nohrega, !'-nc~te!a, ao pouca,m utt o Pft . Ita.se paro os dtsctpulos e c:odmJnn f ndadores da lmg~tsbca v~ mente, a .s~·mpÂ ld voni os educadores da mocl a e, os u 

Cardi_m, V~~tra, o reo , ,. mhatc é o rnesmo por toda amertcnna. . N buco as seguintes palavra~[- ~co o apostatado das raço.s da São J c J oaqulm a martyres jesuit.as sacrt leR os a \les assignam com o seu a parte, e não t~m contaa~= cllas uma curta de l_ibe r.dade qu~oeNovo Mundo cor_re ao~ AmcricaE~) baph!~~d=d~ira torrente de s~.n~ue J CS~~t~l~~~ação indigena pote lnvb_~~ :é~gd~e~ruz .uErcn~es acasl i~~~~of~~~~~d~~~~éq~~s ul~n~os ;tqBid~:uiao:nL~lt~~and tar, desde o ~a_phsmo ºdi~inúa e m ncnhuJ!l compan evo\di~ia ele s6 vingar a roor~e gia 1 Não scra liSO ~~~es; nada disso impedtrádo pal<;\~c rd:de dos Araucanios, dos Cl.lt · seu amor pe osVro'\. Montalbao, conftrman o a I .c .. é o mesmo e é a esse prm· de Arand a, de ecc u e ch sou em Tucuman o pnnctpto. b neficio dos tempos lenos. Nas ~ontanhas ~to dC:~udo, que n6s _devemq" o mati:di:idunlidnde nacional: cipio,_ manh?o a dcspet ~incipio que o Brasd adqull'e s~a America toda, no frontes. colonaaes. E . PC? r. ess:: clle deve trazer gra ':"adas, como 
é por esse pnhn~'fto. aq as duas letras magnehcas - S. J. h todos {lara tomar a picio da sua - ts o r t , 1 fica e certos. Esses omens , bronze. Süo ~~s~o grandes iniciac~ aqdueCol as, nhia - são colossos vai ~~dos em ~ d dversarto a mpa - ~é - 0 pcdesta · expressao . e um a d s uaes a terra nao scnao . . estudiosos que o estatuns gtgantescas, a q. t retando o sentir dos mats not.R~ets de Janeiro, votou 

F_o i tendo em cd~\1i:t~~i=r*acional, reunido em 1914 no '
0 

primetro Congresso 1 te a segu inte moção: 1. de Jesus se acha indissoluvef ~en é . d me da Compan lt~ 1 - brar os seus as os . ui. o Constd.cran B qu':l o ende modo tão estrc tt.o, que re et~·i lice missão humant· ligado á Histona do te~~;~· os extraordinnrios scr.vtJos q~tt~ ~~ais ~e dois seculosf; evadlassignalar ao mesn~o t ramos J esu ita s ao patz _ur~. d moralidade em ace a taria política e_soctrd yres a salvaguaL·dando o prtdctpto h amma do patriot.ismo,que eliz~ndo as trtbus se vag~ns, d s colonoslalimcnta~ o a c a ara a conservação da ~orrupç.ão e.execr,..avel ct~tçaeir~s concorn;ndo cff lcadment~r~e a cultura intcl\ectual repeLiu as lnva~oes ed I aNg ção 'c diffundmdo por to a a p 
unidade e intcgnda~e brah:nte' da nossa literatura; . . que elaboraram com que preparo~ o sur o ri {ores jesuiías foram dos.pnmetro:asticas, os elemen tc;>s 2.o Ço~stderando guhi~~~ ;s biographias e as ch~ondashi~~ria e da cthnographm as _descnyçocs chorograpbasei; o estudo da geographta, a 
prJmord!acs em que se randes feitos tem log~r do Brustl; cmoração de todos esses g Tt -o da Companhm 

_s.o Cons idera~~00 ~~:t.:n~~~"do r~s.tabel.ec~ln~7 d:r:o~~~ d~a 1814): prec1sa mente no 8 d Sumnto Ponhf 1ce Pto t de contentamento de Jesus, pelo dec.reto o ta de sua ultima sessão p lc_na_d!n ~e~te restituiu ao se~ Resolve c_ondgnnr ~~onde justiça que usoleBnc ·\ tJ_urd:~~dados e efficazes obret· pe!a r.ecordB;~aoill~:~~caSociedad~ ~ 9uet~ ~~ve o rast ao 
~~~mJ~r~us:rgr!ndeza e da sua ClVthznçao. 



CAPITULO XIX 

QUE~TÕES DE LIMITES NO SECUI .. O XVIII 

Q ... Os Francezes est bel 

uestao com a França ram-se em meiad ece-

seculo XVII em C os do 

P t e t ayenna 

u ar aos portuguezes en r aram Io.l!'o a d. 

a m a posse de d F. IS-

No S:~i:xvtrierdda, ?u septent~~~:l es J~rrAitorios, até 

panh p , ep01s da d ' mazonas 

. a, ortugai procurou de ~dl!erra a Successão de Es. 

ass1m s · t dl d
1 

CI Ir co F .. -

ceza. P~S:It:at~do eJ~~~:ch~tre 0 B;:sii e ~acç:ia~iF:!!~ 
cre~e'Noes sobr~ a propried~da Fjança renunciou ás suas 

P 
~ od' arte, e Situada entre o A e as terras chamadas do 

OIS Isto porém t' mazonas e 0 Oia d 

o nome i Oi , con muou a levantar duv'd PO<J.uei e

tro . e apoque não ao verd d . I as, attribumdo 

de 'incid~Jt~: s:macham mais par: :rSulaD:hJi~ersos ~'!-
os seu d . , . que os Francezes ma serie 

d' 1 s ?mmios, quer pela procuravam estender 

JP omatJcas. Entrou a quefftu_erra: Juer pelas negociações 

s em nossos dias, como se veao, ~~ a pel<? seculo XTX e 
ra, IOI resolvida. 

Q ... Com a Espanha 

uestao com a Espanh as luctas /a . '. gy1 raram 
a to rmcipa mente 

. . Srn rno a Colonia do 

rJtorios do suJ. Em 1750 I acramento e outros t 

portugu reso veram d er-

~5es, ceJ~b~aend!~~~ad~e;Jea~~i~~tÍ~am~~ste~~~~~~::=
 

vam as fronteiras do Bra iJ a rt , em que se esti U• 

espt an~oes de Santa Fé, Perú: B com os. tres vice-reina~os 
os ensivo do tratad uenos Aires. Foi ne . d 

calorosamente, D. Th~;!;; ~odo~ os historiadores ~~;a: 

fez por Portugal foi o celebr a St!v'! Te!le.r, mas quem tudo 

ro d!exandre de Gu.r - p e estadista e diplomata br si1 • 

mao. ortugal deveria ceder á Es;anh~ 

tee~no o territorio a Mete 

do floresciam aquellas 

Kedu,cç~~. ou colonias de índios catechizados 

esuitas e conhecidas pelo nome de Sele 

.Mi.r.rão. Grande opposição levantou este tratado, 

Espanha, quer em Portugal, quer ainda entre os 

indios das Reducções, que eram uns trinta mil 

Mll'luus, ha longo tempo habituados á cultura da terra e 

or~anizaÇão commoda. «Todos estes, » diz um no

escnptor, commentando o erro, «com mulheres e 

com doentes e velhos, com cavallos e ovelhas e 

de emigrar para o deserto como do Egypto 

c.· .. ••nruo de Israel, não fugindo á escravidão, mas obe

a uma das mais tyrannicas ordens jamais emana

do poder insensível.» 

Morrendo D. João V no mesmo anno de 1750, dei

por executar o tratado de limites, o que, porém, foi 

Mlreltleitdtdo logo ap6s, no começo do reinado de seu filho 

•CCE~SS<lr D. José, pelo celebre e poderoso ministro Seba.r

Jo.ré de Carl'alho e .Mello, depois Marquez de Pombal. 

Pombal nomeou commissarios, 'por parte de Portugal, 

Freire de Andrada, depois conde de Bobadella, 

era, na época, o governador do Rio de Janeiro, para 

uo:::J.J..l''"'"''~·""'-' do Sul; e a seu proprio irmão Franci.rco Xa

de .llfendonça Furtado para a do Norte, cargo que de

foi transferido a D. Antonio Rolim de .11/oura. 

Por parte da Espanha foram nomeadas para a de

do Sul o marquez de V aldelirios e para a do 

José Iturriaga. Gomes Freire partiu do Rio de 

para o Sul em principias de 17i2 e omeçou com 

IL'alde:llr:'los os trabalhos. Cedo, porém, tiveram os com

.. .,.,, .... m,,.. de parar, afim de vencer pela guerra a opposição 

dos Sete Povos da Missão, ou Reducçõe.r, jus

:J&J!tlelrtte magoados e irritados. De 1754 a 56 durou esta 

~JC'istíss.ima guerra, em que foram esmagados os guaranis, 

por isso se adeantou a demarcação, pois surgiram 

MU:V1<1as entre os commissarios, que não mais se puderam en-

e Gomes Freire retirou-se em 59 para o Rio de 

:;d~mcm·c>. Fracassou assim a demarcação do Sul; a do Norte 

começara. 
fallecendo Fernando VI, subia ao throno da 

Carlos III, inimigo do tratado de 1750, e as duas 
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cêrtes accordavam em annullal-o pelo pacto firmado no Pardo em 1761. Por este novo ajuste voltava, pois, a Colonia do Sacramento ao poder de Portugal. 
A este tempo (1761) formava-se na Europa, entre a França, a Espanha e o reino de Napoles, isto é, entre os monarchas pertencentes á família de Bourbon, e contra a Inglaterra, a alliança gue se denominou Pacto de Familia. O não ter Portugal adherido a tal accordo desencadeou as hostilidades não s6 na península iberica, mas tambem nos domínios da America do Sul. D. P edro de Ceballo.r, governador de Buenos Aires, poz em sitio a Colonia do Sacramento, tomou-a sem difficuldade (1762) e invadiu pad-e do territorio do Rio Grande. A noticia da perda da Colonia, para cuja defesa tanto se empenhara, contribuiu sem duvida para abreviar a morte de Gomes Freire. Terminada a lucta na Europa pela victoria da Inglaterra, a que se alliara Portugal, assignou este com a Espanha o Tratado de Pari.r de 1763, que mandava voltassem as coisas ao estado anterior á guerra. Ceballos restituiu a Colonia, mas conservou o Rio Grande e dahi provieram novas luctas. Em 1776 completaram os Portuguezes a reconquista dos territorios, mas logo se mandou da Espanha uma forte esquadra, com a qual realizou Ceballos alguns actos de hostilidade, entre elles a tomada da ilha de Sta. Catharina e a demolição da fortaleza e destruição das casas da Colonia. 

Por essa época, isto é, em 1777, expirava D. José I, extinguia-se o poderio de Pombal e subia ao throno portuguez D. Maria I, que logo concluiu a paz com a Espanha, pelo Tratado de Sto. lldejon.ro (1. 0 de Outubro de 1777). Por este accordo, a Espanha restituía Sta. Catharina e obtinha a Colonia, as missões do Uruguai e algum territorio ao sul. Começaram sem tardar os trabalhos de demarcação, que foram frequentemente interrompidos por disputas, originadas na má redacção de alguns artigos do tratado até que em 1801 sobreveio nova guerra, caducando o ajuste de Sto. Ildefonso. Pouco ap6s, faziam a independencia e constituíam-se republicas as antigas colonias espanholas, declarava o Brasil tambem a sua autonomia, e iniciavam-se entre as novas nações livres outros ajustes de limites, ficando, porém, definitivamente perdido para o Brasil o domínio da Colonia do Sacramento desde 1801. 

cAPITULO XX 
FJIV\ DOS TEJVlPOS COLONIAES 

l Xvn em 1640, N o secu o . ' H 11 _ . d os o an quando am a Per-
B '1 cupavam V• .Reinado do rasl dezes oc f . despachado lCe nam buco, OI de Mon-1 . · n1-arquez . il com o titulo de T tce-reL, o se uida depo~to ~ Para o Bras J' d Jlla.scarenfta,r, eln r.. - Depo1s so - D orge e 't de tr~çao. 'd talvao, . reino por suspel as nadornomea o, enviado par a o mente esse titulo o goder d Obidos. No em 1603 teveT,nova de Jlla.scarenha.s, con e eadores aquel-f · D a.sco . 1 ns o-overn , que t otxvin até 1763, hveram a ,gudest~ data em deanVt~. e secu o ' d · ão mas so . · d d do tcela importante ff!di~Z a instituiçã<;> da f:g~a accisa acima que se tornou e B 'l elevado asslm a ou . d para o rasl ' . 

A runa_ o - d mera coloma.. . G e.s Freire de .t;n-da sttuaçao62ef . nomeado V lC:-rel. odm R' o de J anelro, Em 17 °1 
tama o 1 ue já governava a capl l não lhe permittiraD'l ~ue drada, qt. b . lhos das guerr.as do su 1762 tr<> nsferiu-se a f mal mas os r a a á BahJa. Em . 1 Brasil para o fosse tomar. poss: a do isto é, a ~aptt~1 c h ou ; exercer a séde do vt~e-rem s Gomes Fretre nao c egl o de Janeiro R . d Janetro, ma · morreu a · B '\ tO e titulo o governo, pots . d Vice-reis do rasdl com o novo no Foram, em segm ad Cunha conde a desse mesmxviii·. D /lnionio Alvare.s Ta . 1 ~ conde de no seculo . 'o Rolim de J7Ioura aval eSoa;e.s Alarcão Cunha; J?· Anlort 'z de Almeida Portugal do Lavradio; AzambuJ a; fi a ~u}f!a.scarenha.s, z.o n;adquC~lro, z.o cond.e Eça Jlfello l v 11 e Souza· D. Jo.se e . da dois Vt-. d V conce o.s , XIX houve atn d Lu~z e a.s do 0 seculo , al 7 o con e rle Rezende.fEntr~nD Fernando Jo.sé deBP_~rlul o 'co~lde dos ce-reis, que oraJU. · d Noronha e ,., 0 ' dos Arcos, e ilfarco.s e 

Arcos. 
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Progresso 
do Rio de Janeiro 

Datam do seculo XVIII os 
mais notaveis progressos 
da cidade do Rio de J a
neiro. Em princípios do 

seculo era, comtudo, ainda muito apertado o ámbito da 
cidade, que não ia além do actual largo de S. Francisco 
de Paula. As ruas e Jogares mais notaveis achavam-se nas 
immediações do morro de S. Sebas tião (Castello), taes co
mo a rua da Praia de D. Manoel; os beccos dos Ferreiros, 
da Fidalga, da Musica e do Moura; a rua Direita do Paço, 
a do Cotovello, a de S. José, a da Cadeia (depois, da Assem
bléa, e hoje Republica do Perú), do Carmo, do Cano (Sete 
de Setembro), do Capitão Matheus de Freitas (Quitanda); 
a que depois de muitos nomes veiu a conservar o de Ouvi
dor, a da Candelaria, a do Sabão (G enera l Camara), a de 
S. Pedro, eic. O largo da Igreja do R osario já era fóra da 
cidade, limitada ainda, de um lado, por grandes chacaras 
nas immediações de S. Bento, e de outro pela lagoa de Sio. 
Antonio (actual largo da Carioca). Deste nucleo da cidade 
se passava para os terrenos de engenhos e grandes chacaras 
do interior por estreitos caminhos, que, quasi todos, iam 
bordejando as lagoas e os alagadiços de que eram inçadas 
:Js varzeas. Pouco a pouco se foram construindo m ais casas, 
prolong:Jndo as ruas, abrindo travessas, crescendo emfim 
a zona urbana, até que, em princípios do seculo XIX, já 
era bem consideravel a área por ella occupada . 

No governo de Lfyre.r de Saldanha (1719- 1725), eu
ire outros trabalhos n otaveis emprehendidos, foram leva
das as aguas da serra da Carioca a té o largo de Sto. Antonio, 
junto á lagoa do mesmo nome, onde se construiu um chafa
riz. No de T-u/z Vahia l!.lonteiro, por appd!Jido o Onça, 
fizeram-se tambem grandes obras, mas foi a partir de 
Gomu Freire de dndrada, conde de Bobadella, que se exe
cutar·am as mais importantes da cidade. B obadella ini
ciou em 1 7"14 o g rande aguedudo da Carioca, que ter
minou em 1750. Sob seu governo, que durou de 1733 
a 1763, fundaram-se dois seminarios, creou-se uma aula 
de artilharia, instituiu-se no proprio palacio do governador 
a soc iedade liieraria denominada Academia dos Felizes, 
etc. Sepultou-se o no{avel :JClministrador em 63 na igreja 
d,) convenio deSta. Teresa, por e lle fundado. No governo 
do Conde da Cunha foi dado inicio Ú construcção do 
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, . fortalezas da ba~Ta 
. l nnram-sc ,ts uma f a bnca 

arsena 1 de: mé•Jr•l IL~lut~sl ' n~vas; fundou-No d; ,llarque:: 
e constnuranl-S: ita1 dos 1azaros, ele. fortalezas novas. e 
de arnHIS,. o h~-~l.aram-se ainda du~s. iciaram-se van~s 
{o LaPradto Jc, a bras de outras, m lagoas, enüe ~ontinuaram-se h~~t~ b otanico; aíerra~~~~~-s~ cami~hos. 
culturas e ud Sto. Antonio, e concer Rio de J ane1rO o 

as qn~csd a Va~concello.r e Souzal d~:~t~ de ruas, a rbe~ta ~~ 
A J,w z e do Paço o caça la a-o do ga me · · 1 lar ao ' ' · f u nc c Ç • 

1 chafanz lo d t da Canoca, a d Pauaro.r c ongen 
ra ão do aque uc d nominado Ca.ra o.r ão do caes em 
d'e\istoria nat~ral, l·eo começo da cons~ruP~b1ico, feito so
do 1\'luseu NaciOn~;nstrucção do Passe~f.cios e ornatos elo 
frente ao Paço, a o ueirão, sendo os ed~ ~. a proíccçã.o ~os 
bre a lago~ do l~\;ileiro Jll e.rire V nteç/,w ~ flora bras!leu·a. 
famoso arüsía. r d Frei Velloso so re - do caes, fun
estudos botaRm~os de econtinuou a consltruc~b~ir o aqueducío 
O Conde de xe~et! d "liíares, m ant ou c 

denlla e 1111 
dou um~ aca ·a inar as ruas. 
Ja Canoca e 1 um 

. se 0 seculo C aradcnzou- ·1 -
0 

só 
/ I Brasl na . 

. M·ncira XVIT no nde prospen-
Inconfidenclal792l por uma tg~· al m as por 

1789- dade m~ er~< '
1
]ar não se 

A · t ·ucçao popr · 
· t llcctual. 111 ~ ~ numerosos JO-

ensivel cultur~ ud e lanto convlr~a, nhs de recursos 
scllava dissemma a. qst famílias dispu~ an:or os conven-
a .1 · cuJ a 11.1n, "1 .,, l' · vens brast crrbs, Ih procuravam os sel pudessenl Cll ti-

obtidos no tra a do, quer e111. smn1na, qudC'ados a Coimbra 1 S 
on e ' , m man · er·-' s e as a u a , •t ate era . 

11 
as unrv .o .. t e D1Ul os, < , r· d cursarei H 

Véll' o espn·I o, tros europeus~ a lm f emou unla classe a J' 
e a outros ~en n adas. Assim se o r . a uma corrente e 
sidades .m~ts a~a~ nte letrad<?s, e hav;: o velho mundo e 
de brasJleuos as a et·o dos h vros, en re 

· - por m 
communicaçao, · 

1

e aconl-
mew qr , o novo. . xtranhar qu<; em um . ti co da Europa 

Não é, p ots,. deneto philosophrco e p~lltancipara as co-
h movmle l -o que e,. c • d den-pan ava o f . da revo uça "d' da m epen 

e que tinha no tCAmerica, sur~i~se a 1 =:lmente, pelo fim 
lonias {nglezas da ·•os brast1elros.M R. Geraes a con-. · d por mur• d mas cia, aca neta a a ser trama a em 
do seculo, começou . 



sp.iraçlo conhecida na historia por Inct~njidencia ou Con

.iuração J/ineira, com o objectivo da independencia. 

Com a morte de D. José e a ascensãQ de D. Maria I 

ao throno, começara a ser posta em pratica, por parte de 

Portugal, uma política erronea, de rebaixamento do Bra

sil, que se pretendia reduzir á primitiva situação de mera 

colonia, cassando-se-lhe os privilegias e as dignidades. Man

daram-se fechar fabricas e anni9uilar e impedir industrias 

diversas, com o que se aborrecia o povo, vendo-se ames

quinhado. 

Antes de 1786 já doze brasileiros, estudantes da Uni

versidade de Coimbra, e cujos nomes não chegaram até 

n6s, reunindo-se em conferencia, compromettiam-se a 

trabalhar pela emancipação do Brasil. Em 1786 trataram 

do mesmo assumpto outros estudantes brasileiros de Mont

pellier, na França, entre os quaes Dominf/o.r f/ida! Bar6o.ra, 

natural de Minas Geraes, e os fluminenses Jo.ré lllari'anno 

Leal e Jo.ré Joaquim da lllai'a. Este ultimo tentou mesmo 

obter o apoio moral de Thomaz Jej}er.rom, um dos autores 

da independencia dos Estados Unidos, e ministro deste 

paiz na França, escrevendo-lhe para tal fim uma carta e 

com elle se encontrando pessoalmente na cidade de Nimes, 

em França. Maia falleceu em Lisboa, quando se dispunha 

a voltar á terra natal; Vidal Barbosa, porém, tornou a Minas, 

onde pouco depois tambem chegou o Dr. Jo.ré dlvaru llfa

ciel, formado em philosophia na Universidade de Coimbra, 

e igualmente partidario da inde~ndencia. Estes, reunidos 

a outros de menor importancia, miciaram então activa pro

paganda de suas idéas, conquistando adeptos, e entre os 

mais ferventes e enthusiastas destes logo se distinguiu 

Joa.t~uim Jo.ré da Silva Xavier, por alcunha o Tiradenle.r, 

natural do Jogar denominado Pombal, termo da então 

villa de São João d'El-Rei, onde nascera em 1748. 

Era Silva Xavier alferes de cavaUaria das milícias e 

exercia tambem o officio de dentista. Apaixonado pela 

idéa, entrou a propagai-a, a alliciar companheiros e em bre

ve se celebravam em Villa Rica (Ouro Preto) as primeiras 

reuniões dos conspiradores. Os principaes destes eram, 

além de Vidal Barbosa, Maciel e Tiradentes, o coronel 

FranciJ-co de Paula Freire de dndrade, commandante do 

corpo a que pertencia Tiradentes; Claudio .Jlanoel da Co.t

la, advogado e notavel poeta; Thomaz dntonio Gonza9a, 

. Ri e tambem famoso 

~-biar!~~dlor, ouvidor de V~a L ':acio Jo.ré de dllla· 

lll cantor de Ma~a; .9 e oeta; os padres 

Peixoto.1 ma~~~::~ Lu~·~uvfd~:~ ISit11a. t1iJ!ad~ e Toleao, o c _ de uma repubhca, a a 

. a proclamaçao d"das adeantadas. 

lbr·ang•a e varias outras me 1 divisa as palavras 

Ado taram os inconfidentes, c~k~das de um verso do 

"liberia.r quae .r~ra t;.men :__ Liberdade a~~a que 

•mt;:u;, .. .,Virgilio, e que stgn ~camdeliberações prelimmares, 

tomaram varias . diS' posiça-o do povo 

- e texto a m d · OS• 

explorar como pre . t , a cobrança os rmp . 

lançamento da. derradma, IS o e~ que o gov~rnador. ta 

o d os qutnfo.r o ouro, E s dJumto.r o rm· 

atraza os, d m da metropole. ramd o . trt"ctos mi· 

por or e d res os IS 

"'ocetlldt;•e.vido á cor8a pelos mb oraçao não se effectuava, por 

· ito que a co ran pulação em 

e havta mu xtrahia e estar a po "t . }"á 

O 
ouro que se e "tal da c1at ania, 

escasso V"ll R"ca a cap1 · • 

a rturas, que I a 1 , illa Pobre. To a a conJU 

pe n· d da por escarneo, v . f, lleciam recursos, 

appe I a 'u porém de planos, pms . ad de chefes ha-
ão não passo , d, t s quer am a 

raç d d"nheiro quer e ropa d' Não tiveram os seus 

guer e 
1 

' de tal or em. d ter se· 

liilitados para empresa esmo o cuidado e ma~ as 

Prm. cipaes membros nem m lizavam quasi ás escancar , 

·- que se rea l 

eretas as re~moes, de Claudio Manoe . in-

de preferencia emdm~::tdos ás reuni?es ~chJavaR;;; t;;:,ilio 

Entre os a T • Stlverto ao.r ' • 

ortuguezes .,oaqutm P lona que denunc~-

M~lheiro e l!!nCfcÍo ~or'lea B:,.h:cena , (Luiz A!llt?mo 

overnador, Vucon e . ão dos Brasi etros. 

g de Mendonça), a consiJ;:~ cobrança do impos· 

ng,,.o, • ..,v,u~·ur::ddo:sc~:~:~~~o:so ~~!f~~~e~~!i~::;~~~m~~: 
o occaaion~ da. revol~, ~.~':,.,//.,.. o que. auccedia, ";i: 

<:ou ao vic~-ret Lu!z. de :iferes Silva Xavter, que par 

d' d lhe ftzesse vigiar o 
. i 

Jtam ;;a o Rio d~ J aneiit' Ba.bacena eff~tua. a p.:.~ 
Logo ~epms mans;:chavam em Mm~~:s, aont:, en· 

dos denunciadfos. quneo Rio de Janeiro ad do TLiratdoeet'ros lue 

se azta d a os a ' 

sótam de um~ casa d/Maio de 1789). ~o os 

de Gonçalves. Dias (lO o Rio e recolhidos a Ca· 

~-*'"'""'foram remettidos para 
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deia , qne occupava o predio onde depois, até os nossos 
dias, foi a Camara dos Deputados, edifício ha pouco de
molido e em cujo sitio se ergueu o adual palacio da mesma 
Camara. Instaurou-se no Rio de Janeiro o processo em 
fins de 1790, sendo ouvidos varias vezes os cumplices, 
que procuraram todos innocentar-se, com excepção de 
Tiradentes, o qual assumiu a responsabilidade de tudo, dan
do-se como culpado da participação dos outros. Claudio 
l\1anoel, com sessenta annos de idade, antes mesmo de 
começar o processo regular, acobardou-se, pediu perdão 
ao governador e tomou-se de verdadeira allucinação, que 
rapidamente o conduziu ao suicídio: enforcou-se no car
ccre, com uma liga; Gonzaga resignou-se e passava o tem
po, na prisão, retocando suas obras poeticas e compondo ou
tras novas; Alvarenga procurou abmndar sua futura sor
te por meio oe uma poesia em que bajulava a rainha, o 
vice-rei e o proprio Barbacena (*). 

A 18 de Abril de 1792 proferiu o tribunal a sentença, 
pela qual foram condemnados á morte por enforcamento 
todos os chefes, devendo ser declarados infames seus filhos 
e netos, confiscados seus bens, derrubadas as casas de al
guns e salgados os respectivos terrenos, e ainda cortadas 
as cabeças dos sete mais responsaveis, para que fossem 
remettidas a Minas c pregadas em postes alíos, até que o 
tempo as consumisse. O Tiradentes deveria, além disto, 
ser esquartejado, e seus membros espalhados pelo caminho 
de l\1inas, "para terrível escarmento dos p ovos. " No dia 
seguinte procedeu-se a leitura desta terrível sentença aos 
condemnados, que, após, se accusaram uns aos outros, 
arrependidos e desesperados. Só Tiradenies se manteve 
fiel a seu sonho e tudo ouviu resignado, dando signal de 
raro valor moral naquelle momento em <]Ue todos se en
tregavam ao desespero. 

Depois de algumas horas de angustias foi afinal an
nunciado aos onze culpados que a rainha lhes fizera a 
graça de commutar a pena para a de degredo, só exceptuan
do o Tiradentes, para quem seria executada com todo ri
gor a sentença. 

(*) Se não merece sy mpath ia a aHitude de Al vlt rc ngo, npparecc~n o s, neste cvi· 
soJjo da histo l'ia pa tria, dignu de ser refc1·idu a de sua esposa , Barbara llt.liodora. Como seu marido, ao perceber desco berto o plano da conjuração, receioso da sorte, 
qui?.csse atraiçoar nos co mpanheiros, oppoz·se ell n v ehem e nfementc, preferindo ar
rostar os perigos, a infam.ia legal c n miseria, o que tudo soffreu, isolada, na pequena cidade de Campanha, Sul de Minas. 



• 

-146-

d.egredados para diversas fortalezas da Africa sal 
cmco eccl · t' f' , vo os 

estas tcos, que ICaram reclusos em P t 1 

0oltan.d<;> treJ delles ao Brasil, dez annos depois perd~~J~s' 
d oC Cl~IS, tJhum poude tornar ao Brasil: José 'de Rezend~ 

a os a, ; o, que voltou em 1809 e desempenhou ainda 

x!::~bl~çocs, set~td<? deput~do ás Côrtes do reino, depois á 
ea ons 1 umte e fmalmente á Camara. 

s· ~os delatores, temos noticias a respeito de J oa uim 

d~lvend, que recebeu o habito de Christo, 0 titulo Jle fi
lgo a c

1
ahsa real e recursos pecuniarios, fazendo assim 

v a er da.os o os do governo da metropole a infamia de seu 

proce 1mento. 
Em consequencia da Conjuração Mineira, desistiu 

a metropole da cobrança dos quintos atrazados . 
portavam em cerca ?e 700 arrobas de ouro, e' ab~(h~m~ 
estanco, ou monopoho do sal Tal fo' t . 1 t 

P
reço d t 'd •

1
. · 1, ma ena men e, 0 

a aven ·ura 1 ea Ista e do sacrifício de Tiradentes. 

do o acomvaobamcnto. Su Liu "ligeiramente" 1 á - · 
to Crucifixo qu e trazia c scrcnan c i d" os< cgr os, sem d esv utr os olhus do san. 

se o s upplicio. o guarcÍ ião do COI':v~n~~ld nsao tl\Aasco ,CJ U~ niio d emorasse e abrevias

entendida caridade o u por uão sabe et an o ntotw. unprudenic m entc, por mal 

admoestando a curiosidade do pov: ~on c~ d se~ zc o demasiado, t<;>mou a pala:\'ra, 
real. ' em o avta esquecer o clog•o da clcwencia 

Depois do credo, a um fremi to d e nn u t. d I 'd- . 
traves o cadaver do martyr. g 9 18 8 mu tt ao, vm-se cahir suspenso das 

Foi profunda o impressão do v d 
campo, abalara para ver 

0 
a bom· pl o, que, aperta o e numerosíssimo em todo 0 

e nas ruas e praças era impossi~~i~c mC:~i~~:~~~o . As janellas apinhavam-se de gente 

As pessoas mais delicadas c t d h · d d 
dade para não testemunhare~ u.o~: o,_ avtam cs e a vcspera abandonado a ci 

Ap6s o supplicio, um dos reli i:oçsao. l 
Lfl cogilalionc lua regi non dclraluu g · fu ou, 1t çunanJo u tLcmu do Ecclcsjustcs: 

çôee a teu rei ucw por llCUsawcut. ·.: 1/ttta ~''a.r coe l porlabunl Vf!Ce m. luam. Não ntra.i 
os, 49 wcs~a.s av~s lcvat·-lc-tam u scut.ido dellç6." 

CAPITULO XXI 

D. JOÃO VI NO BRASIL 

Transmigração da Familia 
Real para o Brasil, 1808 

Lamentavel era, em fins 
do seculo XVIII, a SI
tuação política de Por
tugal, vacillante na atti

tude a assumir deante dos grandes acontecimentos que 

se desenrolavam na Europa desde a Revolução Franceza de 

1789. Era a época em que Napoleão procurava estender a 

todos os pontos do velho mundo o dominio da França, 

graças a successivos e brilhantes triumphos militares. 

Governava, com o titulo de Regente, o príncipe D. João, 

desde 1792, anno em que D. Maria, sua mãe, começara a 

mostrar signaes claros de loucura. O príncipe, que não 

tivera educação adequada a tão alto cargo, pois o herdeiro 

presumptivo da cor8a f8ra seu irmão D. J osé, que falle
cera aos vinte e sele annos de idade, quasi n ada conhecia, 

principalmente dos negocios de Estado, e fez sempre um 

governo tímido, irresoluto e incoherente. De seus conse
lheiros e ministros, eram, uns, admirador~s e partidarios 

da França e outros da Inglaterra, donde a perpetua insta-

bilidade das resoluções. 
Depois de muita hesitação, viu-se Portugal finalmente 

envolvido, em 1801, em uma guerra que lhe declararam a 

Espanha e a França e que, embora durasse apenas algumas 

semanas, sujeitou Portugal, pelo Tratado de Badajoz, a 

condições bem duras. 
Em sua vida particular teve tambem D. João, por 

esse tempo, graves desgostos. Era casado com D. Carla
ia JoaquinaJ princeza espanhola, mal educada e intrigan

te, e grandes dissenções domesticas os separavam, embora 

app~rentassem publicamente harmonia, até que em fins 

de 1805 se divulgou ter o Principe desçoberto un1a con~ 



spiraçio, por ella tramada com o fim de lhe arrancar a re

gencia e recolhel-o a urna fortaleza. Mandou D. João que 

tudo se abafasse, ordenando apenas o desterro de alguns 

fidalgos, e passaram a viver os dois esposos separados. Es

ta conspiração abateu profundamente o animo do Prín

cipe, que se tornou triste, desconfiado e ainda mais irre

soluto. 
~m 1807, tendo decretado pouco antes o bloqueio 

contmental contra a Inglaterra, Napoleão intimou a 

Portugal que fechasse seus portos aos navios britannicos, 

declarasse guerra, ao lado da França e da Espanha, á 

Inglaterra e prendesse os subditos inglezes residentes em 

Portugal, confiscando-lhes ainda os bens. Procurou o 

principe ir contemporizando, sem annuir nem se recusar, 

até que, em Outubro, foi assignado entre a França e a Es

panha o Tratado de Fonlainebleau, pelo qual se declarava 

extincta a autonomia de Portugal e se dividia pelas duas 

partes contractantes seu territorio. Ao mesmo tempo, uma 

divisão franceza commandada por J unot punha-se em mar

cha para invadir Portugal, atravessando a Espanha. 

Seria então inutil tentar qualquer resistencia e o Prín

cipe viu-se obrigado a acceitar o alvitre que lhe suggeriu 

o ministro inglez em Lisbôa, Lord Strang}ord, - a fuga 

para o Brasil (*) . Organizou-se a frota, em que embarca

ram, além da família real (**), os ministros de Estado, em

pregados do Paço e grande numero de fidalgos, ao todo 

cerca de quinze mil pessoas, em maioria das classes mais 

abastadas, e na tarde de 29 de Novembro partiu do 

(*) 11Scria lo ucura pensar e m resistir, quando tudo e~ta,·a desorganizado e sem 

recursos. Ft!i visto o . re i cho1·a ndo, em segredo, no intimo de seus paços, quando e 

achou con~ •.do a fug1r, acccitando o consel ho do ministro inglcz, Lurd Strangford. 

E quando Ja us tambores franccz<.:s acordavam os cchos da terra pl'lrlugueza , D . J oão 

dizia adeuscs ao povo, que no cacs de Bd~m se apin hava saudando entre lagrimas o 

soberano que partia." J o ã o R i beiro, 1/i.rlcJria do lJra.1il. 

(**) "O povo agglomerado pelas ruas, na praia, n o caes, chorava, gritava, desea· 

perava·se;.:: o Regente? Ellc tambem chorava do modo mais commovec.lor. Não se fi

xou nem ordem, nem ceremonia l para o embarque da côrte. O Regen te e o infante de 

Eapa,uha chegara m e m um coch e: ao caes de Belém, sem o acompanhamento de um 

a6 cr1ado ou guarda, nem se encontrou quem os rcceUesse officialmente. Seguiu oRe· 

•ente na galeota par a a n au Prinripe R eal. Jll estava elle embarcado~ guando appare

ce'! no m esmo caes D . Carlota J oaquina, q ue com s uas filhas, damas e D. Mipel 

(cnanç.a d e 5 annos) demand ou a n a u Ra1.'nha de P ortugal. O principe D . Pedro eape

rou com seu aio, no caes, a rainh a, sua av6, que se atrazara no camlnho e que era ac:om

pallhada por duas damas. Nova" sc:enas, e talvez mais pungentes, succederam n•te 

momento; porquanto a rainha doente recusava embar":Rr. Gritava~ chorava. conside

rava-se roubada, arrastada ao s upplicio, levada ao patibulo. Com muita difficuldade 

IC?Sraram as dama!~ transferil·a para a aaJeota, velejando com ella e com o jovem ~

B!:J'}i.ra a nau ~m (JUC se achava (I Regente." G n I a n t i, CompenditJ d• Hi.tlorut ;/o 

Tejo, escoltada por varios navios inglezes de guerra. Eram • 

ao todo 16 navios de guerra e mais de 40 mercantes. 

Pela manhã do dia 30 entrou J unot com suas tropas 

em Lisboa, quando a esquadra ainda estava á vista, e 

apossou-se, sem lucta, da cidade. 
Batida de um forte temporal, dividiu-se a frota, des

garrando alguns navios. A 22 de Janeiro de 1808 entrou a 

esquadra na Bahia, onde, não sendo conhecidos os succes

sos de Portu~al. enorme foi a surpresa. Ahi recebeu D. 

João em aud1encia a muitas pesso9:s, entre as quaes pa!

ticularmente lhe agradou J oJ'é da Stlva Luboa, que dep01s 

foi visconde de Cairú, homem de notavel illustração, for

mado em Coimbra, e que vivia então em sua terra natal. 

Por seu conselho publicou D. João, ainda na Bahia, um!l 

carta régia, em que declarava aberto os portos do B~as1l 

ao commercio de todas as nações amigas (28 de J ane1ro). 

Esta medida, de grande alcance politico, acarretou con

sequencias que D. João estava longe .de prev.êr, .e pode-se 

contar como uma das causas que ma1s contr1bu1ram .para 

a independencia do Brasil. A extincção do monopoho de 

commercio, que possuía a metropole, e a faculdade de 

de entrar o paiz livremente em transacções com outros 

Estados foram na realidade a independencia commercial, 

a que em br~ve se ~eguiu a política. . . 

Da Bah1a parhu D. João com sua com1hva, a 26 

de Fevereiro, para o Rio de Janeiro, onde havia delibe

rado estabelecer a séde da monarchia portugueza. 

A 7 de Março surgiu na bahia do Rio de } aneiro a 

frota em que vinha o Regente e fundeou junto a ilha da.s 

Cobras. No dia seguinte, em meio de grande enthust

asmo do povo, desembarcou to~a a família ~eal. R~li

zaram-se então grandes solemmdades e festeJOS pubhcos, 

que se continuaram por nove dias. 

D. João VI no Brasil 
1808-1821 

Chegada ao Rio de J anei

ro a noticia de ter a c&r

te deixado Lishaa com 

destino ao Brasil, to

nf'ou o Vice-rei, que era o conde dos Arcos, D. Marcos de 

Noronha e Brito, as medidas necessarias para a recepção, 

preparando alojamento condigno para a família real e pa

ra os membros da comitiva. A cidade, porém, não obstan-
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te seu progresso, era ainda pequena e não estava preparada 

~ara receber tão grande affluxo de gente. Os moradores 

. as melhores ca~as foram despejados para que nellas se 

mst.allassem* os f1_?algos .transfugas, e este despejo forçado 

e v10!ento ( )_ . nao pod1a certamente deixar de aborrecer 

a IJ?-Uitas fam1Üas, que assim pagavam caro o enthusiasmo 

fdac1l daq~elles que se sentiam envaidecidos da presença 

e um re1 . 
. . I?-stallou-se a c8rte no palacio dos governadores, 

edJ.€1c1o em que se acha hoje a Repartição dos Telegraphos, 

e hxou o Regente sua residencia particular em S. Chris

to":a~, na QuJr;ta da. Boa Vi.rla, que lhe f8ra offertada. 

Ah1 ficou res1~mdo coi!l a rainha D. Maria, o príncipe 

D. ~edro, seu filho, e o mfante D. Pedro Carlos, emquanto 

a. prmceza D. Carlota, suas filhas e o infante D. Miguel, 

ficavam em out;a vasta propriedade, pois D. João e 

D. Carlota co~tmuavam a viver separados, embora se 

apresentas~em JUntos_ nas festas e solemnidades publicas. 

Organ~zou D. J oao,_lo_go que chegou, novo ministerio, 

do q1;1al fm membro m~Is Import~~t~ D. Rodrigo de Souza 

Coultnho, Conde de Ltnlzare.r. Dmgm este a política até 

1812, d~ta em que morreu; succedeu-lhe então Antonio 

de .ilrau;o e Llz~IJedo, C~nde da Barca; e a este, em 1817, 

Thomaz .ilnfont? de VtLLa No~Ja Portugal. Bem notaveis 

pel~ compe~enc1a foram alguns de seus ministros e conse

lheiros e a Isto s~ deve naturalmente o progresso material 

razoavel do Bras1l durante a permanencia da família real. 

_ Na verdade, durante esse período, de 1808 a 1821, 

n_ao p_:quen<?s. progressos. se realizaram, quer geraes, na 

s1tua9ao p~hhca do Bras~l, quer particulares, no Rio de 

Janeiro,_ sede da monarchta. Installaram-se as repartições 

e o~ tnb~ma~s _necessarios, reorganizou-se o arsenal de 

marinha, mshtum:se uma academia de guardas-marinhas, 

creou-se u~a fabnca ~e polvora, localizada á margem da 

lagoa Rodngo de Freitas e depois mudada para a Raiz 

da s~rra d~. Estrella; fundou-se o Hospital Militar, o 

Arcluvo Militar, ~ Irrwr~nsa regia, a Escola de Medici

o~, um Labor~torw ch1mJCo, um Instituto vaccinico, a Bi

bhotheca pubhca, etc. Para organizar uma academia de 

R (*) Bastava qu e ! e inscrevessem nas por(as das l.!&sas a s iniciae-s P R (Princi e 

e~e~t e) para qu e os m c~ •·ad orC"s t ivesse m de aband onai -as. Estas iniciae·8 f~ram pop• 

elptrl uosamente traduz1das pe lo p ovo, como sig·nificando - Ponha-J~ na rua .' 
1 

' 
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Bellas Artes, mandaram-se buscar á França alguns gran

des artistas, entre os quaes Lebrelon, Débref, TaunaY_, Pra

dier e Grandjean de _.Jfonlif!ny .. Começou-se o serv1ço de 

colonização por mew de Imm1grantes, sen?o fund~da a 

colonia de suissos de Morro Queimado, depois denommada 

No~Ja Friburgo; foram permittidas ~ favorecidas todas as 

industrias· o commercio, tornado hvre com o decreto da 

abertura dos portos, desenvolveu-se muito, attrahindo ca· 

pitaes estrangeiros principalmente inglezes; creou-se em 

1808 o Banco do Brasil, primeira instituiçã_o bancaria do 

paiz, destinada a contribuir para a prospenda_de do com

mercio, mas que infelizmente bem. cedo servi?. para en

riquecer alguns deshonestos, protegidos dos p~lihcos. . 

O Rio de Janeiro cresceu em área e em 1mportanc1a; 

abriram-se novas ruas, calçaram-se outras, _levantara~-se 
edifícios notaveis· iniciou-se o Jardim botamco, onde amda 

existe uma palm:ira plantada pelo proprio príncipe regen

te. Cumpre, entretanto, observar que no 9ue se refere á 

instrucção do povo nada se fez, não se abrmdo nem uma 

escola primaria1 
Em 1815, anniquilado de vez o poder de N apol~ão, 

que foi enviado prisioneiro para Santa Helena, e hy~e 
Portugal dos francezes, era tempo de voltar a famiha 

real para a Europa e logo começaram .alg~s fidalgos a 

agitar esta idéa. D. J oã~, talvez p~r~ se JUshf~car, perante 

os portuguezes, de contmuar a res1dir no Br~sil, elev~u es

te, pela carta de lei de 16 de Dezembro, a categona d_e 

Reino Unido com Portugal e Llf.qaNe.r, passando a denomi

nar-se Províncias as antigas capitanias, em numero de 19. 
Esta nova dignidade do Brasil não desanimou, porém, os 

que desejavam o regresso da c&rte para Portugal. Forma· 

ram-se então dois partidos, um pela volta e outro pela per· 

manencia, os quaes por longo tempo se empenharam em 

lucta viva. 
Em 1816 falleceu a rainha D . Maria e D. João de-

veria ser logo acclamado .rei, mas para mani~estar seu ~en
timento adiou a solemmdade da acclamaçao, que so se 

eff-.octuou em Fevereiro de 1818, com grandes festas. Des

ta data em deante foi officialmente Rei, com o nome de 

D. João VI. Pouco antes se realizara ? casamento. de seu 

filho, o príncipe D. Pedro, com a prmceza austnaca D . 

Leopoldina (1817). 
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Não s6 de successos pacificas foi o período da perma
neRcia da familia real, pois D. João tambem se teve de oc
cupar de guerras, - ao norte com os francezes e ao sul com 
os espanhoes, e ainda da revolução republicana de 1817. 

Guerra com os Francezes 
ao Norte. Conquista da 

Guiana, 1808 - ·· 1817 

Depois de frequentes lu
d as e longas negociações, 
regulou-se m ais uma vez 
em 1802, .pelo Tratado de 

.dmien.r, a questão de limites do Brasil com a Guiana Fran
ceza, ficando estabelecida graças á situação da França, 
vencedora e poderosa, a fronteira pelo rio Araguari. Ten
do, porém, sido ordenada em 1807, por N apoleão, a invasão 
de Portugal, caducaram naturalmente todos os tratados 
anteriores. 

Em consequencia desta invasão, foi a côrte portugue
za obrigada a fugir ás pressas para o Brasil, onde, logo de
pois de chegar, publicou o príncipe regente (1. 0 de Maio de 
1808) um manifesto, em que decla rava guerra ao imperador 
dos Francezes, e m andou ao mesmo tempo conquistar a 
Guiana Franceza. Organizou o governador da capitania do 
Pará uma divisão, que p a rtiu por t erra, sob o commando 
de Jlfanoel J11arque.r d'El~Ja,r, ao m esmo tempo que por mar 
seguia uma pequen a flotilha. C ommandava a praça de 
Cayenna o francez Victor H ughe.r, que dispunha apenas de 
cerca de 700 homens e não tardou a capitular, embarcando 
para a França com seus soldados em Janeiro de 1809. 
Manoel Marques d 'Elvas t omou posse de Cayenna e de 
toda a Guiana e governou o novo t.erritorio até a chega
da do intendente nomeado, que foi J oão Se!Jeriano l11aciel 
da Co.rla, depois Marquez de Queluz. 

Este governador adminis trou sabiamente, recebendo 
grandes elogios dos proprios Francezes, e do novo domínio 
enviou para o Brasil varias plantas de cultura, taes como 
a noz mascada, o cravo da Jndia, a fructa-pão, a nogueira, 
a canforeira, o abacateiro e a canna que conserva o nome 
de caiana (Cayenne). 

No Congresso de Vienna, em 1815, dep ois da quéda 
de Napoleão, ficou estipulado que Portugal restituisse á 
França a Guiana conquistada, o que se fez em 1817, fi
cando o limite, como primitivamente fôra, pelo Oiapoque. 

• 
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Os francezes, porém, continuaram .a baralhfr a geo;;;:l~l~ 
da região, pretendendo que o 0Japoquc osse o 

mais para o Sul. 

Guerra com os Espanh'?es, 
ao Sul Província Cisplatina, 

1801 - 1821 

Em ]801. t.endo rebenta
d o, n a E uropa, a guerra 
enirc P ortugal e Espanha, 
rompera m t.ambcm hos-

til
.d d l do Brasil entre brasileiros e e~panhocs. 
1 a es no su ' · l 1.. s no Rw Grande 

~~~~a;~~~~d~d:;;~l~s ;~~~::1 eJJ~ 1~;tJUar.J t~;e.rt dedSou-
. de 1801 conqms an o os 

za, terminou no propno anno , ' t E tado 
brasileiros a m aior p ad.e do que c actualmen e o s 

do Rio Grande do Sul. B ·t do D J oão a desordem 
I ogo ao cheo-a r ao ras1 , ven · b 

ue l~vrava n as ~olonias esp anhola.s d_o Pra l a, ~once cu a 
?déa de annexal-as, encetando nlgD 1açJo:_s, qu {\[h~cd~s~~fd~ 
A princeza D. Cartola. esposa c c . oao e d Eu
Espanha, entabolou por sua vez, quando se eu na 

I O XIX 
DATAS PRINCIPAES DO S ECU ' 

Guerras no Sul, co~ os .c.spanhocs 
180 1 - 21 

1808 
1808 - 21 
1808- 1' 

1815 
181 6 
1817 
1820 
182 1 
1822 

1823 

1824 

1825 
1826 
1828 
1831 

1834 
!835 

1836 

1837 
1840 
1842 

Tra~smigração da l•pmtlm H. l!a l • 
O . J oão VI no Bt·as tl Fr nC'e-a·s · co nquista e rec; tituição d n G U1 
G u er ra ao N o rte, com os a ' 

Elcv~~~~ do Bra~ i\ a re i.n~ 
Morte do rainha D. Ma r1n 
Revolução r c:: p ublil:ana tle Pet•namh uco 
Revolução em Po rtuga l . 
Annexação d?. ~~; l~.do Ct$platmo 
9 Jan eiro. O F 1co . . 
7 de Setembro . A l ndep(: ndcncu\ -. . . d r 
12 deOu tubro. Acc!a m a~-ã~ ele O 1 ct.lro l tn ' \D o 
M a io Assemblêa C on s. tt t tnnte . J J3 1 . 
2 de julho. E xpulsão do gl!nera l. l\'l.nc.letra n 8113 

N ovem bro. Di5:solu~ão. J n on ~hhn~tc 
'J5 lleMarço. C o tlStttuu;ão d o_ l_nlpcno 
2 de Julho. Confedcra r,iitl do l!.qt~tH.Idr Brasil pot' Port ugal 
R econhecimen t o da l nrl C'pcnden cta o . 
Assembléa l .egislutiva . . . . . . 
f ndcpenden cia da ]'rovtnCt!l Cl~l) } aut ma 

13 Mat·ço. N oit e das gar ru taJus. 
7 Ab1·il. Abdicação de _D . p cd•:o I 
7 Abril. R egenciu prov asor m trtna . 
17 Junho. R egl.:n cia p~~ma neníe tnnn 
12 /\ gost o. Ac! o A<hhcwnal 
20 Setem bro. Inicio ~a 'l!~ rt•a dos Farrapos 

J 200u t bbroBR;~Ín c'io lF::~1a (Guerra d os Farrapos) 

~ N~~~n~b~o . 8R~~1:bl ~ca de P_lt•at~ni (Fana pos) 
19 Setembro. Ucgt nc•a Arau)~ 1:'d01d d D Pedro U 
23 Julho. Proclamação da rna ao n a c e . 
]\'\aio. R evolta de Sorocaba 
Junho. R evolta de Barbacena 
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ro~a a a!teraç5o politica em virtude da qual a E h 

d: 11r::cifi~ ~~:Jtr:s;a~hcl~n~~r~~ncez e todo.s os m!~bro~ 
França, negociações no sentido de pr;sos e mteprnatdos na 
monarchia de · ll ormar no ra a uma 
contrariad~s p;!l~e se~~e~n a propri~ a. rainha. Estes planos, 
mallograram-se im!.ed· t 0 do tmEtpe e pela Inglaterra, 
da independencia comi: ~:;e:me. < m 1810. a revolução 

P?si~ão ias autoridades ç espanhol~~e~b~ij~:~ pela de
;~~t.as o Prata um longo periodo de agitação en:~e~~~; 

Em 1811 estavam os esp h d ·d , Montev1·d' ·t· d an oes re uzl os a posse de eo, s1 1a a por um e · t d B . 
por outro da Banda Orient l xercl o e uenos-Atres e 
tiga.r, quando D. João se de~·d·com~~nd<i;do por Jo.ré ,1r
a revolução da ind d · 1 m a m ervrr para combater 
tevidéo t~pen encta. Levantou-se o sitio de Mon-
. ' os argen mos voltaram p B A. t~gas retirou-se e já o exercito de DaraJ ~ ue!los t tres, Ar

ri U · d · oao ta a ravessar 0 

o rugual quan o, por mediação do minisho inglez no 

1845 
1848 
1850 
1851 
1852 

1861-65 
1864-70 

1870 
1871 
1873 
1885 
1888 
1889 

1889- 91 
1891 

1891- 94 
1893 

1894 
1894-98 

1895 

18'!6- 97 
1897 

1898- 902 
1900 

~arço . Pacificação do Rio Grande 
ovemhro. Revolta Praie ir·a 

No~embt:o: Lei contra o trafico 
~alo. ~mc•B da guerra contra Oribe e Rosas 
o~::~~~Chrfs\i~ha de Monte Caseros 

Gl!e~ra do Paraguai 
isus·~ dabpropas:anda republicana 

. . e em ro. Let do Ventre Li"re. 
lmc10 da Questão religiosa 
28 Setembro Libertaç-o ·d 13 de Maio .. A Aboliçã~ os escravos sexagenarios 

l~ ~ovemt,ro · ~j:oclamação da Republica 
Gove~~~n;,.r~~isor~and eira nacional republica na 

~40Fevcrbeiro . MConstitui~;o da R epu blica 
:.> ezem ro rt d D P d Fevereiro a· N ° e be · Ge ro li em Paris Fonseca ovem ro. overno constitucional de Deodoro da 

~f:N~~:'!í,~~ GC~~ d'Ejtado: dissolução do Congresso 
Gover~o de Floria~~a~ci~:t;enuncia de Deodoro 

~dve'i,e'~o . ~evo~ção Federalista do Rio Gra nde 
13 Ma:ç~.nFi:· da e;eo~t~ da Armada . 
Gov~rno de Prudente d:aJ:r!~mada no Rto de Janeiro 

~:~:;~?~oO~~~d;~~!ar ilha da Trin~ade pelos Inglezes 
24 Junh~ . Morte deoSald~~f.aB;ts'tno li l ig:io com a Argentina 

lista a ama, fun da Revolução Federa 

Ca"!panha de Canudos 
f:IJ'o. Revolta da Escola Militar 

eb~c~vembro . Attentado contra a v ida do President e- da R~pu 

Governo de Campos Salles 
Dew.embro. Solução do litigío entre o Brasil e a França 
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Rio de Janeiro, lord Strangjord, foi assignado o armísti
cio, declarando D. João a sua neutralidade. 

Em 1816, tendo-se reaccendido no Prata a revolução, 
chefiada ainda por Artigas, interveio o Brasil novamente, 
solicitado por dois emigrados políticos, um argentino e 
outro uruguaio, para pacificar a Banda oriental. O exer
cito brasileiro, reunido no Rio Grande, foi reforçado por 
uma divisão portugueza sob o commando do general 
Carlo.r Frederico Lec6r, que viera de Portugal, rompeu 
logo as hostilidades e ganhou varias batalhas, das quaes 
a mais notavel foi a do logar denominado lndia 3/uer
la, em fins de 1816. Ao mesmo tempo que o exercito, ope
rava no rio da Prata a esquadra portugueza, que logo sub
metteu a cidade de Maldonado. As forças de terra penetra
ram tambem em Maldonado e logo depois em fl'Iontevidéo 

(Janeiro de 1817). A maior parte do paiz permanecia, porém, em poder 
de Artigas, que continuou a exercer hostilidades, succe
dendo-se amda por tres annos, em todo o territorio da 
Banda Oriental, as guerrilhas. O general Lec6r, depois Ba
rão de Laguna, conseguiu afinal, pouco a pouco, conquistar 
aos caudilhos todo o paiz, secundado por Manoel fl'Iarque.r 
de Souza, J oaaquim Xavier Curado, João de Deu.r Menna 
Barreto, Bento Manoel Ribeiro, José de Abreu (depois 
Barão de Cerro Largo). Palricio Corrêa da Camara, José 
Castello Branco (Conde da Figueira), Caetano Canabarro 
e outros valentes militares. 

Em principio de 1820 (22 de Janeiro) feriu-se fi-
nalmente a decisiva batalha de Taquaremb6, com a qual 
se estabeleceu, de facto, o dominio do Brasil :::. bre a Banda 

Oriental. Artigas pretendia ainda continuar a resistencia, po-
rém um de seus caudilhos, Ramirez, revoltou-se contra el\e 
e obrigou-o a refugiar-se no Paraguai, onde morreu em 

1850. A Banda Oriental uniu-se então, finalmente, por fe-
deração, ao reino do Brasil, com o nome de Estado Ci.r
plalino (31 ele Julho de 1821 ). 



CAPITULO X X I I 

PRÓDROMOS DA INDEPENDENCTA 

Discordia entre Portugue
zcs e Brasileiros. 

O sentimento nativista is-
t ' . ' o e, a anbpaíhia ou ri-
validade entre Portugue-

l zes e Brasileiros que jf1 

se :cve ar~ n as ludas dos Emboaba.•· e Jl!aJ"cal ' d. , 
m a ts se fo t I eJ", ca a vez 
t.' - . l accen uam o, n o proprio período da adminis-

l
taçJao d_treda de D. J oão VI. A presença da côrte no Rio 

l c aneiro auo-men' o · . cordia . e c u ~esmo mmto os mohvos de dis-

t 
''pois o govet:no,_ afim de aquinhoar a chusma de por-

uguezes para aqtn vmdos t f . . lcL . d T L • ' en re os quaes ·unccwnariOs 
r 1 a ?S:., m 1 1 ares, cnados c protegidos, enchia delles a~ 
~~p~rüço~s c p~ra cll~s multiplicava as sinecuras. Os bra
~~ edros na~ podram ver com bons olhos a preferencia odio-
, os ~or uguezcs e pouco a pouco se fazia bem fund 
~epa~açao et;tre uns e outros, divid idos em dois partido~ 
uunugos. Tmham os portuguezes todas a f "l"d d 
v- nía d , · s ac1 1 a es e 

" gens, em ecnmento dos naturaes do aiz· era 
gantes ,e oppres.so~·es. Fra~assavam, de tal s~rte,' as er:: :::~~ 
ç~s que os brastlcu·os haviam depositado na acça:-- 1 PP . 
c1pe re ·c t 1 o r o nn-

'f\1" g n e,. puanc o este proclamara, logo depois de che-
g~ 'I nof melam esto em que declarou guena á França que 
vm la un ar um n ovo ilnperio. ' 

Revolução de Pernam
buco, 1817 

Em 1817 rebentou em Per
n ambuco uma revolução 
de caracter nitidamente 

· l . . republicano, movida prin-

~~~a Al~~~edpcla ~n~mosid_ade ~níre brasileiros e portugue-
1. - do naüvtsmo, mflutu poderosamente para a re-

vo uçao o esgosto que lavrava por todo o Brasil por causa 
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da situação de penuria financeira. A presença da côríe 
ex1g1a despesas colossaes c o povo ia-se exgoíando em 
impostos para aUender ao luxo c aos desperdícios da fa
mília real, á manutenção de legiões de apaniguados, ás 
obras do Rio de J aneiro e ás despesas das guerras. 

Organizou-se a revolução no l ceife, mas contava com 

elementos na Parahiba, Bahia e Rio de J aneit·o. 
Governava a capitania de PernamLuco o desemharga

dor Caetano Pinto de .fliranda .7lonlenegro, hornem de 
caracter brando e a t é tímido, quando um. pequeno inci
dente veiu provocar a revolta, precipitando a execução de 
planos ainda não ll.1teiramcnte combinados. Este incidente 
foi o espancamento de um portugucz por um soldado do 
do regimento dos Henriques (*). As providencias que tomou 
o governo e o modo pelo qual se referiu, em ordem elo dia, 
aos brasileiros de id~:ts avançadas, irritaram profunda
mente a estes, que se reuniam habitualmente em casa do 
negocian te D omingoJ" Jo.Jé J!farlinJ". 1<:ra Domingos José 
Martins n atural do Espírito Santo, passara muito cedo á 
Bahia e vivera ainda longo tempo na Inglaterra, donde 
voltara, fixando resiclencia no Recife. Ahi propagava as 
idéas liberaes mais adeaniadas, sendo sua casa um centro 

de patriotas exaltados. . 
Sendo levada ao governador uma denuncia a respeito 

das reuniões que em casa de l'ladins se rcalizaYam, con
vocou aquellc um conselho de o[ficiaes poriuguezes c nessa 
reunião se combinou a p risão immediata c o processo dos 
denunciados, que eram apenas sete. Pcocedeu-se á prisão 
de alguns delles, m.as quando a 6 de l'larço o brigadeiro 
ilfanoel J oaquim BarboJ·a, deaníe dos de111ais officiacs do 
regimento de artilharia, deu voz de pri~:::;.o a JoJ"é de Bar
roJ· Lima, p or a1cunha o Leão Coroado, este, furioso, de
sembainhou a espada c arremeUeu contra seu superior, 
matando-o, sem que se oppuzesse nenhum dos presentes. 
Dada esta insubordinação, lavrou logo a revolta e come
çou a reinar a anarchia na cidade, tratando o governador, 
apavorado, de se encerrar, com sua familia, no forte do 
Brum.•Os revoltosos P'*zeram em liberdade os presos das 
cadeias e lhes deram armas, com o que houve logo uma 

verdadeira caçada aos portuguezes. 

(*) Regimento creado em recordação do Lra vo H enrique Uiss e constituiJo ex. 

çlusivamc.ntc de solJ~,dos ncs ros. 



• A este tempo. assumia~ a chefia. da revoluçio Do

mmoo.r Jo.rl Alartuw, o cap1tão Dommuo.r Th.eotonio Jor

lt e o coronelllfanoel Corr2a de Araujo, que se apoderaram 

dos estabelecimentos publicos e nomearam chefes subal

ternos para as forças. Dirigiram-se os revoltosos para 0 

forte do Brum e procuraram parlamentar com o gover

nador, que, covarde~ente, assignou uma capitulação ver

fOnh?sa, com a condição de poder e~harcar para o Rio de 

Janeiro com as pessoas que o qu1zessem acompanhar. 

A tropa adheriu toda aos revolucionarias; dos officiaes 

portuguezes, uns foram recolhidos ás prisões e outros em

barcaram com o governador. 

Depois da capitulação do governador Montenegro 

reuniram-se dezesete dos principaes chefes revoltosos ~ 

organizaram um governo provisorio, composto de cinco 

membros: o padre João Ribeiro, Domingo.r Theolonio 

Domingo.r Jo.ré llfartin.r, Luiz de .Mendonça e llfanoel Cor: 

r2a de Arau/o. Para secretario foi escolhido o padre .Jfi

ouel Jo~fllm. de Almeida e Ca.rtro, ~ais. conhecido por 

Padre .Jfiguelmh.o. Este governo prov1sorio publicou um 

manif~to, em que r~s~mia os f~ctos succedidos e expunha 

as queiXas dos bras1le1ros patnotas contra a monarchia; 

adoptou plenamente a forma republicana e instituiu uma 

bandeira nova; mandou emissarios á Bahia, á Parahiba 

ao ~io Grande e ao Ceará, afim de propagarem a idéa re: 

pubhcana; tratou de organizar tropas, restaurar fortifi

cações e formar uma pequena esquadra. Dos emissarios 

são mais conhecidos Jo.ré .Jlartiniano de Alencar que foi 

ao. Ceará, onde o ~rendera~, e o padre Jo.ré lg~acio Ri

!Jetro de Abreu e Ltma, ma1s conhecido pelo appellido de 

Padre Roma (*). Este foi preso na Bahia, logo ao desem

barcar, mal tendo tempo de lançar ao mar os papeis que 

podiam comprometter os bahianos adeptos da revolução 

e foi fuzilado logo depois no Campo da Polvora. ' 

Chegadas á Bahia as primeiras noticias da revolução 

pernambucana, ~ratc~m logo o Çonde dos Arcos, que go

'Yernava essa .cap1tama, de orgamzar a repressão, chamando 

as armas Yar10s corpos e comprando navios, que armou em 

(*) Abreu e Lima, que depois de enviuvar se f iJt.era padt·c. fui u ma das maia DO• 

bres l·u~~ desta revolt!' c deu ~Jello exemplo de civ ismo, não só destruindo 8 8 
pro•u 

da cuJQpiJcadade de m~.doo ba lua nus, } d'aa a ioda murrt;pç,ltJ çurajosaJQCJl te, a ~hqr. 

tflf Otl JOJpdoa a <iUC f~Jilii: !D J'OP(al'la au COl'&çiu , 

Ao marechal de cam~ Jollli'fllm de Af.e~lo Leitf 

o •oojrnutno de Lacerda confiou o commaDdo da d1vislo ml

e ao capitão-tenente Rujino Peru Bapti.riJJ o da flo

tilha. 
A 25 de Março chegou ao Rio de janeiro um navio 

dos revolucionarias, arvorando a han eira republicana 

e conduzindo o governador Montenegro e os que o acom

panhavam. Este na~io, qu~ foi aprisionado! sendo p~ 

a tripulação e r~colhidos .á ilha das ~~ras, mcommumca

veis, os passageiros, confirmou a nobc1a, que pouco antes 

chegara, da revolução. Trato~ então o gov~o de. prov& 

á segurança da cidade, organizou uma f!otilha, CUJO c~m

mando foi confiado a RodriH Jo.rl Ferretra Lobo, e env1ou 

tambem tropas, mandando para dirigir as operações mi

litares em terra e depois governar Pernambuco, o general 

Luiz do Rego Barreto. Chegando todos a Pernambuco, as

sumiu Rodrigo Lobo o commando supremo das forças de 

mar e tratou de estender o bloqueio do rio S: Francisco 

até o Rio Grande do Norte, emquanto Cogominho, tendo 

atravessado Sergipe e Alagoas, alcançava tambem Per

nambuco, b~tendo ~prendendo ~u~s tropas ao proprio Do

mingos Jose Martms nas proxrm1dades do cabo de Sto. 

Agostinho. 
O governo provisorio, jue est~va. reduzido~ dois mem

bros effectivos, o padre oão R1heiro e D~mmgos. Theo

tonio, pois Martins fôra preso e os. outro!~ d01s se de~avam 

ficar em casa pretextando molesba, qu1z então cap1tular, 

mas o almirante Rodrigo Lobo de tal modo respondeu, 

que se entendeu melhor co11:ferir a dictadur~ a Dol!'-ing<?S 

Theotonio, o qual torno~ amda a Lobo, afrm de di!'Cutir 

condições, mas logo apos resolveu orde11:ar a re.tirada. 

A 19 de Maio começaram os soldado,s a desfilar. na d1~ã~ 

de Olinda, sem que soubessem, p_orem, aonde 1am. A noi

te aquartelaram os fugitivos no Engenho Pauli.rta, perto de 

Olinda onde os chefes combinaram o abandono dos sol

dados 'e a fuga de todos, disfarçados, e em rumos diffe

rentes. S6 o padre João Ribeiro permaneceu, mas durante 

a noite se suicidou, enforcando-se em uma arvore. Na ma

nhã seguinte os soldados, vendo-se desamparados de seus 

chefes, debandaram. 

Abandonada a cidade pelos revoltosos, os moradores 

do Reçifç r~tauraraJP í1 ill,ltoridade da moparçhia, Ro-
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drigo Lobo desembarcou e tomou posse do GoYerno. 
Pouco depois entrou tambem Cogominho com suas tro
pas, que procederam barbaramen te, indo ao Engenho Pau
lista, onde desenterraram o corpo do p adre João Ribeiro 
c lhe a;rancaram a cabeça, levando-a para o pelourinho 
do Rcc1fc. 

Durara a revolta apenas 75 dias, mallogrando-se o 
sonho dos patriotas republicanos. Os cumplices do movi
m ento foram perseguidos, presos e remeHidos para a Ba
hia, em numero de 113. Na B ahia installou-se um tribu
na l militar, que logo condemnou á morte Dorningo.r Jo.ré 
_}farlitlJ', o Padre 3liguelinho c alguns outros, seguindo
se immediatélmente a execução das sentenças. 

Chegando a Pernambuco o general Luiz do Rego 
Barreto, que era o governador nomeado, decretou o se
qu estro das proprieclades dos implicados na revolta e ins
tallou nO\'O tribunal militar, para substituir o da Bahia. 
Este novo tribunal lavrou igualmente muitas sentenças de 
morLe e foi substituído por um tribunal civil ainda peior. 

Afinal, por occasião de sua acclamaçã.o, a 6 de Fe
vereiro de 1818. mandou D. João VI que se concluíssem e 
suspendessem todas as devassas, e que não se fizesse pri
são, por motivo da revolta, dessa data em deante. Os réos 
cuja responsabilidade estava apurada foram remettidos 
para a Bahia e ahi permaneceram encarcerados até prin
cípios de 1821, quando foi, finalmente, pronunciada a 
nullid ade de todo o processo, em vista dos grandes vícios 
nclle encontrados. 

CAPITULO XX 1 I I 

EFFEITOS, NO BRASIL, DA REVOLUÇÃO DE POR
TUGAL .EM 1820 - RETIRADA 

DA FAMILIA REAL 

Esmagado o imperio de 
Napoleão pela victoria dos 

Revolução do Porto, 1820 exercitas alliados europeus 
sob a direcção do duque 

de Wellingt:on, em Waterloo, restauraram-se nos paizes 
da Europa as antigas dynastias, que logo entraram a abu
sar de sua nova força, tolhendo as liberdades conquista
das para o povo pela Revolução Franceza, e exercendo o 
despotismo. Em 1820 rompeu em Cádiz, na Espanha, uma 
revolução contra a tyrannia do rei, sendo proclamada a 
Constituição de 1812, que este violara gravemente. O 
monarcha submet.Leu-se rapidamente e prestou de novo 
o juramento dessa constituição, que a\.,olia as instituições 

oppressoras. 
O triumpho rapido da revolução espa hola provocou 

em Portugal e em quasi Lodos os paizes d a E uropa revoltas 
semelhantes. Em Portugal supportava o povo, desde que 
se ausentara a família real, a oppressão do governo despotico 
do marechal inglez Bere.r)ord, incumbido da regencia do 
paiz. Ao lado dos vexames desta tyrannia, supportava o 
povo portuguez o peso de numerosos monopolios e privi
legias da Ingla terra e sentia-se ferido em sua natural vai
dade com a permanencia de D. João VI no Brasil, pois 
Portugal assim havia passado a uma posição muito se
cundaria.Explodiu, pois, em Agosto de 1820, na cidade 
do Porto, uma revolta, dirigida pelo desembargador Fer
nandes Thomaz e pelo ouvidor geral Silva Carvalho. Or
ganizou-se uma junta governativa e reuniram-se novas 
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Côrtes, ou Camara~, sendo expulsas as antigas. O m oYi

mento estend eu-se logo por todo o reino, sendo em Setem 

bro vidorioso em Lisboa, para onde se hansferiu a Junta 

do P orto. Os arr imos, em Lisboa, achavam-se p repa rados 

para o m ovim en to, pois a inda bem pouco antes, em ] 81 7, 

fôra s:uffocada c~m g~ande v iolencia c muito sangue a 
~entabva revnluc10nana de G omes Freire de Andrada . 

Effeitos no Brasil 

A noticia ela revolução 
foi recebida com enthu
siam o no Pará, M ara nhão. 
P ernambuco e Bahia on

~e era _Predominante o p artido portuguez, a el la adhe;indo 
1mmedratamente as gua rnições militares. 

N o R_io de J ~neiro, o~de a noticia ch egou e~ meiad os 

de Fevere~r<?, hesitou o re1 algum tel?po entre os pa recere!' 
de seus mm1stros e acabou por p ubhcar a 24 de F evereiro, 

mas dat ados de 18, dois decretos : o primeiro determinava a 

pa rtida do príncipe D. P edro para L isboa, afim de gover

n a r a parte européa do reino e remeHer ao Rio o projedo 

de constit uição que as Côrtes formulassem ; o segundo con

voca':a no Rio ~e J aneiro p_rocuradores ou . represen tantes 

das cidades e v1llas do Bt·asii , das Ilhas e das colonias da 

Africa e da Asia, afim de estuda rem as reformas necessa

rias ~seu~ pa izes. R ejubilou o pa rtido brasileiro com es tas 

providenCias, que, ao contrario, assustaram e irritaram o 

P<~;r~ido p~rtu~uez, dan<;J o em resultado um pron unciamento 
m1hta r. N o d1a 26 saluram de seus quarteis todas as tro

pas, em a tíitude revoltosa, exigindo j uramen to immed ia to 

da constituição que viesse a ser votada pelas Côr tes. 

Entendeu-se con~ os revoltosos o príncipe D . P edro, que 

lhes trouxe, ao f1m de pouco t empo, do paço de S . Chris

to;ram, um decreto datado de 24, em que o rei approvava 

e JU rava, conforme fô ra ped ido, a constit uição que as Côr

tes estavam elaborando (*). 

(*) 11Conseguiu agora D . Pedt•o c_1ue o I'C Í1 a fim de dar UHHl d~ n•ons traçiío pu bli

ca dn boa _fé c lea ldade com que accc•tava a nova o rdem de coisas, se tra nsferisse aos 

paços ~a c1.Jade, e passasse o:dem a toda a .familifl. rea l pa ra fazrr out ro t a n to . Qu a ndo 

D . J oao v • u~ ao en tra r· na c:Jdadc, a m ulí 1d ão de pop ula res a tira r-se em tum ulto so

bre a s ua c_arrun~em, esfrug·1ndo os ares co n' v oze1 ias estrepitosas, gTi!-os d csco m pnssu 

~l.os c !epctJd_os v 1vas, p~nsou chcg~do o seu ul t imo d ia c, pallido, desf igurado, t.remulo , 

~alen C J OSO, nao p o ude v er nem O U V Il' o q ue e m (orno dc llc se pu.ssaYa . Deixo u machinul

mcn(c que o p ovo lhe tuusse os ca va llos do coche c o puxasse a t. é a o paço, on d e em [ 

1~ 

Retirada da Fam.ilia Real 
1821 

No dia seguinte, 27 de 
Fevereiro, reunido o Con
selho de ministros, assen
tou-se ser conveniente que 

se transferisse novamente a côrte pa ra Lisboa, e D. João 

VI, embora contrafeito, publicou a 28 um manifesto, em 

que declarava ao povo esta resolução, providenciando lo· 

go para as eleições dos deputados brasileiros ás Côrtes de 

Lisboa. 

A noticia da proxima retirada da côrte despertou na 

população sentimentos desencontrados, desejando uns 

que o rei partisse e se fizesse logo a independencia e a re

publica; outros que deixasse seu filho, o Príncipe D. Pedro, 

para com elle se fazer em breve a independencia, e ainda 

outros que se negasse a ir pa ra Lisboa. 

~esolve_u ~final D. João VI deixar como regente do 

Bras.d ao prmc1pe D. P edro c começou os prepara tivos da 

parbda. Nas vesperas da da ta f ixada pa ra esta, devia-se 

proceder á eleição dos deputados do Rio de Janeiro ás 

Côrtes. Reunidos os eleitores no dia 20 de Abril no edi

fício da Praça do Commercio, ou B olsa, situado' á beira

mar, na rua Direita, dividiram-se as opiniões e a sessão 

tom~m-se Lumul~uos~, quere~1do muitos que seapprovassem 
med1das contran as a regencw de D . P edro. Conseguiu en

tão este, de seu pac, ordem para q ue se d issolvesse a assem

bléa por intervenção da tropa. Com isto se revoltaram al

guns _exaltados e reÇentou entre os civis e a tropa grande 

confl1cto, em que houve numerosos morto~ e feridos. 

Embarcou finalmente a familia rea l e a 26 de Abril 

de 1821 sahiu barra fóra, pa ra a Europa, a numerosa fro

ta que levaya não só a ella, mas a cerca de 4. 000 pessoas 

e grandes nquezas carregadas do Brasil. R efere a tradição 

Lra ços . o car l'ega ram, d t> posita ndo o n o fo po dos escadas. !Vlais morto Que vi vo fo i 

~e los tcf·iJ fa nbul{bs lc;vado lis ~a n cHas, em I] ue~ chora. ndo com o u rna cria n ça c im L;ell i-

0 p e o 1 10, u uc1ou po1· d 1versas ' czcs a paJa v ra "Con.rl iluição", m ostrando oppro

va•· o CJU C. com m ettcra O . P ed1·o . 

d''Salvar~n~ us fo r.t a lczns c '?;t nrc vios.dc g uerra <.ln corndos no 1mr to; desfil o u a tro 

pa a guarm çao, rc.:t! J~ou-sc .bciJa-m<i(J : lllum in ou-st• n ciJadc c preparo u-se o t hca tro 

pa ra u m'!- . r c.f:'rcsen t uc;;_tO Jlflf n o ( Jca. D <.• J.xou -se o f c i levar á sala d o especta culo o u,·i 

coj pac .. Jcn c ut. ói S rccJf n çõcs multipljc-ndas de vc l'sos u llcgo 1 · i co~ ; ag rad eceu fnscnsi
1

~ 
v~ m;oJe ~s vavns, bruv o~, _ flVP iu usos. ns sa ndu\'Õcs (JU C Ih (.• d irig iu o povo· seu CQra 

'jii;lo~·a a 'doa, B~~~';t up p nnudo por m a!,) u ;•. I a i, cJt•c ulto :se pode d cscr~vcr:" Galant i, 
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que o rei, banhado em lagrimas, não se podia conformar com 
a partida (*) e_tam~e!ll. que, n~ momento d~ suspender fer
J"O o seu navw, du·1gm ao fJlho as segumtes palav ras: 
"Pedro, o Bra.sil bretJemenle .se .separará de Porlugal,· .se a.s
J"Ítn j 8r, põe a coroa .sobre a lua cabeça, an/e.s que algum aven
tureiro Lance mão delta. " 

' (*) "Banhado t:m lagrim as, balbuciando palavras d csconn exus e corfadas com 
solu(,.os rcpd•Jos, offcrecia o Rspcdo v-isivcl de uma dor penelnmte t.JUe lhe ~uffocv:o 
o peito e acaLt·unbava o espirilo. Rra.til, Bra.o·il! repetia a miudo, cahindo t at~1bc111 l~IH 
uma cspccic de dcliquio assustador, t' l'ompcado de suU ito em vozes e gt:stos swgu) ~,rcs, 
como quem desperta de um son ho atribu lado. Ahrnçavn a fiU1a querida, a nora c ne
tinha, <IU C a bordo r·ccebiam as dcnadc iras despedidas. Apcrfnva convulso us mãos_ d os 
subditos predil..:dos de quem se scparc:lvn: commovin a todos com accen{ os e tnaaufcs. 
Luçõt:s nngustiadas; concedeu quantos litulos e coodccornçõcs lhe pediram os ambi
ciosos." Gnlan(i, H i.rtoria do Bra.ri/. 

CAPITULO XXIV 

REGENCIA DO PRJNCTPE D. PEDRO - INDE
PENDENCTA 

De Abril de 1821 a Setembro de 1822 agitou-se no 
Brasil, de iodos os modos a propaganda da independencia, 
que já de longa data vinha sendo feita. 

Com a retirada da côrte 
ficou o Brasil em situação 

Antes do "Fico" bem delicada. Não havia 
dinheiro nem harmonia; a 

vida encareceu; fizeram-se mais fundas as antipathias en
tre brasileiros e portuguezes. Eram, emfim, a bancarro
ta do paiz e a desharmonia gerat e o príncipe tratou de 
ir remediando quanto podia a tão triste estado de coisas, 
reduzindo as despesas, tomando contas severas aos que 
recebiam os dinheiros publicos e concertando os males da 
administração, ao mesmo tempo que alargava as liberdades. 

Tres partidos políticos principaes se formaram então 
no Rio de Janeiro e nos principaes centros, procurando cada 
qual predominar sobre o povo: o republicano, o monarchico 
e o poriuguez. Os dois primeiros aspiravam á independen
cia do Brasil; o uliimo pretendia a volta á situação primiti
va de colonia, com as liberdades cerceadas e a oppressão 
dos portuguezes sobre os brasileiros. O desenvolvimento ma
terial, mental e moral da antiga colonia não poderia, po
rém, tolerar o predomínio deste ultimo partido: os dois pt·i
meiros comprehendiam a maior parte da população e eram 
dirigidos pelos homens mais eminentes; ao partido portu
guez só estavam, naturalmente, fili ados os mais retrogra
dos elementos dentre os natmaes de Portuga l ou seus des
cendentes, bem como a tropa port.ugueza. A animosidade 
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crescente entre os que sy mpathizavam com a idéa da indc

pendencia e os adeptos do partido portuguez manifestou-se 

em varias províncias, por numerosos motins e conflictos. 

Em algumas dellas formaram-se Juntas governativas, que 

recusavam obediencia a D. Pedro, pretendendo submetter

se apenas ao governo da metropole, e assim estava o Brasil 

desunido em administração e o povo dividido por odios. 

Em Portugal, as Côrtes legislativas, irritadas com 

a permanencia do Príncipe á testa do governo do Brasil 

e sentindo que as aspirações autonomistas eram cada vez 

mais consideraveis, não perdiam vasa de opprimir e hu

milhar os brasileiros, tentando cohibir com violencia o 

grande movimento nacional. Assim, depois de determinarem, 

entre outras medidas, a remessa de mais tropas portugue

zas, começaram em Agosto de 1821 a discutir tres proje

ctos importantíssimos: o primeiro, que organizava nas pro

víncias governos provisorios locaes, independentes da 

autoridade do príncipe, e directamente subordinados 

a Lisboa, reduzindo D. Pedro a simples governador do Rio 

de Janeiro e de mais duas províncias do sul; o segundo, que 

mandava se recolhesse o Príncipe a Portugal, afim de aper

feiçoar a educação, viajando pelas côrtes européas; o ter

ceiro, que extinguia os tribunaes e as repartições superiores 

que D. João VI havia creado no Brasil. Era, como se vê, 

um programma de recolonização. Ao tempo em que se 

discutiam esses projectos, iam chegando a Lisboa os depu

tados brasileiros, que logo entraram, quasi todos, em 

grande actividade opposicionista. Eram, porém, a minoria, 

cujos pmtestos a maioria abafava sem difficuldade. En

tre os deputados do Brasil achava-se Antonio Car!o.Y, 

um dos irmãos Andrada.r, a quem o Brasil deveu os maiores 

esforços na causa da independencia. 

Chegadas ao Brasil as ultimas noticias, referentes a 

esses projectos, tornou-se mais viva a indisposição geral, co

meçando os brasileiros a conspirar activamente em socie

dades secretas e a prégar por meio da imprensa a separa

ção. Entre os mais ardentes propagandistas da autonomia 

contavam-se, no Rio de Janeiro, Joaquim G'onçalv,e.Y Lédo, 

J anuario da Cunha BarbO.Ya, F r. Franci.Yco de Sampaio, 

Joaquim Jo,yé da Rocha e Jo.Yé Clemente Pereira,· em· S. 

Paulo, enhe ouhos, Jo,yé Bontjacio de Andrada e Silva. 

Trabalhavam pela independencia, por diversos caminhos, 

r 
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quer os republican os, quer os monarchistas, enviando emis

sarios ás províncias, p rocurando o auxilio das classes ar

madas, promovendo rep resentações das Camaras, etc. Os 

monarchistas foram m ais avisados e resolveram effectuar 

no Rio uma grande manifestação, em que se pediria ao 

Príncipe que, desobedecendo ás ordens da metropole, fi

casse no Brasil. D e S. P aulo vieram, para este fim, varias 

representações, sendo a principal a redigida por Jo,yé 

Bontjacio, em nome da Junta governa tiva ; outras foram 

feitas no Rio, onde mais de oito mil pessoas lhes deram suas 

assignaturas. 

A 9 de Janeiro de 1822, dia 

0 dia do " F ico" marcado para a audiencia, 
estando o Largo do Paço 

. . . e suas adj acencias cheios 

de povo, fOI recehtda a commtssão do Senado da Camara 

(instituição correspondente ao que dep ois. se chamou Ca

mar~ Municipal, e hoje Conselho Municipal) do Rio, cujo 

prestdente, Jo,yé Clemente P ereira, leu um v ibrante discurso, 

e~ q.ue pedia ao Príncipe se conservasse na regencia. O 

prmctpe D. Pedro, que pouco tempo antes escrevia a seu 

pae jurando fidelidade, achou-se então j ustif icado para falta r 

ao pr.ometti?o pela grandeza da mani~estação e pelo numero 

dos s1gna ta rws das representações e afm al respondeu : "Como 

é f?<Lra bem de lodo.;: e ~~licidade !l.eraJ da nação, u lou promplo, 

dtga ao poiJo queftco. T ransmühda esta resposta decisiva, 

saudou-a a multidão com os vivas m ais estrond osos, apode

rando-se de todos os animos intenso jubilo. Estava assim 

proclamada a rebeldia contra as resoluçC 'S das Côrtes por

tuguezas e, ainda que D. P edro con tinuasse a protestar 

em cartas a seu pae o desejo de permanecer unido a Por

tugal, pode-se c<;msiderar desde então lançada a primeira 

palavra da proxtm a declaração da independencia . 

A divisão port ugueza, que 

Do "F. " , I d d • constava de l . 600 homens, 
1co a n epen enc1a - d" · t" · · 

nao po ta assts 1r 1mpass1-

. . vel ao t riumpho dos bra-

stletros. O commandante da divisão de Voluntarios Reaes 

Jorge de ~11Ji~e~, t endo planej ado a~oderar-se do Princip~ 

e de sua famii1a, para embarcai-os a força para Lisboa, e 
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vendo mallogrado seu projecto, occupou no dia 11 o morro 
do Castello, mostrando querer bombardear a cidade. D. 
Pedro mandou reunir no Campo de Sant' Anna as tropas 
brasileiras e chamou o povo ás armas. Avilez, vendo con
tra si a população da cidade, capitulou immediatamente, 
retirando-se, com a annuencia do Príncipe, para Niteroi, 
com suas tropas, e dahi em Fevereiro foi com ellas obriga
do• a embarcar para a Europa. 

No dia 16 de Janeiro formou D. Pedro novo mmis
terio, chamando ao governo J o.ré Bonijacio, nomeado Mi
nistro do reino e dos estrangeiros, e este eminente brasi
leiro tornou-se logo seu mentor e principal director dos 
acontecimentos políticos. Em Fevereiro se decretou que 
nenhuma lei promulgada pelas Côrtes de Lisboa fosse 
obedecida no Brasil antes do "Cumpra-.re" do Príncipe 
Regente. Em principias de Março chegou, enviada por ordem 
das Côrtes, uma esquadra, trazendo tropas, cujo desembar
que foi prohibido pelo Príncipe, salvo para os soldados 
que quizessem ficar a seu serviço. D. Pedro apoderou-se 
de uma frao-ata e ficou tambem com 400 homens, que volun
tariamente0 adheriram, alistando-se ao serviço do Brasil. 

Emquanto a energica iniciativa de Jo.ré Bonijacio con
duzia o Príncipe a fazer pouco a pouco a independencia e 
estabelecia a ordem no Rio de Janeiro, não estava in
teiramente em paz o resto do Brasil: em muitos pontos ~a
via discordias e em alguns a lucta era franca. Na Bahia, 
por exemplo, estava travada a guerra. Tendo sido nomeado 
o general portuguez Luiz lgnacio Jlfc:de_ira de Mello p~ra 
commandante das armas, em subshtmção do brasileiro 
31anoel Pedro de Freita.r G'uimarãe.r, revoltaram-se os ba
hianos, e com elles entrou .Madeira em lucta, apoderando
se da cidade da Bahia. Manoel Pedro foi preso e remetti
do para Portugal e os patriotas, derrotados, retiraram-se 
para o interior, onde depois organizaram a continuação 
da guerra. 

Em fins ele Março, chegando ao Rio noticias de des
ordens imminentes em Minas Geraes, partiu o Príncipe para 
essa província, onde serenou os animas e conquistou as 
sympathias, tornando logo ao Rio ele Janeiro. A 13 de 
Maio, quando se acabava de saber que o governo ele ~or
tugal notificara aos seus agentes nos portos estrangeiros 
que se oppuzessem 6 remessa de armas e m1mições para o 
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Brasil, o Senado ela Camara dirigiu-se a D. Pedro, pedindo
lhe gue ~cceitasse o titulo de Pro~ecl?r e Dejen.ror. perpel';!;o 
do Bra.rd, ao que respondeu o Pnnc1pe que accmtava tao 
só o ele De)en.ror perpetuo, e não o de Proleclor, «porque 
o Brasil se protege a si mesmo. » A 23 de Maio, ainda outra 
vez se lhe dirige o Senado da Camara, pedindo a convoca
ção ele uma Constituinte brasileira, o que foi feito a 3 de 
Junho. Assim, pouco a pouco, sob a influencia e a clirecç?ío 
ponderada ele José Bonifacio, iam-se os Brasileiros ade
antando para a indepenclencia completa. 

Em Julho entrou para o ministerio lffartim Franci.rco, 
irmão ele José Bonifacio, com o que se tornou ainda maior 
a influencia deste. Tratou-se então de expellir da Bahia o 
general Madeira, que a occupava. Fez D. Pedro convidar 
o almirante inglez Lord Cochrane, que se achava no com
mando elas forças marítimas do Chile, afim de que viesse 
tomar conta da marinha brasileira, e mandou que fosse 
Rodrigo Antonio de Lamare bloquear a Bahia com uma 
esquadrilha. Levava esta flotilha trezentos homens de 
desembarque, sob o commando de Pedro LabaluJ, official 
francez qtw servira com Napoleão I. A 1.0 de Agosto, o 
Príncipe publicou uma proclamação, redigida por Joaquim 
Lédo e endereçada aos Brasileiros, na qual os exhoríava 
á união, dizendo: - "Não se ouça, pois, entre vós, outro 
grito que não seja união . Do Amazonas ao Prata não re
tumbe outro écho que não seja lndependencia. Formem to
elas as nossas províncias o feixe mysterioso que nenhum::~ 
força pode quebrar. Desappareçam de uma vez antigas 
preoccupações, substituindo o amor do hem gel'al ao ele 
qualquer província ou de qualquer cidadL." No dia 6 pu
blicou ainda um m anifesto aos governos das nações amigns, 
expondo a marcha dos acontecimentos e esperando que 
todas mantivessem suas relações de amizade. 

Em Portugal continuavam as Côrtes a menosprezar 
e amecar o Brasil e de tal sorte se azedaram ::ts discus
sões, que os deputados brasileiros já nem t-inham lihenla
de de falar, sentindo-se ameçados na propria viela. A 22 
de Outubro, aca bacla a votação ela Constituição, procedeu-se 
ao juramento da mesma por D. João VI e pelos membros 
da assembléa. Ahi se soube, então, que sete dos deputados 
brasileiros hav iam secretamente embarcado a bordo Je 
um navio inglez, refugiando-se na Inglaterra, onde, em 
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manifesto, publicaram seu protesto contra as violencias 

que haviam soffrido. Entre elles estavam Anlonio Carlo.r 
e o padre Diogo Feij6. 

lndependencia, 1822 

Antes que se desse o ju
ramento da Constituição 
em Lisboa, haviam os 
acontecimentos conduzido 

o Brasil á independencia completa. José Bonifacio, no 

poder, preparara progressivamente o advento da autono

mia, que se deu a 7 de Setembro de 1822. 
Constando no Rio que sérias desharmonias lavravam 

em S. Paulo, para ahi partiu o Príncipe e, tendo consegui

do desfazer intrigas e estabelecer a conc01·dia, dirigiu-se 

á cidade de Santos, afim de inspeccionar as fortalezas. 

No dia 7 de Setembro achava-se, já de volta, ás margens 

do riacho lpiranga, nas proximidades de S. Paulo (*), quan

do á tarde lhe chegou um portador, levando-lhe cartas da es

posa, a princeza D. Leopoldina, e officios de José Bonifa

cio, que nelles lhe transmittia as ultimas noticias das C8r

tes de Lisboa. Pela correspondencia de José Bonifacio 

soube o Príncipe de taes noticias, tão desagradaveis e depri

mentes para seu proprio brio, que logo depois de as ler tirou 

o chapeu e bradou: - "lndependencia ou morte!" Dirigin

do-se então aos que o seguiam, disse-lhes: - "Camaradas, 

as C8rtes de Portugal, querem mesmo escravizar o Brasil; 

cumpre, portanto, declarar já a sua independencia; laços 

fóra ... " Todos os circumstantes arrancaram immedia

tamente o laço f!ortuguez dos chapeus e o rasgaram em 

em pedaços. - 'D'ora em deante, continuou o Príncipe, 

traremos todos outro laço de fitas, verde e amarelo, que 

verde e amarelo, que serão as cores brasileiras. " Nesse mo

mento a guarda, que já tinha formado em linha, respondeu 

com enthusiamo: "lndependencia ou .iflortel" Com este 

brado, que em breve retumbou em todas as províncias, 

estava proclamada a separação definitiva do Brasil. 

Tornou então D. Pedro a entrar (á tarde) na cidade 

de S. Paulo, que logo se encheu de festas, ouvindo-se por 

todas as ruas echoar aquelle mesmo grito, que se tornou 

{*) O lpiranga é apenas um ribe irão, qu e passa pela cidade tlc São P a ulo e cujas 

aguas vão engrossar a s do Tietê. N o local em que se tleu a procla mação ela indcpcnden ~ 

cia está hoj e o bairro do lpiran ga, onde 10c erg ue o M onumcnf n do mc~mo no me 

( Museu Paulista). 
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celebre. No dia seguinte publicou uma proclamação aos 

paulistas, exhortando-os á paz, á união, a defesa da inde

pendencia, e depois de entregar o governo a um triumvira

to provisorio, partiu a 9 para o Rio de Janeiro, onde che

gou a 17 do mesmo mez de Setembro. 
O episodio de 7 de Setembro foi apenas a proclamação 

ostensiva, franca, da separação, que uma série de outros 

successos já haviam praticamente estabelecido. O Fico 

poderia ser talvez com mais justiça considerado uma de

claração de independencia. Ao 9 de Janeiro, como a ou

tras datas igualmente eloquentes, faltou, comtudo, o ca

racter de exterioridade ruidosa e íheatral, necessaria para 

a consagração popular. (*) 

(*) "'Co m effeito, o int er essa nte ep isodi o da viagem que levara o príncipe a S · 

Paulo, co m o seu effeito- em nada mod ifi cou o curso natura l d os factos. Apenas 

teve, d ean te da compreh cnsão ta rda e rudim en tar do p ov o, a clareza s uggestiva das 

imagens, e d e u -lhe a min ucia s ing ula rmente valiosa d e um symbolo, o t op e nacional. 

auri-ve rd e, s uLstituindo a tradicional div isa po rtugueza qua ndo esta foi violenta

mente desp eda çada pel o régio itine rnnt e uo receber, sob1·e a collina d o lpiranga, a no

ticia das d ecisões a z·bi tra rias das Côrt cs d e Lis boa, qu e lhe a nnulla va m todas aH refor· 

mas política s . .. 

lndi!pendenria ou m orte! bradou v.n ronilmen( P no meio da1 comitiva e lectri zada . 

E a revoluç:io t ev e a fin a l um a forma synthetica, a rma d a a o a p er ccbim t n to imm editt.Lo 

do p o vo, encan tando-o pela no ta ro mantica c thcall·ltl , c, com o tantas outraq por ig ual 

d e-t o nanf es , desft! rindo o repentino s urt o de energia pot en c ia l das id t as." E u c l i d e • 

da Cunha , /1' .11/argnu da H i.tturia. 



CAPITULO XXV 

BRASIL INDEPENDENTE PRIMEIRO 
REINADO (l.n PARTE) 

Primeiro reinado, synthese 
geral; 1822--1831. 

Proclamada a 7 de Se
tembro de l 822 a inde
pendencia, começou no 
Brasil o primeiro reinado, 

que durou de 1822 a 183~. Ç>s primeiros actos_ do governo: 
éuja direcção estava prmc1palmen~e n_as maos de Jose 
Bonifacio, foram tendentes a orgamzaçao do novo est~do 
de coisas no imperio que se acabava de fundar: A~s11~1, 
entre outros decreto~ foi assigm~do aqu~lle que mshtmu 
0 escudo d 'arma.s e f1xou como cores naCI<?naes -.o verde 
e 0 amarelo, estabelecendo-se a bande1ra ~a.cwn~l: o 
rectangulo verde, o losango amarelo, o escudo 1mpenal ~o 
centro (Decreto de 18 de. Setem?ro);_ o que conce~1a 
a.mnistia geral a quantos esh vessem 1mphcados em questo.es 
de ordem política; o que ordenava aos p<:rtug~ezes sahis
sem do Brasil dentro de 4 mezes, caso nao qmzessem ac-
ceitar a independencia. . 

Nosso primeiro pavilhão fôra o da Ordem de Chrtsto; 
oo meiado do seculo 18.0 em deante, .o de Portugal; agora 
possuíamos o primeiro pavilhão .na~wnal, e,m que 19 _:s
irellas representavam as Provmc1as: Para, J'1.aranhao, 
Piauhi, Ceará, Rio Grande do N<;>rte, Pa~~hiba, Per
nambuco, Alagoas, Sergipe, Bah1a, E.spu·1to_ Santo, 
Rio de Janeiro, São Paulo, ~anta Catharma,. Sao Pedro 
ou Rio Grande do Sul, Mmas Geraes, Gmaz, Matto 
Grosso e finalmente a Cisplatina, unida por federação 
desde 1821. O actual Estado do Paraná não era uma Pro
víncia estando seu territorio incluído na de São Paulo. 
O Arr:azonas só, tambem, mais tarde foi elevado a pro-
VlnCia. 
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A 12 de Outubro realizou-se no Campo de Sanl'An
na, com grande pompa, a ceremonia da acclamação de 
D. Pedro I, que acceitou o titulo de Imperador ConJ"lilu
cional do Bra.fil; e a l. 0 de Dezembro a sagração e coroa
ção, solemnidade effectuada na Capella Imperial, em meio 
de grandes festejos. 

Um dos maiores empenhos do governo foi logo, co
mo era natural, o de obter das outras nações o reconheci
mento da independencia do Brasil, para o que se enviaram 
á Europa e aos Estados Unidos emissarios diplomaticos 
de grande tino. O mais difficil era vencer o animo hostil • 
de Portugal, o que se deu em Agosto de 1825, graças . -\ 
intervenção da Inglaterra e mediante certas condições, • 
entre as quaes uma indemnização de dois milhões de F-
bras esterlinas. 

Emquanto se realizavam no exterior as negociações 
diplomaticas tendentes ao reconhecimento da independeo-

- cia, iam-se dando no Brasil varios factos notaveis, alguns 
dos quaes merecem estudo mais desenvolvido. Em 1823 
reuni u-se a .1uembléa C01uliluln !e, logo depois dissolvi
da sem ter chegado a votar a Constituição, seguindo-se a 
prisão de muitos de seus membros e a deportação de alguns. 
A 25 de Março de 1824 foi jurada a Con ,rliluição do lmpe
rio, feita, sobre o projecto da Constituinte, por uma comis
são de homens notaveis, escolhidos por D. Pedro. De 1823 
a 1825 foi sustentada em varios pontos, p or meio da guer
ra, a causa da independencia do Brasil, não acceita por 
grande numero de tropas poríuguezas e seus adeptos. Em 
1824 rebentou em Pernambuco uma reYolução republicana, 
que aspirava á fundação da Confederação do Equador, mas 
foi promptamente suffocada pelas tropas imperiaes. 

Em 1825 (2 de Dezembro) nasceu no Rio de Janeiro 
o príncipe D. Pedro de Alcantara, que veio depois a subir 
ao throno com o nome de Pedro I I. Em 1826 reuniu-se, em 
Maio, a primeira duembléa Legi.flativa, na qual tiveram 
assento os homens mais eminentes do Brasil; em Dezem
bro occorreu a morte da imperatriz Dona Leopoldina. 
Em 1829 celebrou-se o segundo casamento de D. Pedro, 
com a princeza Dona dmelia, da côrte da Baviera. 

Na política e na administração amiudaram-se, a 
partir de 1825, os erros e desastres, que foram tornando 
impopular o Imperador. Seus costumes dissolutos, suas 
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predilecções para certos i~clividuos .de baixa classe social, 
de que fizera companheiros, alhewram-lhe del?re~sa ~.s 
sympathias do povo. Em 1828 a perda da Provtncta CtJ· 
platina, após uma guerra desastr<?sa, levou ao auge a .a~
tipathia popular;. em 1831, p~rdido de , todo o preshgi~ 
de que gozara, e mcapaz de por termo as luctas gue pm 
ioda parte surgiam no Brasil, viu-se D. P~dro obngado a 
renunciar ao poder, abdicando a 7 de Abnl. 

A proclamação da inde
Guerra da Independencia pendencia encontrou o 

1823- 1825 paiz dividido fundamente 
pelos odios entre. port.u-

guezes e brasileiros, embora muitos por:ug?ezes hvess~m 
dado todas as demonstrações de adhesao a causa nacw
nal. A rivalidade entre os partidos tra~ia por tod~ !?arte_ o 
povo em sobresalto, e a mudança da situação pohh~a nao 
bastou para estabelecer a paz. De u~ lado,. havia tro
pas portuguezas e seus adeptos, que se msurgiam c~n!ra 
a autonomia; de outro, eram enor~es. as persegmçoes 
contra os portuguezes. Era nas provmc~as do No~te -;
Pará, Maranhão, Ceará, que reinava. maw~· anarchia. ~a 
Cisplatina havia tambem grandes .discordias; na Bah1a, 
cuja capital fôra occupada anterwrmente. pelo general 
porLuguez lgnacio Luiz il1Cfdeira de Jlfello, f1el a Portugal, 
advcrsario da independencw, tratava o general Pedro La-
balul de effectuar um cerco apertado. . 

Empenhado em impôr em todos os pon~os do Brasil 
a soberania imperial, tratou o governo d~ achvar a ~uerra 
e contractou para dirigir a marinha ~acwnal o a_lmuan(e 
inglez Lord Thomaz Cochrane, .que viera ~o Chile, on~e 
tomara parte nas luctas da. mdependepCia deste pa1z. 
Apresentou-se .Cochr:'ll?e no Rw .de r ane1~·o em Março de 
1823 com vanos offtCiaes e marmheuos mglezes, aven~u
reiro's como elle, e partiu a _7 de ~bril para a Bahia, afnn 
de expulsar o general Madeira, ag:ndo de accordo com La
halut. Este, com seus soldados, vmha desde algum tempo 
sustentando numerosos combates, entre os quaes o de 
Pirajá,em Novembro do anuo anterior, e no qual foram 
rechassadas as tropas de Madeira. Em Março de 23 houve 
no exercito nacional uma insubordina_çã?, de que resultou 
ser deposto e preso Labatut, logo subshtmdo no commando, 
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po1· ordem da J unia governa ti v a interina, cuja séde era 
em Cachoeira, pelo coronel Jo.ré Joaquim de Lima e SiL
va. Sob o commando deste effectuaram-se varios ataques 
á cidade da Bahia, de accordo com o almirante inghiz, c 
afinal, apertado por terra e mar, com as tropas dizimadas 
pela guerra e enfraquecidas pelas privações, foi o general 
.Jladeira obrigado a abandonar a cidade, sahindo barra 
fóra. Lima e Silva entrou então, com seu exercito liberta
dor, na Bahia, a 2 de Julho, sendo recebido com inde
scriptivel enthusiasmmo pelos bahianos, que se viam assim 
livres da oppressão portugueza. 

Lord Cochrane mandou perseguir a esquadra portu
gueza pelo capitão João Taylor, um de seus officiaes, o qual 
até na propria foz do Tejo ainda effectuou presas, e diri
giu-se elle proprio para o Maranhão, onde chegou em fins 
de Julho e immediatamente obteve a adhesão geral, re
mettendo para Lisboa as tropas portuguezas que não qui
zeram ficar ao serviço do imperio. Do Maranhão mandou 
Cochrane ao Pará seu capitão João Pa.rcoe Gren}eli, que 
tambem obteve a victoria da causa nacional, embora logo 
seguida de alguns tristes successos. Foi o caso que, tendo 
rompido uma sedição militar, vindo os soldados para as ruas, 
onde praticaram desordens e violencias, desembarcou o 
capitão Grenfell com seus marinheiros, effectuou grande nu
mero de prisões e mandou fuzilar alguns dos culpados. Como 
não houvesse logar para tantos presos, mandou Grenfell 
preparar o navio Diligente, que depois teve o nome de 
Palhaço, para conter uns duzentos delles. Foram fechados 
no porão 256 infelizes, que ahi ficaram, depois de corri
das as escotilhas, sem ar, sem luz e sem agua. Deses
perados pelo calor e pela sêde, entraram em lucta os 
desgraçados, uns com os outros, fazendo os maim·es 
esforços para se livrar daquelle inferno. Quando na ma
nhã do dia 22 os marinheiros levantaram as escotilhas, 
acharam que só quatro ainda respiravam, porém mais 
mortos que vivos. 

Na Cisplatina, onde D. Pedro investira de toda a 
auíoridade o general Carlo.r Frederico Lec6r, haviam-se su
b)evado as tropas po~tuguezas desde antes da independen
cta, mas acabaram afmal I_:!Or evacuar a praça de Montevi
déo, embarcando para Lisboa em fins de 1823. 
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R etiradas as tropas portug u_ezas~ sere~aram pouco a 
p ouco os arrimos e a indepenclen cta f01 acce1ta em todos os 

pontos do Brasil. 
O a lmirante Coclzrane t om ou tambem p a rte. n o blo

queio de P ernambuco durante a revolução que. ah1 es talou 
em 1824 foi a inda uma vez ao Maranhão e reÍtrou-se para 
a Euro~a em 1825 na fraga ta P_iranga, cobrando-se por 
suas proprias . m ãos de sol?mas nnpor tantes que, n a sua 

opinião, lhe dev ia o Bras1l. (*) 

R ealizadas as eleições a 

Asscntbléa Con stituinte que m andara proceder pa-
1823 ra a Assembléa Con sti-

tuiu te, obteve o govern o 

grande maioria de p~rtid~rios clt;it?s,_ mas entra ram t am
bem p ara a asscmblca chversos num1gos . declarados dos 
An cl radas. Começa ram as sessões em 2\.lml de 1823 e fo
ram-se discutindo a lguns assump tos, quando se tC!rnarai? 
t erríveis as ludas dos Andradas com seus a~lvers.:u:I<?S, p o1s 
se ach avam inteiramente d ivididos por ?d1os P_?,hhcos os 
h eroes da in dependcncia. Essas luctas v mham J.a de bas
t ante tempo c era c:;da vez mais vi';o o a':ta&om smo, ~:a
ças aos processos vwlentos de Jose Boruf~cw_ e ~ar_tm1 
F ran cisco n o poder. Depois ~e gran des agüaçoes mt!·1~as 
e desconfianças mutu as, emfnn de grande lucta _pohhca, 
em que tiveram p apel importante o GratJ ~e Orterzie e. o 
~1po.rlo lado, socieda?~s secreta,s a que se f1ha van;t os ~nn
cipaes homens pohhcos d a epoca, chegou _a s1 tu~.ça_o a 
t al pon to, que os L\ndra~la~ re~olvera~ pedu· den ussa? .e 
foram substituídos n o numsteno. Sah mJo do p oder, uu

ciaram aquellcs irmãos tre!Uenda c;ampanh a contra o 
governo, pelos j ornaes J;amow c S enltnella, que fundaram. 
Os ataques vehem entes . echoavam , com o era n a t-ural, n~ 
Assem b léa, de que contmuavam. os And ra~a_:; a fazer par
te, e em consequencia delles cresc~a él; ~ppos1çao ao governo. 
Em vist a desta si{ uação, em p nnc1p10s de Novembro ~e 
1823, um peq ueno inciden te de rua, a aggressão, por d01s 

(*) O papel de Coch ra ne nas l_udas da ln~lcpc~denc i a P?rcce ter sido a té pouc.o 
tempo mu ito cxagcl·ado pelos esc i"Jptorcs. li_oJe <;XJsícm va n os n '! torcs, q ue, pcs_q u t

zando m inuciosa ment e csia época dê nossn lus ~orm, con~luc !n rct u·und o·lhc gu~s t td
da u g loria. Foi in.discutivclm cntc um home m A~1do de dmhcn·o~ que obteve, p o l on c 

passava, quanto poude, usando de processos vwlcntos. 
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officiaes portuguezes, de um outro individuo que, embora 
portuguez, era sympathico aos brasileiros, veiu a ter gran
des consequencias quando, no dia immediato, foi levado ao 
conhecimento da Constituinte. A grita contra os adopli
vo.r, isto é, os portuguezes que h aviam adherido á indepen
dencia, foi então mais tremenda e a campanha, feita prin
cipalmente por Antonio Carlos e Mar tim Francisco, amea
çava effeitos revolucionarios, quando a 12 de N ovembro, 
cercado pelas tropas o paço da Assembléa, foi levado ao 
presidente um decreto, em que D. Pedro dissolvia a mesma 
assembléa e convocava outra para trabalhar sobre o pro
jecto de constituição que elle lhe havia de apresentar. 

Logo após a dissolução, no mesmo dia, effectuou-se 
a prisão dos Andradas e de alguns outros deputados op
posicionistas. Quasi t odos foram pouco depois p ostos em 
liberdade, sendo porém os Andradas e m ais tres deportados 
para a França, com uma pensão annual do governo. 

Ao seu Conselho de E s
Constituição do lmperio tado, então instituído, e 

1824 ao Ministerio, ao todo dez 
brasileiros eminentes, en

~arregou D. P_ed:o de redigir, sob sua presidencia, um pro
Jedo de conshtmção. Em Dezembro de 1823 estava prom
pto esse project.o, de que D . P edro enviou copias a todas 
as Cama ras, recommendando-lhes que, dep ois de ouvir o 
povo, communicassem ao governo as suas observações. 
Todas as camaras appla udiram os principias liberaes da 
constituição, ainda que algumas reclam < ··am contra cer
certos dispositivos. A 25 de l!l arço de 182-1, da ta m a rcada 
pelo Imperador, r~ali zou-se o juram ento da con stituição 
outorgada, em m ew de grandes fes tas. F oi est e o primeiro 
estatuto constitucional do Brasil. 

Tendo sido elevado á pre
Confederação do Equador sidencia d a Junta gover-

1824 n a tiva de P ernambuco, em 
fim de 1823, Lffanoel de 

Carvalho Pae.r de Andrade, que era h omem imbuído de 
idéas republican as, p artidario da revolução de 1817, tra 
tou logo de desenvolver activa p rop aganda republicana, 
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fundada nos desgostos latentes ela dissolução da Con
stituinte c do juramento ela constituição não voíada, mas 
simplesmente outorgada pelo imperador. !> 2 de J u.lho de 
1824 publicou Paes de Andrade um mamfesto c chvcrsas 
proclamações, em que convidava Pernambuco e a~ p~o
vincias visinhas a se unirem, formando uma repubhca m
dependente, sob o nome de Con)ederação do Equador. 
Antes de assim publicamente se manifestar, havia elle 
concentrado as forças militares, provêra os arsenaes e 
fortalezas e armara alguns navios. Publicou, para reger 
a Confederação, emquanto uma assembléa regular n~o 
votasse uma definitiva, a constituição da Colomb1a; 
idéou uma nova bandeira, prendeu e deportou varias pes-
soas. 

Para reprimir a revolta, seguiu d_o Rio u~na cxp~di
ção sob o commando do coronel Franct.Jco de Ltma e Stl11a, 
indo a esquadra sob a direcção de Lord Çochran~; C~c~~ane, 
deixando Lima e Silva e os soldados em Macew, dmgm-sc 
mais para o Norte, para effectuar o bloqueio do Recife; 
ao mesmo tempo vinham do Rio de Janeiro mais alguns 
navios sob as ordens de Da11id Jewett, que deixou ao Sul do 
Recife alguns homens a Lima e Silva e incorpo.rou a sua 
propria esquadra á do almirante Cochrane. Depo1s de algu
ma demora deu-se a 17 de Setembro a lucta decisiva entre 
as tropas ~periaes e as dos r~voltosos, sahin?o a~ primeiras 
victoriosas, occupando o Rec1fe e logo depms Olmda .. ~a
cificaram-se em seguida facilmente as outras provmCJas 
do Norte, ás quaes havia chegado a revolução, e for~m 
presos os principaes chefes. Pau ~e Andrade c~nsegmra 
refugiar-se a bordo de 1;1ma corve~a mgleza; ~o Rw de J a
neiro, para onde os env1aram, sub1ra:J? ao paübul_? os com
mandantes de dois brigues revolucwnanos, Joao Meiro
wich e Joaquim da Sil11a Lo"':reiro, e o immediato. de um 
delles João Guilherme Ratcltjj, portuguez de nasCimento. 
Em Pernambuco foram enforcados oito, e a mesma pena 
devia soffrer o denodado religioso Frei Joaquim do Amor 
Di11ino Caneca; este, porém, não se tendo achado carrasco 
que o executasse, foi fuzilado a 13 de Janeiro de 1825, no 
largo das Cinco Pontas, no Recife, junto á fortaleza do 
mesmo nome. Outras condemnações foram lavradas, 
sendo perdoados alguns dos réos, fugindo outros; e muitos 
dos accusados foram absolvidos. Em Março de 1825, a 
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instancias de Lima e Silva, que assim esperava que se 
haviam de restituir mais rapidamente a paz e a ordem a 
Pernambuco, mandou o Imperador que se soltasem todos 
os presos que não estivessem ainda pronunciados e o pro
prio Paes de Andrade foi perdoado, vindo a ser eleito, 
em 1834, senador do lmperio. 

De accordo com a cons-
Assembléa Legislativa tituição, convocou o go-

1826 verno a Assembléa Ge-
ral Legislativa para o dia 

3 de Maio de 1826, mandando que se effectuassem as elei
ções. Essa primeira assembléa teve em seu seio quasi to
dos os homens mais eminentes da época, bastando que se 
refiram, entre os dos senadores, os nomes dos l'vlarquezes 
de Barbacena, Caravelta.J, Baependi, l!laricá, lnhambupe, 
Parana,quá e S. Leopoldo, e os dos Viscondes de Cairá, da 
Cachoeira e da Pedra Branca. Entre os deputados merecem 
particular menção Pedro de Araujo lima, depois Marquez 
de Olinda,· l!liguel Calmon du Pin e ,1{meida, depois Mar
quez de Ahrantu,· Candido Jo.Jé de ,1raujo Vianna, depois 
pois Marques de Sapucahi; Antonio Paulino Limpo de 
de Abreu, depois Visconde de Abaelé; Bernardo de T' a.Jcon
cello.J, Nicolau Vf'rgueiro, Padre Dio,qo Feij6, Joaquim Lê
do, JoJ-é Clemente Pereira, Januario da Cunha Bu.rho.Ja e 
outros. Durou a legislatura tres annos, sendo o primeiro 
quasi desprovido de importancia: apenas começou a se 
esboçm· na Camara temperaria, ou dos deputados, certa 
opposição ao Imperador, cmquanto o Senado o apoiava 
incondicionalmente. Entre as leis approvadas durante a 
legislatura podem-se referir a da creação dos cursos juri
dicos de S. Paulo e Pernmnbuco, e a da creação do Ob
servatorio Astronomico, ambas de 1827. Na legislatura de 
1830 foi votada a lei que instituiu o Codigo Criminal, que 
se vinha discutindo desde 1826. 



CAPITULO XXVI 

BRASIL INDEPENDENTE- PRIMEIRO REINADO 
(2." PARTE). 

Em 1825 achava-se a Pro
Perda da Banda Oriental vincia Cisplatina, ou da 

1828 Banda Oriental, unida ao 
Brasil, mas tão só pelo 

dominio militar, pois não era possivt;l ~ assimilação de 
um povo totalmente distincto. do br~sileuo,. todo de raça 
espanhola. Entenderam-se, p01s, vanos patr:10tas e com~
çaram uma intensa propaganda em !?rol da m<;lepende!lc1a 
do seu paiz. O caudilho Jo.ré Anlonw Lavalleja, reunmdo 
em Buenos Aires seus amigos, entre os quaes Fr11:cluo.ro 
Rivera, que se dera du.rante la_rgo. tempo por. a~Igo do 
Brasil invadiu em Abnl o terntor10 da Provmcta. e em 
Agost~ proclamou a independencia da . B~nda qnental, 
colloeando-a sob a protecção das Provmcias Umdas do 
Prata (Republica Argentina). 

O governo do Imperio mandou logo a B';len?s Aires 

0 
almirante Rodrigo Lobo, que se d7u por sahsfeito com 

algumas respostas brandas e evasiVél;S; . e por terra, a 
Montevidéo, 0 coronel Bento J11anoel Rtbetro, com uma fo~-

a regular. Bento Manoel foi derrotado no logai: denomi
~ado Sarandi, em Outubro de 1825, tendo de rebt·ar-.se ?o 
campo da acção. A esse tempo o Congre~so das. Provmcias 
Unidas do Prata declarava a Banda. Onental mdepend~n
te do Brasil e incorporada á Repubhca .Oaquellas Provm-

CJas. 
O governo imperial, rec~bendo o traslado da l:i, ?eu

se naturalmente por offend1do com essa declar~çao Irre
gular de guerra e tratou de preparar-se achva~endte. 
Assim começou a primeira guerra que teve o Brasil, e-
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~is de proclamada sua independencia, contra uma nação 
vizinha. 

Mandou-se organizat· no Rio Grande um exercito, 
que foi posto !s ordens do marechal Gu.rlavo Brown, of
ficial allemão ao serviço do Imperio, e expediram-se a 
Montevidéo novos navios, com que o almirante Rodrigo 
Lobo, reforçando sua esguadra, fizesse o bloqueio de Buenos 
Aires. Em fim de Julho de 26 a esquadra do Brasil, en
tão sob o commando do almirante Rodrigo Pinto Guedu, 
que succedera a Lobo, conseguiu bater a Argentina. Pelo 
fim do anno, afim de animar as operações, partiu para o 
Sul o proprio Imperador, que ia decidido a assumir o 
commando das forças brasileiras. e apressar a conclusão da 
guerra, que se arrastava muito lentamente. Demorando-se, 
porém, no Rio Grande, recebeu D. Pedro varias noticias 
do Rio de Janeiro e resolveu, depois de destituir o Viscon
de da Laguna, Carlo.r Frederico Lec6r, que governava a 
provincia, e entregar a direcção da guerra ao .Jfarquez de 
Barbacena, voltar ao Rio, onde chegou em Janeiro de 1827, 
alguns dias depois da morte da Imperatriz. Em Feverei
ro deu-se o combate naval de J uncal, em que foi derrotada 
a esquadra imperial, e ainda tivemos em terra, a 20 de 
Fevereiro de 1827, a batalha de ltuzaing6 ou PaJ'J'o do 
Ro.rario, em que o exercito argentino, muito superior, 
era commandado pelo general Carlo.r Alvear. Costuma ser 
considerada esta batalha, pelos argentinos, como desas
tre de nossas armas; a verdade, porém, é que não houve 
derrota, tendo-se retirado ambos os exerci tas do campo de 
acção depois de fazerem os nossos solda. os prodígios de 
bravura. O proprio general argentino o reconheceu, mas 
escriptores modernos entenderam desvirtuar a verdade, 
suppondo augmentar assim a gloria de seus bravos pa
trícios. 

A impressão causada no lmperio pelas infelicidades 
desta guerra foi lamentavel, e ainda a augmentou a da ex
pedição desastrosa do capitão Slzepherd, inglez empregado 
no serviço da marinha imperial, enviado pelo almirante 
Pinto Guedes á Patagonia. Em seguida começaram ne
gociações demoradas para a paz, que só foi assignada em 
27 de Agosto de 1828, com a mediação do governo inglez, 
reconhecendo o Brasil e a Argentina a independencia da 
Banda Oriental. Adaptaram então os Orientaes uma cons-
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titu~ção política, formando a Republica Oriental do Uru

guai. 
Assim terminou a guerra do Prata, que custou ao Bra

sil cerca de cincoenta mil contos de réis e•a perda de uns 
oito mil soldados. 

D. Pedro de Bragança 
I m p o p u I a r i d a d e f8ra, emq?an.to Príncipe 
de D. Pedro I e nos pnme1ros tempos 

do imperio, profundamente 

sympathico ao povo. Não tardou, porém, que seus instin
ctos violentos, grosseiros e brutaes e sua irreflexão, que eram 
defeitos de família, accrescidos pela falta de educação, o 
fizessem mal visto da nação que elle propri'o fundara, e 
incompatível com ella. Sua sociedade era a de indivíduos 
de baixas esphera e má reputação, e nenhum o seu escru
pulo no modo de vida. 

Começou elle a decahir no conceito publico em 1826, 
quando escolheu Senador por Goiaz a um empregado do 
paço, a quem depois fez Marquez de J acarepaguá, e cujo 
valor era nullo. Logo depois distribuiu o Imperador nu
merosos títulos de nobreza, muitos delles a quem os não 
merecia, o que ainda mais pretextos forneceu para censu
ras. Entre os agraciados, para maior escandalo, figurava 
com o titulo de Marqueza de Santos Domililla Canto e 
J!fello, mulher de quem se apaixonara D . Pedro em S. 
Paulo, e que. teve grande influencia na vida nacional. Sur
giram sátiras e pasquins, em que se amesquinhava o Im
perador, e dahi perseguições de toda sorte, que é o com que 
tentam subjugar o povo os governos perdidos e desatina
dos. 

Quando em Dezembro de 1826 falleceu a Imperatriz, 
achando-se D. Pedro no Rio Grande, fez-se mais viva a 
animosidade, desde q•1e principiaram a correr noticias de 
factos deprimentes para o cavalheirismQ.. de D. Pedro em 
sua vida conjugal e do que succedera no Paço, á propria 
hora da agonia. Falava-se que a conducta do Imperador 
em relação a D. Leopoldina era brutal; que antes de sua 
partida houvera grande altercação entre os dois e que a 
Imperatriz fôra logo levada ao leito, donde só uma vez 
se levantou pa ra ir á igreja. Quasi á hora da morte, apre
sentara-se, querendo ser admittida ao quarto da enferma, 
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a Margueza de Santos, que só não penetrara, zombando 

da prohibição da Imperatriz moribunda, 9raça_s _á inter
posição pessoal do Marquez de Paranagua, mm1stro da 
marinha, que 1e postara á porta. 

Ao lado desta animosidade provocada pelos factos 
da vida privada, continuavam tambem a ganhar terreno, 
separando o povo do monarcha, as idéas liberaes, e acir
ravam-se os antigos odios entre portuguezes e brasilei
ros. As noticias dos desastres da guerra do Prata acabaram 
de desanimar o povo do prestigio do governo. A imprensa 
política desenvolveu-se muito e tornou-se vehemente, 
distinguindo-se entre os jornalistas Evari.rto Ferreira da 
Vei[Ja, que logo conquistou grande fama e notavel influ
encia. 

Procurou D. Pedro recuperar a popularidade, despe
dindo a Marqueza de Santos, tratando de contrahir se
gundo matrimonio com uma princeza da Europa, casa
mento que se effectuou em 1829 com D . .dmeLia de Leu
chtenberg, princeza da Baviera, e tomando outras provi
dencias, mas o abysmo cavado entre elle e o povo era enorme 
e a situação foi-se tornando cada vez mais tensa. Em 1830 
os factos desagradaveis foram mais frequentes e os acon
tecimentos precipitaram-se de tal sorte, que em Abril do 
anno seguinte se dava a abdicação do primeiro Imperador. 

A impopulaPidade de D. 

Abdicação, 1831 Pedro, determinada por 
. sua esca 'ldalosa vida pri-

vada e pelo desenvolvi
vimento das idéas liberaes, contrarias á política do Impera
dor, que fazia um governo pessoal, desprezando os homens 
de prestigio popular, crescia cada vez mais assustadoramen
te. A opinião publica dividiu-se em tres partidos: o ah
.roluli.rta, composto dos poucos sectarios incondicionaes 
de D. Pedro; o liberal moderado, e o liberal exaltado. 

Em 1830, como chegassem ao Brasil noticias da qué
da do rei Carlos X e do triumpho da revolução na Fran
ça, o que representava a vidoria dos elementos populares 
contra um governo que o ministerio Polignac tornara odio
so, foi este facto celebrado com grandes manifestações 
na Bahia, em P ernambuco, Maranhão, Minas, S. Paulo e 
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outros logares. As festas eram, porém, na verdade, muito 
mais uma demonstração de hostilidade á política pessoal 
do imperador, do que de solidariedade com o povo fran
cez. Em S. Paulo, a alegria popular tomou proporções de 
verdadeiro motim, de que resultaram algumas prisões. Ha
vendo o medico italiano Libero Badaró censurado, em ar
tigo de Jornal, essas prisões, e tendo logo após succumbido, 
uma nmte, em consequencia de aggressão a tiro, effectuada 
por quatro embuçados, quando sabia de casa, atribuíram 
todos ao governo a culpa de sua morte, e Badaró foi logo 
considerado martyr da liberdade. 

A este tempo estava a província de Minas bastante 
convulsionada pelas luctas partidarias e D. Pedro, acre
ditando-se ainda cercado do prestigio de que dispunha em 
1822, emprehendeu uma viagem a essa província, partindo 
em fins de Dezembro de 1830. Em alguns logares foi o 
Imperador recebido com grande frieza e até, em certas 
villas, realizaram-se á sua chegada os officios funebres 
por alma de Badaró, agglomerando-se o povo nas igrejas, 
cujos sinos dobravam a finados. Viu então D. Pedro que 
sua popularidade estava perdida e tratou de regressar ao 
Rio de Janeiro (Março de 1831). 

No Rio de Janeiro succede1·am tambem factos des
agradaveis por occasião de sua chegada. Tendo os ado
ptil'OJ' (*) e os immigrantes portuguezes começado a 12 
de Março algumas festas em honra do Imperador, que che
gara na vespera, grupos de brasileiros exaltados travaram
se de razões com os promotores dos festejos, havendo na 
primeira no~te. apenas discussões. No dia seguinte ~olta
ram os bras1leuos a percorrer as ruas onde se realizavam 
os festejos, dando vivas á independencia, á constituição 
e a D. Pedro emquanto Imperador conJ'lilucionaL. A' noite 
trocaram-se injurias de parte a parte e rebentaram gran
des conflictos, em que os brasileiros foram atacados a 
pedras e principalmente a garrafas quebradas. Foi esta 
a celebre Noite dao garrafadao (13 de Março). Na noite 
de 14 ainda se repetiram os disturbios, intervindo então 
a policia, que se mantivera até então em espectativa, e 
effectuando varias prisões. A 15 o Imperador, que se acha
va no paço de S. Christovam, fez sua entrada solemne na 

(*) P QI'tu t; uezcs que adaptaram a nova na ciona lidade bra~ileira . 

-185-

cidade sendo recebido com enthusiasmo pelos portuguez~s 
e com' grande frieza pelos naci~naes. Nesse mesmo d1a 
reuniram-se varios deputados hb~r.aes mocle~ado~ e as
signaram uma representação, red1g1da por Evansto. da 
Veiga, na qual se protestava contra os insultos soffrtdos 
pelos brasileiros. Ao mesmo ~empo, pwcuraram os exa~ta
dos sublevar as tropas nacwnaes contra o~ .estrangeuos 
e conseguiram a adhesão de alguns chefes mihtares. 

Vendo D. Pedro que eram graves a.s conj_uncturas e 
que augmentava assusta?ora.mente a vwlenc1a das po
lemicas da imprensa parhdar.ta,. sendo ~~ rec~ar estalas~e 
a guerra civil, resolveu subst~tmr o mm1steno, mas nao 
chamou ainda, no que orgamzou a 20 de 1\'larço, os h~
mens de verdadeira influencia soLre o povo. O novo mt
nisíerio enviclou esforços pm·a serenar os animos, não con
seguindo, porém, domi!'a~ inteiramente as l?ctas. A 5 de 
Abril, entretanto, dem1itm D. Pedro r~pr;ntmamente esse 
ministerio, constituído de pessoas de td:as algum .tal!'to 
adeantadas e confiou o p oder a um gabmete conshtmdo 
de seis sen~dores, homens eminentes, mas extremamente 
aulicos, isto é, ligados ao throno e I?ouco a~ados do povo: 
Marquezes de Paranagu6, Baependt, /lracalt e lnhC:'"!bup~, 
Conde de L agu e Visconde de /1/canlflra. ~ste m1mster~o 
foi recebido com indignação p elos p a rtidos hberaes; no d1.a 
6, num~r.osos grupos entra ram a p~rcorrer,as ruas com gn
tos sediciosos e n o cam po de Sant Anna, a tarde, se acha
vam agglom eradas cerca de íres mil pessoas, principal
mente sabidas das cam adas m a is p opulares, francamente re
voltGdas. I nform ado D . P edro daq u lle ajuntamento, 
publicou uma p roclam ação, que assi.gnou C_?m todo o mi
nisterio, a ssegurando que o governo contm~ava absolu
tamente constitucional. Esí a proclam ação, hda ao povo 
por um juiz de p az, foi-lhe logo :;trrancad~ das m~os_ e 
calcada aos pés, en furecendo-se amda mats a mulhd.a<?· 
Pelas seis da t a rde dirigiu-se uma commissão de tres Jlll
zes de p az ao Paço d~ S. Christoval?,. exi~indo, em m~a 
representacão fosse remíegrado o mm1síeno, ao que nao 
accedeu o ' J~perador, respondendo : - "Tudo farei para_ 
o poi'o>· ma,r nada pelo pollo." Logo que .es~a resposta foi 
conhecida n o campo de Sant' Anna, mais mtensa se tor
nou a agitação e t odas as tropas começaram a se reumr 
alli, fazendo causa commum com o povo. 
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Afinal, atormentado pelas exigencias do povo e já 
agora das tropas, sabendo pelo Major MigueL de Fria.r, 
emissario das tropas revoltadas, que já se haviam passado 
para o pov.o .os. tr~s irmãos generaes Lima e Silva (*), que 
eram presbgwsissrmos, resolveu D. Pedro assignar sua abdi
cação: abdicava na pessoa de seu filho D. Pedro de Alcan
tara. Eram então as primeiras horas da madru,.ada do dia 
7 de Abril. Dirigindo-se a Miguel de Frias, apr~sentou-lhe 
D. Pedro o decreto, dizendo com lagrimas nos olhos: 
"Aq_ui e.Yfá a minha abdlcaçã~; duejo .que ,yejam jelizu1 
Reftro-me para a Europa, e detxo um patz que tanto amei e 
ainda amo." Despediu depois seus ministros e, em um de
creto que datou de 6 de Abril, nomeou tutor de seus 
qua.t!o filho~ a Jo,yé Bo'}.tJticio de A":drada e Silva, o grande 
anc1ao, patnarcha da mdependenc1a, a quem elle proprio 
tratara em outro tempo com tamanha dureza e que em 
1829 regressara do exílio. 

Pela manhã desse mesmo dia 7 retirou-se D. Pedro 
com a Imperatriz para bordo da nau ingleza War.Ypile, 
donde se pssou para a fragata, tambem ingleza, denomi
nada V o/age, que partiu do porto do Rio de Janeiro a 13 
de Abril. Ainda no mesmo dia 7, reuniram-s~ deputados 
e senadores em sessão no paço do senado. O acto da abdi
cação foi entregue á Assembléa pelo general Francisco de 
L.ima. e S~va, elegendo-se logo após uma Regencia pro
VIsona, po1s D. Pedro de Alcantra não contava então de 
idade senão seis annos incompletos. 

Assim terminou o primeiro reinado, a 7 de Abril de 
1831. 

(*) Francisco~ Que depois foi Regente: José Jo~q uim, depois Vis(•ond c de f\'lag~; Manoel da Fonseca, depots Barão de Su1•ulll; outro 1rmão e rn J oão Mnnoel. E.rnm fi 
l~os do coron~ l José J oaq uim d e Lima e Silva, que já encon tdmos nas luctas da Ba ~ hu\ ~or occas1ão da l_ndependen cia. _Filhos d.o R~gente (Fra!tci sco~ fo t·a tn Lui.t. Alves, 
depol!~ Duque de Caxtas ; J osl: Joa9u1m, d e pota Vtscondc d t! 1.oca ntms: Carlos Mig u, I e 
Franc1sco . Todos foram nomes hr•lhant es na historia d o exercito naciona l. 

CAPITULO X X V I I 

GOVERNOS REGENCIAES 

Tendo nascido a 2 de De
zembro de 1825, achava

Menoridade de D. Pedro 11 se D. Pedro de Alcantara 
com seis annos incomple

tos quando se deu a abdicação de seu pae. Aíé qu~ pudedse 
0 

jovem monarcha assumir a chefia da nação, fo1 o J?f cr 
exercido pelos governos regenci~es, de 183\ f ~840h . o do 
esse período regencial da histona do Bras1 ~~ c e10 e l~ctas intestinas em varios pontos do lmpeno, algumas 
difficilmente suffocadas. Sem. embargo, houve pelo men?s, 
nesse tempo que foi um penodo de governo democrahco 
intercalado ~nb:e dois reinados, essas grandes l';lc~,:'-s de 
idéas que caract~rizam. c:s paizes em que ha opmwes, e 
não submissão mcond1cJOnal ao poder. . 

Os governos regenciaes f?ra?1 os seguintes: a Regenctçr
provúoria trina, isto é, con~htmda de ~res membros, elei
ta pelas Camaras logo, ~o d1a 7 de Abr~l de 1831; a Regen~ 
cia permanente tri1~a, eleita a 17 de J~n .,o d~.~esmo anno, 
a Primeira regencta una, do Padre D10g FeiJO, g.ue durou 
de 1835 a 1837, e finalmente a Segunda Regencta una, de 
Araujo Lima, de 1837 a 1840. 

Emquanto, na manhã de 

R 
· p · · t :..,.a 7 de Abr1"l, D. Pedro se egenc1a rov1sona r ..... 1831 dirigia para bordo, afim 

de seguir para a Europa, 
reuniam-se no Paço do Senado ?s deputados. e senadort;s 
que se achavam no Rio de J.ane1ro, e bem asstm os ex-ml
nishos com excepção de dms, e concordaram em nomear 
uma :egencia provisoria~ escolhe:.:do par~ membros da 
mesma 0 General Franc/J'CO de Luna e Sdva, o ~enador 

í~ . .---
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Nicolau Vergueiro e o Marquez de Caral'ella.r. Este gover
no provisorio restabeleceu o ministerio que fôra demittido 
no dia 5, apenas desfalcado de um ministro, que recusou; 
publicou a 13 um manifesto, expondo os princípios po
líticos e administrativos que seguiria; concedeu amnistia 
a todos os réos de crimes políticos anteriores; mandou sa
hir do exercito todos os elementos estrangeiros e envidou 
esforços para suffocar varios motins que haviam rebentado 
na Bahia, em Minas e em Pernambuco. 

Regencia Permanente 
trina, 1831 

Reunidas a 17 de Junho 
do mesmo anno de 31 
as Camaras, occuparam
se logo de estabelecer em 

uma lei as attribuições e a competencia da regencia, e 
procederam á eleição da regencia permanente, que ficou 
constituída pelo General FrancÍJ'co de Lima e Sill'a e 
pelos deputados Jo.ré da Co.ria Car!JaL!w e João Braulio 
Jlfuniz. 

Estava por este tempo a opinião publica dividida em 
dois partidos principaes, o Jl1oderado e o Exaltado, que se 
batiam encarniçadamente, ambos a exigir grandes refor
mas de caracter democratico, mas discordando a respeito 
do modo de conseguil-as. A estes st: accrescentou pouco mais 
tarde, em fins de 1831, um terceiro, denominado Rulau
rador ou Caramurú, que pretendia obter a volta de D. Pe
dro I para occupar o íhrono. Vivíssima era a campanha de 
imprensa alimentada pelos chefes dos partidos e numerosos 
os conflictos, motins e sedições, que em consequencia da 
cegueira política por toda parte rebentavam. Entre os 
membros mais proeminentes do partido moderado, podem 
ser citados, além dos regentes e seus ministros, Evaristo 
da Veiga, Vergueiro, Honorio Hermeto, Limpo de Abreu e 
outros; do exaltado, o tenente-coronel Miguel de Frias; 
do restaurador, o Visconde de Cairú, José Bonifacio, Mar
tiro Francisco e outros. O mais notavel batalhador da épo
ca foi, sem duvida, Evaristo da Veiga, jornalista e deputa
do, que, tanto na /l.urora Fluminen.re, seu jornal, como na 
Camara, defendeu energicamente a causa da unidade 
nacional, ameaçada pelos odios políticos. 

Logo que assumiram o governo, nomearam os regen
tes seu Ministro da Justiça o energico Padre Dio.IJO .dn-
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lonio Fe~jó, o q~al, para acceitar o cargo, ~xigiu cof!diç?es 
especiaes, constgnadas em contracto escnpto, de mteua 
liberdade de acção dentro dos negocios de sua pasta. 
Entrou assim Feijó a administrar com carta branca os ne
gocias do Ministerio ~a Justiça, que eram os mais impo_r
tantes, e logo se senhu em todas as questões a sua acçao 
vigorosissima e resoluta, princiJ?al~ente, subjul?ando os 
motins e revoltas, de que era prmctpal foco o Rw de J a
neiro. Assim, foram dominados e punidos um começo de 
levante de tropas a 12 de Julho; nos dias 14 e 15 a revolta 
do corpo de policia, a que se reuniram alguns batalhões 
de linha, espalhando-se o terror pelo Rio de Janeiro ante 
a desordem, o roubo e o assasinio, praticados pela solda
desca desenfreada; um motim em Setembro, começado 
no Theatro S. Pedro de Alcantara e em que tomou parte 
Miguel de Frias; uma sedição em principio de Outubro, 
no Corpo de artilharia de marinha, aquartelado na ilha 
das Cobras; uma insurreição, em Abril de 1832, na for
taleza de Villegaignon, promovida por Miguel de Frias 
e outros militares exaltados, que ahi se achavam presos. 
Em meiado de Abril de 32 deu-se a tentativa revoluncio
naria do partido restaurador, dirigida pelo general allemão 
Barão de Bülow, que fizera parte do exercito brasileiro. 
Nesta rebellião, que o governo logo suffocou, achou-se de 
certo modo compromettido José Bonifacio, tutor dos prín
cipes, e o Ministro da Justiça, decidido a enfrentar a si
tuação, propoz, quando se abriram em 1832 as Camaras, 
a sua exoneração do cargo de tutor da familia imperial. 
Suscitou-se então entre Feijó e Martim Francisco violenta 
lucta, que quasi degenerou em pugilato, mas a proposta 
foi approvada pela Camara dos Deputados e remettida 
ao Senado. Neste foi ella rejeitada, embora por maioria 
de um unico voto, á vista do que, irritado, se demittiu 
Feijó do ministerio, sendo acompanhado por todos os ou
tros ministros (29 de Julho de 32). Continuaram com o 
novo ministerio e com outro que lhe succedeu as mesmas 
terríveis questões políticas; o partido Restaurador, di
dirigido por José Bonifacio, tornou-se alvo dos odios po
pulares e do governo, que então destituiu de tutor o velho 
Patriarcha, determinando-lhe que se retirasse para a sua 
casa da ilha de Paquetá e ahi se considerasse preso, aíé que 



-190-

os tribunaes apurassem suas responssabilidades nos pla

nos revolucionarios (15 de Dezembro de 33). 

Emquanto taes motins, sedições e tentativas se da

vam no Rio de Janeiro, não era mais tranquilla a situnção 

nas províncias. Na Bahia, nas Alagoas, no Ceará, no l\1a-· 

ranhão, em Minas, l\1atto Grosso e Pará succederam factos 

lamentaveis, de maior ou menor gravidade. Onde, porém, 

mais notaveis foram as rebelliões, foi em Pernambuco. Ahi 

houve em Setembro de 1831 a revolta militar conhecida 

pelo nome de Selembrada e em Abril de 32 a Abrilada, se

guida da guerra dos cabanos, ou Cabanada, que só foi 

completamente dominada em 1835. 

Em 1834, abertas as Camaras, entraram em discus

são grandes reformas constitucionaes, sendo votada, en

tre outras coisas, a abolição do Conselho de Estado e da 

Regencia trina, e decretado que esta passasse a ser una, 

elegendo-se o Regente por quatro annos. Estas reformas 

foram compendidas no Acto /lddicional á constituição 

política do lmperio (12 de Agosto de 34). Em Abril de 

1835, de conformidade com o que se estabelecera na re

forma da constituiçl:lo, realizou-se em todo o imperio a 

eleição do novo Regente, que veiu a ser o Padre Dio.qo 

/Jnionio Féij6, ex-Ministro da Justiça. 

Pouco antes, a 24 de Setembro de 1834, morreu 

em Portugal D. Pedro I, o que acarretou o fim do partido 

Caramurú. Bernardo Pereira de Vasconcellos organizou 

então, com os membros desse partido e os descontentes 

do Moderado, novo partido, que se chamou ConJ"ervador 

e que triumphou nas eleições de 1836. 

Regencia de Feijó 
1835-1837 

Diogo Feijó, eleito Regen
te, tomou posse em Ou
tubro, organizou seu mi
nisterio e logo publicou 

um manifesto, em que promettia fazer executar cégamente 

as leis, sustentar os princípios de seu partido polií.ico c 

ser inflexível na repressão dos tumultos, desordens e mo

vimentos revolucionarios. Sua regencia foi muito curta, 

pois durou exactamente dois annos, durante os quaes 

continuou o Brasil, apezar da energin do governo, devas

tado pela discordia e pelas luctas. 
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Em Sdt·mbro de 1835 rebentou no Rio Grande do 

Sul, chefiada pelo coronel Bento Gonçalvu da Silva, a 

luda civil. denominada Guerra doJ' FarrapoJ', a mais séria 

das revoluções dessa época, e que durante dez annos en

sanguentou o solo nacional. Suas causas foram principal

mente a influencia das idéas republicanas, propagadas 

por emissarios dos caudilhos orientaes; o descontenta

mento dos rio-grandenses, que se queixavam dos impostos 

excessivos, do recrutamento militar e dos erros e desman

dos do governo e das autoridades; e finalmente os odios 

políticos entre os partidos. As dissenções políticas entre os 

dois partidos - conJ'ervador e liberal -- offereceram na 

verdade mais frequentes occasiões para se desenvolverem 

os aborrecimentos e se gerar a idéa da revolução. Os con

servadores rio-grandenses chamavam por escarneo, aos 

liberaes, FarrapOJ' ou )arroupilhaJ', isto é, pessoas esfar

rapadas, maltrapilhas, gente desclassificada, e dahi o nome 

que tem esta guerra. 

A revolução rompeu a 20 de Setembro em toda a pro

víncia, sendo forçados a retirar-se o commandante das 

armas, Sebastião Barreto Pereira Pinto, que se achava 

em S. Gabriel e teve de passar-se para o Uruguai, e o 

presidente da província, dr. Antonio Rodrigues Fernandes 

Braga, que transferiu o governo para a cidade do Rio Gran

de, donde se retirou para o Rio, deante do ataque dos re

volucionarios. Varios foram os successos da lucta, sendo 

um dos mais notaveis a batalha da ilha do Fan)a, a 4 de 

Outubro de 1836. Depois deste grande combate, foi Bento 

Gonçalves feito prisioneiro e remettido pard o Rio de J anei

ro. Seus companheiros, porém, continuando a guerra, pro

clamaram a 6 de Novembro a Repub!ica de Piralini e 

começaram a infligir varias derrotas ás tropas do governo. 

Em Março de 37 passou-se para os revoltosos Benlo .illa

noel Ribeiro, commandante das armas do Rio Grande do 

Sul, que os batera anteriormente em Fanfa. Bento Gon

çalves, que fôra mandado preso do Rio para a Bahia. con

seguiu evadir-se e regressar em princípios de Setembro 

ao Rio Grande, onde assumiu o commando do exercito 

revolucionario e a presidencia da republica de Fira

tini, dando novas forças á revolução. Assim, pois, esteve 

devastado pela guerra civil o territorio do Rio Grande 



-192-

durante a regencia de Feijó, com alternativas de victo
ria para os revolucionarias e para o governo legal. 

No Rio de Janeiro teve o Regente de supportar ac
cesa lucta parlamentar nas Camaras de 1837, francamente 
em opposição e, ~~~do afin~l contra si a maio~i~ da. As
semblea e a opnuao publica, chamou ao mm1steno o 
Senador Pedro de Araujo Lima (18 de Setembro de 37), 
nomeou-o Ministro da pasta do lmperio e passou-lhe no 
mesmo dia a regencia interina. 

Regencia de Araujo Lima. 
Maioridade de Pedro li. 

1837-1840 

O Senador Pedro de Arau
jo Lima, depois Marquez 
de Olinda, organizou logo 
seu ministerio, de que fi

zeram parte Bernardo de Vasconcellos, Antonio P. Maciel 
Monteiro, Miguel Calmon du Pin e Almeida (Marquez de 
Abrantes), Sebastião do Rego Barros e Joaquim José Ro
drigues Torres (Visconde de Itaborahi), e começou a go
vernar com grandes demonstrações de confiança do povo. 
Em Abril de 38 procedeu-se á eleição do Regente, obtendo 
grande maioria de votos o proprio Araujo Lima, que occupa
va interinamente o cargo. 

Os principaes successos do período regencial de Arau
jo Lima foram os seguintes: a continuação da Guerra .dos 
Farrapos, as revoltas conhecidas pel<;>s nomes. de Sabma
da e Balaiada· a fundação do lmpenal Collegto Pedro Il 
a 2 de Dezembro de 1837, a do Instituto Historico e Geo
graphico Brasileiro a 21 de Outubro de 1838, e a mode de 
José Bonifacio, na cidade de Niteroi, tambem em 1838. 

A Sabinada foi uma revolução que durou de Novem
bro de 37 a Março de 38, na Bahia, capitane~da pelo 
Dr. FrancÍJ'co Sabirw .tf.Lvaru da Rocha. A BaLatada, I?-O 
Maranhão, que deveu o nome a seu chefe. 3lanoeL Franct.s
co do.s dnjo.s Fer~eira, ~ppellidado Bajat. ~, durou de ?Je
zembro de 38 ate J ane1ro de 1841, so vmdo a termmar 
no segundo reinado. Ta.mbem a querra dos Farrapos 
continuou com alternativas de trmmphos e desastres 
para uns ; outros, e só acabou no segundo reinado. ' : 

Durante a regencia de Araujo Lima, de 37 a 40, 
estiveram as opiniões nas Camaras divididas entre os par
tidos liberal e conservador, filiando-se a um ou a outro ho
mens eminentes, como Theophilo Ottoni e Limpo de Abreu 
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(liberaes), Bernardo de .Vasconcel!.CI:;, Huno~·io Henneío, 
Paulino de S'lUZa, l\lac1el l\loníe1ro, Rodngues Torres, 
.i\liguel Calmon, José Clemente Pereira e outros (con-
.,crvadores). . 

Em 1839 agitou-se fortemente a questão da l'law
ridade em {•ue desde certo tempo cogitavam alguns po
líticos: Entc/1Jiam muitos que o paiz teria a lucrar se a~s 
governos reo·enciacs se substituísse logo o reinado effecÍl
vo de D. P;rlro li, dispensada.a idade legal~ q~te era a de 
18 annos. quando elle só contava 14. O P.n?-ctpal propu
gnador desta idéa foi o senad_or José Martm1ano de A~e~~
car, que fundou a 15 de Abnl <;!e 1840 o Club da ,JfaiOf l
Jade. Começou, então, pelos JOrnaes e no par~an:ento, 
activa propaganda, formando-se o partido da mawndade, 
em opposição ao Regente, que, como era natural, não que
ria perder o governo. Obtida a adhesão do jovem monar
cha ao ideal dos maioristas, a lucia de idéas não tardou a 
dar em revolução. A 22 de Julho, em meio de uma se~
são tumultuosa da Camara dos Deputados, .tf.J~tor:w 
Carlo.s, levantando-se, exclamou: - Quem jôr bra.sdetro, 
siga-me para o Senado] - e sahiu, acompanhado dos d~
putados maiorisias e de grande multidão de povo. Reum
ram-se os deputados aos senadores no paço do Senado, e 
ahi fizeram sessão commum, deliberando mandar-se ao 
jovem imperador uma commissão, encarregada de expôr-lhe 
os perigos da causa publica e de pedir-lhe que tomas
se as rl-dcas elo governo. Partiu esta commissão para o Pa
co de S. Chris{ovam e foi logo recebida. Em breve ahi che
gou tambem o Regente e, {endo confe ·enciado com o 
imperador, declarou á commissão que cllc queria ser ac
clanH.ldo já e não a 2 de Dezembro, como era desejo do 
governo. "Resolveu-se então que no dia seguinte se convo
caria o parlamento em sessão conjuncta, o que foi feito. 
A 23 de Julho, pois, reunida a Assembléa no Senado, que 
se achava cel'cado de umas oito mil pessoas, curiosas e an
siosas pelos fados, foi aberta a sessão pelo presidente elo 
Senado, l\larquez de Paranaguá, que, como orgão da re
presentação nacional, em assembléa geral, declarou "de.sde 
já maior a Sua /!lage.rlade ImperiaL, e o Senhor D. Pedro 
St!gundo no pleno excrcicio de .seu.s direilo.s con,rlilucionae.r." 

Assim tenninou, com a victoria do partido da maio
ridade, a phase rcgencial do governo do Brasil. 



CAPITULO XXVIII 

SEGUNDO REINADO, 1840-89- SYNTHESE GERAL 

Durou o reinado de D. Pedro li de 23 de Julho de 
1840 até a manhã de 15 de Novembro de 1889, em que se 
proclamou a Republica. Nesses quarenta e nove annos 
grandes successos se deram no Brasil, quer de ordem po
lítica, quer de ordem militar, conforme vamos vêr resu 
midamente. 

Na historia política da 
monarchia as responsa-

Governo parlamentar bilidades couberam mais 
aos Ministerios do que 

ao Imperador. Os Ministros eram responsaveis por seus 
ados e compareciam ao Parlamento, onde os defendiam, 
respondendo ás interpellações. As Camaras manifestavam, 
quer nas votações dos projectos, quer nas de moções ex
pressamente apresentadas para tal fim, a confiança que 
depositavam no gabinete, ou a sua fa lta de apoio. Se ao 
gabinete faltava a confiança dos representantes da nação, 
era claro que nada poderia fazer no govemo, e o Impera
dor lhe concedia demissão, fazendo subir ao poder outro 
ministerio, que contasse com as ympathias da maioria. 
A's vezes, para fazer triumphar um projedo seu, o Mi
nisterio resistia, dissolvendo a Camara e convocando 
nova, por meio de eleições (*). Se as forças políticas 
continuavam igualmente distribuídas e o governo ainda 
não obtinha maioria, não havia outro recurso senão a 
quéda do gabinete e do partido. Desta forma exercia o 
Parlamento a fiscalização directa elos ados do governo, 
louv,qndo, censurando e exigindo contas. Dividido o elei-

(*) S6 a Camara dos Deputados podia ser dissolvida, sendo o Senado vitllicio· 
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toraclo nacional, e portanto o Parlamento, em dois gran
des partidos, - ·· o co1uerPador e o liberal, comprehende-se 
que cada partido fiscalizava severamente o partido con
trario, que se achava no poder. Havia grandes ludas 
parlamentares, para o que se exigia dos ministros, depu
tados e senado~·es, _não só a competencia nos assumptos 
debatidos, mms amda o talento oratorio. 

Os dois partidos occuparam altemadamen te o po
der, (*) demorando-se mais tempo e tendo formado maior 
numero de gabinetes o partido conservador. Só durante 
um curto _Perio?o goYernou um gabinete de conciliação, 
sob a prestdencta do .i!larquez de Paraná (Setembro de 
1853 a a Outubro de 56), formado de elementos dos dois 
partidos. 

L0go a 24 de Julho m
Visía de coujuncto do ganizou D. Pedro seu pri-

2." reinado meiro ministerio, conheci-
? . . . do n~ h_istoria por Gc:blncle 

de _.f de Julho ou ,7/uuJ'leno da Jllaumdade. Delle ftzeram 
~arte varias ~omens notaveis, que pertenciam ao partido 
hbe:ral_ e ha,·tam trabalhado com affinco pela causa da 
mawndade~ do lmperador. Em Julho de 41 effed uou-se 
a cerem_oma ~a sagração e coroação do I mperad01·, na 
ca_pella unpe!"tal (~dua lm ente (';d heclra l do Rio de Ja
nctro ): em 4.:> real• z(lu-~ce <.:m J''apoks <' casamento de D . 
Pedro I I com a princeza D. Thereza Christina filha elo 
rei da_:; Duas Sicilias,_ repre~entando o Imperador:, por pro
curaça o, Bento da Silva Ltsboa . 

Desde o inicio do governo, procurou-se activamente 
paci~icar o Impe1 ~ o .. onde ~avravam , desde o icmpo dare
ger~ta, as lucta_s c_tvls do Rw Grande (1835) e elo 1'Vla ranhão 
(18,:,8). A _ammsüa. 9eral, concedida em Agosto, para to
d~s os cnmes_ pohLtcos praticados no período regencial, 
fot um dos mcws de que se lançou mã~ j\las em 1842 rom
pe~ em. Soroca6a (S . Paulo) uma revolta chefiada pelo 
lmgacle1ro RaphaeL TobiaJ· de /.lauiar e em Barbacena (IV\i
nas Geraes) uma out ra, que fôra t'ramada pelo tenente
coron~l J_o.ré Fdlclano Pinto Codho da Cunha, Tlzeoplu"to 
Ottont, ~tmpo de dl•reu e ou(ros. Incumbiu o o-overno im
perial a pacificação ao general Luiz d{p,:.r de Llma e Silva, 

(•") Veja-se, em unnc.<\o, a li::.ta dos i\linisicl' ios. 
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Barão de Caxias, que ja se distinguira na repressão dos 
motins e sedições no Rio de 1 aneiro, ao tempo da regencia. 
Conduziu-se Caxias de modo honrosissimo, impondo por 
toda a parte a submissão, sem jamais ol?primir os _venci? o., 
nem tolerar que seus soldados prahcassem vwlenc1as. 
A pacificação do Maranhão, onde la,Tava a revol!a dos 
Balaio.J, foi feita em 1 aneiro de 41; a de S. Paulo em J n
nho de -!2 e a de l\linas em Agosto do mesmo ann o. A 
Guerra dos Farrapos só {erm in ou em 1845. Em 18·1:8 rom
peu em Pernambuc<;> a Revolla Praieira, chefiada _pelo clc:
sembargador Joaqwm NuneJ· ,7Jachado, e que fm a ulü
ma das guerras civis do impcrio. 

Em 1850, á vista da cnergica intervenção da Ingla
terra, que exigia o cumprimento de antigo hatado diplo: 
matico, o governo imperial obteve do parlan~ento u:na l:t 
severa contra o trafico de escravos. Esta lc1, que icz Jt
minuir consideravelmente o torpe commercio, foi comple
tada em 1854 por uma outra, com a qual cessou de todo 
o trafico. 

De 1851 a 1852 teve o Imperio de sustentar a sua pt·i
meira guerra externa, contra RoJ·a.J, dictaJ<?r da rcpublica 
Argentina, e Oribe, presidente da do. Urugu;u. Termmada a 
guerra em l8S2, abnu-se para o Bra~1lum curto mas (ecundo 
período de paz, assignalado por. 1mportantes p:opressos, 
aos primeiros dos quaes ficou hgado, como ll11Ctador c 
propugnador, o notabilíssimo Gokinele Paran1,. isto é, 
0 l\1inisterio de conciliação, orgamzado e presidido pelo 
Marquez de Paraná. Em 53 c1·eou-se novamente o B~nco do 
Brasil, que havia sido supprimido em 1829; em 54 maugu
rou-se a primeira estrada de ferro, de Mauá á_ scr!·a da 
Estrella, por iniciativa de Irineu d~ Souz~, dq~o1s VIscon
de de Mélua, um dos homens ma1s admu·avc1s de nossa 
vida economica, !?elas élL:rojaelas iniciativa~ pela segura 
visão das coisas e pela mcomparavel probidade; ~n~ 58 
fundou-se no Rio ele 1 aneiro o Lyceu de Artes c Off1CIOS e 
inaugurou-se a Estrada de Ferro'D. Pedro 11, adual Cen
Üéll do Brasil; em 61, o dique da ilha das Cobt·as. 

Em 1862 suscitou-se entre o Brasil e a fnglaterra, em 
razão da impertinencia elo minist~·o inglez William Christí_:, 
a clesagradavel dissenção conhecida J?elo nome de Qu_ulao 
ChriJ·tie, que bem graves aborreCimentos clcL~:nunou, 
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sendo, porém, re~olvida ele_ modo honroso para nós por ar
bitramento do re1 da Belgica. 

Em 1864 sustentou o Brasil nova guena contra 
d,_quirre, presiden~e da republ!ca ~o U1·uguai, apoiando. o . 
partido do cat~d1lho Venancw Flore.r, que o combaba. 
Vencemos esta ligeira guerra, mas em consequencia del
la fomos for(;ados a empenhar-nos em outra muito mais sé
ria contra o governo despotico de Solano López na re
publica do Paraguai, desde Dezen:tbro Je 186·t ai~ Março 
de 70 cinco annos em que o Brasil exgoUou seus recursos 
e perdeu grande numero de J!ll.ws, mas em que él victoria 
lhe coroou- os penosos sacrtbctos. 

Terminada a guerra do Paraguai, estando o paiz ex
hausto e naturalmente desgostoso com os sacrifícios que 
fizera, começaram a ser feitas com grande actividade as 
campanhas da abolição e da republica. Ambas foram vi
ctoriosas, a primeira parcialmente em 71 e 85, e defini
tivamente em 1888; e a segunda em 1889. 

Durante o periodo que vae de 1870 ao fim da mo
narchia houve tambem varias questões, pequenas Judas 
civis e motins, que preoccuparam a aUenção publica. 
Em 73 surgiu a Quu/ão religio.Ja, em consequencia da 
qual procedeu o governo, com grande escandalo dos sen
timentos catholicos da população, á pcisão de tres Bispos 
e varios outros ecclesiasticos. Esta questão alheiou da 
monarchia grande parte das sympathias do povo. Em 74 
houve no Rio Grande do Sul alguns motins, provocados 
por um bando de fanaticos, que obedeciam a João /llaurer, 
e eram denominados ~lfucker.I/ estes fanalil.uS praticavam 
atrocidades de toda a sorte, instigados por Maurer, que 
se intitulava Prophela, e deram grande trabalho ás tropas 
enviadas para destroçal-os. Em 75 houve em Pernambuco, 
donde se estendeu aos sertões de Alagoas, Parahiba e Rio 
Grande do Norte, algumas perturbações da ordem, por 
não querer o povo acceitar o systema metrico decimal, 
adoptado no Imperio por decreto do dia 1.0 de Janeiro de 
74. Bandos ele amotinados invadiram lojas, destruindo os 
novos padrões de pesos e medidas (donde o nome de revol
ta dos Quebra-kilo.J ), a tacando as camat·as municipaes 
e praticélndo tropelias. Em 81 deu-se no Rio de Janeiro 
um motim, que ficou celebre, provocado pelo lmpo.IIo 
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do vin!em, isto é, pela bxa de 20 re1s que o governo foi 
autorizado a cobrar sobre as importancias das passagens 
de bondes. De 83 a 89 esteve Lambem sempre aberta a 
Quulão militar, isto é, uma série de incidentes e malenien-

. clidos, que geraram a desconfiança entre o exercito c o 
governo, e este descontentamento concorreu muito para 
precipitar a quéda da monarchia. 

Além destes successos, alguns dos quaes aggravados 
c explorados largamente pelos propagandistas das icléas 
republicanas, merecem ainda referencia varios fados, que 
assignalaram notaveis progressos materiaes : em 74 o es
tabelecimento das primeiras communicações telcgraphi
<'as, entre o Rio ele Janeiro e as províncias da Bahia, Per
nambuco e Pará; o assentamento do cabo telegraphico 
submarino, entre o Brasil e a Europa e depois entre o 
Brasil e a Argentina; bem como varias tratados com os 
paizes estrangeiros. O Brasil avulíou então muito no con
ceito dos demais povos e na propria consciencia nacional, 
graças não só á competencia e ao va lor moral de seus es
tadistas, mas ai11da á influencia pessoal directa do Impe
rador D. Pedro li, que, ao contrario de seus antepassados 
que Lambem governaran1 o nosso paiz, era un1 elevado 
éspiriLo, dotado de saber e ponderação, amigo da justiça 
e irmão ele seu povo. Emprehendeu o monarcha i1·es v ia
gens ao estrnngeiro, sendo a primeira em 71 á Europa; 
a segunda em 75 aos Estados Unidos, á Europa e á Asia, 
e a terceira á Europa em 87. De todas as tres vezes gover
nou interinamente o Brasil, durante a ausencia do Impera
dOI·, sua filha, a Princeza D. Isabel. que ligou o proprio 
nome ás duas leis mais notaveis referentes á a bolição da 
escravidão negra. 

Terminou o segundo reinado na madrugada de 15 
ele NoYembro de 1889, quando o exercito e a a1·mada, em 
nome do povo, proclamaram a Republica. 

O segundo reinado, que assim terminou em 1889, 
ainda hoje suscita, no julgamento de seus acíos, alguma 
paixão. Ha os que vêem no Imperador o modelo de 
todas as virtudes, quer priYadas, quer publicas, e ha os que 
lhe negam qualquer boa qualid ade. Imparcialmente, é 
preciso reconhecer que D. Pedro li se preoccupou regular
mente com a instrucção do paiz, principalmente a secunda-
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ria e a superior, embora descm·asse ela primnria e da pro
fissional. lndiscuiivcl, igualmente, sua constante preoccup~
ção de moralidade adminisb·ativa, bem como a accessl
bilidade ás gueixas do povo . 

Veiamos agora, separadamente c mais minuciosa
mente, os fados mais noiaveis a que neste capitu lo nos 
referimos. 

... 



CAPITULO XXIX 

SEGUNDO REINADO PERIODO DAS 
LUCT AS CIVIS 

q impe;ador D. ~edro 11 subiu ao poder em uma épo
ca agitadiSSima, depois de quasi dez annos de constantes 
discordias e luc·tas civis. Em 1840 lav ravam conforme vi
mos no capitulo anterior, as revoluçães do Rio Grande e 
do Maranhão; em 42 romperam as ele S. Paulo e Minas. A 
que mais tempo levou a se extinguir foi a do Rio Grande 
do Sul. 

Rompera a Guerra do.r 
Guerra dos Farrapos Farrapo.r, conforme vi-

1835- 1845 m os, em 1835, dtorante 
. , . o período da regencia Fei-
JO, sob a chefia J~ Bento GonçaltJe.r da Si!tJa; dera-se em 
36 a denota e. pnsão deste chefe, no combate da ilha 
do Fanja; conímuando, porém, a lucia, seus companheiros 
pt·och~ma.ra_m em Novembro do mesmo anno a Repub!L'ca 
de Ptralln~; o commandaníe das armas do Rio G1·ande 
Bento lffanoe! Ribeiro, que a principio combatera os revol~ 
t<;>sos, para ell~s se havia passado; Bento Gonça lves, eva
di!ldo-se da pnsão que lhe cleram, na Bahia, tornara ao 
Rw Grande, reassumindo a chefia das operações. 

Em 1839, magoado C?m Bento Gonçalves, abandonou 
Bento Manoel os revolucwnarios, passando-se novamente 
para o lado das forças legaes, o que enfraqueceu muito 
os revoltosos. Bento Gon9alves traçou, porém, novo pla
no d_e guer.ra, mandando mvadir a província de Sta. Ca
than~a, afim de obtet· um porto, por onde se fizesse o com
mer~w de sua republica: Esta expedição foi entregue a 
DatJ!d CanatJa;ro e ,a vanos aventureiros italianos, que se 
haviam assoCiado a revolução, entre os quaes Jo.ré Ga-
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ribaldi, cuja bravura, quer no Brasil, quer na ltalia, se 
tornou legenda ria. José Garibaldi, em seu paiz, entrara 
primeiro para a mar}nha; implicado, porém, n~ma cons
pii·arão, teve de fugu·, emba1·cado em um navw francez, 
chegando em 1836 no Rio de Janeiro, donde se passou ao 
Rio Grande para tomar parte nas ludas. Esteve bastante 
tempo no Brasil, onde se casou com uma nossa patricia, 
a qual se tornou Lambem no(avel, com o nome de .1nnila 
Garibaldi, pela coragem com que acompanhou a vida aven
turosn do esposo, tomando parte nas expedições e nas lu
das. O aventureiro italiano esteve depois ao serviço do 
governo de Montevidéo na luda contra Oribe e contra 
Rosas e regressou mais tarde á ltalia, onde ajudou ainda 
n:~s campanhas da unificação do paiz. Effectuou-se, pois, 
a invasi"ío de Sta. Catharina, com grande Jesastre p:ua o 
governo imperial, não preparado para a operação, mas que 
não brdou a organizar suas forças e n expellir os invaso
res, obrigando Canavarro a fugir. Em Maio de 1840 foi 
Bento Gonçalves batido na batalha de Taquar/ pelo ge
neral .7/anoel Jorge Rodrigue.r, que depois teve o titulo 
de BMi'ío de Taguari.. 

Longe estava, porém, o governo imperial de subju
gar os insurrectos rio-gl'andenses, c a guerra pl'Omettia 
aincb longa duração, quando D . Pedro li, declarado maior, 
assnmiu :1s rédeas do governo. Procurou Antonio Car/o.r, 
minis( rodo imperio, pÔ L' fim á calnmidade, escrevendo con
fidencialmente a Bento Gonçalves e mandando suspender 
as operações bellicas, mas não teve senão respostas eva
sivas, a((; mesmo quando enviou emissa1 io seu ao chefe 
revoltoso, e á vista disso resolveu afinal o governo, para 
acabar com a guerra, n omear presidente da província e ao 
mesmo tempo commandante das armas a Luiz /JliJe.r de 
Lima e Si!"a, Barão de Caxias, a quem o imperio tantos 
Se1·viços já devia. 

Em Novembro de 42 chegou Caxias a Porto Alegre, 
confiou o commando de uma brigada do exercito ao velho 
general Bento .ilfanoel e lançou aos farroupilhas uma pro
clamação, em que promeHia aos que se submettessem o 
perdão e a proíecção de suas pessoas e bens, ao mesmo 
tempo que ameçava com os mais severos castigos aos que 
perseverassem. Não se intimidaram os rebeldes e assim reco-
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meçou a campnnha, obtendo logo Bento Manoel a vidoria 
de Ponche Verde a 26 de Maio de 43; a 30 de Junho ."fanoe! 
llfarquu de Souza assaltou e tomou Piratini; a 25 de 
Outubro deu-~e o combate de Cangu.JJ'Ú, em que Bento 
Gonçalves fm com:pletamcníe derrotado por Francúco 
P_edro de fibreu, depots Barão de J acuhi. Assumiu então Da
vtd Canavarro o commando geral dos revoltosos mas estes 
diminuia~n constantemente. de n?mero pela de~crção . dos 
que accettavam o perdão nnpenal, c trataram afina l de 
conseguir a paz, abrindo negociações. Firmou-se o accordo 
a 1. 0 de Março de 1845 entre Canavarro c Caxias com 
as seguintes .condições: amnisíia geral para todas a~ pes
soas cnvohTJdas na guerra; isenção do serviço miliiar 
e da guarda nacional para todos os que tivessem servido 
no exercito dos revoltosos; continuarem os chefes dos re
beldes a gozar das honras de seus postos militares; passa
rem a pertencer ao estado, que indemnizaria os antigos 
senhores, os escravos que tivessem servido como soldados 
da republica. Não foi, como se vê, uma victoria esmagado
ra que. o~teve o governo imperial, mas uma pacificação 
generostsstma. 

Caxias recebeu o posto de Marechal e o titulo de Con
de, que em 1.852 se trocou. pelo d~ Marquez e em 69 pelo 
de Duque. Amda em 45 f01 escolhido Senador do Imperio 
pelo Rw Grande do Sul, e mais tarde duas vezes subiu á 
Presidencia do Conselho. Como chefe do exercito tomou 
ainda parte na guerra contra Rosas e Oribe em 185l c 
na ?o Paraguai. ~A elle deveu, pois, o Brasil serviços dos 
mais relevantes, e sua n\emoria merece ser honrada como 
a ?e um dos maiores servidores da patria, verdadeiro es
teiO da nação durante o segundo reinado. 

Revolta praieira, 1848 

Em Pernambuco, que era 
desde muito um fóco de 
nativismo, formou-se, no 

. começo do segundo rei-
nado, Importante partido político, denominado Partido 
praieiro, ou simplesmente Praia, nomes derivados do fa
cto de se reunirem os seus chefes em uma casa da rua da 
Prai!l, no Recife, .onde era a typographia do jornal do 
parhdo. Este parhdo era constiluido de nativistas exal-
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tados e formava, na política geral, ao lado dos liberaes. O 
partido opposto, apoiado nos conservad~res, cham~va
se Guaribâ c tambcm Saquarema, esta uHnua denomma
cão devida, sem duvida, ao fado de ser fluminense Ro
drigues Torres, cru~ o ap~ia.va . Haviam já p~oduzido al
guns motins o~ odws nahvtsías quando, subrndo ao po
der em 48 os conservadores e nomeado :Herculano Ferrei
ra Penna para governar a p rovincia, surgiu contra este, 
a 7 de NovemLro, provocado pela Praia, um movimento 
rcvolucionario da guarda nacional de Olincla e do Pau 
,\mareio, cujos batalhões se apoderaram de alguns en
genhos, maLtas c povoados, prucu.rand? intercepl~r .as 
communicações do governo com o mter1or da provmc.Ja. 
l\1andou logo o presidente algumas tropas contra os m
snrrcdoc;, que soffrcram varias derrotas. A 17 de Novem
bro chegou a Pernambuco o deputado Joaquim Nune,r 
3/arhado, magistrado nessa província e que gozava de 
gran~le presligi_o junto do par.tido da Praia; este deputado 
puL!tcou no cita ] 8 um mamfcslo, em que exprobrava a 
conduda dn presidente c exhodava os rebeldes a não ac
ceiíar o perdão que lhes era offerecid<• em nome_ do l?over
no imperial c a continuar a guerra . A 2 de Fevereu·o de 
1819, qu.:tndo se achava !:.. {esb da província o novo go
vernador J o.:tquim Vieira Tosta, os revoltosos .atacaram 
o Recife, quc, preparado, se defendeu energtcamente; 
ncs( c coml)ale foi morto Nunes l\1achado, e o bravo ca
pitão do exercito Pedro l>•o T'dlo.ro da Silveira, que a seu 
lado combatia, foi obrigado a se refugiar nas mRttas de 
J acuhipc, onde sua gente viveu algum tempo de roubos 
c violenrias, mas entregou-se afinal ás fnn,.1s do governo, 
sendo remeHirlo ao Rio de Janeiro, onde o prenderam na 
fortal eza Ja Lage; dahi conseguiu pouco depois fugir, em
barcando para a EtH'OPR e morrendo na viagem. 



CAPITULO XXX 

SEGL'NDO REINADO- GUERRAS DO PRATA 
QUESTÃO CHRTSTIE 

Guerra contra Rosas 
e Oribe, 1851 

De 1851 a 1852 teve o 
governo irnpcrial de sns
tentar, no Snl, conÍI'a Ro
sas c Oribe, o primeiro 

didacloe aegentino e o segundo presidente do Uruguai, 
uma guerra ele consequencias bem lamentaveis. Desde 
longo tempo fizera-se D. João Jlfanoel de RoJ"aJ' nomear 
didador c exercia de modo ba•·baramente ty1·anno e cruel 
o seu poder, governando pelo feiTor e merecendo bem o 
appellido de Tigre de Palerma, que lhe deram seus compa
triotas. Concebeu clle o plano de submetíer a seu domí
nio não só toda a Argentina, mas tambem o Paraguai, o 
Uruguai e a propria província brasileira do Rio Grande. O 
presidente do Uruguai, .~7/nnocl Oribe, chefe do partido de
nominado dos BlnllCOJ' ou Blanquil/oJ", preso por vaeios 
laços ao clidador argentino c não menos afamado pelo 
caracter deshonesto e sanguinario, pelo que merecera o 
appellido de Corla-caheçaJ", não trepidou em entregar 
seu proprio paiz ao dictador de Buenos Aires e ia ceder 
aos desejos deste, quando seu adversario Ji'rucluoJ"o 
Rivera, á frente do r>adido político dos CoLoradoJ", se lhe 
oppoz. Derrotado Oribe pelas forças de Rivera, fugiu, 
em fins de 1838, para Buenos Aires, afim de se collocar 
sob a protecção de Rosas, emquanto o governo de Mon
tevidéo era assumido legalmente pelo vice-presidente da 
repu blica. 

De Buenos Aires partiu Oribe, á frente de um exer
cito de argentinos, a combater seus aclversarios, e em ] 843 
poz sitio á cidade de 1\lontevidéo, a que estava reduzido 
o governo legal. 
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Suscitavam eniretanto os agentes de Rosas e Orihe 
frequentes desüL"dens na fronteira do Rio Grande do Sul, 
favoreci;tJ11 a fuga de escravos C a aeserção de soldadt'S e 
opprimiam com vexames c violencias os estancieiros, ou 
donos de fazendas de criação, localizados no Uruguai, 
junto á fronteira rio-grandense, mas todo1> brasileiros. 
Os brasileiros eram frequentemen{c vidimas de saques 
e attentados contra a vida, andando consianiemc'nte em 
sobresalto, cmquanto lavrava a lucía civil entre os parti
dos do Uruguai, e a sua indignação dctva opporíunidadc 
a represalias, entr::mdo bandos numerosos de rio-granden
ses pelo territorio oriental, oudc se davam verdadeiras 
batalhas. 

Em 1850, tendo o governo imperial recusado (•uvir 
como rcprescnt:ante de o.·ibe ao ministro argent-ino, pro
testando não reconhecer naquelle o presidente legal do 
Uruguai, romperam-se as relações cníre o governo de Ro
sas e o Brasil, c pouco depois estala v a a guena. 

Em fins de Maio de 1851, tendo-se levantado contra 
Rosas o general D. JuJ"{O Jo.ré. de u,.,,uiza, Govemador da 
Província m·gcntina de Enlrc RioJ", o Brasil, que desde 
muito desejava fazer cessar o lamentavel estado ele coisas 
e sabia que o diciador lhe declararia guerra assim que con
seguisse dominar l\1ontevidéo, assignou com este general 
e mais o governo legal da. Republica. do Uruguai e a Pro
víncia argentina de Corrienlu tratados de alliança, que 
asseguraram a vidoria dos elementos lib( ··acs das repu
blicas do Prata. Nomeado presidente da província do Rio 
Grande elo Sul c chefe do exercito que ia operar, partiu 
em Junho, do Rio de Janeiro, o marechal Ca.,;iaJ·. Do 
exercito faziam parte, enLL'e outros, o famoso genera l 
Dru•id Cnnavnrro, Benlo illanoeL e o Barão de Jacuhi, que 
an L~rionnen te rcalizMa varias en iradas na fronteira uru
guaia. São íres nomes já conhecidos da guerra dos Farrapos. 
Em Setembro transpoz o nosso exercito a fronteira, afim 
de unir~sc a Urquiza, chefe dos Argentinos, e a Gar::.on, 
dos Orientaes, lançando Caxias aos soldados uma procla
mação, em que lembrava que o direiío ele propriedade é 
inviolavcl e que só deviam comLater os partidarios de 
Oribe, estes mesmos só emt1uant-o estivessem com as ar
mas nas mãos. 
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Invadiram , p ois, o U r uguai os exercitos alliados, di
n gidos pelo m arech al Caxias, Urqu iza e Garzon, ao mes
mo tempo que a esquadra imperia. l, sob o commando cl0 
Almirante Gren}ell, am eaçava B uenos Aires. Orihe ca pi
tulou sem dem ora e a 15 de Out ubro foram nrvoré!das 
em l\'{oníevid éo as bandeiras a lliadas. Tomaram parte n as 
operAções 20 .000 h omens brasileiros. 

Ve ncido Oribe, d ir igiram -se as vistas elos a lliados par:t 
Rosas. Caxias, deixando o grosso de suas iropas em Colo
nia, m andou, em 6 vasos de guerra, 4. 000 soldados 
sob o commancl o de , l/anoef Jlarque.r de Sou-:a. A es
quadra forçou as ba terias do Pauo de Tonefero, no 
rio P araná, a 17 de D ezembro; e a 24, tendo os a lliados 
pa ssado para a ma rgem direita do rio, declararam-se 
coníra R osas ma is a Província de Santa Fé c o clisírido 
do R osario. E m meiaclos de J anciro dirigiram-se Cnxias 
e Grenfell ao podo de Buenos Aires, ao mesmo tempo 
que as í ropas se iam ap roximando por terra, c a 3 de Fe
vere iro de 1852 deu-se o com ba te de ,71 onle Ca.reracr, pon
do-se Lermo á ty rannia de Rosas, que opprimira dmaníe 
v inte e t res annos os povos do Prata. Foi um comhaíe Lcr
rive l, <:m que, segundo a narração ele Urquiza, seus sol
d ad os ''avançavam como tigres, os Brasileiro~ coiTio 
leões" . O didaclor a rgentino refugiou-se a Lodo de um 
navi0 inglez e passou após á lnglakn·[•, onde moncu \ in 
í e e cinco annos depois . Caxias reuniu, em princípios de 
M arço, o exerci to imper ial em 1\lontevid{o c rc tirou-se 
p ara o Brasil. 

Graças á habilidade Jo l\lini~tro brasileiro em Buenos 
Aires, llonorio H ermelo Carneiro Leão, l\1arqucz de Para
ná, e aos feitos mili tares Jos exerciíos reunidos, conseguiu
se es tabelecer a ordem e a paz, Lendo o Brasil as!>ignado 
então com o Urugua i um imporíaníe íraíaclo de limites. 

Quest ão Christ ie 
1861- 1865 

Tendo naulragaJo em 
186J, nas costas do Al
bardão, Rio Grande do Su l, 
uma barca ingieza, cor

reu o boato de haverem sido roubadoc; os despojos que de
ram á praia e assassinados a lguns dos naufragos . i\'landou 
logo o governo d o Rio G ra ndc p roceder a inquer iío, d e 
que se apurou que q uatro cadaveres encontrados nas 
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a~eias e!am de l:om cns da tripulação, afogad os n o naufra
gw ~ nao assass1nados, e que os saqueadores d os despoios 
havwm passado para o Uw guai. E síc caso t ão simples 
pa~e<;eu exíre!l'u~mente grave ao minis tro ing lcz n o Brasil , 
Wtfü c: rn Chru lte, guC', reclamando sérias providencias a 
respc1ío do fac;ío, ma_ndou uma n ota ao governo imperial. 
Dcn-lhe esíe 1mmecllatamente con ta elas diliacncias fei
tas e de seus resultados, mas o minist ro rcn õ"vou em 62 
as suas reclamaç?es, exigindo que o govern o brasileiro não 
só. p~ g::~ssc uma mdcmni:-ação 1;ecwni_a ria, mais ainda per
mithsse que m-x: agente mglez m ten '1essc no p rocesso ins
taurado. Rep!C'lhu o governo, como de via, est a n o I a inso
le_n~e, ao m~s~10 tempo q t_te. conseguia p render um dos in
d1c1ados. cr~mmosos e solicitava do l!ioverno elo Ur uguai 
a extradtcça.o dos out~·os. Pouco depois, em Junho de 62, 
deu-se n o Rw de J anetro um ouLro fado, q ue azed ou com 
pletam ente as relações entre o represen tante diplom atico 
inglez e o governo do Brasil. T res officiaes da m a rinha 
briíann ica, pertencentes á fraga t a Forte, desemba rcaram 
á paism~a e foram até a T ijuca, a passeio. A' volta, basta n
te embnagados, commeíteram alguns desa tines, fora m pt·e
sos ~' como não se lhes podia conhecer a qualidade, re
colhtdos ao xadrez. commun~, donde no dia seguinte o 
delegado ela paroclua os envwu ao chefe de policia. R e
con_h~cidos pelo vice-consul inglcz, mandou-os o chefe de 
pohcw recolher ao quartel, com ns aHençÕC's devidas aos 
officiaes, f!Íé que se ulíimas~e r; rapido inqueriío so Gre a 
oc~urre~cw . Como_, _porém, o Vice-almirante da csquadea 
bntanntca os reqmstf.asse, mandou-os a me •11a au torid a
de pôr immcdiatamente em liberdade. 

. ~.-o tes t o~ _Christic,. sem {nrdar, cuntra a prisão dos 
offtnaes, extgmdo saüsfaçõcs ond ignas. Ma ndou-lhe 
o go':e1·n o responder com a exposição simples d o facto, <]LH:~ 
não 1mporíara em desattenção á m arinh a de guerra in
gl~za, mas o irritante diplomata continuou a-protest ar, 
a~e q uC': em nma noía ameaçadora, a 5 Je Dezembro, exi
gm vana.s medicla<; excessivas! ~nclusive a censura publica 
ao delegadu e ao chefe de pohcw, e ao mesmo temp o, vol
tando. ao c.aso da barca naufragada, reclamava uma in
demmzação, marcando o prazo de 15 d ias para a resposta. 
~espondeu o governo brasileiro, vendo a attiíude de Chris
he, que se entenderia directamen{e com o governo inglcz, 
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por intermedio do n osso representante em L ondres, ao 
que não annuiu o ministro, declarando que d a ria in
strucçõcs ao vice-almirante JP arren, ch efe d a est ação n aval 
ingleza no Brasil, para recorrer á fo_rça , caso não rece ~ess.e 
as satisfações reclamadas. Effecüvam eníe, nos prune~
ros dias de 1863, foram aprisionados pela esquall ra un
tannica alguns navios brasileiros, o que p roduziu en orm e 
alvoroço e indignação na população d o R i? J e J anc~w, 
tendo u governo de despender grande energw p ara cvü ar 
desacatos e violencias conüa os subclitos ingkzes c a le-
gação hr~tannica: . . . . 

Afinal, combmaram Chnsü e e o m.mJStL·o da pasía dos 
negocios cxtrangeiros, qu~ era. Migue~ Calmon, 1\l arq t~c: d e 
A brantes, p agar o Bras LI a md em!uzação pelos p rcJ u ~~r;s 
da barca naufragada e ser submelüda a q uestão.d os l)fh cJ
aes a arbitramento. R es tituiu Chris t ie os navios a p n·
sados e foi escolhido como arbitro o rei Leopoldo d a Bd-
9ica, que resolveu em Junho de 63 n ão ter h a v ido offen <>a 
a marinha britannica. 

Apoiado nesta decisão, exigiu agora o governo bra-
sileiro satisfação condigna, da pa rt e da l ngla tcrra, pe la 
offensa que soffrera a nação. A is t o se oppoz. o govc_rno 
inglez e romperam-se eníão as re lações d1p\omaü cas 
entre os dois pa izes, a í é que, p or m ediação do re1 tle Por
tugal e dada satisfação h onrosa, for nm reatad as em 1865. 

As ludas internas da R e
Guerra com o Uruguai p ublica Orienta l do U tu-

1864 - 1865 guai n ão t iveram f im com 
a in tcrven<;ão do exer-

cito brasileiro em 1851 e 52; continua ram as desorden s e 
revoltas a lavrar intensamente, com grave prej uizo pa
ra o proprio paiz e ameaça p a ra os vizinhos. Em 1863_ o 
caudilho general Venancio Flo'ru, p ertencente ao parüd o 
Co/orado, sahindo de Buenos Aires, reuniu grande numero 
de companheiros, assumiu o titulo de L ibertador c começou 
uma campanha conha o governo uruguaio, q ue era do 
partido Blanco. Manifestaram-se logo n o Rio Gra!lde gr~n
des sympathias pelos ColoradOJ' e por Flores, m ov1clas pn~
cipalmentc pelo conhecimento d as crueldades e p ersegm
ções de que eL·am victim as, p or p a rte do govern o bla nco, 
estancieiros brasileiros que tinham suas propriedades n a 
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fronteira. Subindo á presidencia, em 64, o general /lta
ná.rio Cruz Aguirre, um dos mais resolutos do partido 
blanco, red?braram os ve~ames dos Brasileiros, que por 
sua vez apmavmn com mawr empenho a Venancio Flores. 
Foram cruelmente tratados os Brasileiros residentes no 
Uruguai e. mui.tos fazendeiros 3;ssasinados pelos Blancos 
nas estanc11ts situadas na frontt>u·a. Chegaram as cmsas 
a tal gráo de irrit·ação, que o governo imperial resolveu en
viar a Montevidéo, em missão especial, o conselheiro Jo.ré 
Antonio Sarail•a, ao mesmo tempo que augmentava sua 
força naval no rio da Prata e concentrava alo-umas tropas 
na fronteira do Uruguai. "' 

Saraiva, incumbido de chamar á consciencia do dever 
o gov~rno de Mont<;vidéo e obter satisfações dos aggravos 
recebidos pel? Brasil ~es.de 185~, nas pessoas e proprieda
des dos .subd1tos brasileiros residentes n o Uruguai, pa rtiu 
em Abnl de 1864 para ': _Republica Oriental, esperando 
poder promover a pacificação desta de accordo com 
Rif}~'no Elizalde, r~presentante da Argentina, onde era 
miru.stro do~ n.egocws estrangeiros, e E. J'/wrnlon, ministro 
pleniJ~ot~lciarw da Ingl~terra . Fracassaram, p orém, as 
negociaçoes para harmomzar os Bla ncos e os C olorados 
e Saraiva, retirand o-se, mandou Je Buenos Aires ao gover~ 
no de. Aguirre um u!timatum ( 4 de Agosto de 64), em que 
recap1tulava as reclamações do Brasil, d ando o prazo de 
seis dias para serem satisfeitas. 

O governo uruguaio, que invocara secretamente o 
au.xilio de Solano h6pez, dictador do P ara cr11ai, devolveu o 
ulti~atum ?o enviado b:asiieiro e is~>o de: micio á guerra. 
O v1ce-aln~Jrante Joa_qu~1n_ l!~arque.r L i.rboa, M arquez de 
Tamandare, deu pnnc1p10 as operações, obrigando a 
permanecer immovd o navio oriental de guerra Gem>ral 
Arti9.a.r e dando caça ao Villa de! Salto, c~j a tripulação, 
dep'?IS de o encalhar, lhe lançou fogo. Enorme foi a ani
mosJd~de despertada enhe os blancos quando se soube 
da athtude do Brasil, que assim concorria em beneficio 
da causa de Flores. Em Outubro uniu-se o almirante Ta
ma~daré a este caudilho e bloqueou as cidades dt> Salto e 
Pauandú, a primeira das quaes cahiu irnmediatamente 
em podet· de Flores O exercito brasileiro, em aue, sob as 
ordens do marech al Jo.ré Propicio JJ!enn a Barreto, serviam, 
entre outros, os generaes Luiz Alve.r illenna Barreto e 1lla-
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noel Lui.J OJ·orio, peneirou no !erriíorio d? Uruguai e mar-
h u para Pai.Jandú, que cahm em J anetro de 1865. De

~ois destas vidorias, Menna Barreto e l•:lores marchar.am 
contra Montevidéo, que se rendeu em fms de Fe;·~rctro , 
passando-se o governo provisorio das mãos de 1/wma_z 
Vifla!ba, que o recebera de Aguirr<?, ás do gener~tl Venancw 
Fforu, de accordo com o con ve:':uo de l?,az asstgnado, em 
nome do Brasil, por Jo.Jé Jllana da Sur-a Paranho.J, ?e
pois Visconde do Rio Branco, qu'? ~ucceder~ a Sar~uva 
na qualidade de representante brastletro no R10 da Prata. 

CAI>ITULO XXXI 

SJ ~G L:~ DO R8JNADO GUERRA DO 
PARAGUAI 1864-1870 

Desde longo tempo ha
via, da p.:1ríe do governo 

Primeiros actos, 1864 do Paraguai para com 0 

Br.:1si!, prevenção c dis
farç.:1da animosidade, de que foram signaes as questões a 
proposito da navegação do rio Paraguai, que era o cami

,nho da nossa província de Mal Lo Grosso e que aquellc 
governo procurou embaraçar. i\ situação particular elo 
imperio, grande, unido, em progresso, com estadistas aca
tados e pesando no conceil.o do resto do mnndo, accarre
tava-lltc a desconfiança de algumas das republicas sul
americanas, onde .ainda l:tvravam funda<; discordias. 
Na dn Paraguai, Yizinha do nosso íerritorio, foi muito 
mais sensivcl essa desconfiança, esse temor da politica 
imperialista, isto é, de predominio, do Brasil. Subindo ao 
governo como presidente da republica I "ancl,rco Solano 
/,6pez, obteve facilmente o poder dictatori.:1l, govemando 
a seu arbítrio os destinos do povo par.:1guaio. López, que 
estivera na Europa estudando os pwgrcssos da arte mi
litar, deu logo principio a preparativos de guerra, adqui
rindo armas e munições, mandando varios rapazes para 
a Inglaterra afim de estudarem assumptos militares, 
chamando operarios inglezes, que se occuparam da for
tificação do paiz e do estabelecimento de officinas de fun
dição, <' miliíarizando a nação, que administrava despoti
cam<>nte. 

Quando Flores invaoiu a Banda Oriental, exigiu Ló
pcz satisfações do governo de Buenos Ait'es pelo apoio 
<JUC os argentinos davam áqnelle caudilho, e quando o 
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Brasil enviou a missão Saraiva ao governo. oriental, apre: 
sentou-se t.ambem, offerccendo sua mediação, que fm 
recusada. Deu-se o didador por offendido com a recusa c 
fez saber ao governo imperial qu": pe_rigaria a paz se <'S 

nossas tropas entrassem no terniono urugumo (30 de 
Agosto de 64). 

A 12 de Novembro de 1864 praticou López oprimeiro 
ado de hostilidade, antes de qualquer decl~r~ção de guerra, 
aprisionando em i\ssumpção o vapor brasileu·o J!larque.z de 
O/inda, que em direcç~o a Mat.to ~rosso navegava. p~lo 
rio Pm-aguai, conduzmdo o Presidente da Provu~c1a, 
coronel Frederico Carneiro de CampoJ'. Os passageiros, 
com cxcepção de ires, foram levados para os carceres! e 
arrec;cdados todos os objedos, todas as mercadm·1a.s 
que o navio transportava, bem como 400 contos em di
nheiro. 

O ministro do Brasil em Assumpção, CeJ"ar Vianna de 
Lima, protestou logo contra a violencia! a que não precedera 
seq•.tCI' a declaração de guerra. e pedm seu.s passap~)l'Íes, 
só conseguindo, entretanto, rehrar-se do pmz com a mter
venção do ministro norte-americano JP aJ'!tburn. 

O tratamento a que foram sujeitos os prisioneiros foi 
o mais cruel possível, vindo Carneiro de Campos a morrer, 
em 1867 na mais negra miseria e ralado de dm·, em um 
acampa~cnto perto. de Humaitá, para onde o l~v:ram, de
pois. de haver soffndo horrores em outras pnsoes para
guaws. 

O navio J!farquez de O/inda foi armado em guerra c 
incorporado á esquadra paraguaia. 

Praticado este primeiro acto violento de guerra, man
dou LÓpez invadir, em Dezembro cl~ 64, por 4 . 200 homens 
de infantaria e 5. 000 ele cavallana, commandados res
pectivamente pelo ge_neral _Vicente Bar:ioJ', seu cunhado, 
e pelo coronel FranClJ'CO btdoro_ ReJ"qw~,. a parte Sul da 
Província de Matto Grosso, região quas1 mdefesa. 

i\hi só encontraram os invasores resistencia, e esta 
heroica, no forte de Nova Coimbra, atacado a 26 de De
zembro, e onde, sob a direcção do tenente-coronel Herme
neqi/do de /1/buquerque Portocarrero, com~11m;dantc. ?o cor
p~ de artilharia de Mat!o Grosso e do d;s.tncto ~mhiar .5lo 
Baixo Paraguai, que ahi se achava em v1slta de mspecçao, 
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a pequena guarnição de 155 homens manteve a defesa du
rante ires dias, tendo afinal de reti1·ar-se rio acima. 

Começava a~sim, no fim elo anno de 1864, a grande 
lu<;_!-a que o Bra~1l teve de sustenta~ até l. o de Março de 
1810 contra o chci:ador do Pa1·agum. 

. Lópe~ pos~uia então um exercito de 80.000 homens, que 
achva e mtelbgentemente prepa_rar~ para a guel'ra. pois 
era sen ~lano augme1~ta~ o tenli-o1:10 paraguaio pela in
corporaçao das provmctas argentmas de Conientes e 
Entre Rios, bem .como da ilha de Martin Garcia, paea fa
zei·-se acdamar Imperadot·. O exercito brasileiro não ex
cedia ~e Js.qoo homens,em tempo de paz. Vendo, porém, 
que nao pod1a escapar a lucta armada tratou o aoverno 
de construir navios, encommendou na' J<:uropa e~lcoura
çados, chamou ao serviço activo a Guarda ~Nacional c 
incorporou batalhões de VoluntarioJ' da Palria em numero 
de 57. Nos feitos militares que então se dera~, os nossos, 
quer officiaes, quer soldados, tiveram ensejo de revelar 
enorme denodo e suas acções se conset·vam como as mais 
gloriosas de nossa historia militar. 

Entrando o anno de lR65, 
Factos de 1865. estavam os Paraguaios, co

mo acabamos de vêr, se-
. . . . nhores da parte mais m e-
ndw~al da Provmc1a de Maíto Gl'osso. Em princípios de 
J ane1ro foram occupadas pelas columnas de Bat rioJ' e 
RaJ"quin as povoações e colonias militares le d!buquaque, 
DouradoJ', Corumbá, .t11iranda, Nioac e c ·o.w·m. Não ousa
ram, po~én:, os ~vasores, depois de occ~1par a parte Sul 
da Pt·ovi!lCia, sub1r alem da bocc~ do no _§ão Lourenço, 
pelo rece10 da defesa que se orgamzm·a na Capital. 

. Recebendo noticia da invasão, o general ALeJ:andre 
dlbmo de Carvalho, presidente da Província de M:.liio 
Grosso, chamou. ás a~~as a população válida, conseguindo 
concentrar no no Anca cerca de 4. 000 homens e nomeou, 
para con~mandal-os, .o chefe da esquadra /lu!}uJ·lo Lu·er
ger, depms Barão de Meigaço, que fortificou as cochilhas 
de Melga9o, no rio São Lourenço, ahi reunindo 520 homens 
~~ g~armçãc;>. Graças a estas medidas é que não ousou o 
mimigo sub1r a atacar Cuiabá. 
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A 4 de M a rço, o Presidente suspendeu do cargo dl' 
com1nandante das armas o coronel Carlos Oliveira, por 
tel' abandonado Corumb::í, e nomeou como substituto o 
tenente-coronel Carlo.s de fiforae.s Camúão. Levergcr, por 
sua vez, pediu demissão, assumindo o tenente-coronel 
Camisão a chefia gea ral das forças que defendiam Mclga~·o 
e a capital da Província. 

Deixemos agora a Província de M atto Grosso e ve
ja~os o que occorria no Rio de Janeiro, capital do Im
peno. 

Logo que soube da invasão do tel'ritorio maU o-gros
Sl'nsc, embora fosse visível que o verdadeiro thcatro d,t 
gnerra teria de ser mais para o Sul, onde L6pez accnmu
lara todos os meios de ataque e ele defesa, tratou o governo 
imperial de acudir á província invaLlida, mas tudo, em 
razão das distancias e de complicações administrativas, 
se fez lentamente. O primeiro recurso enviado ao governo 
provincial foram 500 contos, isto quatro mezcs depois 
da tomada do forte de Coimbra! Ordenou ainda o gover
no imperial a mobilização de forças de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas e Goiaz, afim de se enviar pelo interior 
do paiz uma expedição que fosse expulsar o inimigo e in
vad ir o Norte do Paraguai. Infelizmente, por varias ra-
7.Ges, não se conseguiu obter senão pequeno numero de 
soldados. 

Em Abril pad-iram de São Paulo 600 homens (dessa 
provÍncia c da do Rio de Janeiro), os quaes, seguindo par.1 
Ubernba, ponto de concentração, sob o commando do 
coronel P edro Dra,qo, tambem nomeado commanclaníe 
das armas e Presidente da Província de Mal lo Grosso, 
só em Julho ahi puderam chegar. Entre os o[íiciaes ele 
engenharia que então seguiram contava-se o segt,ndo
t enen ( e /1./jredo d' E.rcragnolle Tauna.IJ, depois Visconde 
de Taunay, que escreveu, sob o titulo ,1 Retirada da J,a
guna, a narração da mallograda empresa, em obra que se 
tornou celebre. 

Em UberaLa se lhes reuniu o destacamento organiza
Jo em Minas Geraes, a.o m <1 nd0 do coro11el Jo.ré iln!onin 
da Fon.scca Galvão, perfazendo-se o í o tal de 1 . 200 homens. 

Em princípios de Set embro seguiu esí.a columna dP. 
Uberaba para S anl' "1nna do Paranaluba (Prov. de la H o 
Grosso), onde chegou pelo fim do mez. Em Outubro o 
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coronel Dr<~go passou o commando ao coronel Fonseca 
Galvão, logo depois promovido a brigadeiro. Em fins de 
J?ezembro a_lcançaram os cxpedicionarios a colonia mi
híar de CoJ.'lln, onde se lhes reuniu o destacamento vindo 
de G?ia:r, com o qual ficou sendo de 2. 100 homens o 
effecüvo. 

. E!lira o anno de 1866 e acham-se assim os expedi
ciOnanos n o Sul de 1\'latto Grosso, já cansados das lon .. 
ga~ marchas. Ahi, nada, infelizmente, poude fazer de 
uül_ esta força, que teve o nome de CoLumna Expedicio
narta de fif.:dlo Grouo e que foi, conforme mais adeante 
veremos, perseguida por uma série de desastres, epidemias 
c desgraças de toda sorte. 

Ao mesmo tempo q ue se embrenhava, no rumo de 
.Matto Grosso, essa columna expedicionaria, de que em 
breve t~rnaremos a falar, passavam-se no paiz outros su
ccessos rmportantcs, de que devemos dar noticia. 

Em Janeiro de: 1865, p~~a atacar o Brasil pelo Sul 
e ~o mesmo tempo xr em auxxho dos Blancos da Republica 
9nen~a!, exp~orando sua animadversão contra o nosso pa
tz, sohctta Lopez ao governo da Argentina a necessaria li
cença para atravessarem suas tropas o territorio das ./Hi.s
.sõ~.s. R ecusa. D. Bartho{omeu jJJitre, Presidente da Repu
b_h_ca, a dcsc;ada autonzação, o que lhe acarreta a hos
ühdade do déspota. 

~6pez faz apres11;r no porto de Assumpção o vapor ar
gentino Sallo e envia contra a Aro-entina uma esquadri
lha, que logo, em Abril se apoder~ da cidade de Corri
enleJ'. Logo apos, 22.000 h omens atravessai. o rio Paraná 
s?b o commando do general !Pence.s fáo Roble~· e nessa 
~tclacle estabelecem uma base de operações para a futura 
mvasão elo Rio Grande. 
. ~esta _violencia se ap~oveitou habilmente o governo 
Imp_enal afJ.I? de obter o rmportante tratado ela Tríplice 
/I.Liwnça, ass1gnado em Bueno.s /lire.s no dia 1. o de Maio de 
1865, pelos representantes do Brasil. da Aro-entina e do 
Uruguai e l'm que se obrigavam as tres naçõe~ a fazer, em 
commum, a guerra contra o governo despotico de López. 
Nes{e convenio ficou assentado que emquanto o theatro 
ela _gu erra fosse o territorio da Argentina ou o do Paraguai, 
s~na D. Bar!lwfomeu illifre o general em chef'e; caso, po
rem, esse thea{ro se mudasse para o Uruguai ou para o 
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Brasil, caberia o mando supremo ao chefe oriental ou ao 

Lrasilciw. As forças navaes dos alliados ficaram. sob o 

commando do almirante brasileiro Vi.rconde de Tamandaré; 

as forças dos Ot·ientaes, sob o do general Venancio Flore.r 

e as dos Brasileiros sob o do brigadeiro Jflanod Lui.r O.ro-

r LO. 

Fez-se rapidamente a organização do exercito allia

do, a que o Bra'lil concorreu logo com suas forças per

manentes, reduzidíssimas, mas a seguir com as que foram 

levantada'>, conforme vimos, constituindo a Guarda Na

cional c os Voluntarios da Patria. 
O primeiro feito notavel dos alliados occorreu no Sul_ 

em terriíorio da Argentina, onde se deu a grande batalha 

naval do Riaclwelo, ganha a ll de junho de 1865 pelo al

mit·ant-e brasileiro Franci.rco 3lanoeL Barro.ro da Sih,a, 

depois Barão do Amazonas, sobre a esquadra paraguaia, 

commandacla pelo capitão de mar e guerra Pedro J.qnacio 

/Heza. 
Riachuelv é o nome de um riacho argentino, que eles

em Loca na margem esquet·da elo rio Paraná, pouco abaixo 

da confluencia do Paraguai e da cidade argentina de Corri

entes. Na foz desse riacho estava a esquadrilha brasileira, 

mandada rio acima pelo almirante Tamandaré e cuja pre

sença paralysara todos os movimentos do general 

R obles na provínc ia de Corrientes. 
Pela manhã, no dia ll de Junho, estava a nossa 

esquadrilha de fogos apagados, quando se ouviu, vindo do 

tope de um dos mastros da canhoneira Jllearim, o grito de 

- "Navio á proa!", seguido logo deste outro: - "E.rqua

dra inimiga á vista!" Eram os Paraguaios que desciam o 

rio, afin1 de surprehender os nossos. Immediatamente 

a fragata Amazona.r, a cujo bordo se achava Barroso, içou 

os signaes que significam: - "Preparar para o combate. 

- Bater o inimigo o mai.r pro.x:imo que cada um puder! 

e depois - O BrasiL e.rpera que cada um cumpra .reu de

ver!" e não tardou que entrassem em lucta as duas esqua

drilhas. Compunha-se a dos Paraguaios de 14 unidades, 

a nossa de 9 (*). Contavam elles com 47 canhões e 2 . 500 

(*) Corvetas c canhoneiras a vapor : .Amazona/' (comm. Thcofonio de Brito), 

Jequitinhonha (comm. f . J. Pinto), B eberibe (comm. Honifacio de Sanl' Anna}, Partlahi~ 

ba (comm. Cu rcindo de Sá), B el monte (comm. J . F. de Abreu), Igualem i (comm. Ma~ 

cedo Coimbra), .IJ!earim (comm_. Elisario Barbosa), /piranga (comm. Alv&.ro de Car ~ 

valho), e draguari (comm. Hoonholt z). 
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marinheiros e soldados, além de 30 canhões collocados nas 

barrancas do Riachuclo c Yarios batalhões de infantaria 

nas mesma s Lanancm:. Os nossos dispunham ao Lodo de 

59 canhões e de cerca de 2. 300 homens. O combate, gue 

durou nove horas, foi a rcluo e brilhante. Barroso, official 

destemido, dirigia em pessoa, exposto ás balas, toda a 

operação. Pela tardinha estava ganha a victoria, que nos 

custou apenas 104 mortos e 123 feridos, emquanto os 

Paraguaios tiveram mais de 1 . 000 perdas. Entre as vidi

mas contámos o capitão do exercito Pedro Affonso Fer

reira, o guarda marinha João GuiLherme Greenhalgh 

e o marinheiro Jllarcifio Dias, que se sacrificaram glorio

samente pela patria, praticando ados de bravura (*). 

Desta gloriosa batalha existem ainda sobreviventes, 

entre elles o então tenente Antonio Luiz de Hoonholtz, 

depois almirante e Barão de Teffé, que commandava a 

draguari. 
E' tempo agora de indagarmos o gue faziam os Para

guaios, executando seu plano de invadir o Sul do Brasil, 

depois de a t-ravessa r o territorio argentino. 

Vimos já que em Abril o general Robles se apoderou 

de Corrientes. Tambem o coronel Anlonio de La Cruz E.r

tigarribia e o major Pedro Duarte, atravessando o rio Pa

raná no logar em que se achava o povoado argentino de 

Candelaria, se lança ram para o Brasil. Estiganibia, com 

10.000 homens, atravessou em Julho o r.io Uruguai, em 

frente a São Borja (prov. do R. Grande do Sul) e occupou 

esta povoação, o mesmo fazendo depois a I!aqui e a Uru

guaiana (esta a 5 ele Agosto). 
O major Pedro Duarte, separando-se ,)e Estigarribia 

quando este passou o rio Uruguai em S. Burja, seguiu pe

la margem direita do Uruguai, pelo ten·itorio argentino, 

parallelameníe ao mesmo Est.igarribia, com quasi 3. 000 

homens. Em breve, porém , estavam distanciados e tendo 

(*) Em bcllos versos de Joaquim Norbcdo de Souza c Silva é feita a descripção 

poetica du batalha Das vidimas desse dia glorioso s5o particularmente rec01·dados 

Grcenhalg h e Marcilio Dias. Green!talgh serv iu na canhoneira Parnalliba. Bateu-se 

a guarnição com denodo contra as forças de gun(l'o navios inimigos que a abordavam. 

No fct·vol' da peleja, um official pa1·aguaio consegue arriar a bandeira brasileira da 

Parnahiba, Greenhnlgh Ih' a arranca das _1uãos e postra ~o morto com um tiro_, mas 

logo cáe (respassado de tit·os de fuzil e d e golpes de machado~ morrendo abraçlldo ao 

pavilhão da patrin. 

Alarcilio DiaJ, humilde marinJteiro que já tomara parte no ataque de Paisandú , 

sob as ordens d e Mariz e Barros, morreu tam bem no dia seguinte ao du. gloriosa ba~ 

talha, ás innumet·as feridas guc en tão, por seu desmedido arrojo, l'ecebera. 
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acnmpado na confluencia do riacho J a ta bi com o U1·uguai, 
ahi foi atacado pelos alliaclos. Foi a batalha de Jatahi, 
a 17 de Agosto, em que os Paraguaios foram batidos pc
los gencraes Floru e TPencuLáo Paunero, este Argent ino 
e o primeiro Oriental, mas tendo sob seu commando cer
ca de 1. 500 Brasileiros. 

Não tardou tam bem que os alliados, generacs Flora, 
Prwnero, /llarque.r de Souza, David Canavarro c outros, 
e almirante Tamandaré acorressem em defesa do Rio 
Grande do Sul, pondo cerco aos invasores em Uruguaiann, 
sob o commando do general /lfanuef /lfarque.r de Souza, 
Barão e depois Conde de Porto Alegre, achando-se assim 
cerca de 25. 000 homens a sitiar a cidade. 

Logo que na capital do Imperio se soube haverem os 
Paraguaios entrado na Província do Rio Grande do Sul, 
resolveu o Imperador apresentar-se pessoalmente no 
theatro da guerra, onde chegou a ll de Setembro, acom
panhado de seus dois genros, o marechal Conde d'Eu c o 
almirante Duque de Saxe, do Ministro da guerra .cinge/o 
./lfoniz da Silva Ferraz, depois Barão de Uruguaiana, do 
Marechal Marquez de Caxias, dos gcneraes Franci.rco 
Xavier Calmon da Silva Cabral, depois Barão de Itapagipe, 
Ilenrique de Beaurepaire Ro!tan, Barão de B. Rohan, e 
outros, assistindo á rendição de Uruguaiana a 18 de Setem
bro. Entregou-se prisioneira toda a divisão invasora, sen
do permittido aos chefes, officiaes c empregados de d istin
cção retirarem-se desarma dos. Os prisioneiros fo1·am repar
tidos pelas tres nações alliadas. Na Argentina foram obri
gados a sustentar-se com seu trabalho e muitos, incorpo
rados ás tropas do governo, tiveram de servir na fronteira 
da Patagonia. Entretanto, no Brasil todos os prisioneiros 
internados, não só de Urugua iana, mas de toda a guerra, 
fossem officiaes ou praças, receberam sempre soldo, vcs
tuario, alimentação c alojamento por conta do governo, 
sem que fossem obrigados a trabalhar. O general paraguaio 
Resquin, que tambem cahiu prisioneiro já no fim da cam
panha, escrevendo sobre a guerra em 1875 assim se ex
primiu: "O gove1'no do Brasil r ecolheu os prisioneiros ao 
Rio de Janeiro, sustentou-os com o soldo de prisioneiros, 
1·econhecendo suas graduações, e concluída a guerra foram 
conduzidos nos navios da esquadra e entregues ao governo 
paraguaio. Os filhos da Nação pa raguaia que tiveram a 
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soric ele cahir prisioneiros sob a l>andeira do Brasil nunca 
esquecerão a gcnei"Osa c benevola aííenção do povo bra
sileiro. " 

Em segu ida á rendição de Uruguaiana, começaram ~s 
alliados, ainda em Setembro, a dirigir-se por varias cami
nhos, chefiados por O.Jorio, /liilre, Paunero, Canavarro, Porto 
/1!l'gre c outros, de Concordia, na Argentina, á margem do 
rio Ueuguni, ao Sul de Uruguaiana, onde se achavam eeu
nidos, para a cidade de Corrientes, base de operações dos 
Pnragua ios. 

Não esperaram estes, porém, pela chega da. Desani
mado López e desilludido do final resultado, desde que 
falhara o impeto inicial, ordenou a eetirada, pretcndend_o 
limitar-se á defesa de seu proprio territorio, no que Íl

nha certeza de pode1· levar ainda muito tempo. 
Assim, no p rincipio do mez de Outubro, começaram 

os Paragnaios a passar para a margem direita do rio Pa
raná, no Jogar chamado PaJ"J'o da Palria, não longe d.a 
confluencia do rio Paraguai. Embarcaram toda a arÍl
lhar ia e levaram da pi"Ovincia de Corricntes mais de 
100 .000 cabeças de gado. 

Entrando o anno de 1866, 
era a seguinte a situação: 

Factos de 1866. estava 0 Sul de Matío 
Grosso ainda em pade 

occupaclo pelos Paraguaios; do Rio Grande do Sul c da 
A1·gcntina ha-vinm sido cxpul.sos os . ini:nig~s, que ora s.e 
concentravam en1 seu propno t erníono, a margem clt
rciía do rio Paraná. 

Vejamos, primeiro, o que se passou na região elo Sul; 
iremos depois encontrar os nossos em Matfo Grosso. 

Nrto foram felizes, desde o prop rio inic io elo anno, os 
b lt A n '· 

Paraguaios que aca avam c c ranspor o 'ara na, po1s os 
ataca ram molcstias graves, como a varíola , o sarampo. 
a dvsentcria c o cholera, as quaes fizeram muitns victimns. 
Di~imaram bm bem o gado as p est es, mas apeza r de to
das as infelicidades aguelle povo h eroico, fanatizado pelo 
{yranno Lópcz, soube portar-se com inacreclitavel bravura. 

Em .i\larço determinaram os generaes alliados que 
se fizesse o reconhecimento do Alto Paraná, estudando-se 
o iogar proprio para a travessia, o que foi feito sob a dire-
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cção de Tamandaré. A 16 de Abl'll dá-se a travessia no Pa,.-
J'O da Palria, durante a noite, transportando-se 1 O. 000 
homens sob a direcçi'ío... de 0 J'orio. Ao amanhecer do dia 
seguinte, descoberto o fJUe acabava de ser feito, são lança
dos contra o flanco dos alliados 4 . 000 homens e Osorio 
dá-lhes comb.ate, coadjuvado peb esquadra. E ' o combafe 
de Laguna Strena ou Pauu drz Palria, em que os Paraguai
os são postos em retirada, marchando os alliados para o 
forte de ltapirú, á margem do rio, um pouco acima. 
Os Argentinos fazem tambem a travessia do rio emquanto 
se trava o combate e entram em llapirú em companhia 
das forças de Osorio (1 7 de Abril) (*). 

No dia 18 o general Mitre , commandante em chefe, 
chegou ao forte e fez arvorar as handeiras alliadas. A se
guir, COntinuaram OS alliados a marcha para além de f ÍR
pirÚ, pela margem do rio. 

A 2 de Maio deu-se a batalha de EJ'Leiro Velhaco. 
E' o EJ'lero Bellaco (ou EJ'Leiro Velhaco, em portuguez) 
uma depressão do terreno, por onde, na Ppoca das enchen
tes, as aguas do Paraguai se unem ás do Paraná. Possue 
ella numer<?sos canaes, sendo dois os mais importantes: 
o Pauo Ro;aJ' e o Velhaco. E' ahi que se trava o combaie, 
em que, quando i'udo parece perdido, Osorio e Flores 
accorrem e conseguem pôr em debandada os inimigos. 

Dentro de pouco tempo. feriu-se nova e importante 
ba~alha, a de Tuiu!i, a 24 de Maio (a primeira deste nome, 
po1s .a 3 de Nov. de 67 se deu a segunda), em que Osorio 
cobrtu de enorme gloria o nosso exercito. Foi a maior 
batalha que jamais se deu na America do Sul. Tendo 
atravessado o Esteiro Velhaco no dia 20, foram os alli
ados postar-se em Tuiuit', onde López, afim de impedir 
que se prepm·assem para um assalto geral, de que fôra in
form~do, .resolveu surprehendel-os. No dia 24, pois, irrom
peu mopmadamenie o exercito paraguaio e entrou em 
lucia, sendo . completamente derrotado pelos alliados. 
Destes, era Jlltire o commandante dos argentinos e ao mes
mo tempo commandante em chefe; 0J'orio, Barão de Her-

(*) Este co mbate d e Laguna Sir~nn ou P a.uo da Palria, em logar ·pantnnoso e in · 
g_r~to, co_m a de~rotn c~mpleta dos Paragua ios, com mnnda d os p elo tenente-coronel Ba
saho Bemtcz, foa um fe1to v erdade ir·am ente glo rioso. Osorio t eve 337 mortos, mas a 
j;tlanba mereceu que o cor'?n el oriental P:1l1ej u escr evesse em seu "Oiario" o seguinte : 
f ~sta uhora el .bravo Osorto ba hecb o, e l solo, cl gas t o con s us l.irasileros, gue se han 

cubaerto de g lonu, tanto aye1· como hoy : jus ticia ul m.éritou. 
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vai, o commandante dos Brasileiros; Floru o commandante 
dos Orieniaes. O exercito alliado constava de 32.200 ho
mens, sendo 21.000 Brasileiros, 10.000 Argentinos e 
1. 200 Orieniaes; o dos Paraguaios contava 24.300 homens. 
Contra os Brasileiros e Orientaes lançou López 18.000 
homens; contra os Argentinos apenas 6. 300. Dahi ser con
siderada Tuiuti, com toda justiça, como vicíoria fundamen
talmente brasüeira. Distinguiram-se, dos nossos, além 
do bravo O,rorio, os generaes drgoLLo, /lntonio de Sampaio, 
Guilherme de Souza, Viclorino JllonLeiro, .dndréa, JoJ·é Luiz 
ilfenna Barreto, NeL!o e o coronel Tri.J'lão Pinto. Tiveram os 
Paraguaios 6 . 000 mortos, 7. 000 feridos e 370 delles fo
ram feitos prisioneiros. Os alliados tiveram, enhe mortos 
e feridos, cerca de 3. 900, sendo 3. 000 Brasileiros. 

Depois do triumpho de 24 de Maio o exercito al
liado, chefiado por Miire, ficou á espera das forças do gene
ral Porto Alegre, que com 12 .000 homens observava o 
inimigo na margem esquerda do rio Paraná, perto do lo
gar chamado Candelaria, e emquanto essa espera se pro
longava, os Paraguaios bombardeavam quasi diaria
mente a posição de Tuiuli e preparavam trincheiras que 
os protegessem. Osorio, então, na verdade aborrecido e 
desgostoso de tal demora, mas ostensivamente allegando 
moles tia, retirou-se (15 de Julho), passando o commando 
das forças brasileiras ao general Po~l)doro da FonJ'eca 
QuinLanilha Jordão. 

Vendo os generaes alliados o perigo que corriam dei
xando que os inimigos proseguissem em suas obras de en
trincheiramento, deram-lhes logo no dia innnediato com
bate, expulsando-os da região. 

Tivemos depois a tomada de Curuzú. Depois de ter 
a esquadra reconhecido durante algum tempo o curso do 
rio Paraguai até esse forte, á margem do rio, do mesmo 
se apoderou a 3 de Setembro o 2. 0 corpo de nosso exercito, 
sob o commando do general Barão de Porto ALegre, auxi
liado pela esquadra, chefiada por Tamandaré. 

No dia 11 de Setembro quiz López entrar em nego
ciações para a p az. Acceitou Mitre a conferencia no dia 
12, mas Polydoro não compareceu e Flores retirou-se 
logo no inicio, de sorte que não se chegou a accordo ne
nhum. 
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Em fins desse mesmo mez (22 de Setembro) soffre
ram os exercitos alliados penoso revez com o a{aque mal
logrado lt fortaleza de Curupaili, a inda á margem do rio 
Paraguai, p ouco acima de Curuzú. 

A derrota ahi soffrida deu origem a dcsconten{amen
tos e discussões cnhe os gcncraes a lliaclos, embora na ver
Jade a todos coubessem r~sponsabilidaclcs no desas{ re. 
Tão magoados ficaram e~ses gcneracs c tão grande dis
cordia surgiu {anto cn{re l\1itrc c Fores c os nossos, comu 
entre Poly cl oro, Porto Alegre c Tamandaré, que 1\\itrc SL' 

retirou com os restos de seu exerc ito para Tuiuti, Flores 
para 1\lontevicléo, onde a lgum tempo depois foi assassi
nado, Tamandaré se exonerou do commando ela esqua
dra e Porto Alegre voltou ao commando de Curuzú. 

Lavrou então o desanimo no exercito alliado, emquanl.o 
os Paraguaios disso se aproveitavam para reparar e au
gmentar suas trincheiras. 

Foi nestas condições que o governo imperial, resolvido 
a levar para deante, a todo o custo, a campanha, decre
tou a m obilização de m ais 10.000' homens e investiu 
do commando supremo das forças brasileiras no Pa 1·aguai, 
em substituição a Polydoro, o velho 1\larechal Ca.\'Ía.r, 
substituindo Lambem o Mat·qnez de Tamandaré pelo al
mirante J oaquim J o.Jé l gnacio, depois Visconde de Jnha-
' un1a. 

Em Novembro de 1866 chegou o Marechal a Tuiuii, 
conferenciou com 1\'liirc, observou as posições inimigas 
e deu nun1erosas providencias acerLaclas, con1 o apoio 
ele iodos os chefes. Tratou Caxias de reorganizar o exer
cito, ele instruir os bata lhões de volun(arios que iam che
gando c de lançar em todos a disciplina c a confianç·a. 

Em Dezembro assumiu Joaquim José lgnacin a 
chefia da esquadra, que se compunha de 38 navios, com 
18G boccas ele fogo e pouco mais de 4. 000 homens de guar
nição. 

Ia recomeçar aciivamentc a guerra sob a chefia da
quelle grande Marechal, que, velho esteio da patria, cober
to de serviços e nem sempre {raiado com a consideração 
a que tinha direito, por parte do Imperador, com 63 anr;<~S 
de idade ainda não recusava um posto de íanío sacnh
cw. 
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DeixLmos agora o exercito que, já no íenitorio pa
raguaio, o 'l.clho c<tho de guerra apresta para as campa
nhas de 1867, e tornemos ao Sul de Matio Grosso, a en
contrar a Columna F:r::pedicionaria que, em paragrapho 
ante rior, dcixámos na colonia militar de Coxim, ao 
euüar o nm1o de 1866. 

Trngicos foram os fados que com ella se passaram 
no Sul de 1\latio Gt·osso . Acossados pela fome, perdidos 
em regiões inundadas, atormentados pelas molestias, 
numerosos foram os expedicionarios que perderam a vida, 
entre elles o proprio chefe Fon.Jeca Ga!CJão (morto a 1~ de 
Junho), su hsíituido pelo tenenl.e-coronel Jlfe,_tde.r Guuna
rãe.r. Procurando atravessar os paníanaes, mmíos eram os 
que morriam atolados. Toda a artilharia e todos os car
ros ele bagagem assim lambem se perderam. 

Em Julho alcançam Tabaco, onde assume o conunan
clo o coronel Jo.Jé Joaquim de CarCJallzo, vindo ele Cuiabá. 
Pouco depois entram na villa de Jlliranda, onde ficam 
até J anciro de 1867. 

Em princ1p10s de 1867, 
tendo sm·gido varias com-

Factos de 1867 moções p oliíicas em varios 
Estados da Republica Ar

gentina, especialmente no de Mencloza, enviou lllilrc 
para lá o valente genera l P'!uner~ com 1 . 000 homens, q.ue 
assim desfalcavam o exerctto alhaclo, e a 9 ele Fevereiro 
embarcou ellc proprio em Hapirú, seguindo rio abaixo 
com 4. 000 soldados, que nem voltaram nun foram sub
stil.uidos. FicaYa assim o Brasil a supporta r quasi exclu
sivamente os duros encargos da guerra . i\usenl.anclo-se, 
enl.regou l\1itre, ~níerinamente, o commando supremo 
ao 1\larechal Caxias. 

Não poucle o Marechal emprehender immediata
m ente grandes operações, pela falta de recursos e pela 
tenivel epidem}a de ~hc;lera que ~ntão grass0u em Cor
rientes Curuzu e Tmuh. Em l\1aw abandonou o campo 
o gene~·al Polydoro, que se retirou com licença ele Caxias 
e não mais tornou. 1\lultiplicava-se entretanto o velho 
l\larcchal, aHendenclo ás necessidades dos doentes e ás 
das operações militares a realizar. 
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Só em meiado do anno é que puderam recomeçar es
sas operações, depois que chegou a Pa.r.J"o da Palria, on
de se entrincheirara Caxias, o general 0J'orio. Este valen
te cabo de guerra, vendo Caxias nomeado commandanfe, 
logo se apresentara ao governo, declarando recobrada a 
saude e offerecendo seus serviços para a guerra. Incumbido 
pelo governo de organizar um novo corpo de exercito, 
rapidamente o fizera no Rio Grande do Sul, passando á 
margem do Paraná, perto de Candelaria, donde seguiu 
em urna esquadrilha até Itapirú, e dahi marchou a pôr-se 
ás ordens de Caxias, com 7 . 000 homens. 

Auxiliado, pois, por 0J'orio e por Alexandre Gome.;- de 
Argol!o Ferrão, depois Visconde de Itaparica, á frente de 
35.000 honv·ns, dos guaes 28. 500 Brasileiros, emprehen
deu Caxias a celebre J!larcha de }Lanco através da região 
do Cltaco paraguaio, a qual era a base de seu plano de 
operações. Deixando Porto Alegre em Tuiuti com o se
gundo corpo de exercito c parte dos Argentinos (ao iodo 
11 .000 homens), partiu o Marechal a 22 de Julho com o 
resto, commandando Osorio a vanguarda. O exercito con
tornou então a depressão do EJ'teiro VeLhaco, até gue al
cançou a 28 Tuiú-Cuê, sendo o caminho tão máo, que em 
alguns pontos os cavallos tinham agua pelo peito e os 
soldados marchavam dentro do atoleiro! 

Fortificou-se Caxias em Tuiu-Cuê e para facilitar 
as communicações com Tuiuti, donde diariamente devia 
receber viveres e munições, fez construir uma passagem 
direda sobre o Esteira, verdadeira ponte em estiva, que 
reduziu de muito a distancia a aquella base. 

Poucos dias depois (1. 0 de Agosto), apresentou-se Mi
f.re de novo, a assumir o commando em chefe. A 15 de 
Agosto a esquadra (sob a direcção de Inhaúma) fórça a 
passagem de Curupaili, que era outra fortaleza á margem 
do rio Paraguai, pouco acima de Curuzú, e começa a bom
bardear Humailá, a mais temível fortaleza dos inimigos, 
:10 rio Paraguai, julgada inexpugnavel. 

Por seu lado o exercito ia ganhando por terra varios 
combates nos arredores de Humaitá: Arroio Hondo, Pal
maru, S. Solano, Nhembucú, E.f'iero RojaJ', Paré-Cuê, Ta
tnjibá, Potreiro Ovelha, e Taji, este ultimo logar á margem 
do rio Paraguai, muito acima de Humaitá. Assim, foi o 
inimigo constantemente desbaratado, ficando os nossos 
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a dominar o ferritorio paraguaio até a ViL/a do Pitar em 
em fins do anno de 1867. (*) 

Desde a tomada de Taji ficaram cortadas as commu
nicações fluviaes entre Humaitá e Assumpção, com o que, 
praticall?-ente, se achava inutilizado o grande baluarte 
paraguaiO. 

Comprehendendo a importancia do que acabava de 
ser realizado pelos alliados, determinou López lançar 
contra Tuiuf-i, base das operações dos mesmos, quantos 
homens disponíveis possuía, que foram cerca de 9. 000, 
sob o commando do general BarrioJ'. Em Tuiuti estava o 
general Porto Alegre, com o 2. 0 corpo do exercito brasilei
ro, composto de 7 . 800 homens e mais uns 700 Argentinos. 
Estas tropas defendiam ao mesmo tempo as trincheiras 
de Tuiuti, Potreiro Pires e Passo da Patria. Deu-se, pois, 
a 3 de Novembro, a S egunda Batalha de Tuiuti. A lucta 
foi formidavel e terminou com a nossa victoria, tendo os 
Paraguaios mais de 2 . 000 mortos e 1. 600 feridos, e os al
liados menos de 300 mortos, 1 . 300 feridos. 

Pouco depois o general João ltlanoeL ltfenna Barreto 
destruiu (13 Dez.) a fortificação de Timh6, que López 
acabava de construir á margem do rio, um pouco abaixo 
de Taji . . 

Neste anno de 1867 nada mais occorreu de notavel 
com as forças dos alliados que operavam em íerritorio 
paraguaio, havendo apenas pequenas escaramuças sem 
brilho. 

E' tempo agora de indagarmos o que succedeu duran
te o anno com a Columna Expedicionaria de .}falto Grouo. 

Na villa de J!íiranda, onde a deixámos em principio 
do anno, depois de horrivelmente dizin1ada pelas febres, 
tendo rnonido o proprio chefe, coronel Galvão, e cerca de 
900 h?mens e tendo perecido ainda toda a cavalhada, 
assumm o commando o coronel CarloJ· de ltlorau CamiJ-ão, 
que reorganizou a columna e partiu com ella, já reduzida 

(*) /lrroio Hondo, 3 Agosto, nosso commandante General José Joaquim de Andrade 
Neves: Pafmare.r, 11 Agosto, Coronel Antonio da SilvA Paranhos· S Solano 6 Setem 
bro,~enera l José Lujz Menu~ Barreto c coronel Fernandes Lima{N!t~mbucú,'2o Setem 
bro, runda Andrad e Neves, fc•ío depois Barão do Triumpbo; E.rlero RojaJ, 24 Setembro 
Gencra! Po.•:to Alegre; Paré-Cul, 3 Outubro, Andrade Neves e José Luiz Menna Bar
reloj 1alnJtbá~ 21 Outubr?, Victorino Monteiro, Andrade Neves, João Manoel M eu
na Barreto, I~c•·na n des Lunn; Po!rciro Ovelha, 29 Outubro_, General João Manoc 
~c~na Barret o e Coronel Salustiano dos Reis, depois general c Barão de Cumaguan; 

aJt, 2 Novembro, João Manoel Menna Barreto. 
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a 1. 700 homens, para Nioac, a 11 de Janeiro de 1867. 
Em N ioac ficou até fins de Fevereiro, passando depois :í 
colonia militar de iffiranda (principio de Março). Dahi 
seguiu em direcção á fronteira do Paraguai, que atraves
sou a 21 de Abril, alcançando o forte de Be!La Vúla, que 
estava abandonado; dahi seguiu para Laguna, mas não 
cncon irando recursos para subsistencia, teve de cuidar 
de retirar-se, para salvar os restos da columna. Foi o que 
iniciou a 8 de Maio, mas o inimigo, que esperava o momen
to opportuno, começou a atacar com forças de cavallaria e 
com artilharia leve os retirantes. Dia a dia foram prose
guindo os nossos na retirada, sempre incommodados pelos 
Paraguaios. Tornaram então a p assar a fronteiea, entrando 
no territorio brasileiro, sempre acossados pelo inimigo. Sur
ge o cholera. A molestia, a fome, os aguaceiros, o incendio 
da macega, quando secca, ateado pelos inimigos, eram des
graças que conjunctamente se abatiam sobre os míseros 
retirantes. Em fins de l\1aio attingem o rio Miranda ; a 
29 morre Camisão, passando o destacamento a ser com
mandado pelo major JoJ'é Thomaz Gonça{(JeJ' e afinal, 
a 11 de Junho de 1867, chegam os heroicos sobreviventes 
ao porto do Canuto, á margem esquerda do rio Aquidau
ana, sendo deixados em socego pelos inimigos. Eram ape
nas 700 os remanescentes da Colnmna, que em Abril, 
ao entrar em territorio paraguaio, contava ainda 1680 
homens (*). 

Se, entretanto, a Columna Expedicionaria nada con
seguiu contra os invasores, por outro lado o Dr. José Viei
ra Couto de /llagalhãu, nomeado Presidente da Província 
de 1\latto Grosso (1866- 1868), tratara logo de organi
zar uma pequena columna, cuja chefia entregou ao tenente
coronel dntonio Jlaria Coelho, depois general e Barão de 
Amambahi. Coelho atacou e tomou a 13 de Junho de 67 
a cidade de Corumbá, que se achava defendida por 313 Pa
raguaios ao mando do tenente-coronel Ilermogenu Ca
bra!. Logo depois, a ll de Julho, a nossa flotilha , comman-

(*) Eis co mo term ina Taunay o seu mag is tral livro LI R eb'rada da Laguna : " F o i 
o ulbm o pouso da nossa dolorosa retirada. Ah.i te rminou o cruel itincrario que, em ex

pia ção das nossas te m.cridades. nos expuzera a tantas desveà.turas quantas p6de o 

horn c111 SUPí.X>rtnr sem succn mbir. Ahi despimos af inal os míseros andrajos guo nos 

cobrjam, libertando~n os ao mesmo tempo dos bichos e desses inscctos do campo que 

entram na pelle c nell a pt·oduzem ulceras doJ.orosas. O rio proporc ionou ~nos op timos 

banhos. Todos estes lagares podem denominar-se a região das aguas bellas." 
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dada pelo cap. de fragata Balduino JoJ·é Ferreira de 
Aguiar, t~ava com o navio _paraguaio Salto de Gualra, 
que estacwnav~ em ~atto .qrosso, o combate do ALegre. 
O SaLL_o de Guatra havia apnswnado o nosso vapor Jaurú; 
Baldumo acode com o vapor dntonio João retoma o Jaurú 
e põe em fuga o SaLto. ' 

Os P~raguaios só <:onservaram por algum tempo o 
forte de Cowzbra; não mais atacaram o Sul de l\1atto Gros
so e concentraram suas forças em BeL/a Vúla. 

Entrando o anno de 1868, 

Factos de 1868 necessidades da adminis
tração interna da Republi-

. . . ca Argentina (fallecera o 
v1ce-I?residenie da Republica) levaram o general Jlfilre 
a rebrar-se de novo para Buenos Aires, donde não mais 
tornou ao thealro da guerra, assumindo ainda uma vez o 

comma_ndo em chefe dos alliados o Marechal J!larqucz 
de Caxtas, a 13 de Janeiro. 

~oi immediato cuidado do Marechal concertar com 

lnhauma o plano .para, que a es.quadra pudesse transpór 
o passo de ll umadá. Era a tenuvel fortaleza situada em 
uma curva apertada do rio, que ahi tem 600 metros de 
largura. As fortificações estendiam-se por cerca de 700 

metros p~las bar.rancas e pr~ias do rio. Mais ~e 100 peças 
da.s bateuas pod1am convergir o fogo sobre o no. Uma tri
phc~ corrente de ferw atravessava obliqu; menLe 0 rio, 

apo!ada,~1os extremos em terra firme e na parte media em 
vanas chatas". 

De.stacados de _nossa ~squadra .6 na vi os (*) por ordem 
d? almirante Ign_acw, sub1ram o no, pela madrugada do 
d1a 19 de Fevereiro, sob o commanclo do chefe de divisão 

(c~p. d~ m~r e guerra) Deljim Carlos de Car(Ja{ho, que de
J?OlS fm felio Barão da Passagem, aproximaram-se da 
f?rtaleza e trataram de inutilizar as "chatas" que man

tinham as correntes. Destr:-údas as "chatas", partiram-se 
as correntes por seu propr10 peso e pelo embate das em
barcações. As ba(erias despejaram iodo o fogo sobre os 

d d
(*J. <?• n.a vjos Bal!ia,, d!agM.r, Bu~ro.ro , Rio ú'rancb, Zàma"'i<lrl e Pará. O cheJç 

a JV1sao 1çou suu m s1gm a n o Balua. , 
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· ·am a' frente ao mesmo tempo que soldados e navios que 1 ' • d 
· heiros procuravam abordar os demats, travan o 

nlann . D' . . t to de bra luctas encarniçadas. IsbnguJrram-se nes ·e a~ . -
vura 0 capitão-tenente Silveira da J!lolta, depo1s_ almu·adte 
e Barão de Jaceguai; o capitão de fragata G~t!herme o.r 
Sanlo.r, os tenentes Cu.rtodio de J!fello e J!~a~lrdy, e. outros. 

Forçada assim a passagem de Hu.~1a1ta, se~mram os 
navios -rio acima, indo fundear no Ta)!, onde ftcaram re
parando as avarias. 

Emquanto a esquadr_a forçav;;t a passagem, o exer
cito operava por terra, afrm de evitar que a fortaleza re-
cebesse auxilio. . . 

Ainda no mesmo dia Caxias mvesü~ contra o forte 
chamado E.rtahelecimen.lo ou Reduclo Curv·a e o tomou, 
mandando depois arrazal-o. . , 

Mas o grosso da esquadra ficara ab~ixo .~e .Hu_matta; 
a enas subiram os seis pequenos naviOs Ja mdtcados. 
L~pez resolveu então mandar ;;tbordar os encouraçadls fgue 
tinham permanecid~ para b~txo. Escolhet~ para i{ 1n:~ 
dentre os jovens mms destemidos da guar.n~çao de uma1 
tá cerca de I. 500 soldados e alguns offic.Iaes, guarneceu 
co~n elles 48 canoas, que cobriu de vegetação, de modo que 
l'mitassem os camalole.r, ou ilhas fluctuantes, que freqduedn

c p · d aae temente descem o curso do aragua1, e na m.a rug 
I o para 2 de Março esses falsos camaloteJ' desc1am.as ag.ual 
d~ rio para a abordagem proje.ctada. A lucta f01 _tedtTIVd· 
e os assaltantes, afinal repelhdos, perderam meta e e 
seu effectivo. . - · d 

Desde a tomada de E.rtaheleetmenlo nao se cons1 erou 
López seguro em Humaitá e então, com gr~nde parte 
de seu exercito embarcando-se, atravessou o nod, ;-bando-

, · · nova etesa en1 nando essa fortaleza, para Ir orga~uzar d 
d · T b' Forças navaes e e S. Fernando na foz o no e 1cuar1. 

terra dos aÚiados perseguiram, P?~ém, suasRtr_opas, ÊP0.: 

derando-se das linhas de Curupatlt, Sauce~ o;a.r e .rpt 
nillo · os dois melhores navios paraguaios, J;aquart e 
lgur~í, foram destrui?os pelos couraçados brasileiros (23 
de Março) junto a Trmbo. . . . : 

Desde Março que a guarntção deixada em Humatta 
ia tambem aos poucos abandonando a fortaleza, padi~sa~tdo-dsc 

't · f á. margem rei a o para o Chaco (tern ono argen mo Ç . ll 
Para~u~i), até que em Julho, vendo axias <lue e_ & 
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não mais respondia aos ataques periodicos, mantendo-se 
silenciosa e como abandonada, mandou Osorio occupal-a. 
Estava re:.~lmcnte ahandonada. Substituída a bandeira 
parilguni..~. pela nossil , ficou sendo o famoso reei ucLo dessa 
data em deante (25 de Julho) a s6Je do 2. 0 corpo de 
exercito c nova base de operações dos nossos. 

Tambem no Chaco iam as forças alliaJas, desde Abril, 
travando combates com os fugitivos de HumaÍ( ;(, perse
guindo-os. No proprio dia da occupação da furtaleza, 
as tropas que _ dahi sahiram entrincheiraeam-se no logar 
chamado l.r!a-Pol, não longe de Humai(á. Era um.1 lingua 
de terra coberta de matío denso e coriada de esteiras, 
e junto á qual se estendia a lagoa Verá. Ahi, depois de 
dez dias de til'Oteio quasi ininterrupto, entre as forças al
liadas e os inimigos entrincheirados na matta, entre 
brejos, esteiras e lagunas, renderam-se estes no dia 5 de 
Agosto. Eram em numero aproximado de l. 300 pes
soas, mas por ellas se soube que de Humaitá haviam sahi
do ao todo 4. 000, só logeando chegar ao Tebicuari umas 200. 

Marchando em seguida para o Norte, ao longo da 
margem oriental do rio, o exercito alliado 'apoderou-se 
das fortificações elo Tebicuari (Pauo Real, 28 Agosto) e 
depois do combate ela ponte de Suruhilzi (23 Set.) no mes
mo dia, juntamente com a esquadra, chegou a Palnza.r, 
em frente a novas li~has de defesa, et·guidas pot· López 
na margem direita do rio Piquiciri e protegidas por char
cos, que o e ·ercito não podia .aüavessar n ~rn contornar, 
e pelas fortalezas de dngu.rlura, tão poderosa como Hu
maitá, Vt'lleLa e Loma..r Valenfina.r. 

Resolveu então o Marechal que se conshuisse na 
maegem occidental do rio (no Chaco) uma estrada, em es
tiva, através das flm·estas inundadas, ao mesmo tempo 
que por sua oedem a esquadra foeçava a passagem de dn
guJ·fura (8 e lO de Outubro), emquanto por terra o exer
cito atacava as fortificações. 

Iniciada pelo general Argollo a construcção da es
trada no dia lO de Outubro, estava a mesma terminada 
em princípios de Dezembeo. Pot· ella maechou Caxias com 
20. 000 homens, deixando em Palmas ceeca de 7. 500 e 
surgindo a 5 de Dezembro em Slo. Antonio, muito ao 
~orte da base de operações de López, descendo logo em 
d1recção ao Sul, pam atacar a redaguarda dos inimigos em 
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suas posições. Iam com o Marechal, como commandan(es 
elos ires corpos de exercito, os generaes Jacinllw Jllaclzado 
Bilfencourl, .drgollo e O.Jorio, mas Osorio, tendo-se separa
do para atacar outros pontos, não poude tomal' parte n a 
grande batalha que no dia seguinte se feriu. 

A 6 de Dezembro deu-se, na verdade, um grande com
bate. Acudindo parte dos Paraguaios ao Norte, encontra
ram-se com os nossos junto á ponte de lloror6, no rio des
te nome. Terrível foi a batalha (*), em que se teve de 
empenbat· pessoalmente Caxias. Tivemos 2~5 mortos. e 
quasi 1. 400 feridos, dentre estes o general GurJ~O, que ve1_o 
a fallecer mez e meio depois, em consequencta dos fen
mentos. 

Só quando o inimigo abandonou o campo em comp_le
ta desordem é que chegou Osorio com sua cavallana , 
tomando ainda parte na perseguição.. · _ . 

Retirando-se para o Sul, na d1rec7ao de V~Liela, o 
general C aballero receb~u ordeJ? do dlCtador Lol?e~ el e 
deter-se á margem do no /.l.vaht e esperar os Brastletros. 

Deu-se, pois, no dia 11 ele Dezembr<;> a grande ba ta
lha de .!lvalzi, ganha pelo Marechal Çaxtas, com os n;_:s
mos auxiliares de Itororó, m ais Osono e menos GurJaO, 
Foi um acto ele desespero esse. sacrifício de 5. 000 _Para
guaios a offerecer lucta a quas1 19.000, sendo quas1 com
pleta~ente exterminados. (**) Só o commandante, outro 
generaL e uns 100 officiaes e soldados puderam volta r 
ao acampamento de López. Os m_ortos foram 3. 600, os 
prisioneiros 1 . 400, incluídos os fendos. . 

O exercito brasileiro foi então acampar em Vtllela, 
á margem do Paraguai, ficando assim em communicação 
C@m a esquadra. 

Dez dias depois (21 de Dezembro) com.eçam os n ossos 
o ataque ás trincheiras de Loma.J. !faLenttn;u, que eram 
umas collinas, -onde se achava forbftcado Lopez, ao mes-

(*) Gcnc1·aes Sa lustiano dos R eis, A_rgotlo, Curjão, J. Machado DiU enco ud : 
Coro neÍ!l N iec.lo:ra uc 1·, Vasco Al ves, N ery, M achado de S o uza, D eodoro e H ermes d a 
F onseca , 1\'\iranda R eis, Enéas Gal vão c outros. 

(**) Rio BrLm co escreve: "O qu e n!ío (e m e"'pli cação f: essa ba.tathu ca mpal. dad_a 
com fo rças (ão lnfe"r iores . .. e é forçoso recor:' heccr que ~1unca soldado~ ump r1 rRm ma~s 
hero ica mente 0 seu de, ·cr do que os Paraguu 10s, nesse d1a, em que peleJara m sem o aLn 
go de trin che iras, defendendo su_cces.s ivament c d uas _vosiçõ~~~ retirando-se em q uadra
do e resistin do. até que fo ram mte 1ra me nte extermtn ad os. 
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mo tempo ctue são atacadas c íomadas as linhas do rio 
Piqut"ciri, ficando de tal sorte inteiramente isolados os 
Paraguaios que guarneciam .dngu.Jtura e completamente 
livre a passagem das tropas que se achavam em Palma.r, 
as quaes [izeram juncção com o gosso do exercifo. 

Do assaHo a Lomas Valentinas resulLou nesse pri
meiro dia a tomada de parte elo entrincheiramenío, bem 
co!l1o a clesíruição de mais de dois terços do exercito ini
mtgo. 

Até o dia 27 coníinuaram os ataques a Loma.J Va!en
iina.J, cahindo nessa data as ultimas posições, desbarata
do completamente o exercito paraguaio e conseguindo Ló
pez fugir, seguido de uns 60 officiaes e soldados, para 
Cerro-Léon, onde no dia seguinte lançou o dictador uma 
proclamação aos seus, concitando-os ainda a reunir-se e 
organizar um novo exercito para formarem «uma patria 
maior e mais gloriosa.» (*) 

Realmente, embora fugindo, encontrou ainda al
guns restos de tropas, que se lhe reuniram, e foi for! i
ficar-se na Cordilheira de .d.Jcurra, onde veio a organizar 
um exercito de 16.000 homens. 

N o dia 29 o exercito alliado marcha de Lomas Va
lentinas para Angustura, onde no dia 30 se rendem os 
Paraguaios. A 31 marcha Caxias, á frente do exercito 
victo rioso, para occupar a capital Assumpção, que já se 
achava ha muito abandonada, determinando que fosse á 
frente, nos navios, o coronel Hermu Ernulo da Fon.Jeca, 
com 1 . 700 homens. 

Assim termina o anno de 1868, estando desbaratado 
o exercito paraguaio; López em fuga para a região do Nor
te elo paiz, onde vae tentar o proseguimento ela campanha 
por meio de guerrilhas; os nossos a caminho de Assumpção, 
tendo occupado uma a uma todas as fortalezas do ini
migo. 

(*) A batalha de La mas Valentinas, q ue durou do dia 2lao dia 27 de D ezembro, 
foi a ma is sangrenta da Guerra do Paraguai. Nella e na das linhas do Piquiciri tomnram 
parte os generaes Osorio, l\1enna Barreto (João Manoel e José Luiz), Auto Guimarrtes, 
f\1achado Bitten court, Miranda Reis, Salustiano dos R eis, Andrade Neves e oull·oR. 
Nos successi vos com bates do dia 21 ao dia 27 tivemos quas i 800 mo rt os, ce•·ca de 5.200 
feridos . O mortic ínio entre os Parag uaios foi, po rém, ainda maior. Sahe~se que em D e
zembro possuía L6pez 24.400 bo meos. D epois da rendição de Angustura, a 30, esse 
exercito estava destruido, escapando apenas algun s milhares de feridos e fu gitivos. 
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Podia-se supp8r vid ual
mente terminada a guei·-

Factos de 1869 r a, que en tretanío a inda 
durou, en1 sua derradeira 
phase, mais de um anno. 

A 1. 0 de Janeiro de 1869, o coronel Fonseca, que ha
via chegado na vespera á noite, apenas encontrando uns 
cem soldados de policia que guardavam a cidade abando
nada, fez hastear a bandeira brasileira em d.r.rumpção, 
onde a 5 entrou o exercito alliado. 

Convidou Caxias os Paraguaios a voltarem p ara seus 
lares, promettendo protecção e bom tratamento a i odos, 
tomou algumas pequenas providencias de ordem militar 
e a 18 de Janeiro, achando-se enfermo e cansado (66 an
nos de idade contava o grande Marechal), dirigiu ao exer
cito uma proclamação, em que dava por terminada sua 
missão, despedia-se do exercito, louvando a seus officiaes 
e soldados e agradecendo-lhes o apoio, e passou o comman
do das forças ao general Guilherme XaPier de Souza, des
cendo para Montevidéo. Dahi se passou para o Rio de 
Janeiro, onde pouco tempo depois foi agraciado com o 
titulo de Duque e condecorado com a medida de merito 
militar. 

Alguns de nossos chefes ncharam tambem que se 
podiam retirar depois de tão longos e consideraveis esfor
ços. Assim o fizeram Osorio, Argollo e Inhaúma. Gurjão 
e Andrade Neves (*) falleceram em Assumpção ainda em 
Janeiro; Inhaúma, pouco depois de chegar ao Rio (Março); 
Machado Bittencourt em Assumpção, em .Abril. 

Esperando o successor de Caxias, não determinou o 
general Xavier de Souza senão pequenas operações mi
litares, inclu~ive o reconhecimento do alto rio Paraguai, 
encontrando-se tudo abandonado pelo inimigo. 

Em Janeiro de 69 chegou á antiga capital paraguaia 
o ministro brasileiro Jo.ré .1lfaria da SI!Pa Paranlw.r, 
depois Visconde do Rio Branco, afim de reorganizar o 
governo do paiz. Dahi foi a Buenos Aires a entender-se 
com os alliados, tornando em fins de Fevereiro a Assum
pção, onde deu começo a seus trabalhos. 

(*) Andrade Neves, o mais temível dos nossos chefes da cav6llaria, d e quem tinham 
pavor os Paraguaios, morreu de febre perniciosa a 6 de Janeiro, F o i c:ognominado o 
Br.1."o do.r hravo.r e no delirio da febre, quasi a morrer, suas ultimas palavras foram: 
"Camarada.r, . . mai.r uma cargaln 
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Em 22 de Março o governo imperial, concedendo a 
exoneração de Caxias, nomeou como seu substituto na 
direcção final da campanha o principe l\larechal Conde 
d'Ru, genro do Imperador, o qual logo pat·tiu parn o P a
raguai, assumindo o commando, gue lhe passava o genernl 
Xavier de Souza, em Luque, perto de Assumpção, em meia
dos de Abril. 

O Conde d'Eu tomou por auxiliares immediatos, 
como commandantes dos dois corpos de exercito, os gene
raes Polydoro (2. 0 corpo), O.rorio, embora ausente (L. 0 

corpo); como commandantes da cavallaria os generaes: 
João .il1anoeL ll1enna Barreto, Camara e Va.rco L'ilPe.r, e da 
nrtilharia Em/L/o /7fallet. Attingia a 2. 600 homens o 
effectivo do exercito em operações, estando as força~, 
em sua quasi totalidade, acampadas em Luquc:. D etermi
nou ainda o Conde d 'Eu a uma divisão da esquadra que 
ficasse a vigiar o rio Paraguai até MaUo Grosso e enviou 
outra afim de enhar no rio Mandnvirá, onde se suppunha 
ncharem-se acoutados alguns navios paraguaios. 

Em fins de Maio começou a marchar a n1aior parte 
do exercito para Snéste, occupando dreguá, San Lorenzo, 
llanguá, ltá, Taquaral, Pirajú e Cerro Léon, emquanío a 
cavallaria do general JoJ·é dn!onio Corrêa da Camara, 
depois Visconde de Pelotas, se dirig ia para o Norte, rumo 
do rio J ejuhi, afim de apoderar-se de San Pedro. Occupada 
esta povoação e obtidos informes, da guarnição que cahira 
prisioneira, a respeito da posição do grosso das irop::ts 
daquella região, seguindo-lhe Camara no encalço, dando 
a 30 de l\laio o combate de Tupium, que {; um passo do 
rio Aguarahi-guassú, affluente do J ejulll. Ahi derrotou 
elle a divisão paraguaia do coronel Galeano, perecendo 500 
dos inimigos e cahindo 300 prisionei1~os. Foi o primeiro fei
to importante desta ultima phase da campanha. 

Até fins de Julho permaneceu o exercito nos pontos 
acima referidos, sendo em Pirajú o quartel-géneral. Es
tavam á vista as Cordilheira.r, para onde se h avia retirado 
López. 

Emquanto não chega o momento da acção militar 
decisiva, v~amos o que succede em Assumpção. A 22 de 
Julho faz Pat·anhos convocar no theatro da cidade uma 
grande assembléa, em que são eleitos 21 cidadãos para 
guaios, · dos quaes, por duas novas eleições successivas, 
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são 3 escolhidos em definitivo, para a elles ser entregue 
o governo provisorio do paiz. 

A 15 de Agosto prestaram juramento e empossaram
se com grande _POmJ?a na cathedral de Assumpção os tres 
homens notave1s ,ass'I? eleitos, a quem coube dirigir o p a iz, 
excepto 9uanto a~ co1sa~ .d~ guerra. A eleição deste go
verno fm l?romov1da e .d1ng1da pelo ~rasil, empenhad o em 
manter a mdependenc1a do Paraguai (*). 

Tornando agora ao theatro da guerra, vamos vêr 
que a 3 de Agosto o grosso do exercito assentou acam
p am ento em Paraguari e logo a seguir, tomadas as dire
cções das Cord~l~ei~as, fora~n sendo dest~oçados pequenos 
dest acamentos m1m1gos, ate que se fenram as tres ba
talhas d ecisivas: a de Peribebuhi a 12, a de Campo Grande 
a. 16, e a de Caraguatahi a 18 de Agosto (**) . Após este ul
hmo co~t;ate for~m os .Paraguaios perseguidos até o rio 
/lfandtwtra, onde mcend1aram os se1s ultimos navios de 
sua esquadra, ahi escondidos e. encalhados. 

D esbaratado assim o seu exercito em todos os en
contros, tratou de fugir o dictador para logares cada vez 
mais afas tados, parecendo querer alcançar a serra de }!fa
rO;cajú:_ P?r on?e. passaria a Matt~ Grosso,. para fugir em 
d1recçao a Bohv1a. Era o que se v1a pela d1recção da fuga 
e pelo que diziam prisioneiros e desertores. 

Impunha-se ass~m .ao nosso exercito o encargo de 
persegml-o .nas cord1lhe1ras e ao mesmo tempo, subindo 
o P a raguai, cortar-lhe a retirada por Matto Grosso. 
Est~ ultima phase ficou entregue quasi exclusivameni:e 
á d1recção do general Jo.ré Antonio Corrêa da Camara, 

(*) .Um .dos netos desse go verno pro visorio fo i, a 2 de Ou tubro de 1869 o decreto 
que ex( m gutu a es cravidão. Ape zar de vigorar ainda no Brasil a nefanda i ~stituição 
ess:_ dccrC;to foi lavrado a pedido ~o marechal Conde d'Eu . O numero de escra vos er~ 
P!ltao mua (o pequeno, no Paraga at, onde desde 1842 se decre tara a liberdade dos nas
cJtut•os. 

(**)Em Pen'hehuhi estavam ás ordens do Conde d'Eu o L0 c o2.0 corpos do exerci to 
commanda?os pel_os gencraes Osorio e Victorino M onteiro, e a divisão argentina d~ 
coronel Ltu s M arJa Campos. Os Paraguaios tiveram 700 mortos e 1 . 100 prlsioneiros, 
sendo entre os ~ortos o commandante, tenente-coronel Cnballero. N 6s tivemos 33 
modos c 405 fer1dos, e entre os que perdemos contou-se o general João M an oel M enna 
Barreto. Em Ca mpo Gra nde combateram contra o general B ernardino Cnba llero os 
nossos generacs yasco Alves, Jo1!o Luiz M enna Barreto, Pedra, Victorino M onteiro e 
Ca ma ra;. ':orot;aels Mallet, QhvCll'a Bueno e outros. Ca ballero teve 2. 000 mortos, 
1.300 pnsJone1ros e 1.000 dispersos, que se apresentaram ao exerci to bras il eiro. N os
sa.s pe~das consis~iram e m. 62 mortos e cerca _de 390 feridos. E m Caragualahi, o general 
Vtctonn.o M onteir?, depo1s Barão de S . Bor)a, e o general Camra, Visconde de Pelo
las, oblJ vera m a v1ctor•a contra 2 . 000 Paraguaios entrin cheirAdos. O inimi"o teve 260 
mortos e 530 prisioneiros, muitos dos quaes ferid os. N ossa perda foi de i3 mortos e 
174 feridos. 
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que, auxiliado pelo general Victorino Monte~ro c pelos 
coroneis Paranhos, Mesq.uita, Silva Tavares e Menezes, 
emprehendcu varias operações. 

São occupados succcss ivam ente Curuguali, S. E .rla
ni.rláo, P olreiro CapiíJari, e lguatimi, ultimo balua rte de 
López (;[Ue foge sempre para o Norte. A 19 de Outubro 
trava-se notavel comba te n o passo de N aranjalzi (*), ul
tima operação de guerra de cert0 valot' . 

Em N ovembro (24), vendo praticamente t erminada 
a guerra, retira-se O.rorio; ~m Dezembro o m~s~o faz o 
general argentino E míLio Jlfitre, com os pouqmss1mos sol
dados de sua patria que a inda se achavam no thea tro da 
guerra, esses m esm os sempre aquartelados. 

Entra o anno de 1870 es
tando, pois, as n ossas for-

Factos de 1870 ças distribuídas, parte ao 
Norte, nas divisas de M at

to Grosso, e p a rte n ~s cm:dilheiras. do Par~gl! a i. Eram, 
p orém, esí as forças j a mmto red.uZida~, pms 1am sendo 
retirad as p or ordem do governo 1m penal. Em 15 ~e J a
n eiro retirou-se o general P olydoro e em F evererro os 
Voluntarios da P a tria. 

A 8 de F evereiro López, em sua fuga, dep ois de atra
vessa r em dez dias a região deserta que vae do Ca;npo 
F a nadero a té o rio Aquidab an, chego~ com seus ~lbmos 
400 h om ens a Cerro Corá, n as cabeceira.:; do Aqmdaban, 
divisa de M atto Grosso, fazendo ~uaruece~· com essa 
pequen a força dois p assos, o do a r.rmo das !aquara.r e o 
do rio Ll.quidahan, com q.ue. defend1a ~eu ulhmo acampa
m ento entre a m a rgem duetta do Aqmda ban c a esquerda 
de se~ a ffluente Aquida b anigui. 

P ara ahi part iu, .logo qu~ o soube! ? .general Cam~ra, 
que, sahindo de ViL/a Con cetção, se ~mgta a B eL/a Vuia, 
e na noite de 28 effeciuou o derradeiro cerco ao dictador 
fugitivo e aos restos de seu exercito. 

(*) Combnfe gan ho pelo coronel João Nu!' es da Sil va T aYares, conhecido ~or 
J6ca Tavat·es depois general f" Barão de ltnq u1, commandaudo.n v~nYJ?n.rd a das fo~ 
ç_as do generaÍ Camura. No mesmo dia, nos P araguaios qu~ fug1am m dhgiU o_p_ro1_)rto 
Ca mara outra derrota, pouco adcante, no passo de. llapi/anguá, ten o os mmllgos 
sO mortos e 195 prisioneiros, e n6s 4 mortos- e 27 fendas. 
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O major Floriano Peixoto tomou o passo das Taquaras e 
occupou depois, com o tenente-coronel Franci.fco dnionio 
./1larlin.f, as margens do rio Aquidaban, proximo ao Passo 
deste nome. Dentro de pouco tempo, já na manhã de 1.0 

de Março, chegaram as columnas dos coroneis Paranhos e 
Silva Tavares e começou o ataque ao ultimo reducto. Flo
riano e Martins, apezar do fogo das duas peças que ainda 
possuíam os Paraguaios, lançaram-se sobre o Pas.so e arre
bataram esses dois canhões. Penetraram os nossos no proprio 
campo e L6pez, atacado por Tavares o grupo em que se 
achava, t•esist-iu ainda, mas foi levado em perseguiçã.o, até 
as mattas da margem esquerda do rio dquidabanigui, sendo 
ferido a ponta de lança (*). 

Alcançando a margem do rio, o dictador, gt·avemente 
ferido, apeia-se do cavallo, atravessa para a margem op
posta, mas ahi cáe, apoiando o corpo no braço esquerdo e 
tendo ainda á direita a espada. Accol're nesse m omento 
o proprio general Camara, que o intima a render-se, mas 
L6pez recusa e tenta ferir o general. Desannado então 
por ordem do general Carnara, por um soldado, no mesmo 
momento expim aguelle que com tão grande bravura, em
bora mal applicada e frequentemente empanada ele cruel
dade, havia conduzido os Paraguaios durante cinco annos 
de uma lucta infeliz, mas em que fizeram na verdade pro
dígios de heroismo. 

Tivemos neste ultimo encontro apenas 7 feridos; 
do inimigo, cahiram prisioneiros 244 e morreram os demais. 

Estava terminada aquella longa guerra, provocada 
pela desmedida ambição do dictador paraguaio e que 
custou ao paiz, além de irnmenso sacrifício ele dinheiro, 
a perda de cerca de 50. 000 homens entre os mortos em 
campanha e as victimas das epidemias que se declararam 
no exercito. 

A• 7 ele Maio concluiu-se em Buenos Aires, entre os 
tres alliaclos e o Paraguai, um tratado de paz, qne no dia 
lO de Junho foi ratificado pelo governo paraguaio, sendo 

(*) Ao que parece, p elo cabo ele esquadra J os6 Fr·a.n cisco de Lacerda, alcunhado C'hico Diabo, d.a escolta do coron el J oca Tavares. Tendo sido ommittida es ta referencia na parte officia1 Jo general Ca mara , pro testou 'l'avures p u blicumente. 'fpm se posto, entretanto, em duvida haja sido Chico Diabo o autor do lan çaço, e ml.loi'a ao t empo foss• essa versão t ão sa bidu, que se commemorou o fac t o com poesia pop~1lar, em que havia os dois versi nh os Sl!'guintcs : 

JJo Diabo Ch ico deu cabo 
O cabo CllicoJ Diabo. 
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nosso representante J osé Maria da Silva Par anhos. S6 
a 27 de Março de 1872 foi, enü·e{anto, promulgado o tra
tado definitivo de paz entre o Jmperio do Brasil e a Re
publica do Paraguai, ao . m esmo tempo que um h atado de 
limites, um para entrega mutua de desertores e criminosos, 
e um de amizade, commercio e navegação. 

O Brasil não reclamou um s6 palmo de íerritorio, 
não opprimiu os vencidos, satisfazendo-se com a victoria 
e a organização do Paraguai em moldes democraticos e 
justos; a propria divida de guerra, reconhecida pelo gover
no paraguaio, foi minima e até hoje o paiz, convertido em 
nosso amigo, não foi coagido a solvel-a. 

Entre os heroes brasilei-
Vultos eminentes da ros que tomaram parte 

guerra na guerra, podem ser men-
cionados, em recapitu

lação summaria, além de outros que tambem foram men
cionados nas p aginas anteriores: do exercito, os generaes 
Jllanoel Luiz 0.forio, Marquez do Herval; illanoel ./Fiar-

FACTOS MAIS NOTAVEIS DA GUERRA DO PARAGUAI 
1864 

18b5 

1866 

1867 

1868 

1869 

ll!iO 

12 Nov. Captura do Jla rqucz de 0/iuda zq D e1;. Toma da do fort e Jc C oimbra i heroismo de Pottocarrero 1.0 Maio. Tratado da T1•iplicc Allainc;a 
lJ Junho . Ba taHut do RiacbUclo, pelo almiran te Barroso 17 Agos to. Datn lbn de Jatahi, por Flot·es 
18 Sct. Rendição de Urug uaiana, ao gen eral Porto Aleg-re 
16 Abril. Passagem do Rio P nra ná, por Osorio 
17 A hl'i l. Bntalha de Passo da Patria, po1· Oso1·io 
18 AGril. O ccu pação do forte d e ltnpirú, por Osorio 

2 J\'\nio. B11talha de Estero Bellaco, por Osorio 
24 i\1n io. Primeira Batalha de Tuiuti, a maior da ca m[MJl ta. por Osorio 3 Se i. T omnda de Curu zú, por P odo Alegre 
22 SeL D esas tre de Curupaiti, por Porto Alegre e I"litre 
18 Nov. Posse de Ca.xÍA S 
2.2 D ez. Posse do Visconde de lnhaún1a 

Jan . o Junho. R etirada da L.-"lguna 
Jul11o. Libertação de MaU.o Grosso 

15 Agosto. Passagem de Curupa iti, por lnhaú ma 
3 N ov . Segu nda Batalha d e Tuiuti, por Porto Alegre 

19 Fcv. Passagem de liumai({L, por D elfim C. de Carvalho 25 1 ulh o. Occupa c;ão d e Ilumait6., por Osorio 
6 Dez . Batalhá de Ho1·o r6, por Caxias 

ll D ez. Batalha d e Avahi, por Ca~ias 
27 D ez . T omada de Lomas Valentinas, por Caxias 
30 D ez. R endição de Angust ura, a Caxias . 

5 Jan. Occupação de Assumpção, por Ca.x1as 
18 Jan . Caxias passa o com mando e retira-se 
16 Abril. O conde d ' Eu assume o commando da s fropa s 12 Agosto. Batalha de Pcribebuhi, pelo cond e d' Eu 
15 Agosto. G ov erno provisorio paraguaio 
16 Agosto. Batalha de Campo Grande, pe1o conde d' Eu 18 A;;osio. Batalha de Caraguatahi, pelo Conde d' Eu 
j • Mar~o. Ata'luc de Cerro-Corá pelo j!eneral Cawara; morte de L6pe., 
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que.r de Souza, Visconde de Porto A~eg~e; Luiz _Aü1e.r te 
Lima e SilPa, Duque de Caxias; o Prmcipe Ga~lf? de r
LéaM Conde d'Eu; Andrade NePe.J, Barão do lr~umpho~ 
João' Propicio }!fenna Barreto, Barão de S. Gabnel; Jo.Je 
Luiz l!lenna Barreto, João Jlfanoel l!fcnna Ban·elo! Po~
doro Jordão, Barão de Sta. !eres~; Çam~ra, VIscon ~ 
de Pelotas; Argollo, Gurjão, Ztbur:cto 11 erretra ! e So~za., 
os tenentes-coroneis Carlo.s _de Wt!lagram Cab:db .e. H et ~ 
menegildo Portocarrero, Barao do Forte, de.Coml 1 ~, m a 
jores i lfanoel Deodoro da FoMeca e 1~ Loru:t.no Petxoto, ~ 
numerosos outros officiaes subalternos, mfenores e. praças, 
como por exemplo, Antonio Ernuto Gome.r Carneu·o, 9ue, 
indo para a lucta como soldado, n~lla chegou a alferes 
por actos de bravura, vindo a ser maiS tarde um dos n<;>ssos 
maiores generaes. Da marinha, merecem refer~I~Cia o 
J!larquez de Tamandaré, o Barão de /lmazona.s, o T IJ'conde 
de Jnhaúma, 0 Barão da Pauagem, o commanda.n.te Jl~a
riz e Barro.J, Greenhalg!t, P edro A)jon.Jo, Jllarctlw Dta.J 
e outros. Alguns dos que na grande camp.anha elevaram 
0 nome do Brasil vivem ainda em nossa dias. 

CAPITULO XXXII 

SEGUNDO REINADO ABOLIÇÃO 

Desde que os portuguezes 
realizaram na costa afri-A escravidão no Brasil d cana os primeiros esco-
mentos, começou em P or

tugal o trafico dos negros. Já era anteriormente tolerada 
a escravidão dos mouros e sarracenos, com o pretex to 
de represalias, pois que por elles eram os prisioneiros chris
tãos tambem sujeitos a captiveiro; de escravizarem agora 
os negros justificavam-se os civilizados com o supposio 
beneficio que lhes faziam re.rgalando-o.s, quando se acha
vam condemnados á morte ou ao captiveiro entre tribu:; 
inimigas. Claro está, porém, que o trafico não se limitavél 
apenas ao infelizes que estivessem nessas condições; or
ganizavam-se na Africa verdadeiras caçadas humanas, 
ou os negros eram attrahidos com enganos e de um modo 
ou de outro r~duzidos á dura condição de captivos (*). 

(*) "A escravidão, pal'a as nações negras, era a pena de quaai todos os delicl os; u 
pae podia vender o!l filhos, o juiz (o .rova) podia condemnar á escrav iJão; o rei podia escravizar os vassaUos e a guerra podia escravizar a todos. Desse principio barbaro (cuj.t execução facilitavam ou procuravam originar) aproveitavam·se os traficantes compran · 
do e resgatando a impia propriedade. Desde logo a cobiça dos paes, o arbitrio dos reis e dos I'OVa.r, e o direito da. guerra convulsiona como um terremoto todo o sertão negl'o; 
as familias se desmembram, as rixas se multiplicam, as guerras se ateiam, a caç.a h u
mana se institue; o re.rga l'. dos negreiros é apenas o triste epílogo dllS grandes confia grações, cujo rastilho elles accendiam de longe na foz deserta dos rios ou á bei ra do Oceano. 

Com isso se desculpavam dizendo ser a escravidão mais um negocio africano, do 
que detles traficantes. 

As infelizes victimas do at·bitrio e da cobiça negra trocam·se pelas m ú .ratl!}a.r 
de vidro, pelo pa nno da costa riscado, principalmente pela cachaça e pelos facões de aço, estrume que vae dahi a po uco multiplicar a colheita proxima . Os o rgãos desse trafico são os Fun.idore.r,· ás v ezes lhes dão o lugubre appellido de TumbeiroJ' porque 
frequentemente mais carregam cadaveres que seres vivos . 

São os Tumheiro.t que de presidia a presidia levam o bando de esvcravos, que mar
cam a ferro e m brasa com o carimbo, para o caso de fu ga, e ajoujam pelo pescoço com 
a pes..1.da caJeiu, o libamhof em caso de rebeldia. Muitos dos miseraveis, ~a t"? eiicos e ?an 
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Censurou a Igrej a frequentes vezes a negregada 
t orpeza dos brancos , m as a ambição do lucro os cegava 
e n ão fa ltou quem jus tificasse com a rgumentos o res
gate e admiLtisse a d outrina de que, das raças humanas, 
umas são inferiores ás outras e p or isso fadada s á escra
vidão . 

Logo que se começou a cuida r da colonização do Bra: 
si], em da ta não conhecida com segurança, foram aqut 
in trodu zidos escra vos n egros e com o seu traabalho se 
fi zeram as plantações, p r incipa lmente de canna, e se cons
truíram os engenhos e as cidad es. 

N ão possuíam os escrav os nenhum direito : eram equi
p a rados a coisas e officialmente denominad?s peça.r. Vi
ctimas f requentem ente de m a us tratos; pumdos severa e 
cruelmente; m al alimentados e miseravelmente vestidos, 
era m t.oda via doceis, humildes, resign ados e ra ramente 
se revoltavam. Alguns fugiam, m as acabavam de nov.o 
capturados; outros suicidavam-se. A condição do caph-

sados, s ucçuml ,em na d oJorosa- marcha c prio cipnlmen te. porque a a llegação da mo les
tia J>ara o lumheiro 6 :;;cmpre signal de manha ou mcn ftra. 

,!\f inal são embarcados. A cor6a oor lug ue7.A. cobra po1· roda cabeça dezeseis CJ' U
zados c m eio. No navio amontoan1-sc âos mi ll1·u·es no po rão. De dia sobem~ coberta 
para o banh o c para dan~ar. de ca.da vez uma porção de negro-:. c logo depoJs d escem 
aQ po•·ão csct~ro, onde sJo guardados c vig iados . 

Ess~s habitas são ordenados e m vil!! ta da h ,vgicne c inter<:_ssc _privado. N? po~ão 
n mortalidade é grande; na coberta .. o risco de pe r·der ~)S guc se IÜ!ra n am ~o mar e mn lot·. 
Por isso ins tituem essé\s dansas luguhres para arC}l\L' a carm ~;a. c d 1s tender-Jbes os 
membros guc o torpor c a !llclanch oJ ia parasysam. 

A c~;sc dul'o {ralo escapam as mulh eres e crianças que, pol' não inspirarem su.:; pcit.as, 
viaiRru na cobcda e por isso é dessas m enor a m o rtandade. 

Amoot0ndos u ns quasi sobre os o u t ros, sem a Juz solar, sem roupas, sem o mais mes
quinho conforto, é maravilh a q u e esca pe m á morte. 

Uma molest iu cxlranb u, flue é a saudade da pulr iu, u mu cspecie de loucura no:J
tu lg ica ou ~u i c i d _io forçado, o banzo, djzim a-os pela i•1allição c f~s f io, o u o~ to rna a.pa
fhico:,; e idiota c;. Em todos os ca r rcgamcutos de escravos .. na cst.retta tl'ave.:;s la do At lan
t ico ent re a Afr·ica c o Brasi l, a mor te cohra u m imposto excess ivo. 

Um desses quadros fantaslicos de mald ição pin ta -o com cores indelevcis o poeta 
dos ~..-sc1'avos: 

Lcgjõcs de homens n egros co mo n noite, 
H orrendos a d ansa r . 

E r i-se a or ch cs(ra ir·on.ica c estridente ... 
E da ronda faotasticn a serpen te 

Faz d oudas espi t•acs. 
Q ua l n u m sonho d a n tesco, as sombras voam ... 
Gritos, ais, mald ições, p reces resoam ... 

Chega m afinal ao Brasil, em cujos por tos descem c ~campam no o itão d?s. lra
fJ iclte.r1 d e ta ngas, se m i-n us ou esfa r rapados c a lgu~ s agom zant es. S e n~o em V IDJ.em, 
ás vezes a bi o mal de Loanda .. o .rarampão, o u as be:r. tga.r os devastam. Aht são vend 1dos 
segundo a f igura e a compleição, .para os en genh os ou paro o cida d e. J oão R i beiro, 
lliJ·toria r/,ç Bra.ri(, 
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veiro transmittia-se de paes a filhos e assim eram duas as 
fontes da escravidão: o trafico e o nascimento. 

Entretanto desde muito cedo começaram os homens 
mais adeantados do Brasil a pugnar pela extincção do 
captiveiro ou pelo menos do trafico, para se iniciar {*). 

Pela lei de 7 de Novembro 
de 1831 se adeantaram al-Extincção do trafico guns passos, mas apenas 
no papel, pois essa lei con

tra os negreiros não poude ser executada. 
Tendo abolido o trafico, que entretanto bem gran

des lucros pecuniarios lhe proporcionara, empenhou-se 
a Inglaterra, desde o principio do seculo XIX, em ex
tinguil-o tambem nos outros paizes, com os quaes para esse 
fim assignou diversos tratados. Em 1848, tendo-se mallo
grado todos os esforços anteriores e não havendo o Brasil 
satisfeito os compromissos que assumira em tratados, 
deixando de executar a lei de 1831, resolveu aquella nação 
intervir mais energicamente para fazer cessar o trafico 
africano em nosso paiz, decretando providencias humi
lhantes para a soberania nacional, entre ellas a ordem a 
seus navios de não respeitarem as aguas ou o territorio do 
Brasil na apprehensão das embarcações que se desconfias
se excerces:sem o trafico. Levantou-se, indignada contra 
a Inglaterra, a opinião publica, mas Paulino Jo.yé Soaru 
de Souza, Visconde do Uruguai, ministro das relações ex
teriores, ponderando que o Brasil não pod i< repellir com 
a força os insultos dos inglezes, propoz que se providencias
se internamente no imperio, de modo a ser cumprida a 
promessa de cessação do trafico, contrahida em tratados. 
Neste sentido solicitou ás camaras o ministro da justiça, 
Euzehio de Queiroz Coutinho Lf1afto.yo Camara, que votas
sem uma lei mais adequada do que a de 1831. Foi effe
ctivamente votada a que se promulgou a 4 de Setembro de 
1850 e pela qual se prohibiu a continuação do infame com
mercio de importação de escravos. Foi esta lei que, con
siderando crim~ de pirataria o trafico dos africanos e 
sujeitando a penas sevet·issimas seus agentes, deu o golpe 
de morte na introducção de escravos negros. 

(*) Em 1821 João Sevcriano Maciel da Costa, depois Marquez de Queluz, pu · 
hlica uma Alemoria sobre • necessidade de se abolir o trafico. 
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Restava pt·opriamente a 
emancipação dos escravos, Campanha abolicionista 1 a qua começou a ser en-
tão a preoccupação de al

guns dos mais notaveis estadistas brasileiros. Já em 1758 
o Padre JllanoeL Ribeiro da. Rocha, advogado na Bahia, e 
em 1811 o bispo d:::eredo Coutinho pugnavam pela liber
tação progressi~a dos escravos; a Conjuração Mineira in
screvera a abolicão da escravidão entre seus ideaes; José 
Bonifacio, no pr~jecto de Constituição de 1823, della cuida
va, ficando a idéa sem execução, por se ter dissolvido a 
Constituinte. Escriptores eminentes e poetas inspirados, 
entre os quaes .1nionio Ca.rfro dLv.e.r, punham agora, de
pois de extincto o trafico, seu talento ao serviço da aboli
ção. Surgiam cada anno numerosos planos para se dar 
fim ao captiveiro e nas proprias Camaras iam apparc
cendo projectos de lei, a começar pelos do deputado SiL
"a. Guimarãe.r em 1850 e 1852. 

Era preciso, porém, preparar a emancipação lent-a dos 
escravos e a substituição do rcgimen do trabalho, para que 
não se causasse a ruina da agricultura nacional. Só nesta 
necessidade se baseava a opposição dos que a faziam e que 
era movida pela maioria dos fazendeiros. Em 1866 co
meçou a ser estudado pelo governo imperial o problema 
do ELemento .rerr1iL, como então se dizia. Era o Brasil o 
ulíimo paiz civilizado em que se mantinha a chaga da es
cravidão negra; D. Pedro li, procurando collocar-se á fren
te da campanha abolicionista, incumbiu o notavel juriscon
sulto conselheiro Jo.ré .dnionio Pimenta Bueno, ~pois Mar
quez de S. Vicente, de organizar um plano de emancipa
ção gradual e, respondendo á mensagem de uma socieda
de humanitaria franceza declarou que o governo imperial 
se iria occupar de tal medida. Pimenta Bueno apresentou 
tres projedos, um dos quaes foi approvado pelo Con.re/lw 
de E.rtado para ser submettido ás camaras. Questões de po
lítica partidaria e tambem as preoccupações da guerra do 
Paraguai foram adiando a solução do problema, até que em 
1870 um dos membros mais influentes da Camara, o 
deputado Jeronymo Jo.ré. Teixeira Junior, levando á tri
buna a questão da emancipação, obteve que fosse eleita 
uma commissão especial, afim de redigir um projedo de 
extincção gradual do captiveiro. Apresentou esta commis-
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são projecto identico ao de Pimenta Bueno, estabelecendo 
a emancipação total progressiva, por meio da libertação . 
dos filhos que fossem nascendo de paes escravos. Fôra 
assim que diversas nações haviam conseguido pacifica
mente a abolição do captiveiro. Em 1870, tendo con
cedido a demissão ao gabinete Itaborahi, chamou D. 
Pedro li ao governo o Marquez de S. Vicente, Pimenta. 
Bueno, encarregando-o de formar novo minisíerio. Orga
nizou este um gabinete com os melhores elementos aboli
cionistas, entre os quaes João d(/redo Corrêa. de OLi11eira, 
L. A. Pereira Franco e Jeronymo JoJé Teixeira. Junior, 
mas não sendo homem de luctas, viu-se em breve obriga
do a abandonar o podet· deante de alguns ataques da im
prensa, sendo substituído a 7 de Março de 1871 pelo Vis
conde do Rio Branco, Jo.ri 1llar/a da. SiL11a Paranlw.í, cujas 
idéas abolicioni1::itas eram bem conhecidas. 

Em Maio seguinte, aber
tas as Camaras, foi apres-

Ventre livre, 1871 sentado no dia 12 nm 
projedo de lei, já annun

ciado na Fala do throno lida no dia 3, data da abertma 
do Parlamento, projecto hasendo no de Pimenta Bueno. 
Viu-se logo, pela agitação das sociedades agrícolas e pelos 
ataques da impresnsa subvencionada pelos grandes pos
suidores de escravos, que a lucta ia ser tremenda. Rio Bran
co obteve então que o Imperador, a pretexto de tratamen
to de saude, se retirasse .do paiz, ficando cc .• w regente do 
imperio a Princeza D. ! Jabe l, que gozava de grande e ge
ral estima d os brasileiros, e estando ella no poder <.'sperava 
o Presidente do Conselho obter mais facilmente a vidoria. 
Cinco mezes durou a lucia parlamentar na Camara e no 
Senado, desenvolvendo Rio Branco enorme actividade, 
pois os melhores oradores da Camara pertenciam agora á 
opposição, dirigida por PauLino de Souza. Grande orador 
tambem, Paranhos a todos enfrentou e, apoiado princi
palmente pela opinião publica, defendeu com energia a 
grande reforma. Approvada, finalmente, na Camara e no 
Senado, foi R lei sanccionada pela Princeza D. I.rabeL a 
28 de Se tem b :o de 1871. Esta lei, que declarou livres os 
filhos que dessa claía em deante nascessem de mulher cap- . 
tiva1 libertou os escr;:tvos da nação e deu outras providen-
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cias sobre a emancipação, é conhecida pelas denomina
ções de Lei do Ventre livre ou Lú Paranho.r, e foi a primei
ra grande conquista d<;>s abolicionistas; O en~husiasmo _pe
la sua promulgação foi enorme, não sono R10 de Janeiro, 
mas em todo o paiz. 

Dado o primeiro passo, o mais, isto é, a abolição com
pleta, seria questão de tempo. Em 1879 começou nova 
campanha abolicionista, tanto no Parlamento como na 
imprensa e na praça publica, por meio de comícios. Nesta 
lucta foram particularmente dignos d'e nota Joaquim Na
huco, Jeronymo Sodré, Joaquim Serra, Ferreira de Meneze.r 
Jo.ré do Patrocínio, Gu.rmão Lobo, Vicente de Souza, An
dré Rehouça.r, Ru.11 Barho.ra, João Clapp e outros, os quaes 
pediam e exigiam pelo menos a fixação de uma data para 
a emancipação total. Em pouco tempo estes homens, que 
constituíam um grupo de bons oradores e distinctos es
criptores, conseguiam reunir em torno de si grande nu
mero de conservadores e liberaes, formando um verdadei
ro partido político com a bandeira da abolição. 

Em 1884, subindo ao po-
Sexagenarios, 1885 der o Senador Manoel P. 

de Danla.r, abolicionista de
clarado, apresentou-se á 

Carnara declarando que ia occupar-se do elemento servil, 
cuja extincção cumpria adeantar para que o imperio fi
casse quanto antes livre do cancro da escravatura. Real
mente, pouco depois, a 15 de Julho, apresentava o depu
tado Rodolpho DanfaJ·, filho do Presidente do Conselho, 
um projecto, pelo qual se libertavam os escravos pela 
idade e se davam outras providencias favoraveis á eman
cipação. A lucta empenhou-se logo com o mesmo ardor 
de 1871, mas o rninisterio não obteve, por dissenções po
líticas, o apoio da Camara na questão servil e, tendo-a 
dissolvido e convocado outra para 1885, não conseguiu 
ainda apoio, dando afinal sua demissão a 5 de Maio de 85. 

Agitava-se então activamente a opinião publica. No 
correr do anno anterior fôra declarada extincta a escra
vatura nas províncias do Ceará e Amazonas e depois em 
alguns municípios do Rio Grande do Sul. Organizaram-se 
por toda parte sociedades ernancipadoras, que congrega
vam os homens de maior valor intelleçtual e n10ral; n\1-
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merosos senhores declaravam livres seus escravos; a im
prensa abolicionista redobrava de enthusiasrno na defesa 
da causa sagrada. Os agricultores, por seu lado, tratavam 
de defender-se, organizando importante associação pata 
se opporem ao projecto Dantas. 

A 6 de Maio de 1885 o Imperador encarregou da 
formação do novo rninisterio ao Conselheiro Jo.ré Antonio 
Saraiva, homem muito popular, que obteve fosse appro
vado na Carnara um novo projecto, pelo qual eram alfor
riados os escravos sexagenarios e se ordenava urna nova 
matricula do elemento servil. Quando, porém, começava 
a lei a ser discutida no Senado, foi Saraiva compellido 
a deixar o poder, á vista da gmnde opposição que lhe mo
veram muitos senadores, membros de seu proprio partido, 
que era o liberal_. Substit~JÍu-o João Mauricio Wander{ey, 
Barão de Coteg1pe, e a lei, que tem o nome de Saratva
Colegipe, approvada pelo Senado, foi sanccionada pelo 
Imperador a 28 de Setembro de 1885. Foi a libertação 
dos sexagenarios o segundo grande passo para a eman
cipação definitiva. 

Não descansaram, porém, 
os abolicionistas depois 

A b o l i Ç ã o, 1 8 8 8 desta victoria. Seu prin-
cipal chefe, o deputado 

Joaquim Nabuco, continuava a pedir a fixação de uma data 
proxima para a libertação total dos escravos e a campanha 
popular fazia-se ainda com maior intensidade. Em 1887, 
partindo o Imperador mais uma vez, por doente, para a 
Europa, assumiu a .regenci_a a Pr~nceza D Isabt;l, adep~a 
fervorosa da emancipação Jmmediata, e sob sua mfluencia 
a propaganda se tornou ainda mais vehemente. Dois es
tadistas eminentes os Conselheiros João Alfredo Corrêa 
de Oüveira e Anlo~io Prado, adheriram á causa dos aboli
cionistas avançados e ex~iram do governo, no Senado, 
uma nova reforma, com a fixação duma data para .a eman
cipação definitiva. Novos elementos de valor haviam sur
gido para a propaganda, a que só faltava o conc.urso de 
Rio Branco, morto em 1880: no Parlamento bnlhavam 
Ajfon.ro Ceüo de A.r.ri.r Figueiredo, Viscon?e de Ouro Preto, 
bem como seu filho Ajjon.ro Ceúo J untor; Ruy Barho.ra, 
Nahuco e outros; na imprensa, na praça publica e nas so
ciedades emancipadoras, Ferreira de Araujo, Enne.r de Souza, 
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Jo.Jé do Patrocínio, Luiz G'ama, João Clapp, Teixe!'ra Jlfen
du, Jlliguel Lemo.J e quasi todos os que sabiam e podiam es
ct·ever ou dizer algumas palavras. Antonio Prado, que 
havia, crn companhia dos demais membros de sua familia, 
libertado todos os escravos de suas ricas fazendas, poz-se 
decididamente á frente da campanha na província de S. 
Paulo; escravos abandonavam em massa, seduzidos pelas 
palavras dos propagandistas, as fazendas dos senhores e 
iam procurar a pmtecção dos abolicionistas, que organi
zavam «quilombos » dos fugitivos, empenhando-se por todos 
os modos em impedir que a policia os apprehendesse. O 
Exercito, collaborando decisivamente, recusou-se a perseguir 
os escravos fugidos. 

Cotegipe, porém, achando sufficieníes as leis de 1871 
e 1885, oppunha-se a qualquer novo avanço, mas accen
tuando-se cada dia sua desharmonia com a Princeza 
regente, não s6 quanto á abolição, mas a respeito de outras 
questões, foi obrigado a pedir demissão. 

A lO de Março de 1888 succedeu-lhe na presidencia 
do Conselho João /1/jredo Corr~a de Oli~eira, que organi
zou com elementos radicalmente abolicionistas um mi
nisterio sympathico ao povo. Abriram-se as Camaras a 
3 de Maio e na "Fala do throno" emittiu o governo um 
programma de emancipação immediata do elemento ser
vil, já então reduzido a cerca de 600.000 escravos. J oa
quim Nabuco, em brilhante discurso, concitou os membros 
do Parlamento a considerarem a questão da abolição aci
ma das rivalidades dos partidos, lembrando-lhes que era 
chegada a hora mais solemne da existencia da patria. 

No dia 8 foi apresentado á Camara, pelo Ministro 
Rodrigo Sil~a, em nome do governo, o esperado projecto, 
que em seu unico artigo declarava extincta a escravidão no 
Brasil. Nada se accrescentava sobre pt•azos ou sobre in
demnizações aos proprietarios. A discussão durou apenas 
dois dias (9 e lO de Maio) e o pmjecto, approvado, foi re
mettido ao Senado. Ahi discutido a 12 e 13, s6 havendo 
contra a reforma dois discursos, pelo Barão de Cotegipe 
e pelo Conselheiro Paulino de Souza, que apenas se oppu
nham pelo receio da desorganização do trabalho, foi igual
mente approvado~ subindo no proprio dia 13, que era do
mingo, á sancção da Princeza. Desde que se annunciou a 
.approvação final do projecto, enthusiastico delírio se apo-
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derou Jo povo, que invadiu o recinto das sessões do Senado, 
acdamando aos Senadores e ao ministerio. Das tribunas 
cahiam nuvens de flores e de toda parte irrompiam em 
praníos, risos e acclamações as mais claras manifestações 
da emoção popular. 

Sanccionada a lei, foi a noticia logo b·ansmittida pelo 
telegrapho a todas as províncias, ordenando o governo 
que se lhe desse execução immediata. O regosijo pu.blico 
foi indescriptivel no Rio de Janeiro, nas provincJas e 
até no estrangeiro, prolongando-se por varios dias. Em Bue
nos Aires mais de 40 .000 pessoas, tendo á frente os gene
raes Bartholomeu Mitre e Domingos Sarmiento, ex-pre
sidentes da Republica Argentina, dirigiram-se á casa do 
representante do Brasil, a quem fizeram imponente ma
nifestação. 

D. Pedro II achava-se a 13 de Maio em Milão, 
gravemente enferm.o; do que se passava no Brasil chega
vam-lhe todos os dias noticias, mas não lhe eram fornecidas, 
para que não soffresse grandes emoções. No dia 22, quando 
os medicos declararam desesperador o seu estado, de
pois que lhe foram ministrados os sacramentos da Igreja, 
a Imperatriz resolveu dar-lhe conta do que se havia feito. 

. O velho monarcha, que quasi já não podia falar, reani
mou-se, commovido, e pronunciou algumas palavras, dando 
graças a Deu..s e mandando que se telegraphasse á Princeza 
enviando-lhe sua benção e seus agradecimentos para a nação 
e as Camaras. Terminou murmurando: "Grande povo, 
grande povo1 .. . " e as lagrimas correram-lhe dos olhos. 
Em seguida a esta grande commoção, por "lotavel coinci
dencia, entrou a melhorar muito e algum tempo depois volía
va, curado, ao Brasil, onde o receberam com grandes festas. 

Assim teve fin1 a grande campanha abolicionista, 
em que, por mais importantes que sejam os nomes de es
íadisías e políticos citados, a verdade é que q uasi tudo se 
obteve pela imposição vehemente da opinião popular (*). 

(*) Ruy Barbosa escreveu com bastante acerto, embor a em phra.ses acaso dema· 
siado vehementes: "A e popéa da rcdempção não ha de n a ssar á posteridade escripb 
pela nosta lg ia dos ct·iados d o paço, nas rhaps6dias dictadas pela contrição da covardia 
aos pusillanim es, qu e inutilmente pretend em servir hoje ao rei com a mentira, não ten
do-ousado servÜ-o em t emp o com a vida . A tradição viva da v erdade militante é que 
ba de ser o Homet·o dessas glorias, tão cedo maculadas p ela má fé d os inte resses, e coroar 
a verdadeira r ed emptora : a vontad e impessoal da patria, upoia da na organização inex
pugnavel do abolicionism o, na cooperação geral da fa miliu. brasileira no cxodo cau
daloso d os captivos, na galharda nobreza des te exercit-o, que recusou suas arm a s á 
caçada de criaturas humanas, presc1·ipta pelos mjnistros do Imperador." 



CAPITULO XXXIII 

HISTORICO DA IDEA REPUBLICANA NO BRASIL 

PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA ~ 

ldéas e tentativas 
logradas 

I 
A Inconfidencia Mineira 

ma t- 1m ' 
- ao crue ente punida em 

I 792, assignala o verda-
de' . . . . , 

publicana no Brasil E' verd d Iro .I~ICIO da Idea re-

a época agitada das·l;ctas d~s M~~~lt em 1~0, durante 

propuzera o sargento-mór B e.s'. em ernamhuco 

se instituísse "uma repuhlica a;rna~ddo dVtVetra de Jlfello que 

h . mo a e eneza" m d 
se c egou a organizar nesse sentid , . , as na a 

elle proprio a instituição de ue tí nem e cn:rel conhecesse 

Veneza uma repub]1'ca ve d qd . a ou, nem fmalmente era 

l o o 
r a eira democ i" o 

o 1garchm aristocratica que _ . r1~ ~ca, ~ ~un uma 
. d d d , nao sena ICito un t E' 

am a :rer a e que houve em 1720 v·n R' I ar. o 

de F eltppe do.r Santo.r a ue I ' em I a ICa, o motun 

emprestar elevados ~tuifos d guns a~~tores l1m procurado 

geral, ainda inabalada, de noss~n;hc;r~ Ic:;o~j as ~ opinião 

rados, é que á Cons ira - M. .ts o na ores mais ponde

gloria de ter sido 0 v~rda~~iro ~net~a se d~v~ .conservar a 

cracia no Brasil TiraJ f· , 10vtmento illiCial da demo-
. aen e.r e, conl razão 'd d 

precur.ror e 0 proto-mar/ r da id '. ! cons1 era o o 

Ma llograda a I nconfidenycl'a - eta rdepu bhcana no Brasil. 
, nao ar ou que s ·r t 

se _em outros pontos a sêde das l"b d d e manl!e~ as-

estimulada pela influencia dos E\ ed a Ues _democrahcas, 

tu r a dos livros d h'] h s a os mdos, pela lei

pelas noticias da oR~v~l~sC:p oFs francezes d? seculo XVIII, 

I d I . çao ranceza e amda I 
,p o as co Onias espanholas d " . d S pe o exem-

1 · d . - a .1.n1enca o u] O d 
vo v1mento a nqueza n B .1 · esen-

~ola, creou para os paes o rasJ .'d pdeladprosperidade agri
a necessJ a e e desenvolverem a 
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educação dos filhos, e assim eram mandados todos os an

nos para as universidades e collegios da Europa numerosos 

brasileiros, que no veU10 continente tinham opportunidade 

de conhecer as instituições pQliticas mais liberaes e mais 

adeantadas, bem diffet·entes das que regiam seu paiz. 

Em 1817 rebentou em Pernambuco a revolução re

publicana de que foram chefes e victimas Domlngo.r Jo,ré 

.Jlartin.r, Domlngo.r Theotonio Jorge, o Padre illlguellnho e 

alguns outros. 

Intensa agitação republicana lavrou no Rio de J a

neiro logo após a partida de D. João VI para Portugal 

(1820), antes da proclamação da independencia. Os par

tidarios da republica envidaram então todos os esforços 

para o triumpho de suas idéas, organizando associações 

secretas, a que davam o nome de lojas maçonicas, denomi

nação que por certo não lhes cabia, pois não eram filiadas á 

Maçonaria universal. Entre os republicanos contavam-se 

Joaquim GonçaLve.r Lédo, o Padre Januario da Cunha Bar

ho.ra, o brigadeiro /JLve.r Branco e outros. Mais pressurosos, 

os partidarios da monarchia, que tambem se reuniam em 

loja maçonica, a que tinham levado o proprio Príncipe D. 

Pedro, concorreram muito para a manifestação popular 

de que resultou o Fico, victoria dos monarchistas, pois aos 

republicanos convinha, ao contrario, a retirada do Prín

cipe. Continuaram, porém, os republicanos a trabalhar, 

oppondo-se a José Bonifacio, que tramava então, como 

grão-mestre da loja monarchica, a independencia do Bra

sil e a instituição da monarchia. A José Bonifacio affigu

rava-se temerat·io o projecto da republica, quer pela pos

sibilidade do desaggregamento das províncias, quer pelos 

exemplos de desordem da revolução ft·anceza, quer ainda 

pelo das colonias espanholas, onde a independenc;a, se

guida da republica, não lograra estabelecer uma paz es

tavel. A luda contra a influencia de José Bonifacio foi 

terrível: por elle fôra D. Pedro iniciado em uma loja ma

çonica; Gonçalves Lédo conseguiu por sua vez fazer o 

Príncipe, sob o nome de GuaHmozlm, grã.o-mestre do Gran

de Oriente, que era como uma federação das lojas. Procla

mou-se precipitadamente a independencia, graças aos ma

n~jos de José Bonifacio, que fez de D. Pedro imperador, 

mas não desanimaram ainda os republicanos, colhidos de 
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surpresa; antes continuaram a tramar. José Bonifacio 
organizou então, contra a maçonaria, outra sociedade se
creta, o Apo.rio!ado, com o fim de defender e assegurar o 
thron<?, e algum tempo depois conseguiu que, em conse
quenna de mna devassa, fosse fechado o Grande Oriente 
e exil~dos ou presos muito dos republicanos. 

E:~n 1824, rompeu em Pernambuco nova revolução 
repu~bcana, de que foram victimas principaes Rafcftj}, 
e fi'ret Caneca. N a phase regencial de 1831 a 1840 houve ern 
var~as sedi~õ.es uma vaga aspiração republica~a, nunca, 
porem, postbvada. 

Em 1835 inompeu no Rio Grande do Sul a guerra 
dos ~arrapo~, d~ 9ue foi co?sequ~ncia a fundação da Re
publtca de Pt;a_ltnt,· a rep~bhca f01 ahi .apenas um episodio 
das luctas CIVIS promovidas pelos odws partidarios. Em 
outros successos revolucionarios entraram, sem duvida 
algnma, desejos republicanos, mas nenhum movimento 
regularmente organizado se effectuou até 1870 sómente 
pelo ideal da republica. Havia apenas votos individuaes 
que não echoavam na população. ' 

A Propaganda de 1870 
a 1889 

Depois da guerra do Pa. 
raguai, em 1870, estando o 
paiz, embora vencedor, ex
hausto e aborrecido, sen

do grandes : vehementes as campanhas entre os partidos 
da monarch1a, começaram os republicanos a congregar
se e. emprehenderam a grande propaganda. A primeira 
mamfes tação collectiva foi o llfant}e.rto publicado nesse 
mesmo anno de 1870. Fundou-se ainda o Club Republi
cano e começou-se a publicar a 3 de Dezembro desse an
uo o jornal A Republica. Entre os membros proeminentes 
do Club e signa~at·ios d~ I?anifes!-o, fi~uravam Joaquim 
de ~afdan!ta )/fartnho, .drt~ftde.r Lobo e f!.uintino Bocayu~a. 
Ass1gnou tambem o mamfesto, embora recussase fazer 
parte do <::Jub, C!zri.rtiano ~enedicfo Oltoni. Estas primei
ras mamfestaçoes republicanas provocaram violencias 
da P.art: da policia, tendo sido, por magotes de povo por 
ella msbgados, empastellado o jornal, o que foi acremente 
censurado não só pela população em geral, mas pela im
l_)~ensa, por membros. do parlamento em suas camm·as e 
d1z-se que pelo pl'oprw Imperador. -
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A perseguição augmentou aos republicanos o enthu-
'asmo e tornou a propaganda mais intensa e vehemente. 

Em 1871 reuniram-se em um primeiro congresso os ~ep;r 
blicanos, em S. Paulo, e nesta província e nas do Rw e 
Janeiro, Minas c Rio Grande do St~l foram pouco a pou
co conquistando adhesões. Creo~-se nnpre?sa, fundaram.-sc 
sociedades, fizeram-se conferencias, orgamzou-se o par~1do 
republicano. Avultavam, na propaganda e na organiza
ção, os nomes de llfanoel Ferraz de C!ampo.r Sal!e.r, Pru~cn
te Jo.ré de JUorae.r e Barro.r, Franct.JCO G!yc~rw, Frar:ct . .rco 
RangeL P u lana, QuinJino, Sa/~anha i lla!·tnho, A:·ulldu 
Lobo, /lntonio da Sd~a Jardun, Ubal~tno do ,1maral, 
Jo.ré Lope.r Tro~ão, João Bapli~ta Sampaw Ferra::, Albulo 
Torre.r, NiLo Peçanha, )/fonfetro d!an.ro, Joaqu_tm frn:n
ci.rco de A.r.ri.r Bra.ril, Julio de Ca.rltllzo.r, Demelrw R_t het(O, 
dnnibal Falcão, Ramiro Bar::ello.r, J.o.ré G'or:-e.r PlflJletro 
)Jlachado, Jo.ré l.ridoro )Jlarltn.r Juntor, Jo.re Ce~arw Al
~iril João Pinheiro e outros. A campanha repubhca~a ~a
zia-~e parallelamente á da abolição, os autores da pnme1ra 
tomavam parte na segunda e aprovei~avam-se. dos mesm?s 
motivos para desprestigiar. a ,monarch~a. No se~o ~o proprw 
exercito fizera caminho a 1dea republicana, prmc1palme_;{~e 
graças á propaganda constante effectuada na Escola 1-

litar pelo ienenie-coron~l B~ty:amin Con.riant Botelho de 
illagallzãe.r, professor esbmadisSimo entre os alumnos e os 
jovens officiaes. 

Nas eleições de 1884 tomaram parte os rep~blican~s 
e conseguiram eleger tres deputados de seu parhdo, d01s 
por S. Paulo, Campo.r .S'a!Le.r e Prudente dt: .Jlorae.r, e um 
por Minas, que foi AL~aro Botelho. 

Erros dos ministerios e luctas acerbas entr~ ~onser
vadores e liberaes; desgostos e irritações dos pohhcos da 
monarchia, que lançavam o ridículo sobre o lmpe~·ador e 
lhe procuravam a antipathia popula1·, tudo era habilmente 
explorado pelos republicanos, entre os quaes se contavam 
homens de grande valor, principahnente bons oradores. 
Ao povo acenavam os propagandistas com a ameaça do 
Terceiro reinádo, da princeza Isabel, que, embora gozasse, 
pessoahnente, da sympathia do povo, era casa~a com um 
príncipe eshangeiro e pou~o popul~1> e ella propna, segundo 
elles, dominada de fanahsmo rehgwso. 
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Questão militar 

o da rea]jzaç5:o pratica, se 
militar. 

Toda a propaganda dos 
republicanos não teria, po
rém, tão cedo passado do 
domínio das. idéas para 

não sobreviesse a Que.rlão 

Pouco a pouco, por motivos diversos, em geral por 
simples malentendidos, feira-se propagando entre os mili
tares a desconfiança ou antipathia para com o governo 
civil. Em virtude desta animosidade, pequenas questões 
disciplinares assumiam caracter grave e duravam longo 
tempo, produzindo consequencias desastrosas. Podem-se 
citar, entre outros, os casos em que se envolveram o coro
nel Cunha Matto.r e o tenente-coronel Antonio de Senna 
JUadureira, e que puzeram em evidencia, solidarios com 
os seus companheiros de classe, o marechal Jflanoel Dfo
doro da fi'on.reca, o general Camara, Visconde de Pelotas, 
e outros officiaes superiores do exercito, attrahindo sobre 
elles a animosidade do governo. Em 1888 deu-se o caso do 
capitão-tenente Leite Lobo, preso e espancado pela poli
cia e recolhido ao xadrez, embora allegasse a sua qualidade 
de official da armada. 

Em 1889 os factos foram-se precipitando. Logo em 
Janeiro, tendo corrido o boato de proxima guerra entre o 
Paraguai e a Bolívia, o governo resolveu mandar para 
Matto Grosso uma força de observação, sob o commando" 
do marechal Deodoro. A partida deste official, muito 
estimado no exercito, e de dois batalhões da guarnição do 
Rio de Janeiro, deu origem a boatos de que o governo pre
tendia magoar aquelle marechal e disseminar as forças 
do exercito, porque dellas suspeitava. Pouco depois dei
xou o poder o ministerio João Alfredo, subindo o Gabinete 
7 de Junho, presidido pelo Vi..rconde de Ouro Preto. Ouro 
Preto, para esmagar a revolução que se prenunciava, ado
ptou um programma de reformas adeantandissimas, que 
iam ao encontro das exigencias dos republicanos. Estes, 
assim ameaçados de ver fracassar a sua aspiração de mu
dança do regimen, receberam com tenaz opposição o 
novo gabinete e no proprio dia 11, em que se apresentou á 
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Camara o ministerio, o deputado Gome.r de Ca.rfro apre
sentou a seguinte moção de desconfiança: "d Camara 
do.r Deputado.r, informada do programma do gabinete, re
cu.ra-lhe a .rua confiança." Na discussão calorosa desta 
moção tomaram parte os deputados Ce.rario ,1lvim, e Padre 
João Jlfanoel de Carvalho, que fizeram profissão de fé re
publicana, Joaquim Nabuco, e o Presidente do Conselho. 
O Padre João Manoel pronunciou então vibrante discurso, 
terminando por bradar: - "Abai.r:o a l!lonarchia e viva a 
Republica!" - A moção foi approvada, apezar das res
postas vehementes de Ouro Preto aos oradores, e seis dias 
depois era dissolvida a Camara e convocada outra para 
reunir-se a 20 de Novembro. Em J uJho o ministerio em
prehendeu a reorganização da Guarda Nacional e os boatos 
murmuravam que era seu intento preparai-a para fazer 
face ao exercito. Em Setembro deu-se a prisão discipli
nar do tenente Carolina, commandante da guarda do The
souro, por ordem de Ouro Preto, por motivo que pelos 
militares já exaltados foi julgado futil, e esse facto sensi
bilizou profundamente o exercito. No dia seguinte, regres
sando Deodoro de Matto Grosso, foi recebido com estron
dosa manifestação por grande numero de officiaes. 

Em Outubro, estando em visita na Escola Militar os 
officiaes do couraçado chileno Almirante C(lchran.e, que 
se achava no porto, o professor Benjamin Con.rlanl pro
nunciou um discurso em defesa de seus camaradas, pro
testando contra a pécha de indisciplinados, que lhes ati
ravam os partidarios do governo. Este protesto valeu ao 
professor Benjamin, no dia seguinte (23 de Outubro), 
quando penetrava na sala de aula, grande manifestação 
de apreço, com verdadeira chuva de flores, da parte dos 
alumnos. Nos corpos do exercito lavrava, cada vez mais 
forte, o aborrecimento com o governo e as suas manifes
tações faziam prenunciar um movimento revolucionario, 
que quasi todos contavam fosse orientado apenas contra 
o gabinete, cuja substituição se pediria. A retirada de al
guns batalhões, que eram enviados para pontos longínquos, 
acabou de irritar as classes armadas, parecendo justificar 
o boato de que o governo pretendia desaggregar o exer
çito. 
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Nestas conjuncturas, es
Proclamação da Republica tando activissima a pro-

1889 paganda republicana, o 
exercito desgostoso com o 

governo e mais ou menos acceiia pelos seus principaes of
ficiaes superiores a idéa de um levante militar, teve inicio 
em começo de Novembro a conspiração propriamente di
ta. Benjamin Con.Jlanl convocou o Club lVIilitar para uma 
sessão a 8 e outra a 9, esta no mesmo dia em que na ilha 
Fiscai se realizava o grande baile, que veio a ser o ultimo 
da monarchia, offerecido pelo governo aos officiaes chile
nos, e nessas reuniões ficou assentado que se incumbisse o 
proprio Benjamin de fazer junto ás autoridades uma der
radeira tentativa, no intuito ele suspender a perseguição, 
de que se queixava o exercito. 

l nvestido da delegação de seus companheiros de 
classe, procurou Benjamin Constant o marechal .Jlanoel 
Deodoro da FonJ'eca, official-general de grande prestigio 
no seio do exercito, e logo no dia ] O se efiectuou em casa 
deste, no campo ele Sant'Anna, uma reunião dos princi
paes chefes da conspir.ação. A esta reunião, trazido por Ben
jamin Constant, compareceu tambem o Conselheiro Ruy 
Barho.Ja, que então fazia pelo Diario de NoLiciM tremenda 
e brilhante campanha contra o governo, embora até aquel
la hora não se houvesse alistado entre os republicanos, 
nem estivesse a par da conspiração: sua campanha tinha 
por objectivo a federação monarchica. 

Discutindo-se o assumpto que constituía objecLo da 
reunião, o marechal Deodoro, ligado por antigos laços de 
amizade á família imperial, manifestou-se contrario á 
mudança do regimen, protesíando que, emquanío fosse 
vivo o Imperador, não empunharia a espada para denubar 
a monarchia. Benjamin, porém, combaíeu-o com ardor, 
demonstrando que ás classes armadas não eram licito 
envolverem-se em questões de política para depôr minis
terios e que sua iníervenção só seria legitima para operar 
uma revolução social completa, como a da mudança das 
insíiíuições. Vencido então por estas ponderações, poz 
Deodoro o seu prestigio á disposição dos promotores do mo
vimento republicano e mandou convidar a FLoriano Pei;xolo, 
que occupava o alto cargo de ::~judanie-general do exercito 
(correspondente, hoje, ao de chefe do Estado Maior). 
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No dia 13, !1 reunião em casa de Deodoro já compa
receu Floriano, que logo se poz ao lado dos conspiradores 
e declMou que iria pedir exoneração do cargo que exer
cia. A isto se oppuzeram todos, obrigando-o a vencer o 
natural escrnpulo em beneficio do bom exito do projecto. 

Foi o movimento combinado para romper na noite de 
15 para 16, mas tendo-se espalhado, ao cahir da noite de 
14, que o governo, informado de íudo, mandara prender a 
Benjamin e a Deodoro, e ordenara a partida de mais dois 
batalhões, precipiíaram-no os republicanos. 

Informados do boato, aos guarteis de S. Christovam 
se dirigiram, já pela madrugada. Benjamin Constaní e 
Deodoro, este depois de ter passado a noite em soffrimen
tos horríveis, nos accessos asíhmaticos qne o aíonneni a
vam. Em S. Christovam a Segtmda Brigada já sahira {. 
rua e marchava para a cidade, acompanhada de alguns dos 
elementos civis1 entrando em breve no campo de Sant'An
na, soh o commando de Deodoro, que a encontrara em 
caminho. O marechal estendeu as suas tropas deante do 
Quartel-general, sem que em nada se oppuzessem as forças 
de policia, algumas do exercito e o corpo de marinheiros, 
que estacionavam, por ordem do governo, á frente e ao 
lado do edifício. 

Em Hma sala do Quarte1-general achava-se desde mui
to reunido o minisíerio, já conhecedor do que se passava 
com as tropas de S. Christovam. Quando as forças revol
tadas acabavam. de formar, appareceu no campo 11m carro, 
que conduzia o Barão de Ladario, Minisi •·o da marinl •. a. 
o qual se dirigia ao guariel, para j un Lo de seus collega ~ . 
Deu-lhe um official, quando Ladario descia do carro, or
dem de prisão em nome do marechal, mas Laclario não se 
submci teu, disparando seu rev6lver coníra Deodoro, 
que se aproximava. Em resposta, effectuaram os soldados 
do piquete do marechal uma pequena descarga, que pro
duziu varios ferimentos ao ministro, e íel-o-iam acabado 
a coronhadas, se não os contivesse o proprio Deodoro. 

Voltando a collocar-se em frente ao poríão central 
do quartel, conferenciou o chefe da revolta com o com
mandante das forças do governo, general Almeida Barreto, 
e mandou a um official superior fosse iníimar ao minis
teria que se rendesse. O presidente do Conselho, Vis
conde de Ouro Preto, ao saber desse official que a brigada 
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revoltada desejava a retirada do ministerio, dirigiu-se 
successivamente aos generaes Almeida Ba.7elo e Floriano 
Pei.Tofn, querendo que sahissem com as tropas fieis, afim 
de conter os rebeldes, e vendo que estavam indecisos, dis
se a Floriano, para lhe estimular o brio, apontando para 
as peças ele artilharia elas forças revoltadas: - "General, 
já o Snr. no Paraguai era um valente e tomava boccas de 
de fogo ao inimigo. Faça agora outro tanto, tomando aquel
las que ali estão" . - Floriano, porém, que se havia com
compromettido a não se oppôr a seus camaradas, respon
deu-lhe:- "As boccas de fogo no Paraguai, Snr. Ministro, 
eram inimigas; aquellas que V. Exa. está vendo são bra
sileiras. Fique V. Exa. sabendo mais que estes galões que 
trago nos punhos foram ganhos nos campos de batalha 
e por serviços prestados á Nação, não a ministros." -
Com esta resposta viu Ouro Preto que não podia contar 
com o exercito e redigiu, para ser passado ao Imperador, 
um telegramma, dizendo que, sitiado no Quartel-general 
e deante das declarações dos generaes Visconde de Mara
cajú (Ministro da guerra), Barão do Rio Apa (Commandan
te da 2." brigada) e Floriano Peixoto (Ajudante general do 
exercito) de não merecer confiança a força de que dispu
nham, o ministerio renunciava. 

Vendo o que fizera o Presidente do Conselho, desceu o 
proprio Floriano a entender-se com Deodoro, o qual a esse 
tempo já havia penetrado no quartel c era acclamado pelas 
tropas que ali se achavam. O marechal subiu então á sala 
onde se encçmtravam os ministros e ahi trocou palavras 
acrimoniosas com o Visconde de Ouro Preto, exprohrando 
ao governo a perseguição do exercito. Ouro Preto condu
ziu-se, nesta difficil conjunctura, de modo altivo e nobre, 
guardando um raro sangue-frio deante da revolução. 

Estava, assim, deposto o Miniiterio de 7 de Junho. 
Deodoro julgou que a isso se poderia limitar a revolu~:ão e 
dirigindo-se á janella ia bradando-" Viva o Imperador!" 
mas logo, instado pelos companheiros de revolução, que em 
torno se achavam, resolveu-se e agitando o képi, bradou 
a final, secundado por aquelles, - "Viva a Repuhlica .I" 

A artilharia salvou com 21 tiros a proclamação do 
novo regimen e logo após sahiram as tropas, indo Deodoro 
It frente, em passeio triumphal pela cidade, sendo por toda 
parte recebidas com acclamações enthusiasticas. 
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Estava fei ta a R ep ublica, embora no m om ento de
cisivo ainda D eodoro tivesse hesitado, parecendo que se 
contentava com a simples deposição do Ministerio. 

Após a passeat a, reunim m-se os chefes da revolta, 
tanto civ is com o milita res, em casa do marecha l D eodoro 
c organizaram o Governo Provúorio, assim constituído : 
Chefe, o Marechal Deodoro da Fon,reca; M inis tro da F a
zenda - Ruy Barbo.Ja; do interior - /lriJ'lidu Lobo,· do ex
terior- Quinlirw Bocayu ~·a; da guerra- - Benjamin Con ,rlanl; 
da jus tiça -- Campo.! S allc.J," da m arinha - o a lmirante 
Eduardo JP andei!ko!k ,· e da agricultura - Dcmdrio Ribeiro. 

No m esmo dia 15, pela 1 h ora da tarde, chegou ao Rio, 
vindo de Petmpolis, o Imperador, que se dirigiu logo p a ra 
o Paço, onde recebeu varias senadores, antigos ministros 
c amigos da família im p eria l. N ão se conhecia m ainda com
pletam ente as minucias da revolução e muitos acredita vam 
que se t ratara apenas d a deposição do gabinete de 7 de J u
nho. Quiz o Imperad or formar novo minis terio, m as logo 
aos primeiros passos t eve conheciment o da situação real: 
ruíra a mon archia . 

No dia 16, p elas 2 72 da tarde, apresentaram-se 110 

P aço dois officiaes do exercito, os quaes levavam a D. Pe
dro uma mensagem do governo provisorio, que ordenava 
a sua deposição e retirada do paiz dentro de 24 horas. 

A 17, pela m adr ugada, realizou-se o embarque da 
família imp erial e de algun s amigos que quizeram acom
p anhai-a, a bordo da cor·vet.a Pamahiha, que sahiu á 
barra ás 10Yz, rumo da ilha Grande. A ' hora da partida 
m andou-se entrega r ao I mp erador deposto a ommunicação 
de q ue o governo provisorio r esolvera fazer- lhe a doação de 
ciaco n1 il. contos de réis pa ra: o seu esta belecimento na 
Europ a . D esta n ota só teve conhecimento D. Pedm li 
duran te a viagem e do primeiro podo escreveu a seu pro
curador uma ca rta, en1 que recusava terminantemente 
"receber mais do q ue as dotações a que lhe davam direito 
as leis os t ra tados e compromissos existent es." N a ilha 
Grande esperou o Parnalziba que chegasse o paquete A la
goa.J, incumbido de levar para a Europa t oda a família 
imperial. 

P ouco tempo dep ois fallecia na cidade d o Porto (28 
de Dezembro) a Imperatriz; o Imperad or falleceu em P a
ris a 5 de D ezembro de 1891. 



CAPITULO XXXIV 

BRASIL - · REPUBLICA 

Governos republicanos 

Proclamada a Republica 
a 15 de Novembro de 
1889, occuparam o poder 
até o corrent·e anno de 

1930 treze chefes de Estado, sem contar com interinidades 
passageiras. Grandes têm sido os progressos materiaes do 

_ Brasil durante o período republicano, mas os fados ainda 
não estão sufficientemente distantes no tempo para que 
delles se possa occupar imparcialmente a historia. Só 
poderemos, pois, apresentar uma brevíssima exposição. 

Governo Provisorio 
1889-1890 

O Governo Provisorio or
ganizado no proprio dia 
em que se proclamou are
publica, 15 de Novem

bro de 1889, durou até o dia 25 de Fevereiro de 1891, em 
que, procedendo-se á eleição de presidente e vice-presi
dente da republica, começou o governo constitucional. 
Foi um período caracterizado por algumas providencias 
notaveis e reformas uteis, mas principalmente pelas grande:; 
dissenções que lavraram entre os membros do governo. 
Deste sahiu, desgostoso, dentro de pouco tempo, Aristi
des Lobo, sendo substituído por Cesario Alvim; Benjamin 
passou para a nova pasta da instrucção publica, correios 
e telegraphos, que foi creada, e entrou para a pasta da 
guerra Floriano Peixoto. 

Tomaram-se, logo no inicio, numerosas medidas para 
mante~ a ordem e assegurar a adhesão das províncias á 
repubhca e proclamaram-se ao povo os principias do regi
meu republicano federativo que o exercito e a armada 
em nome "delle haviam instituído. 
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A 19 de Novembro, por um de seus primeiros actos, 
adoptou o govemo 0s novos symbolos nacionaes, conset·
vando as cores da bandeira e substituindo apenas o es
cudo imperial pela esphera celeste estrellada e atravessada 
por uma faixa com o lemma "Ordem e Progre.uo". 

No dia 20 foi o novo regimen reconhecido pela Argen
tina e pelo Uruguai; o reconheciemento pelas outras po
tencias foi sendo tambem rapidamente feito, sendo o mais 
demorado o da Russia, pois este paiz só o fe:~. após a morte 
de D. Pedro, em 1891. 

D<~ energia que o governo teve de empregar nos pri
meiros tempos para evitar perturbações da ordem muito 
lucrou o R i o de Janeiro com a cxtincção das grandes mal
tas de desordeiros e capoeiras, gue o infestavam e eram 
geralmente apadrinhados por políticos e homens de alta 
posição. Esta obra benemerita foi levada a effeito pelo Che
fe de policia Sampaio Ferra.<, que encontrou, para isso, 
os maiores obstaculos. 

A 7 de Janeiro de 1890 foi decretada pelo governo 
a liberdade de cultos e a separação entre a Igreja e o Es
tado; a 2<1 do mesmo mez, tornou-se obrigatorio o casa
mento civil; a 27 de Setembro estabeleceu-se a seculari
zação dos cemii.erios; a 11 de Outubro promulgou-se o 
Codigo Penal. Em Setembro realizaram-se as eleições 
para o ·Congresso Constituinte, que abriu suas sessõesa 15 
de Novembro, sob a presidencia de Prudente d~ lflorau. Este 
Congresso discutiu e modificou bastante um projecto de 
Constituição organizado pelo governo provisorio e de que 
foi principal co lia borador Ruy Barbo.m, 1 votou, final
mente, a Constituição que nos rege, promulgada a 2-1 de 
Fevereiro de 1891. 

Emquani.o o Congresso discutia a Constiíuiçfto, da
vam-se no seio do governo provisorio luctas e hostilidades 
entre os ministros e principalmente entre estes e Deedoro, 
Judas que determinaram, a 20 de J aneim de 91, o pedido 
de demissão do ministerio. Acceitou-o Deodoro e substi
tuiu-o a 22 por outro, de que era figura principal o Barão 
de Lucena, político da monarchia, que adherira ao novo re
gimen, e (jUe iniciou no governo uma política retrograJa 
e contraria aos proprios interesses da Republica. 

Em virtude de um artigo da Constii.111ição (art. J.o 
das disposições transitarias), deveria o Cengresso eleger 
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immediaíamen(e 0 presiden{e e vice-presidente da Repu
blica para o primeiro governo constitucional. Estavam as 
opiniões muito divididas, Lendo Deodoro perdido a sua 
popularidade e adquirido numerosos inimigos, mas pesan
do sobre o Congresso o receio de que o exercito não ficasse 
íranqui!lo no caso de perder o proclamador da rcpublica 
a eleição, sahiu Deodoro victorioso para presiden (e, vin
do Floriano Peixoto como vice-president-e, na eleição rea
lizada a 25 de Fevereiro. 

Presidencia de Deodoro Foi Deodoro eleito, na for-
1891 ma esta belecida na consti-

Fevereiro - Novembro 1 uição, para um período 
. . de quatro annos, que ele-

via fernunar a 15 de Novembro de 1894. Logo que se abriu, 
a 15 ele T ulho de 91, a primeira sessão legislativa do Con
gTesso Federal, revelou-se entre os dois poderes, executivo 
c legislativo, um franco anlagonismo, presumindo cada um 
que o outro o hostilizava. Em consequencia, deram-se 
numerosos attritos e tornou-se impossível ao executivo 
governar o p aiz com a opposição systematica do legislaí.ivo. 
D~?o rl orn resolveu então, passando por cima da Consí.i
tn içJ<', d :ssolver o Congresso, o que decretou a 3 de Novem
~ ;-, J c 91. Em seguida a esta violencia, a que se dá o nome 
d ~ Colpe de E J'tado de 3 de Nevembro, realizaram os mem
b ros do Congt·esso varias reuniões, em que trataram ele 
congregar forças para destruir a cl.ictaclura implantada 
pelo chefe do poder execní.ivo. A 23, pela manhã, começou a 
esquadra nacional a m over-se na bahia do Rio de Janeiro 
snb o comm<:ndo do coníra-almiran(e CuJ'lodio Jo.Jé de 
.lfelfo e inlimou a deposição do governo. Era o Contra
golpe_ ele 23 de .1\ovembro. Deo~oro, que não podia resistir, 
reuntu seus m1mstros e renunciou ao poder, entregando-o 
ao YÍce-presidente da Republica, Marechal Floriano. 

Foi, como se vê, agihtdiss.imo o curto período gover
nameníal de D eodoro. Um. dos factos de mais duradoura 
I?-cmoria foi. o inicio de uma grande jogatina de bolsa, o 
famoso Enct!lwmcnto. Ahi começou a tremenda crise fi
nanceira .do paiz, a qu a! alguns .annos d epois aLtingia ao 
auge, <!le1xando o Brasil em sltuação verdadeiramente 
desespera~ora de falt<l cle dinhl'iro e de credito, 
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O governo d® Marechal 
Governo de Floriano Peixo- Flori:mo, de 91 a 94, foi 

to, 1891 - 1894 iodo ngitado por varias 
successos revolucionarios, 

que só a custa de grande energia pouclc dominar o 
bravo militar, a quem com justiça se appellidou o ilfare
chal de Ferro. Logo no começo, em Janeiro de 92, deu-se 
na fortaleza de Santa Cruz a revolta chefiad a pelo sar
gento Si!rino de ,1/acedo e immediatamente suffocada pelo 
govemo. Houve depois a questão do .illant}eJ'/(J doJ' JJ 
gmerae.r. Subindo. Floriano ao p~der, por ser o ':'ice-pr~
sidente da Repubhca, logo se haviam formado dms p:utJ
dos: queriam uns que se procedesse a nova eleição; ouíros 
entendiam que o l\1arechal occupava devidamente a pre
sidencia e nella deveria permanecer até 1894, (ermo dn 
primeiro período presidencial. Levada a questão ao Congres
so, decidiu este pela legalidade do go\'erno de Florian o~ 
decisão inconstitucional, segundo os aníagonis(as. A 6 
de Abril de 1892, antes que o Congresso tivesse decidido, 
foi levada ao govemo, assignada por treze officiaes gene
raes do exercito e da armada, uma petição em que soli
citavam que se procedesse á eleição do novo presidente. 
A esta peticão, conhecida pelo nome de /lfamje.rlo doJ' ú ·ezr 
gent!rau, r~spondeu o governo reformando e destituindo 
de seus postos os signa tarios. No dia ] O de mesmo mez ele 
Abril houve no Rio uma sedição mallograda, tendo sido 
muitos de seus promotores e dos nella implicados, - 
militares, senadores, deputados e jornalis tas, enca rcera
dos nas fortalezas e deportados para Cucuhi " Ta La tinga, 
nas fronteiras do Amazonas, respectivameníc com a Co
lambia e o Perú . 

REVOLUÇÃO FEDERALISTA DO RIO GRANDE, 1893. -
No Rio Grande do Sul rompeu em FevereirQ de 1893 longa 
e lamentavel guerra civil, conhecida pelo nome de Rerolução 
Federa!úta, originada de questões partidarias e que se pro
longou até 1895. 

O governo do Marechal Floriano apoiou os CaJ'Lilhi.r
iaJ', ou partida rios de J11llo de CaJ'lillwJ', presiclen te ele
posto e recollocado no governo, coníra os J;edera!úta.r. 
As tropas do governo federal, ou tropas legalistas, eram au
xiliadas por numerosos bandos de patriotas; só de bandos 
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desta ordem eram consti tuid::~s as dos federaiistas. Entre 
os mais notaveis chefes militares leg::~lisías e castilhistas 
podem ser cita dos o\ generaes Bernardo Va.rque,r, .dr!hur 
O.rcar, Pinheiro .illac!tado, Rodri.gue.r Lima, .tllenna Barreto e 
o coronel Carlo.r Tef/e,r; entre os federalistas J6ca. Tavara, 
Bar:o:•· Ca.r.ra(, Gumercindo Saraiva, o coronel Saf.qado e Ap
pal'tcto Saratpa. Estava o sul do Brasil lamentavelmente 
confl~grado pelas luctas acirradas enire legalistas e fe
deralistas, quando, tendo rompido no Rio de Janeiro a 
Revolta da .1rmada, a 6 de Setembro de 93, os revoltosos 
resolveram levar tambem ao Sul as operações de guerr::~. 
Dahi em deante não se podem mais distinguir as duas re
voluções, perfeitamente confundidas, ambas dirigidas 
contra o governo de Flot·iano. 

REVOLTA DA ARMADA, 1893. - A perturbação mais 
séria deste período presidencial foi, porém, a revolta da 
Armada, chefiada pelo almirante Cu.riodio Jo.ré de .i!fd/o, 
que. fera min~stro . da guerra do proprio Floriano. O 
motivo ostenslVO foram os desgostos da armada coníra 
o governo do .Marechal, mas a verdade é que desde muito 
lavrava entre a marinha e o exercito grande rivalidade 
e antipathia. Na noite de 5 para 6 de Setembro de 1893 
dirigiu-se Custodio, acompanhado de varias outros of
fictaes e de alguns deputados federaes, para bordo do ,1qui
daban, onde hasteou o pavilhão de almirante e o symbolo 
da revolta, - uma bandeira branca, que pela manhã já 
tremulava tambem em quasi todos os ouhos navios da 
esquadra e em alguns vapores mercantes a ella incorpo
rados. O governo legal, informado de que se moviam, re
voltadas, as unidades da esquadra, tomou logo energicas 
providencias para defender sua autoridade, guarnecendo 
com as forças do exercito o litoral do Rio e de Niteroi, e 
occupando os morros. O Congresso, reunido immediatamen
te em sessão secreta, autorizou o poder executivo a declarar 
o estado de sitio e deu outras providencias urgentes; o povo, 
quasi todo ao lado do Marechal Floriano, começou logo a 
formar batalhões patrioticos. Durante dias consecutivos 
houve o bombardeio e fuzilaria entre as forcas de terra e as 
de mar, o que lançava o panico entre os h~bitantes da ci
dade. A 17 e 18 de Setembro, apezar da opposição das forta
lezas, sabiram á barra tres dos navios da esquadra, sob a 
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direcção do capitão de mar e guerra Frederico Lorena, rumo 
ao Sul do paiz. Em Outubro adheriu aos revoltosos a for
taleza de Villegaignon; em Novembro foi a pique um elos 
navios da esquadra, o Javari, graças ao fogo nutrido da 
fortaleza de S. João. Em Dezembro retirou-se Custodio 
para o sul, no /l.quidaban, e logo após o almil'ante Lui.r 
]i'e[ippc Saldanha da Gama, que com elle tivera yarias con
ferencias, aclheriu !t revolta e assumiu o posío de chefe 
da esquadra. Era Saldanha, que commandava a Escola 
Naval, official grandemente estimado na classe, e a sua 
aclhesão acarretou a de muitos companheil'os, principal
mente jovens. Pouco depois as forças elo governo conquis
tavam os revoltosos a ilha do Governador.-A 9 de Fevereiro 
de 94 tentou Saldanha um desembarque na Armação, 
em Niteroi, onde foi rechassado, sendo este com baLe da 
Armação um dos mais encarniç~ados dos que eníão se 
deram. Em Março era já precaria a situação dos l'evol
tosos, quando se annunciou a cheg~da da e~quadra 
legal, constituída ele navios q':l.e Flonan.o adqwr~l'a na 
Europa e nos Estados Unidos e fizera reumr na Bahm, on
de assumira seu commando o velho almirante reformado 
Jeronymo. Gonça!ve.r. l\1arco~, o l\1arechal .FloriaJ;o para o 
dia 13 de l\larço, quando JR se achava JUnto a barra a 
esquadra, o bombardeio decisivo de Villeigaignon e ?os 
navios revoltados. Vendo Saldanha que se tornava un
possivel a resistencia, abandonou os navios e as fortale
zas e foi com os officiaes e marinheiros asylar-~e a bordo 
de dois vasos de guerra p<_>rtugueze.s, que s~ ac~avam ~? 
porto. Deu-se o bombardew a parür .do me 0-dta~ mas Ja 
Villegaigr.on estava abandonada e fm occupada as 6 ho
ras da tarde pelas forças legaes, ao mesmo tempo que en
trava a esquadra do almirante Gonçalves. Salvaram de 
todos· os lados os canhões com 21 tiros, ao mesmo tempo 
que a multidão, delirant-e, atroava os ares com o clamo: do" 
"Viva.d" Tinha vencido o governo do Marechal Flonano, 
e este, magoado com o procedimento dos commandantes 
portuguezes que deram asylo a Saldanha, rompeu as rela
ções diplomaticas com Portugal. 

Terminada a revolta na bahia do Rio de Janeiro, 
continuava, porém, a lavrar no Sul do paiz. Frederico I:o
rena, que a 17 de Setembro de 93 sahira <;lo Rio <;)e J a nem~ 
com tres navios, fôra a Sta. Catharina, mcumb1do de ah1 
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estabelecer um governo provisorio, de combinação com os federalistas do Rio Grande. A capital, cidade do Desterro, entregou-se promptamente, Lorena desembarcou e insíallou o governo provisorio. Pouco depois chegou ao Sul Cu.rtodio de .i!feLLo, tomando posse de Paranaguá, c invadido por Gumercindo Saraiva cahia o Paraná em poder dos revolucionarias. Só resistiu a cidade da Lapa, onde fez prodígios de bravura, apezar dos poucos recursos de que dispunha, o intrepiclo coronel Anlont"o Ernuto Gomu Carneiro, que em um elos combates cahiu mortalmente ferido. Sabendo que o governo fedem! havia mandado contra os invasores um exercito de cerca de 6. 000 soldados, abandonou Gumercindo logo após o Paraná, retirando-se para o Rio Grande, para onde tambem partiu por mar o contra-almirante Custodio. Em frente á cidade do Rio Grande foi este chefe derrotado em começo de Abril e tomou o rumo de Buenos Aires, onde fez entrega de sua esquadra ao presidente da Republica Argentina, pedindolhe asylo. Em Abril e Maio a esquadra legal reconquistou Santa Catharina e Paraná. Em Agosto, em uma elas muitas guerrilhas enhe os revolucionarias e as tropas legaes, foi morto Gumercindo no planalto de Carovi. O chefe de mais prestigio entre os revoltosos era então Saldanha da Gama que, retirando-se de bordo do navio portugue:r. onde se asylara, a elles se Hlra reunir. Pouco tempo depois, a 24 de Junho de 1895, em um renhido combate no lagar denominado Campo O.rorio, no Rio Grande do Sul, pereceu esse notavel chefe, dispe1·sanclo-se então os federalis tas, de qúe só permaneceram combatendo alguns pequenos grupos sem direcção. Já então findara o governo elo Marechal Floriano Peixoto e fôra substituído pelo de Prudente de Moraes. 

Nenhum govemo tem sido mais discutido do que o de Floriano, e só agora se vão amorte~endo as profundas dissençõ~s que os successos desse tempo abriram na familia brasileira. O que não se póde, porém, negar é que Fl01·iano soube defender com energia rara o principio da autoridade. Soldado simples e originaria do povo, por este e pelo exercito foi amado, respeitado e cegamente obedecido. Lamentavelmente á sombra de seu nome foram praticadas 
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por seus partidarios fanaíicos numerosB:s vio~ncia~, que acarretaram ao lYíarechal não poucos od1~s. Sua fn·mez_::t deante da revolução consolidou a Republtt.:a e fez resurg tr 
o ctv1smo nacional. 

Governo de Prudente de 
Moraes, 1894- 1898 

Eleitos a 1. 0 de Março, 
í omm·am posse, a 15 ele 
Novembro Je 1894, dos 
cargos ele presidente e vi

cc-presidente da Republica, os .Drs. Pr~den fe 1e ilforae.r Barro.J e Jllanoel Virtnrino P eretra. O VICe-presidente o~cupou a presidencia durante quatro mezes, por moles(w 
gr:we de Prudente. 

Os principaes factos que occo.rreram dlll·ante e~te período presidencial foram os segmníes: Em Fev?re.n·o de 95 foi resolvida a nosso hwor a longa questffo de lnmíes d o Brasil com a Republica Argentina, submettida ao arbitramento elo presidente elos Estados Unidos; em Mar~o reataram-se as relações diplomaticas com Portugal, mt.errompiclas no anno anterior por motivo do asylo conced1do aos revoltosos por navios portu.guezes; em r unho deu-se o fallecimento do marechal Flonano; em l\1aw occorr~ram no territorio do rlmapá, ao norte do Estado elo Pat·a, região contestada pela França, alguns incidentes graves .entre nacionaes e francezes, o que teve con1o conseq_uencm ser a secular questão de limites submettida a B;r~mtramento, por accorclo enhe os governos ~os paizes. hh.ganíes. Em Agosto, depois de longas negoc1açõ.e~, fm fe ttB;, .P.or accordo assignado em Pelotas, a. pacthcaç?o defnubva elo Rio Grande, onde ape:r.ar de d1spersos os grupos ele. revoliosos federalistas continuavam a sustentar gucrnlhas com as forças legaes; dera-se já neste período a campanha dirigida por Saldanha da Gama e. morrera es.te bravo official no com bate de Campo Os o no. De J ane1ro a Agosto teve o Brasil uma sét·ia questão diplomatica com a Lnglatena a proposito da ilha ela Trindade, de que aqt_l.elle paiz se ap~ssou offic1almente, mas donde mandou_ alma! 
retira1• os s1gnaes de sua posse; o facto .da oc~u~açao despertara enorme indignação e alguns m~tms, pn~1Ctpalm~n~e no Rio de Janeiro. Em Setembro fm conced1da anmsba plena a todos os revoltosos, quer do Rio Grande do ~ul, quer da Arnmada, bem como aos treze generaes pumdos em 92 e aos deportados nessa data para o Alío Amazonas. 

, 
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Em 1897 deram-se: a revolta da Escola lVIilitar do Rio de J aneiw, com que se declarou sol ida ria a do Ceará, e o a f
tentado de 5 de Novembro, no Arsenal de Guerra do Rio 
de Janeiro, conha a vida do Presidente da Republica, at
tentado de que cahiu victima o Marechal Carlo.r .}!achado 
Rillencourt, ministro da guerra. Mas os factos mais me
recedores de nota foram os que occorreram de 96 a 97 nos 
sertões da Bahia, constituindo a tristíssima Campanha 
de Canudo.r, de que nos vamos occupar mais detida
mente. 

CAMPANHA DE CANUDOS. - Antonio Viceníe Mendes 
Maciel. posteriormente conhecido por /Jnfonio Con.re
lheiro, era um fanatico, que alliciara no interior da 
Bahia grande numero de set·tanejos, aos quaes se apresen
tava como propheta. Os jagwlÇOJ', ou sertanejos ignorantes 
e fanatico<;, obedeciam-lhe cegamente e attribuiam-lhe 
milagt·ec;; fantasticos, gue mais faziam avultar o seu pres
tigio. Em 1893 esse homem, chefe de jagunços, começou 
na cidade de Bom Con.rel/w a prégat· abertamente a insm
reição conha os poderes constituídos e a fórma repu
blicana. Mandou então o governo do Estado uma pequena 
força policial de 30 homens contra os fanaticos, dando-se 
no Jogar chamado .ilfa.r.refé um combate, de que sahiram 
destroçadas as praças de policia. Enviou o governo nova 
força de 80 praças, que não tiveram animo de aventu
rar-se pelo sertão, emquanto Antonio Conselheiro, cami
nhando para o norte, chegava ao logar chamado Canudos, 
onde se lhe reuniram em grande numero fanaticos, ociosos 
e criminosos de toda sorte, provenientes da circumvizinhan
ça, os quaes viviam na maior devassidão, prestando ver
dadeiro culto ao chefe, a quem chamavam o Bom J e.rtu, 
e exercendo actos de banditismo. Em 1895 tentou o gover
nador da Bahia o recurso de uma missão religiosa, in 
cumbida a um frade capuchinho, mas esta resultou tam
bem improfícua. 

Em 1896, tendo-se espalhado o boato de que os ja
gunços iam atacar e saquear a cidade de J oazeiro, mandou 
o governo federal 100 praças sob o commando do tenente 
.illanoel da Silva Pire.r Ferreira, afim de dar combate aos 
fanaticos. Pouco damno conseguiu esta expedição fazer 
aos jagunços, e cresceu com isto ainda mais a influencia 
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de Antonio Conselheiro. Mandou então o go_verno e~ De
zembro do mesmo anno uma <;egun<ila exped1ção mats b~m 
organizada, sob a direcção elo major Febronio tle B;tlo, 
a qual tambcm se mallogrou. A terceira exped.ição envu1da 
pelo governo federal foi enhegue, em Fevere1ro de 97, ao 
coronel /lloreira Ce.sar, que morreu em com~ate, sendo 
substituído no commando pelo coronel T,unartndo. Cons
tavam as for~cas de cerca de 1.300 ho~1ens hem arm~dos e 
municiados, mas f0ram batidas pelos Jagunços e obr1ga~as 
a retirar-se. A retirada foi desastrosa, pois os sertan$JOS 
acossavam as forças legaes por todos os la~os, perec~ado 
muitos soldados e officiaes, entre elles o proprto Tamarmdo. 

Organizou-se afinal em 1897 a quarta expedição, cuja 
chefia loi entregue ao general .drlhur O.rcar 4e /lndrade 
Guimarãe.r. Arthur Oscar penetrou no sertão, a frente de 
cerc::~ ele 2. 000 homens, e a elle se foi reunir, vindo de Ara
cajú com cerca de 2. 400, o genet·al Sapagel, que ante~ 
de 0 encontrar sustentou e ganhou o combate de Cocoroho 
(Junho de 97). Reunidas as forças, começara!"fl a bombar
dear Canudos, perdendo seguidamente mmtos homens, 
emquan (o os fana ticos resistiam tenaz~ente ~urante 
muito tempo, atacando as forças legaes. }3 d~sanm~a.das 
e causando numerosas perdas. Reconheetda a msnfficte~
cia das forcas enviadas, organizou o governo nova exped~
ção, reunindo na Bahia cerca Je 3. _000 homens, q'::e segm
ram para .illonfe Santo, onde se fazta a concentraçao. Para 
ahi tambem se dit·igiu o I?roprio ministro da ,guerra, Mar~
chal Carln.r .i!! achado de BtHencourl, que orgamzou um hospi
tal militar e providenciou acertadamente para r? soccorro 
das tropa s em oper-ações .. A 5 de Outub~·o, nnal~ente, 
depois de alguns ataques, tmham succumbtdo quast. todos 
os jagunços com batentes e as forças leg11:es p~netr11:ram 
no arraial, que foi completamente destrmdo. fermmou 
assim a histissima campanha de Canudos, em que perde
ram a vida numerosos soldados e officiaes, entre estes, além 
dos já referidos, o capitão Salomão e o coronel Thomp.ron 
F/ore.r, c em que, segundo e testemunho de algu~s dos 9ue 
a fizeram, foram praticadas de parte a pa~t~ mnomt!la
veis crueldades. Vivíssimo quadro do que fOI est~ eplSO
dio da vida nacional é o livro O.r Seriõu, de Euchdes da 
Cunha. 
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Pmrleníe de Moraes, o primeiro presidente civil (JUC 
teve a repuhlica, notabilizm1-se pela cordura, pela hones
íidnde c pelo amor da paz. Seu governo despertou, porém. 
violenta opposição de alguns elementos, principaln;ente 
dos antigos partidarios exnltados do marechal Flonano. 

Em 1898 foram eleitos pre
Govcrno de Catnpos Salles sidente e vice-presidente 

1898 - 1902 da Republica os Drs. /lla-
noeL Ferra? de Campor 

Salle.r e Ji'ranc/.;co de Aui.r Ro.ra e SiLva, para o terceiro qua
elriennio republicano. 

Desde o começo da Republica nilo haviam podido os 
governos trotar da situação financeira do Brasil, gue che
gou a ser de franco desespero. Campos Salles resolveu en
frentar o grande problema e emprehendeu, antes de tomar 
posse do cargo, um n viagem á Europa, o_nde se entendeu 
com os nossos grandes credores e negocwu em Londres 
um importante contracto com os banqueiros inglezes, no 
intuito de effectuar a reconstituição financeira do paiz. 
Foi o celebre aécordo denominado Funding Loan, especie 
ele moratória, isto é, suspensão do pagamento dos juros 
dos emprestimos dur.aníe a lgum tempo, afim de ser retoma
do depois, fazendo-se rigorosa economia. Para o cumpri
mento deste contracto, effed.uado ainda no governo de 
Prudente de Moraes, que o assignou em 1898, fmam ne
cessarios grandes sacrifícios: crearam-se novos impostos, 
supprimiram-se ou reduziram-se despesas, arrendaram-se 
estradas de ferro e outras propriedades nacionaes. 

As economias emprebenclidas e os impostos augmen
tados provocaram queixas amargas e o descontent-amento 
geral, mas o governo proseguiu implacavelmente na .e::e
cução de seu benemento programma, entregue aO mmts
tro Joaquim Duarte ~?Iurlinlw, brasileiro de notavel saber 
e energia fóra do commum, conseguindo deixar o paiz em 
situação prospera . 

Deram-se neste período presidencial v a rios successos 
importantes, entre os quaes a visita do GeneraL Julio 
Roca, presidente da Republica Argentina, ao Rio de J a
neiro, em 1899, e a que em retribuição lhe fez Campos Sal
lcs em Buenos Aires em 1900; ainda em 1900 a solução, 
inteiramente favoravel ao Brasil, da questão de limite<; 
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com a Guiana Fl'émceza, litígio que fora submei.tido <"O 

arbitramento do presidente da Suissa. I-louve ainda du
rante o quadriennio alguns pequenos motins e sedições 
em Matto Grosso, Goiaz, Sergipe, Rio Grande do Norte e 
Piauhi. 

Campos Salles, dadas as condições cspeciacs em que 
se achou e as duras medidas que Leve de adoptar para sa l
var o credito do pai:<:, não gozou das sympn ih ias populare!:, 
tendo deixado o poder sob a animosidade geral, que se 
chegou a traduzir em vaias e outras manifestações pu
blicas ele desagr~·. do. Não tardou, porém, que, reconhecidos 
com o tempo os beneficios de sua administração, se mu
dasse a attii.ude do povo em grande admiração e profundo 
respeit·o. 

Tomaram posse a 15 de 
Governo de Rodrigues Novembro de 1902, dos 

Alves, 1902 - 1906 cargos de presiJen{e e v~cc-
presidentc da Repu bltca, 

os Drs. Francisco de Paula Rodrigue.r /lku c .d))oMo .1u
qu.r{o illorcira Pmna. Eram ambos antigos vultos do ícmpo 
'do imperio, que haviam aclhcrido ao novo regimen e tra
balhad-o para beneficio do paiz em sua phase republicana. 

Os n~ais notaveis emprehendimentos do governo Ro
drigues Alves foram: o saneamento e embellezamenio da 
Capital Fcdct·al; a cons(rucção e o melhoramento de por
tos; o desen ·oh ·imento da armada; o augmento das vias 
ferreas c a solução de varias questões de limites. O Rio de 
Janeiro entrou em um per iodo de gt·and(;., transforma<,'Õ~s 
materiaes com a construcção elos novos caes e das avcm
clas que os acompanham e a abertura de largas ruas e 
avenidas, tacs como a Beira-Mat' e a actualrnen{e denomi
nada Rio Branco, o alargamento de outras vias e a reforma 
e multiplicação dos jardins publicos. Estas obras foram 
executadas pela acção combinada dos Snrs. Lauro S eve
riano 31/.i!Ler, ministro das obras publicas; A1tdré GaJ·{apo 
Paulo de Fronlin, chefe ela commissão consi.ructora da 
Avenida Central, depois denominada Avenida Rio Bra)l
co; Francisco BicaL/w, chefe ela commissão das obras elo 
porto; Franci.rco Pereira. Pa.rso.J". prefeito do DisLriclo 
Federal. O saneamento da cidade consistiu principalmente 
na extin~::~,·ão completa da febre ama·rela, que desde longo 
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tempo grassava, causan?o ~nnu~lmente muitas victimas. 
A grande campanha samta~1a fo1 l~vada a cabo pelo Dr. 
OJ'waldo Gonçal~Ju Cruz, cuJa ener~ta teve de ser aput:ada 
contra a oppl!lsição tenaz da rohna e dos pr~concettos. 
O ministro do exterior, gue Redrigues Alves fm b~sc;ar a 
um posto diplomatico do Brasil na Europa. (mtmstro 
plenipotenciario em Berlin) o J3.arão do_ Rw Bran~o, 
eminente brasileiro cheio de servtços vaho.sos ao patz, 
emprehendeu uma elevada polit!ca de estre1tame~io das 
relações de amizade entre o Bras1l.e as oul-ras naçoes, par
ticularmente as vizinhas, obtendo Importantes tratados de 
limites e de arbitramento. Assim, pelo Tratado de Pelro
poliJ', a 17 de Novem~ro de 1903, resolveu a gra:re guestã_? 
do Acre, gue se susc1tara em 190~ entre o Bra~1l e a Bolí-
via, e a gue mais tarde teremos amda de all~du-. . 

A 14 de Novembro de 1904 deu-se no R10 ele Tane1ro, 
apt·oveitando a occasião de arruaças yrovoca<;las _com ? 
pretexto de se impedir a ext;cu.ção .da. lei ~a Paccmarao obn
gatoria, gue o governo gue.r~a msbhur ~fnn de acabat· cor:1 
a varíola, um levante militar, gue Yisav_~ o estabeleci
mento da dictadura. Neste levante, chehado por Lauro 
Sodré e d ljredo fi are/la, e que foi logo su Hocado, morreu 
o general Sylt•ulre Traí'a"·.roJ'. Fot·am presos Iwmerosos 
implicados na rev@_lução, 1~1a~ a todos conceclen o Con· 
gresso, pouco depms, ammsüa conT@_leta. . 

Em 1905 foi resolvida por arbif ramento do. ret da 
Halia a questão de limites entre o Brasil e a Gmana }n· 
:;rleza e houve na fortaleza de Santa Cruz; uma tcntaüva 
de revolta, logo d®minada. Em T aneiro de l 906 cte.u-se o 
grande desastre da explosão do couraçado -! qwdabal!, 
na bahia de T acuecanga, perto de Angra dos ~e1s, .perden
do-se muitos marinheiros e officiaes, dos mais bnlhantes 
da armada nacional. 

Governo de Affonso 
Penna, 1906 - 1909 

A 15 de Novembro ele 
1906 (-omaram posse de 
seus cargos de prcsid<'n
te e vice-presidente d~ 

Republica 0s Drs. dj/01uo .1ugu.Jlo /!foreira Penna c Nt
lo Peranha. Animou e. favore.ceu o governo Affo~w Per;ma 
o povoamento à® solo pelo ~ncremento do serviÇO ~e un
migraçãl9, bem como a agncultura e a construcçao de 
estradas de ferro e de rodagem. Angmentou a es<juadt:a pe-
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la acquisição de varias unidades, entre as guaes os gran
des encouraçados .i!linaJ Gerau e São Paulo; continuou as 
obras de saneamento do Rio de Janeiro e de construcção 
dos portos. Em 1907 tomou parte o Brasil na conferencia 
da Paz, em Haya, onde a atíit-ude de seu eminehte embai
xador Ruy Barbo.Ja, defendendo os direitos das pequenas 
nações, attrahiu para o paiz a aítenção das demais poten
cias, pondo-o em sympatbica evidencia. Em 1908 reali
zou-se no Rio de Janeiro a grande ExpoJ'Íção Nacional, 
com que se commemorou o centenario da lei da abertt1ra 
dos portos do Brasil. 

Não terminou Affonso Peuna o seu auadriennio. 
pois falleceu em Junho de 1909, cercado do -'respeito de 
seus concidadãos, que nelle justamente admiravam a re
ctidão do caracter, a franqueza e a lealdade. 

Governo de Nilo 
Peçan ha, 1909- 1910 

Po1· morte de Affonso Pen
na occupou a presidencia 
da Republica o vice-pre
dente Nilo P eçan!ta. Du

rante o curto periodo deste governo houve va1·ios acon(e
cimen(·os notaveis, merecendo dois dellcs referencia es
pecial : a promulgação do tratado de 1909 com o Urug1;1ai 
e a creação do serviço de protecção e civilização dos m
dios, entregue á direcção do então coronel Candido Ron
don . Pelo (raiado de 1909 o Brasil restituiu espontanea
ment-e á republica do Uruguai o condomínio da navegação 
na lagoa l\1irim e no rio T aguarão. l\1andcm ainda o Snr. 
Nilo Peçanha iniciar os grandes e Lenementos serviços da 
desobstrucção dos rios e saneamento da bai.xada elo Es
tado do Rio ele Janeiro e emprebendeu outras obras uteis. 

Agitadissima f0i a succes
Governo de Hermes da sã® de Nilo Peçanha, di-

Fonseca, 1910-1914 vidindo-sc a nação entre 
Ci~Ji/i.JlaJ', gt'le desejavam 

a vidoria do candidato civil Ru.IJ BarboJ·a, e HermÍJ'lM, 
partidarios do Marechal l-IermC.J da FoJUeca, gue fôra l\li
nisho da Guena no guadriennio Affonso Penna. Vence
dor nas urnas o marechal, send0 vice-president€ o dr. 
lPence.J{áo Braz, seu governo não correspondeu á espeda
tiva dos que com elle desejavam o advento de um admi-
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ni&trado~· en_: rgico, di~cip~inador e de rigorosa hones tidade 
n a apphcaçao dos dmheu·os pu blicas. 

Fraco e v~rsátil , o p_residente deixou-se an asta r por 
m a us conselhe1~os e am 1gos, perdendo a popula ridade. 
Seu ~overno fm a tormen tado por algumas revoltas, en
e~:trc as quaes a dos grandes encouraçados J linaJ' Gerau e 
.),,o P_au!o c a do Batalhão !.Vawz!, em 1910, e por forte 
oppos1ção. Em consequencia des::;es movim entos ·esteve o 
p a tz clu ranic todo o quadr.icnnio, em a tado de .Jilio, du
ran te o qual se commeHeram grandes violencias . 

,Neste. quadric:nn io perdeu o B rasil seu grande filho 
JoJ·e .Jl arra da S t!Pa P aranho,r, o .Barão do Rio Branco 
estadista eminen( c, que desde o govern o R odrigues Alve~ 
se achava á fr~n te do .i\'l!nisLeriÕ elo Exterior, ~ prestando 
releva ntes scrv 1 ~·os ao pa~z, como an teriorm ente já o fi
zera . Fapt:;ceram taii_J b~m Campo.J Sa!Lu, ex-presidente 
da R epu L1hca, c Qulllluw BocayuPa, um dos fundadores 
do regimen republi<-:ano . P roscgu iram as grandes obras do 
sane~mento cl~ Baixada do Estado do R io de J anciro, 
dl•phcou-sc a lmha da E. F . Ceníral do Brasil no trecho 
da Serra, e fizeram-se algumas outras obras. 

O setimo g uadriennio do 
Govern o d e W enceslá o Brasil republicano foi o 

Braz, 1914 - 1918 elo goYerno JP~ncaLáo lJra::: 
Pet~ira Go111u , sendo v ice

presidente o dr., Urbano Sa_n fo.J da CoJ'la d raujo. O go
Yerno de dr . \\ cnceslau fm noiavd pela cm·d ura c pela 
honestidade administra Li v a . 

Pronu~lgou_-sc a 1.0 de J aneiro de 1917 o Codigo Cit•il 
da R ep ubhca, m1podante obra em que desde m uito col
labor.avam os ~1aiores jurisconsultos do paiz. P acificou-se 
a rcg1ão denommacla Conlaludo, nos limites elo P araná com 
Santa Cath arina, onde ban dos de fa na ticos exerciam de
predações bastante séeias e fixaram -se os limi tes dos dois 
E stados. O Brasil viu-se obrigado a í omar parte na gran
de guerra, q ue desde 1914 a í é 1918 teve em a rmas quasi 
i odos os pa tzes da E uropa . e a lguns das demais partes do 
globo, Lendo tom ado a dcc1são de declarar a guerra á Alle
man.ha e seus alliados _após o aftmdamen to propositado 
de cmco dos nossos navws m ercanfes. Terminada a guerra 
em que só entrou em 1917, o Brasil tomou parte na Con~ 
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ferencia da paz, assignando o respectivo tratado em Ver
salhes, a 28 de Junho de 1919, já no quadriennio immediato. 

Durante o período do governo de \Venceslao Braz 
houve a terrível epidemia de grippe, que causou enorme 
numero de mortes, principalmente nas grandes cidades. 

Falleceram dmante o quadriennio: o general Pinheiro 
Machado, prestigioso chefe político, sob o punhal assas
sino de um allucinado, que suppunha concorrer, eliminan
do o poderoso político, para o advento de melhores dias 
no Brasil; o dr. Oswaldo Cru:r., celebre como auxiliar do 
governo Rodrigues Alves, e o grande poeta Olavo Bilac: 
o primeiro em 1915, o segundo em 1917 e o ultimo em 1918. 

Governo de Delfim 
Moreira,1918- 1919 

No oit·avo quadriennio, de 
1918 a 1922, foi a prcsi
dencia da R epublica oc
cnpada a principio pol" 

DeL}im 111 oreira e depois por Epítacio Peu oa. 
Pelas eleições realizadas em 1 o de Março de 1918 

foram indicados p ara presidente e vice-presidente da Re
publica, respectivamente, os drs. Franci.rco de Paula Ro
drigue.r .llLtJe.J e Deljim }/foreira da Co.Jla Ribeiro. Achando
se, porém, Rodrigues Alves sériamente enfermo e vindo 
a fallecer a 16 de Janeiro de 1919, occupou o podet·, in
terinamente, o vice-presidente Deljim /!foreira, até ser 
escolhido poL· nova eleição o substituto daquelle estadi~ta. 

Governou D elfim M oreira até 28 de Julho de 1919, 
como vice-presidente em exercício. De sua curtíssima ad
ministração não podia, é cla ro, deixar vestígios, m as o 
povo conserva sua memoria como de homem honradissimo. 

Realizada a eleição presidencial, sahiu escolhido pa
ra o alto cargo de presidente da Republica o dr. E pilacío 
da Silt~a Peu oa, continuando como vice-presir!ente, na 
forma da Constituição, o dr Deljím Jflorcira. 

Achava-se o dr Epitacio 
Governo de Epitacio Pessoa Pessoa na Europa, como 

1919 - 1922 nosso embaixador no Con-
gresso de Paz, em Vel'· 

salhes, quando as con entes políticas o indicaram pa ra a 
presidencia, sendo elle eleito em 1919 e assumindo o poder 
a 28 de Julho desse mesmo anno. 
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Recebido pelo povo sob os melhores auspícios, teve 
comtudo. s~u período gov~rnamental aHribulado por for
te opposiçao de pa~ho da Imprensa t' do Congres~o, bem 
como por um movimento revolucionaria. 

Este movimento foi a revolta de 5 de Julho de 1922, 
pelo forte de Copacabana e pela Escola Militar. e nelle 
I.'Chou-se compromettido o marechal Hermes da Fonseca 
ex-ministro ela Guerra e ex-presidente da Repubüca: 
Em COJ?-sequencia deste levante, que foi, aliás, prompta
Il!ente JUgulado, esteve o paiz sob estado de sitio, succes
sivamente prorogado? de so'rte que todo o resto do governo 
se fez com essa mediJa de excepção, altamente antipaíhi
ca ao povo. 

Durante o governo Epitacio houve ainda os seguintes 
factos, que merecem especial re.ferencia: o recenseamento 
geral da população do Brasil, a l 0 de Setembro de 1920, 
achando-se ser a mesma de 30 .635 .605 habitantes; a 
revogação do banimento da família do imperador D. Pedro 
li e a trasladação, para o paiz, dos restos mortaes do Im
pera<;lor e da Imperatriz; a visita dos reis da Belgica ao 
Bra~il, em Setembro de .1920; a grande exposição inter
nllcwnal e grandes festeJOS, para se commemorar o pri
meiro centena rio de nossa independencia, em Seiem bro 
de 192?, e por essa occasião a. visita, do presidente da 
Repubhca Portugueza dr. Antomo Jose de Almeida. 

?alleceu. durante este período o vice-presidente dr. 
Delfim lYloreira, a ,1 o d~ Julho de 1920, sendo e.ie1ío para 
subsütml-o o dr. l' ranclJ'co Alvaro Bueno de Patva. 

Grandes paiXÕes provoca ainda hoje o julgamento do 
governo do Sr Epitacio Pessoa, muito proximo de nós 
pa1·a que o possamos estudar com imparcialidade. 

Na eleição de l o de !\'lar-
Governo Arthur ç0 de 1922 sahiram esco-

Bernardes, 1922- 1926 lhidos presidente e vice-
. presidente da Republica, 

respectivamente, os drs. drthur da SiLva BernardcJ eEJ'tacio 
de ALbuquerque Coimbra. 

E~te quadr}ennio, o 9 ° da Republica, está tambem 
demasxado p~ox1mo para que possa ser imparcialmente jul
gado. Toda.v~a, pode-se a.deantar que foi atiribulado por 
forte opposxçao e por sed1ções e revoltas bastante graves, 
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das quaes a mais considcravel foi a que estalou a 5 de J u
lho de 1924 em São Paulo. 

Todo o período de 1922 a 1926 esteve o Brasil sob 
estado de sitio, em que grandes vi0lencias e crimes se 
commetteram em nome da legalidade. 

Tres pessoas noía·vcis da hisi.oria, entre outras mui
tas, fallcceram dentro do quadriennio, as quaes convém 
mencionar, por se acharem varias vezes citadas nestas 
paginas: Ruy Barbosa e Hermes da Fon!>eca em 1923; 
Nilo Peçanha em 1924. Este ultimo fôra competidor do 
snr Ari.hur Bernardes na eleição presidencial e consti
tuíra-se chefe espiritual da reacção contra seu governo. 

Fez-se ainda neste quadriennio a reforma da Consti
tuição, a 3 de Setembro de 1926, sendo Í11troduzidas al
gumas emendas ao texto de 189l. 

O presidente Bernardes perdeu rapidamente a po
pularidacle, sendo particularmente mal considerado no 
Rio de Janeiro _de cuja população recebeu as mais vivas 
demonstrações de repulsa. 

Realizada a eleição pre
Governo de Washington sidencial em Março de 

Luis, 1926 - 1930 1926, coube a presiden-
cia ao c:mdidato unico, dr. 

Jl7aJ'hin,glon ~uú Pereira de Souzn, e a vice presidencia 
ao clr. Femando /fl eLLo Vianna O sr. Washington iniciou 
seu governo a 15 de Novembro de 1926, sob as mais vivas 
c espontaneas demonsíraçõe~ de sympa thia da parte do 
povo, que nelle viu, com prazer, as qualiuc~ des imprescin
díveis ao chefe da nação: honestidade, intelligencia, te
naeidade, cot·agem, simplicidade democra tica. Dura ainda 
seu governo na época em que sae á luz a adual edição 
desi.e compcmlio, em princípios de 1930, o que nos impede 
Je alongar-nos a seu respcif'o. 

,, 



CAPITULO XXXV 

REGULARIZAÇÃO DAS FRONTEIRAS E 
QUESTÕES DE LIMITES 

Duzentos e cincoenta an
nos depois de descoberto 

Nos tempos coloniaes tinha o Brasil o seu ter-
ritorio devassado em lar

ga extensão pelos portuguezes, cuja occupação era assi
gnabda, ao norte, ao longo dos rios da bacia do Amazonas, 
até o J avari, bem como até o Guaporé; e ao sul até a mar
gem esquerda dos rios Paraná e Pa.raguai. Fizera-se a con
quista quer por meio de luctas, quer pacificamente, graças 
a soldados, aventureiros e missionarios e com inteiro es
quecimento da velha demarcação de Tordesillas. Por to
dos os lados encontravam-se ±ace a face os estabeleci
mentos poduguezes com os espanhoes e ao norte com os 
francezes, inglezes e hollandezes das Guianas. 

Esta grande expansão da colonia portugueza não tar
dou a determinar conflictos, que evidenciaram a necessi
dade de se cuidar da fixação das fronteiras. Entraram, pois, 
em negociações, para tal fim, Portugal e a Espanha e 
assignou-se em 1750 o Tratado de Jffadrid, que consagrava 
o principio do "uti pouideti.r," isto é, do direito de cada paiz 
reconhecido pela respectiva occupação real. Por este prin
cipio se ficou a jurisdição de Portugal sobre um tenitorio, 
cuja configuração era aproximadamente a do Brasil aci'Ual, 
abrangendo ainda uma parte do que é hoje a Republica 
do Uruguai, pois que até á margem do rio da Prata se 
assentara a colonia do Sact·amento. Foi, porém, difficil 
em alguns pontos, impossível em outros, effectuar a de
marcação sobre o terreno e, passados onze annos, se rt;!
solveu annullar o convenio, 
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Novo accordo se negociou em 1777, send0 assignado 
0 Tratado de Sto. llde}on,ro, em que prevalecia ainda o mes
mo principio de direito . A linha de limites era a mesma 
do tratado de Madrid, salvo na parte sul, onde começava 
no anoio Chuí. Ficaram por elle pertencendo á Espanha 
varios ierritorios á margem esquerda do rio Uruguai, mas 
estes foram conquistados logo no começo do seculo XIX, 
quando estalou a guerra entre Portugal e Espanha. 

A fronteira com a França ficara assentada desde 1713, 
pelo Tratado de Ulrechl, ·Como constituída pelo rio Oiapo
que, ou Vicente Pinzon, mas os francezes levantat·am du
vidas rela tivas á identidade deste rio, reclamando grandes 
territorios mais para o sul e dando origem a uma longa 
questã o diplomatica. 

No começo do seculo XIX 
fizeram sua independeu

No periodo monarchico cia as colonias espanho-
las da America do Sul, 

passando a constituir republicas. Fez-se tambem indepen
dente o Brasil e longos annos se escoaram sem que, pre
occupados os governos com as luctas internas, pudessem 
cuidar das questões de limites. Só a partir de 1850 começou 
o governo imperial a cogitar de estabelecer e~ tratados com 
as na.ções vizinhas as nossas linhas de fl'Onten·as, adoptando 
ainda o principio do uti pouideti.r. Ao terminar a guerra 
contra Oribe, celebrou o Brasil com a Republica do Uru
guai o primeiro tratado de limites, a 12 de Outubro de 
1851, sendo plenipotenciarios brasileiros Carneiro Leão, 
Marquez do Paraná, e Limpo de .dbreu, Visconde de Aba
eté. Este tratado foi depois completado pelo de .15 d_e 
Março de 1852, assignado por Carneiro Leão. Asstm. fi
cou estabelecida a fronteira do imperio pelo rio Quarahtm, 
arroio Invernada, cochillas do Haedo e de Sant' Anna, 
arroio S. Luiz, rio J aguarão, lagoa Mirim e arroio. Chuí: 

Poucos dias depois do primeiro destes convemos fot 
assignado, a 23 de Outubro, o tratado _de_ limites com o 
Perú, negociado pelo barão de Ponte Rtb~Lro e compl_eta
do pelo de 22 de Outubro de 1858, negoctado .por J!ftguel 
Jliaria Li.rboa, e pelo accordo de ll de Fevere1ro de 187~. 
A linha de limites ficou assim determinada: da confluencta 
do Apapóris com o J apurá, por uma recta, até a foz do J a
vari; e pelo J avari até a nascente. 
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Com a Venezuela assignou o governo imperial o h-atado de 5 de Maio de 1859 (negociador Pereira LeaL), em que foi assentado como linha de limites: a Jivisoria das aguas das serras Pacaraima, Parima, Curupira, Tapirapecó 
e lmeri, até o seLTo Cupi; dahi uma linha recta até o salto Huá, no canal Maturacá; em seguida uma recta até a ilh.::t 
São José, ao norte da pedra de Cucuhi; ou h-a recta deste ponto até os montes que separam os afflueníes do rio Negro que correm para o norte, dos que vão para o sul; 
a linha de cumiada destes montes até a nascente do Memachi. Tendo sido mais tat·de resolvido contra a Venezuela 
o litigio que esta mantinha com a Colombia a proposito dos territorios da margem direita do rio Negro, ficou sem 
effeito a determinação do limite entre a ilha de S. José e as cabeceiras do Memachi, terminando naquella ilha 
a linha de fwnteira brasileiro-venezuelana. 

Com a BoLívia foi regularizada a fronteira pelo tratado de 27 de Março de 1867, negociado por Lope.r Netto, mas, sobrevindo muito depois a questão do Acre, foi mo
dificada a linha divisaria estabelecida pelo tratado. 

A fronteira entre o Brasil e o Paraguai foi determina
da pelo tratado de 9 de Janeiro ele 1872, negociado pelo batão de Colegipe: o rio Apa, as serras de Amambahi e 
Maracajú e o rio Paranit, desde o Salto das Seíe Quéclas 
até a confluencia do lguassú. 

A fronteira entre o Brasil e a RepubLica Argentina 
foi determinada pelo tratado de 9 de Janeiro de 1872, negociado por Silva Paranhos, depois Visconde do Rio Branco: o rio lguassú desde a foz até a confluenci.::t do 
Santo Antonio, o Santo Antonio até as cabeceiraas, o 
Pepiri-guassú até a fóz e o Uruguai até a confluencia 
elo Quarahim. Este tratado, que consignava a linha tradicional ele limites, não foi ratificado pelo Congresso at·· 
gentino e suscitaram-se duvidas, pretendendo os argen
tinos que fossem o Sto. Antonio e o Pepiri-guassú dois 
rios diversos, a que chamamos Chopim e Chapecó. 

Permaneceram, entretanto, duvidas e indecisões; 
em alguns casos não se poude resolvei-as; em outros casos não se tentou mesmo chegar a accordo definitivo 
durante o tempo do illlperio, adaptando-se limites va
gamente determinados pela tradição. Foi nos tempos mais 
recentes da era republicana que se resolveram finalmente 
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todas as antigas questões e ainda outras que posterior
mente se suscitaram. 

A primeira questão ven
cida no período repu: Depois da Republica blicano foi a da Repub!t-
ca Argentina. Por accordo 

celebrado em 1889 foi submettido o litígio ao arbitramento do Presidente dos Estados Unidos da America do 
Norte, Snr. Grover CLeveLand, que em seu la.udo de 5 de Fe
vereiro de 1895 deu ganho de causa ao Bra.sil, estabelece~do 
a frontttira, na região contestada, pelos nos 9ue eram J~~tamente tidos por nós como o Santo Antomo e o Pep11;· 
guassú. Os direitos do Brasil foram a1vogados p~lo Barao do Rio Branco, que escreveu exhaushva memona! acom
panhada de grande numero. de cartas ge~graphtcas; os da Argentina foram defendidos por EJ'lanuLau .Zeba!LoJ'. 
Em seguida a esta decisão foram celebrados varws actos 
complementares, ficando encerrada a quesíão. 

Cinco annos mais tarde resolveu-se o litígio secular 
da Guiana Franceza. Pretenderam os francezes impôr successivamente como fonteira o Cassiporé, o Calçoene, 
o Maiacaré, o Carapapóris, o Cunani, o Araguari e o q~
rapanátuba, procurando justificar co.m occupação mih· tar as suas pretensões. Em 1841, depms de demorada~ ~e
gociações, concordaram: os governo.s f:·ancez e bras1len·~ em que fosse neutralizado o terntono contestado, ate 
ulterior resolução. A descoberta de ouro em 1894 nas ca
beceiras do Calçoene attrahiu á região grande num.ero de 
aventureiros das Guianas, das Antilhas e da Amenca do 
Norte. Questões ahi suscitadas entre.os n~íur~es e os a~venticios provocaram em 1895 a mdeb1ta mtervençao 
militar das autoridades francezas de Cayenna, mas o paraense Veiga CabraL, que governava o territorio do 
Amapá, resistiu, á frente de quatorze homens, durante 
duas horas aos cento e tantos francezes que desembar
caram con~eguindo matar o capiíão Lunier, que os command~va . Vencedores, porém, pelo numero, vingaram 
os francezes com grandes crueldades contra a população inerme a m orte de seu chefe e regressat·am para Cayenna. 

Estes factos echoaram tristemente no Brasil e afinal, 
- em Abril de J.897, os dois governos concordaram em sub-
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meHer a arbitramento a secular questão O arbitro escolhido, o Presidente da Confederação Suissa, pt·onunciou a 6 de Abril de 1900 o seu laudo, inteiramente favoravel ao Brasil, pois concluiu ser o Oiapoque exactamente aquelle que os brasileiros entendiam. Defendeu ainda os nossos direitos o Barão do Rio Branco, que apresentou, tambem desta vez, trabalhos de inestimavel valor. Ficou, pois, encerrado o litígio e estabelecida a fronteim pelo rio Oiapoque até a cabeceim principal, e pela serra Tumucumaque. A 17 de Novembro de 1903 foi assignado o celebre Tratado de Petropoli.r, em que se resolveu a modificação da linha de fronteiras entre o Brasil e a Bolivia. Haviam sido estabelecidos desde 1867 os limites entre os dois paizes e fizera-se em parte a demarcação. Sobreveio, porém, a revolução dos brasileiros que habitavam o Territorio do Acre, pertencente de direito á Bolívia e surgiram varias questões, que impuzeram ao Brasil a necessidade de estender até aquelle territorio o seu domínio effectivo. Pelo tratado de Petropolis foram convencionadas varias compensações e a permuta de alguns pequenos territorios, ficando incorporado ao Brasil o territorio que abrange as bacias do Alto Acre, Alto J umá e Alto Purús, e rectificada a antiga fronteira do Sul, estabelecida pelo tratado de 1867. Esíe importantíssimo tratado, pelo qual o Brasil se accresceu de riquíssimo territorio, foi negociado pelo Barão do Rio Branco, então ministro das relações exteriores do governo Rodrigues Alves. 
A 6 de Junho de 1904 foi resolvido o litígio entre o Brasil e a Inglaterra a proposito dos limites com a Guiana Britannica. Vinha a questão preoccupando a diplomacia desde meiados do seculo XIX, quando os inglezes começaram a invadir o territorio limitrophe brasileiro. Submettida a questão, depois de longas negociações, a arbitramento, foi pronunciado pelo rei da Italia, arbitro escolhido, um laudo, em virtude do qual se dividiu a regtao contestada, parte para o Brasil e parte para a Inglaterra. Defendeu os nossos direitos Joaquim Nabuco e a flagrante injustiça do laudo não foi sequer tomada em consideração, submettendo-se a ella o Brasil sem protestar, conforme se havia compromettido. Pelo laudo e por um accordo supplementar que depois foi assignado, ficou estabelecida a fronteira pelas serras Tumucumaque, a par-
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tir da nascente do Corentine, Acarahi e Uassari, rios Tacut{l 
e Ireng ou Mahú, e finalmente o serw de Roraima. 

A linha de limites com a Guiana Hollandeza foi determinada pelo tratado ele 5 de Maio ele 1906, negociado pelo Barão do Rio Branco: a serra Tumucumaque, entre as nascentes do Maroni e do Corentine. 
Sendo ainda ministro elas relações exteriores o Barão do Rio Branco, foi negociado o tratado de 24 de Abril de 19'07, em que se fixaram os limites, entre o Br~sil e a Colomhia, desde a pedra de Cucuhi ate a foz do no Apa

póris, na margem esquerda do J apurá. 
A 8 de Setembro de 1909 foi assignado com o Perâ um novo tratado, em que se determinaram os limites ao sul da nascente do J avari, na região adquirida á Bolívia em virtude do tratado de Petropolis. Foi ainda uma vez Rio Branco o negociador do accordo. 
Finalmente coroou Rio Branco sua grande e impereciv:!l obra de fixação das fronteiras do Brasil com a assignatura do tratado de 30 de Outubro de 1909 com o Uruguai. Por este tratado, um dos maiores louros da nossa política externa, o Brasil cedeu á Republica. Oriental. do Uruguai os direitos de sob.erania que possma exclu~t~amente desde 1851 sobre o no Jaguarão e a lagoa Mmm. A linha de fronteira foi traçada então de modo a have.r o condomínio das aguas, como era justo entre nações amt-

gas. . . . · Com o propr10 Ecuador negociOu Rw Branco um tra-tado em 1904, para o caso eventual de vencer esta republica um litígio que mantinha com a Colombia e o Perú, de modo que se mantivesse sempre como fronteira do Bra
sil a linha Apapóris-Tabatinga. 

Foi, portanto, o Barão do Rio Brf!nc~, o mai.o~ e quasi definitivo delimitador do nosso terntono. Pactftcamente resolveu os litígios seculares e deu providencias para que nunca, por motivos de fro1_1t~iras, o Brasil tenha de e!ltr~r em lucta com os povos vtzmhos. Augmentou o terntor10 nacional com a acquisição do Acre, enriqueceu os nossos estudos geographicos com os interessanti_ssi!fiOS docume!l • tos que collecionou para a defesa dos du·ettos do Brastl, e finalmente, pelo tratado de 30 de Outubro ?e ~909 deu aos outros povos americanos o. exemplo da JUShça e da 
amizade que umas nações devem ás outras. 
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Não s6 a tratados com as nações vizinhas limitou 
o grande estadista sua actividade no sentido de assegu
rar a paz ao Brasil, mas ainda concluiu tratados de arbi
tramento com 37 nações, collocando nosso paiz em uma 
situação especial de pioneiro do esforço universal no sen
tido de se abolir a guerra. 

Ap6s os esforços de Rio Branco, pouquíssimos tre
chos ficaram "abertos" na fronteiea do Brasil. Eram 
trechos em que o conhecimento posterior do terreno 
revelou a impossibilidade de se executarem os tratados an
teriores, ou em que ainda não haviam chegado a termo 
as negociações. 

Apezar de nossa delibe1·ação de fugir de ü·atar dos 
acontecimentos mais recentes, não podemos deixar de 
consignar que ultimamente foi retomado, no governo do 
sr·. Washington Luis, pelo Ministro Oclavio .1/fangabeira, 
aguelle empenho de Rio Branco de resolver as nossas der
radeiras questões de limites. 

Accordou-se com o Uruguai o proseguimento dos 
trabalhos de demarcação e construiu-se a ponte interna
cional sobre o l'Ío J aguarão; dema1·cou-se grande parte da 
fronteira do Perú; assentou-se a solução de pequena du
vida na da Argentina; assignou-se tratado com a Colombia, 
que ficando senhora do territorio a respeito do qual litigava 
com o Perú, acceitou como divisa com o Brasil a linha Apa
p6ris - Tabatinga, anteriormente estabelecida com aquella 
Republica; liquidaram-se as duvidas da fronteira da Bo!ivia, 
quanto á linha que vae da nascente do Rapirr·an á. do 
igarapé Bahia e quanto á região entre o marco do rio 
Turvo e a nascente do rio Verde; solveram-se ainda duvi
das na fronteira da Venezuela e finalmente assentou-se 
com o Paraguai a fronteira pelo rio Parag1,1ai, no trecho 
aberto, que ia de um ponto a 9 km. do forte de Coimbra 
a i é o rio Apa. 

CAPITULO XXXVI 

INCORPORAÇÃO DOS INDIOS A' SOCIEDADE 

Durante mais de doi; se
cuJos foi a catechese dos 

Nos tempos coloniaes indígenas obra a que se 
dedicavam apenas as or

dens religiosas, avultando entre esta~, pelos esple~<didos 
resultados, a Companhia de Jesus. V1mos nos cap1tulos 
XV e XVIII 0 que foram as grandes luctas sustent~d_:s 

] XVII e XVIII pelos J esuitas contra a amb1çao 
nos secu os d . d' E 'ados d

0 dos · colonos escravizadores e m 10s. m ~e1 
seculo XVIII, abolida a jurisdição da Co':llpanh1a so?re os 
selvicolas e instituído por Pombal o reg1men do Dtrecto-. 
rio, em que aos índios até então aldeiados se dava qubsl 
completa autonomia, começou a mall?grar-se toda h a de:a 
anteriormente executada e nada ma1s se empre en · 

O seculo XIX encontrou quasi abandonada n~ Br,a
sil a obra da catechese, pois bem pou:as .congregaçoes re
ligiosas continuavam a dedicar-s.e ~os mdws e nenh~~a se 
dirigia mais ás tribus ferozes, h~Itando-se a addmdusf{ar 
aldeias de indígenas mansos ou )a ama~sa~os,. an o- 1es 
trabalho. Abandonados a si mesmos, os md10s mternaram
se pelos sertões e voltaram ao estado primitivo de rud.eza; 
as aldeias decahiram, esboroou-se a obra dos J esUitas; 
Naturalmente hostis aos colonos brancos, de quem so 
conservavam a lembrança de perseguições e tormentos, 
estavam os índios sempre promptos a atacai-os, restabe
-lecendo-se em muitos Jogares o feroz costume das guerdas 
contra o gentio. D. João, príncipe regente, chegou a :
cretar contra os desgraçados indígenas guerras offensr-
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Vas, que não tivessem fim senão depois do extermínio 
delles ou da submissão pelo terror. 

Pelo príncipe D. Pedro, 
No periodo monarchico quando ficou regendo 0 

Brasil, foram tomadas al
gumas providencias sen

satas em favor do elemento indígena e logo após, feita a 
Independencia, offereceu JoJ'é Bonijacio á Assembléa 
Constituinte seu trabalho - /lponlamenfoJ' para a ciCJ/
Lização .doJ' indio.r. braCJo.r ~o I mperio do BraJ'iL, em que es
tabelecia um cod1go adnuravel para as relações entre os 
ciyilizados e os selvagens. As idéas defendidas pelo pa
triarcha foram traduzidas em um artigo do projecto de 
constituição, mas, dissolvida a Assembléa, não mais disso 
se cuidou. 

Os estadistas da Regencia preoccuparam-se com o 
problema e em 1831 foi promulgada uma lei, em que se 
revogavam as ordens de fazer a guerra, das cartas régias 
de D. João, sendo os índios equiparados a orphãos, postos 
sob a protecção das autoridades. Tambem no Acto Ad
dicional de 1834 se tratou da catechese e civilizaçã.o dos 
selvagens, como obra que competia ás assembléas legis
la ti v as provinciaes. 

Em 1841, no segundo reinado, foi resolvido o estabe
lec.imento. de ll_lissões, dirigidas por frades capuchinhos, 
CUJO se.rv:ço vem a ser regula?o em 1845 pelo Regimento 
daJ" l!ftuoe.r. A ?bra de~tas f01 lenta e pouco ~eliz e logo, 
perturbada a v1da nac10nal por luctas estere1s entre os 
partidos e pela campanha do Paraguai, foram sendo aban
donadas pelo governo e passaram a vegetar misera
velmente. 

Todavia, emquanto assim se descurava o governo do 
interesse dos indígenas, despertava nas classes cultas e no 
proprio. p~vo. um vivo el?-thu.siasmo pelo índio e pelos es
tudo~ mdiamstas. A sciencia, com Perdigão Malheiro, 
Baphsta C~etano, Couto de Magalhães, Beaurepaire 
Rohan, Ladislau. Netto e Barbosa Rodrigues; e a littera
tur~, com Dommgos de Magalhães, Gonçalves Dias e 
Jose de Alencar, chamaram a attenção dos brasileiros 
para seus pobres irmãos das selvas. 
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Feita a republica, o in
dígena foi ainda esquecido 

Na Republica na constituição de 24 de 
Fevereiro, não obstante 

os appellos de varios homens eminentes, entre os quaes 
Miguel Lemos e Teixeira Mendes. 

Abandonados dos poderes constituídos, foram os 
aborígines recuando cada vez mais para o recesso das mat
tas, de onde conquistadores ferozes ainda os iam desalo
jar a bala, e onde traficantes ou regatõu iam explorar e 
roubar o seu trabalho. A catechese religiosa pode-se di
zer que quasi desappareceu, reduzida ás missões entre índios 
relativamente mansos. 

Em 1910 creou-se, finalmente, por decreto de 20 de 
Junho (governo Nilo Peçanha), o Serviço official de pro
tecção aos índios, o qual foi confiado ao então coronel do 
exercito Candido Rondon. Novo Anchieta, abnegado e co
rajoso, este official distribuiu os encargos por alguns co~
panheiros de confiança e com elles começou a bene~enta 
empresa, penetrando pelos sertões a procurar a alhança 
dos índios. No rio Jaco, no Alto Rio Branco, no valle do 
Gurupi, no Jequitinhonha, na serra dos Aimorés, no rio 
Feio, no Tibagi, no S. Lourenço, nos sertões de S. Paulo, 
Goiaz, Matto Grosso, etc. foram collocados agentes do 
Serviço e em quasi todos os pontos as tribus se aproxima
ram, fizeram alliança com os mensageiros do ~overno da 
Republica e incumbiram-se da guarda das lmhas tele
graphicas, que foram sendo estendidas pela~ :vastas ~e
giões desconhecidas do ExtremC! Oeste bra I leir~. Rans
simas vezes um facto lamentavel mterrompeu os tnumphos 
da catechcse, que foi, pode dizer-se, a maior obra social 
do Brasil republicano. Enormes. foram ~esd~ o começo 
os fructos desta grande obra social, mas mfehzmente em 
breve lhe começaram a faltar os recusos e o apoio official, 
o que, a continuar, ameaçará de se enc;errar sem .resu~tados 
definitivos uma das mais bellas pagmas da h1stona so
cial de nossa patria, 
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vas, que não tivessem fim senão depois do extermínio 
delles ou da submissão pelo teJTor. 

Pelo príncipe D. Pedro, 
quando ficou regendo o 

No periodo monarchico B~:asil, foram tomadas al-
gumas providencias sen

satas em favor do elemento indígena e logo após, feita a 
lndependencia, offereceu JoJ'é Bontjacio á Assembléa 
Constituinte seu trabalho - AponlamentoJ' para a cil!i
lização doJ' indioJ' brai!OJ' do lmperio do BraJ'il, em que es
tabelecia um codigo admiravel para as relações entre os 
civilizados e os selvagens. As idéas defendidas pelo pa
triarcha foram traduzidas em um artigo do projecto de 
constituição, mas, dissolvida a Assembléa, não mais disso 
se cuidou. 

Os estadistas da Regencia preoccuparam-se com o 
problema e em 1831 foi promulgada uma lei, em que se 
revogavam as ordens de fazer a guerra, das cartas régias 
de D. João, sendo os índios equiparados a orphãos, postqs 
sob a protecção das autoridades. Tambem no Acto Ad
dicional de 1834 se tratou da catechese e civilização dos 
selvagens, como obra que competia ás assembléas legis
lativas provinciaes. 

Em 1841, no segundo reinado, foi resolvido o estabe
lecimento de missões, dirigidas por frades capuchinhos, 
cujo serviço veiu a ser regulado em 1845 pelo Regimento 
dM JlfiJ'J'ÕeJ'. A obra destas foi lenta e pouco feliz e l0go, 
perturbada a vida nacional por luctas estereis entre os 
partidos e pela campanha do Paraguai, foram sendo aban
donadas pelo governo e passaram a vegetar misera-
velmente. · 

Todavia, emquanto assim se descurava o governo do 
interesse dos indígenas, despertava nas classes cultas e no 
proprio povo um vivo enthusiasmo pelo indio e pelos es
tudo~ indianistas. A sciencia, com Perdigão Malheiro, 
Baphsta Caetano, Couto de Magalhães, Beaurepaire 
Rohan, Ladislau Netto e Barbosa Rodrigues; e a littera
tura, com Domingos de Magalhães, Gonçalves Dias e 
José de Alencar, chamaram a attenção dos brasileiros 
para seus pobres irmãos das selvas. 
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Feita a republica, o in
dígena foi ainda esquecido 

Na Republica na constituição de 24 de 
Fevereiro, não obstante 

os appellos de varias homens eminentes, entre os quaes 
Miguel Lemos e Teixeira Mendes. 

Abandonados dos poderes constituídos, foram os 
aborígines recuando cada vez mais para o recesso das mat
tas, de onde conquistadores ferozes ainda os iam desalo
jar a bala, e onde traficantes ou regatõu iam explorar e 
roubar o seu trabalho. A catechese religiosa pode-se di
zer que quasi desappareceu, reduzida ás missões entre índios 
relativamente mansos. 

Em 1910 creou-se, final~ente, por decreto de 20 de 
Junho (governo Nilo ~eçanha), o Serviço official de pro
tecção aos índios, o qual foi confiado ao então coronel do 
exercito Candido Rondon. Novo AnchietiJ., abnegado e co
rajoso, este official distribuiu os encargos por alguns co~
panheiros de confiança e com elles começou a benementa 
empresa, penetrando pelos sertões a procurar a alliança 
dos índios. No rio laco, no Alto Rio Branco, no valle do 
Gurupi, no Jequitinhonha, na serra dos Aimorés, no rio 
Feio, no Tibagi, no S. Lourenço, nos sertões de S. Paulo, 
Goiaz, Matto Grosso, etc. foram collocados agentes do 
Serviço e em quasi todos os pontos as tribus se aproxima
ram, fizeram alliança com os mensageiros do governo da 
Republica e incumbiram-se da guarda das linhas tele
graphicas, que foram sendo estendidas pela~ :vastas ~e
giões desconhecidas do Extrem'? Oeste br; sllem~. Rans
simas vezes um facto lamentavel mterrompeu os tnumphos 
da catechcse, que foi, pode dizer-se, a maior obra social 
do Brasil republicano. Enormes foram desde o começo 
os fructos desta grande obra social, mas infelizmente em 
breve lhe começaram a faltar os recusas e o apoio official, 
o que, a continuar, ameaçará de se encerrar sem .resu~tados 
definitivos uma das mais bellas paginas da h1stona so
cial de nossa patria. 
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REIS DE PORTUGAL 

1140-1383- DynMiia de Borgonha 

ll40-ll85 D. Affonso Hcnrigues 
1185-12ll D. Sancho, o PoYoador 
1211-1233 D. Affonso 11 
1233-1248 D. Sancho Il 
1248-1276 D. Affonso !li 
1276-1325 D. Diniz 
1325-1357 D. Affonso IV 
1357-1367 D. Pedro 1, o Justiceira 
1367-1383 D. Fernando 

1383-1385- D João I de Caslella 

1385-1580- DynaE!U> de ,1viJ 

1385-1423 D. João I 
1423-1438 D. Duarte 
1438-1481 D. Affonso V 
1481-1495 D. João li 
1495~1521 D. Manoel 
1521-1556 D. Joiio IH 
1556--1578 D. Sebastiilo 
1578-1580 D. Henrique 

1581-1640- Ur1i.Zo lberica 

1581-1598 Felippe li 
1598-1621 Felippe III 
1621- 1640 Fel ippe IV 

1640-1910- Dy!UUiia de Brnganfa 

1640-1656 O. João IV 
1656-1668 D. Affonso VI 
1668-1706 D. Pedro Il 
1706-1 750 D. Joilo V 
1750-1777 D . J osé l 
1777-1816 D . Maria I 
1816--1826 D . João VI 

1826 D. Pedro IV (I do Brasil) 
1826-1828 D. Maria ll 
1828-1834 D. Miguel 

1834 D. Pedro IV 
1834-1853 D. Maria li 
1853-1861 D. Pedro V 
1861-1889 D. Luiz I 
1889-1908 D. C..rlos l 
19()8-1910 D. J\lanoel 11 

1910- Rcpub/ica 



AUTORIDADE SUPREMA NO BRASIL 

1549-1808 GO\"ERNAOORES GERAES e VlCE·RElS 

a) na Bahia 

154<)-53 
5.)-57 
57-72 
72-77 

Tbomé de Souza 
D . D uarte da Costa 
Mem de Sá 
Luiz dcBrito e Almeida 
Dr. Antonio Salema (Rio) 

77-78 Luiz de Brito e Almeida 
78-81 Lourenço da Veiga 
81-82 Primeira Junta 
82-87 Manoel T elles Barreto 
87-91 Segunda Junta 

1591--1602 D. Francisco de Souza 
02-Q7 Diogo Botelho 
07-Q8 D. Diogo de Menezes 
08-10 D. Diogo de M enezes 

10-12 

12-16 

17-21 
21-24 
24-26 
26-35 
.SS-38 
38-40 

40--41 

42-47 
47-50 
50-54 
54-57 

57-63 
63-67 

67-71 
71-75 

O. Francisco de S ouza (Ri'o) 
D . Diogo de lvlenl!zes 
D. Luiz de Souza (Rio) 
Gaspar de Souza 
O. Luiz de Souza (Rw) 
D. Luiz de Souza 
Diogo de Mendonça Furtado 
Matbias de Albuquerque 
Diogo Luiz de Oliveira 
Pedro da Silva, o Duro 
O . Fernando de Mascaren has, 

Conde da Torre 
O. 1 orge de l\'1ascarenhas, lV\ ar

quez de Montalvão, / .0 Pice· 
Rei 

Antonio Telles da Silva 
Conde de Vil la Pouca 
Conde de Castel-1"1elhor 
D. Jeronymo de 1\thayde. Con· 

de de Atouguia 
Francisco Barreto de M cncz.es 
D. Vasco de .1\'lascarenhas, Conde 

de de Obiclos, 2.0 Vice-Rei 
Alexandre de Souza Freire 
D . Affonso Furtado de Mendonça 

Castro do Rio e Menezes, 
Visconde de Barbacena 

75-78 
78-82 
82-84 

84-87 

87-88 
88-90 
90-94 

1694-1702 
l702-Q5 

05-10 
10-ll 
11-14 

14-18 

18-19 

19-20 
20-35 

35-·49 

49-55 

55-60 

{

Jan . 
1560 a 

Jul. 
61-63 
1565 

Triumviralo 
Roque d3 Co'ila Barreto 
Antonio de Souza de Mcoezes. 

Braço de Prata 
O. Luiz Antonio de Souza T eties 

Marg uez das Minas ' 
Mathias da Cunha 
Arcebispo, interinamente 
Antonio Luiz Gonçalves da Ca. 

mara C outinho 
D. João de Lencastro 
O. R odrigo da Costa 
Lui.z Cesar de Menezes 
D . Lourenço de ALmeida 
Pedro de Vasconcellos c Souza, 

3.• Conde de Cas tel- Melhor 
D. ~~~rVic~-J:~pio de Noronha, 
D . Sancho de Faro c Souza, 2 ,ll 

Conde de Vimieiro 
Governo in terioo 
Vasco Fernandes Ccsar de l\1cae· 

nczes, Conde de Sabugosa, 
4.o Vicc-Rú 

André de Mello c Castro, Conde 
das Galveas, 5.0 Vice.Rei 

D. Luiz Pedro Peregrino de Car· 
valho L\lcnezes deAthayd.:, 
10.• C onde de 1\touguia, 6.• 
Vt."ce·Rei 

O. Marcos de Noronha, 6.o Coa· 
de dos Arcos c 7.0 Vicc·Rt!t 

D. Antonio de Almeida Soares 
Portugal. L• Conde de La
vradio c 8.0 Vice. Rei 

Governo interino 
Gomes Freire, Governador 

do Rio de Janeiro, nomeado 
Vice· R ei, não chega a tomar 
P 03Se. 

b) no Rio de. Janeiro 

1763-67 

67-69 

69-79 

D. Antonio Alvares da Cunha. 
Conde da Cunha, 9.0 Vice
R ei 

D . Antonio Rolim de l'1oura Ta· 
vares, 1.° Conde de A7.am· 
buja, 10.0 Vice.Rú 

D . Luiz de Almeida Portugal, 2.• 
Marquez de Lavradio e 4.0 

Conde de Avintes. li .0 Vice· 
R~ i. 

79-90 Luiz de Vasconcellos c Souza, 
12.0 Vice.Rei 

1790-1801 D . J osé de Castro. 2.° Conde 
Rezeade, I ].0 Vice·Rei 

1801-Q6 D. Fernando J osé de Por
tugal. 7.° Conde dos Arcos, 14 • V;.,. R <i 

1806-Q8 Marcos de Noronha e Brito. 
8 .° Conde dos Arcos. 15.• 
V/ce·Rei 

1808-1816 

1816-1821 

1821-1822 

1822-1831 

{

Abrü 
1831 a 

Junho 

1831-1835 

1835-1837 

1837-1840 

1840-1889 

1889-1891 

1891-1894 

1894-1898 

1898-1902 

1902-1906 

1906-1910 

1910-1914 

1914-1918 

1918-1922 

1922-1926 

1926-1930 
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1808-1822 COROA POa·rucueZA 

D. J oão, principe regente do reino de Portugal e em 1815 tambem do Brasil, então elevado a R eino Unido ao de Portugal e Algarvea. 
D. João VI de Portugal, Brasil e Algan·es. 

D . Pedro de Bragança, principe regente do Brasil, aa a usencla de seu pae D . João VI. 

1822-1889 COROA BRASH.E!RA 

O. Pedro I, I mperador. 

Regencia pro"il'oria 

Regencia permanente. 

L.• Regencia una 

2.• Regencia Utla 

D. Pedro li, Imperador 

Senadores Marguez de Caravellas e 
Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro, 
General Francisco de Lima e Silva. 

General Francisco de Lima e Silva, 
Deputado José da Costa Carvalho 
(Marq«ez de Monte Alegre) e João 
Braulio Muniz. 

S enador Padre Diogo Antonio Feii6. 

S enador Pedro de Araujo Lima, Mar· 
quez de Olinda. 

DE 1889 EM. O!ANTE PRESIDENTES DA REPUBL[CA 

Manoel Deodoro da F ooseca, chefe do Go11erno Proo•i.tiJrio 

J .o QuadriennÍtJ 

2.o {luadriennio 

J.o Quadriennío 

4.o QuadrienniiJ 

J .o Quadriennio 

6 .o Quadriennío 

7.o Qutr.driennio 

8.0 QuaáriennitJ 

9.o Quaáriennio 

10.0 Quarlrienni'o 

{ 

{ 

{ 

Manoel Deodoro da Fonseca, de Feve
reiro a Novembro de 1891 

F loriano Peixoto, de Novembro de 1891 
em deante. 

Prudent e de Moraes Barros 

Manoel Ferraz de Campos Salles 

Francisco de Paula Rodrigues Ahres 

Affonso Au.;usto l\1oreira Pcnna~ até 
J unbo d e 1909. 

Nilo Pcçanha, de Junho de 1909 em 
deante. 

Hermes Rodrigues da Fonseca 

Wenceslao Braz Pereira G omes 

Delfim Moreira da C osta Ribeiro, até 
Julho de 1919. 

Epitacio da Silva P essoa, de Julho de 
1919 em diante 

Arthur da Silva Bernardes 

Washingtoo Lui.s Pereira de Sou.u 



- 292 -

M I NISTERIOS DO PRIM E IRO R EINADO 

1.0-16 de J aneiro de 1822. -]m pcrio e E.tlrangeiro.r J osé Bonifacio de Andrada e Silva · J u.rlifa Caetano P in to de Miranda Montcnegro, M a.rquez da Praja Gran ~ de; l •azenda Caetano P. M ontenegro e depois f\-l artim F rancisco Ribei ro de Andrad a; Guerra Joaquim de Oliveira Alvares, depois Luiz Per eira da N obrega d e Souza Coutin ho e f inalmente João Vieira de Carvalho. Marq uez de Lages; Al arinha Manoel Antonio Farin ha, Conde de Souzel, e depois Luiz da Cunha M.oreira, Visconde de Cabo Frio. 
2.•-17 de J ulho de 1823.- I . e E . J osé J oaquim Carneiro ele Campos, Marquez de Caravel1as; J. Caetan o Montenegro; F. l\1anoel Jacin tho N ogueira da Gama, M arquez de B aependi; G. J oão Vieira de Carvalho, M a rquez de Lages; AI. Visconde de Cabo Frio. 
3.0- 10 ele N ovembro d e 1823 .- I . F rancisco Vijiela Barbosa, l\1arquez de Paranng uá, d epois Ped ro de Araujo Lima, Visconde e posteriormente Marquez de Olinda , J oão Severiano Maciel da Costa, l\1arq uez de Queluz, Estevam Ri?eiro de Rezende, J\'l arquez de Valen ça, e fin a lmente F elisberio Caldeira Bra nt Pontes, M arquez de Barbacena; E . Paranaguá, depois Luiz José de Car~alho e M ello, Visconde de Cach oeira, e Para naguá ; J. Clemente Ferre1ra F rança, M arguez de Nazareth, e depois Sebast ião Luiz Tinoco da Silva; F. Sebastião L . Tin oco da S ilva e depois Mar iano José P ereira da F onseca, Marquez de M aricá; G. José de Oliveira Barbosa, Visconde do Rio Comprido, depois P ara naguá, Jo .... o depois deste João Gomes da S ilvelra Mendonça, Marquez de Sabará~ Paranaguá de novo, e f inalmen te o Marquezz de Lages; Ai. Pedro José da Costa Barros, e depois Paranaguá. 

4.•-21 de N ovembro de 1825 - I . J osé F elician o F ernand es P inheiro, Visconde de S. L eopoldo, depois o M arq uez de Barbacena e fina lmente o Marquez de Lages; E. José Egíd io Alvares de Al meida, M arg uez de Sto. An1aro e depois An tonio Luiz Pereira da Cunha, Marquez d e Inha mbupe; J . Seba stião L . Tinoco da S ilva; F. Barbacena e depois Inhambupe; G. Lages; Ãl. Para naguá . 
5.•- 21 de J aneiro d e 1826. -I. Visconde de S . Leop oldo, d ep ois Lages e f inalmen te J osé J oaquim Carneiro de Ca mpos; E . lnham bupe; J . Caravellas; F. Baependi; G. Lages; M . P aranaguá . 
6.•-15 de Janeiro d e 1827. -I. S . L eopoldo; E . Marquez d e Quel uz; J . M arquez de Nazareth, d epois S . Leopoldo e f inal men te o M a rq u ez d e Valença; F. Q ueluz; G. Lages; Ãl . D. F rancisco Ma uricio d e Souza Coutinho, Marg uez de Maceió. 
7.0-2e de Novem bro de 1827.- I . Araujo Lima, Marguez d e Otinda, e d ep ois José C lem en te Pereira; E. João Carlos Au gusto de Oyenha usen, M srguez de Aracati; J . Lucio Soares T eixeira de G ou veia, dep ois J osé Bernardino Baptista P ereira e novamente Lucia S oares de G ouveia; F. M iguel Calm on du Pin e Almeida , MarQuez d e Abran tes; Ãl . Diogo J orge d e Brito, d epois o Marquez de Aracati e ainda M iguel de Souza M ello e AJvim; G. Bento Barroso P ereira, depois Francisco C ord eiro da Si lva T or res, Visconde de J erumirim, J oaqui m de Oliveira Al va res e J osé Clemente P ereira . 

8.•-4 de Dezembro d e 1829. ~I. Caravellas, d epois J oão lgnacio da Cunha, Visconde de Alcantara, José Antonio da S ilva M aia e novamente o Visconde de AJcan tara; E. Abrantes, depois Paranaguá e Francisco Carneiro de Campos, Visconde de Caravellas; J . Visconde de Alcantara; F . Barbacena , depois J osé Antonio Lisboa e Antonio Fra ncisco d e Paula H ollanda Cavalcant i de Albuquerque, Visconde de Albuquerque; G. Thomaz Joaquim • Pereira Valente, Conde do Rio Pardo; Ã f . Pa ranaguá . 
· 9.•-19 de Março de 1831.- I . Bernardo José da Ga ma, Viscon de d e G oiana; E. Francisco Carneiro de Campos; J . Manoel ] osé d e Souza França: F . Viscondê de Albuq uerq ue; G. José Manoel de M oraes; AI. ] osé M a noel d e Al meida . 

10.•- 5 de Abril ~e 1831. - I . Marq ucz de l n hambupe; E. M arquez de Ara ca ti; J . V1sconde de Alcantora; F . M arquez de Baependi; G. 111arquez de Lagt:s; JJ . Mnrquez de Paranaguá. · 
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MIN'ISTERIOS DOS GOVERNOS REGENCIAES 

a) Regencia lri r1a pra..:io~vrt'a. 

7 de Abril de 1831.-l. Visconde de Goiana, e depois Manoel J osé de Souza Fra nça: J. M. J . de Souza França; E. Francisco Carneiro de Campos; F. J osé I gnacio Borges; AI . J osé Manoel de Almeida ; G. José M a noel de Moraes. 

h) Regencia perma nente trina 

L o - 17 de J unho de 183 1. - E leita ~ ~egencia _per.manen te •. conser~?u o ministerio anterior, substi tu indo o mtmstro da Jushça por D1ogo F e1)6. 
2.•- 16 de J ulho de 1831. - I. J os~ Lino Coutinho e depois Diogo An tonio Feii 6; J. Oiogo Antonio Feij6; E. Francisco Carneiro de Campos; 1~ . Bernardo Per..:!ira de Vasconcellos e depois J oaquim J osé Rodrigues T orres; "'.· R odrigues T orres; G. Manoel da F onseca Lima e Silva , Barão de Surubt. 
3.o-3 de Agosto de 1832. - I . H ollanda Cavalcan t i d e AlbuQuerque; J . ~raujo Lima; E . o mes mo; F. Albuquerque; 111. Bento Barroso P eretra; G. o 

mesmo. 

4 .o-13 de S etembro de 1832. - I . Sena dor Vergueiro, d epois Aurel iano de .Sou~a e Oliveira Cout inho, Visconde de Sepetiba, e fir;talmente Ant?nto Pu~to Chichorro da Gama; J. H onorío H ermet o Ca rnetro Leão, d epo1s Ca ndtdo ] osé de Ara ujo Vianna, e fioa imente Aureliano C outinho; E. Bento. da Silva Lisboa, Barão d e Ca.irú, e depois Au relia no Co utinho: F_. Verguearo, depois Ara ujo Vianna, Chlchorro da Gama e t\1.anoel d o Nasctmento Ca~t ro e Silva; Al . Anthero J osé F erre ira J.e Brito Ba rão de T rama nd aha, depois R odrig ues T orres e Antonio J osé F erreira de B rito; G. An t bero J. F. d e Brito. 

5.•-16 de J aneiro de 1835. - I . Manoel do Nascimento Castro e Silva , dep~i s J oa · quí.m Vieira da Silva e S ou za; J. Man oel Alves Bra nco, 2.0 V•sconde de Cara vellas· E. o mesmo; F. Castro e Silva: ill . J oão Paulo d.os Sa.ntos Barreto depdis J oaquim Vieira da Silva e Souza, e J osé P ere1ra Pan to; G. J oüo' Pa ulo, depois S ilva e Souza e f ina_lmen te J osé Felix Pereira Pinto Borges, B arão de ltaptc urú-m irim . 

c) Regencia Feijó 

t.o-14 de Ou tubro de 1835. -I. Antonio Paulino Limvtl de Abreu: J . o m esmo; E. Alves Bra nco; F. Castro e Silva ; Af. Manoel F . Lima e Silva ; G. o mes mo. 
2.o-5 de Fevereiro d e 1836. - I . J osé l gnacio Borges, depois Limpo d~ Abreu! e G ustavo Adolph o de Aguilar P antoja; J . Limpo de .Ahr.eu e depots Panto} a : F . Castro e Si1va; E. J osé l gnacio Borges e depots Lm\po de Abreu; AI. Salvador J osé Maciel; G. M . F . Lima e Silva. 
3.•·-1.• de N ovembro de 1836. - I. M . F . Lima e Silva. d epois Ltmpo de Abre u ; J . Aguila r Pantoja · E. Pantoj a, e depois Limpo d e Abreu; F. Castro e Si lva; AI. Salvador' J. M aciel; G. J oã.o Vieira de Carvalho, Ma rquez de Lages, e- de pois S a lvador ] . M aciel. 
4 ,o- - 16 de 1\1.1\ ÍO de 1837 . - I . Alves Bra nco, c de pois Arat•.j o Lima; J. Francisco G c! Acaia ba d e M ontezuma, Vic;conde d e Jequitinhonha; E . M ontezuma; F. ALves Branco; G. J osé Saturnino d a Costa Pereira; AI. Tri9tdo Pio dos Sa nt o..<=l. 

á) Regencia Âr(l ujo Lima 
1.•-19 de Sete m bro de 1837.- I . Berna rdo P. de Vasconcellos; J. o mesmo; E. Ant on io Peregrino Maciel Mon teiro, 2.0 Barão de Itamaracá; F. Miguel Calmon du P in e Almeida, Marquez de Abrantes; M . Rodr igues Torres; 6 . Sebas tiã o do Rego Barros, depois Rodrigues T orres. 
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2.
0
-16 de Abril d~ 1839.-:-1. Fra'!cisco de P.a~la de Almeida Albuquerque · J. 

0 
m _ 

doSE. CpndJ~o BGaphsta de Ohviera; F. o mesmo· ..Jf Jacintho Ro es 
e enna eretra; . o mes mo, depois o Marquez de'La~es . guc 

3."- 1.0 de Setembro de 1839 - 1 M I Ant · G - · 
miro de Assis C~lho· J . As:.noCe Ih ?nEio C alvao, dep<?lS Francisco Ra-
v· d d ' . IS oe o, . aetano Marra Lopes G 

Jscond eLac Maranguape; F. Alves Branco; AI. Jacintho R ogue· G M•manr, 
quez e ges. , · -

4.0-18 de Maio de 1840 - 1 M d · B 
José A t : d ~:n araMng~ape, epots ernardo de Vasconcellos· J 
v· n omo a 1 v a ata, e depois Paulino José Soares d S ' · 

lSCOdnde ~oRUrdu~uai; E. l\Iaranguape; F. Silva l\1.aia; Ãl. Tad:th~uJÍ~ 
que, epOJs o flgues Torres; G. Salvador J. 1\lacicl. 

M1N1STERIOS DO SEGUNDO REINADO 

de 20Atdée1J8417hniido havin o cargo de Presidente do conselho, que foi creado por decreto 
u . o esse anno. 

J.o, liberal, 24 de Julho. de 1840-:- 1mpcrÜ! Anto'!io Carlos Ribeiro de Andrada Ma
chado ,e Sdva; Jlf.rllça Antomo Pauhno l.impo de Abreu Visconde de 
Abacte; ~.rlran#ctro.r Aureli~no de Souza c Oliveira Couti~.bo Visconde 
de SeJ?ehba; .f'fzenJa Marhm Francisco Ribeiro de Andrada~· .Marinlut. 
A!ltomo Franc1sco de Paula HoHanda Cavalcanti de Albuquerque 
vb lSConde de A_lbuqucrquc; Guerra Francisco de Paula Ca"\·alcanti de AI~ 
uguergue~ V1sconde de Suassuna . 

2 .o, conservador~ 23 de ~larço ~e 1841.- J.mp. Ca~dido José de Araujo Vianna, .Mar
que~ de Sapu.cah1; Ju.tl. Pauh!lo Jose Soares de Souza~ Visconde do Uru
~uu; E.Tir. Vtsconde de Sepcbba; l':az. M!guel Calmon du Pin e Almeida, 
argu~z de Abntnte~; i'llar. Franc1sco VJJiela Barbosa, Marquez. de Paw 

ranagua; Guerra Jose Clemente Pereira . 

3 .o, conservatJr~ 20 de Janeiro de 1_84.3. -/.José Antonio, da Silva Maia; J . Honorio 
e mdp Carn~1ro Leão. ~arque~ de Parana; E. Marquez de Paraná 

e dep~ns o '{•scond~ do UruguaJ; f''. Joaquim Francisco Vianna; .AJ. 

JJoaéq~1m .J1
ose Rodngues Torres, V1sconde de Itaborabi · G. Salvador 

~P~. ' 

4-
0
i liberal, 2 ~e Fevereiro de 1,844. - I. José Carlos Pereira de Almeida Torres~ 

VJdcon~e i; Macahe; J . ~anoei Alves Branco. Visconde de Caravell as 

C
e epots anoel Anton1o Galvão; E. Ernesto Ferreira França· F 
A

albravellas; AI. Jeronymo Francisco Coelho, e depois o Viscond; d; 
uquerque; G. J eronymo Francisco Coelho . 

5.o, liberal, 26 de Mai'? de 1845. - 1. Macahé; J . o mesmo; E. Abaeté; F. Caravel
Jas; AI. VIsconde de Albuquerque; G. o mesmo. 

6.
0

, liberal, 2 de Maio de 1846. - 1 . .Joaquim Marcellino de Brito; J. José Joaquim 
Fernandes Torres e depms Çaeta~o ~1.aria Lopes Gama, Visconde de 
Maranguape; E. Ben.to da S1lva Lisboa. Barão ele Cairú; F. Visconde de 
AJ~uquerque, e depois Fernandes Torres; 111. V. de Albuquerque depois 
Joao Paulo dos Santos Barreto; G. João Paulo dos Santos Barre.fo. 

7.o, liberal, 22 de .Majo de 1~47. - Pruiden/c do CoMclho Caravellas; 1. Caravellas; 
J . . NJ.colao ~ere1ra de Campos Vergueiro, depois Saturnino de Souza e 
Ohvc1ra. e fm a l';lente J osé Anton_io Pimenta Buen o, M nrquez. de S. Vi
cente; E. Saturnmo de Souz.? e Oln•ejra e depois o ~1arquez. de S . Vicen
te; F. Caravellas; Jll. Cand1do Baptista de Oliveira; G, Antonio Manoel 
de Mello. 

8.o, liberal, 8 de Março, de ,1848. ~ PrcJ. d~ CoMelho Maca h é; I . Macahé; J. S. Vicente; 
E. ;\baete; f.. Abaete e depo1s José Pedro Dias de Carvalho; .JJ. Manoel 
Fehzardo de Souza e M ello, e depois ] oaquim Antão Fernandes Le5o· 
G. Manoel Felizardo. ' 
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9.0 , liberal, 3 1 de Maio de 1848.- PIY!J. do Con.rclho Francisco de Pa u ia Souza e Me11o; 
1. José Pedro Dias de Carvalho; J. Antonio Manoel de Campos M~llo; 
E. Bernardo de Souza Franco, Visconde de Souza Franco; F. Franc•sco 
de Paula Souza e Mello e depois José Pedro Dias de Carvalho; R. J oa
quim Antão Fernandes Leão; G. João Paulo dos Santos Barreto. 

10.0 , conservador, 29 de Setembro de 1848. - Pru. do ConuUw Pedro de Araujo 
Lima, Visconde e depois Marquez de Olinda; I. José da Costa Carvalho, 
Visconde de Monte Alegre; J . Euzebio de Queiroz Coutinho Mattoso da 
Camara; E. Olinda e depois o Visconde do Uruguai; F. Olinda e depois 
Jtaborahi; R . Manoel Felizardo e depois Manoel Vieira Tosta, Barão de 
Mu ri ti ba; G. Manoel Felizardo. 

]J.o, conservador, 11 de Maio de 1852- Pre.r. do Con~elho ltaborahi; 1 . Francisco Gon
çalves ~\artins, Barão de S. Lourenço; J . José Ildefonso de Souza Ra~ 
mos, Visconde de Jaguari. e depois Luiz Antonio Barbosa; E. Pauliao 
de Souza; F. ltaborahi; AI. Zacharias de G6es e Vasconcea.tos; G. Manoel 
Felizardo. 

12.0 , conciliação, 6 de Setembro de 1853. - Pre.r. do Con.rellto Marguez. de Paraná • 
que faJJecendo em 59, foi substituído pelo Barão de Caxias; I. Luiz Pe 1 

dreira do Couto Ferraz. Visconde de Bom Retiro: J . José Thomaz Na
buco de Araujo; E. Abaeté c depois José Maria da SiJva Paranbo&' 
Visconde do Rio Branco; F. Paraná, depois Abaeté e finalmente João Mau 
ricio Wanderley, Barão de Cotes:ipe; G. Pedro de Alcantara Bellegarde, 
e depois Luiz Alves de Lima e Silva, Barão de Caxias; /11. Bellegarde 
depois Rio Branco, Cotegipe~ e ainda Rio Branco. 

13.o, consuvador, 4 de Maio de 1857.- Pru.do ConJeUw Olinda; 1. O! inda; J.Francis
co Diogo Pereira de Vasconcellos; E. Maranguape; F. Souza Franco; 
.AJ. José Antonio Saraiva; G. Jerooymo Francisco Coelho e depois Sa~ 
raiva. 

14.o, conservador, 12 de Dezembro de 1858. - Pre.r. do Con.rellro Abaeté; 1. Sergjo Tei
xeira de Macedo; J. José Thomaz. Nabuco de Araujo e depois o Viscon· 
de de Muritiba; E. Rio Branco; F. Francisco de Salles Torres-Homem, 
Visconde de lnbomirim; G. Rio Branco e depois Manoel FeJizardo; .M. 
Abaeté. 

15.o, conservador, lO de Agosto de 1859. - Pre.r. do Co,.reltto Angelo Muniz da Silva 
Ferraz, Barão de Uruguaiana; ]. Silva Ferraz e depois João de Almeida 
Pereira Filho; J. João Lustosa da Cunha Paranaguá, 1'1.arquez de Para
naguá; E. J mlo Lins Vieira Consansão de Sioimbú, Visconde de Sinim
bú; F. Silva Ferraz; .til. Francisco Xavier Paes Barreto; G. Sebastião do 
R ego Barros. 

16.o, conservador, 2 de Março de 1861 . - Prc.t. do Con.rel/ro Marquez de Caxias; ] . Fran
cisco de Paula Negreiros Sayão Lobato, Visconde de Niteroi, depois 
José Antonio Saraiva e finalmente José Ildefonso de Souza Ramos, Vis
conde de Jaguari; J. Sayão Lobato; E. Rio Branco, depois Antonio 
Coelho de Sá e Albuquerque e finalmente B enevenuto Augusto de Ma
galhães Taques; F. Rio Branco; AJ. J oa(]uim José l gnacio, Visconde de 
lnhaúma; G. Caxias; Agricu.llura, cDmmcrcio e ubra.t publicaJ Inhaúma, 
e depois Manoel Felizardo. 

17.0 , libera f, 24 de Maio de 1862.- Pre.r. do Corwelho Zacharias de G6es c Vasconcellos; 
1. Zacharias: J. Francisco José Furtado; E. Carlos Carneiro de Campos, 
3.0 Visconde de Caravellas; F. J osé Pedro Dias de Carvalho; .111. José 
Bonifacio de i\ ndrada e Silva; G. Manoel Marques de Souza, Conde de 
Porto Alegre; d . C. e O. P. Antonio Coelho de Sá e Albuquerque. 

18.•, conservador, 30 de Maio de 1862.- PrcJ. do Con.elho O! inda; l. Olinda; J . Maran
guape e depois Sinimbú; E . Abrantes; F. V. de Albuquerque e depois 
A brantes; ~1. J oaguim Rayrnundo de Lamare; G. Polydoro da Fonseca 
Quintanilha Jordão, Visconde de Sta. Teresa, e depois Antonio .1\laooe l 
de Mello; d. C. e O. P . Sinimbú e depois Be11egarde. 
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19.•, liberal, 15 de Janeiro de 1864. - P re.r. do ConJ<lho Za char ias; l. J osé Bonifacio ; 
J . Zacharias; E . Francisco X a vier Paes Barreto e dep ois J oão P edro Dias 
Vieira; F. J osé P edro D ias d e Ca rvalho; .OI. J oão Pedro Dias Vieira e 
depois Francisco Cat'los de Arauj o Brusq ue: G. ] osé Maria no de L\1atto.; e 
depois Ara ujo Brusque; A . C. c O. P . D o mician o Leite Ri beiro, Visconde 
de Araxá, e depois J o.io Pedro D ias Vieira . 

20.•, liberal, 31 de Agosto de 1864. - Pru . do Con.rellw F ranci• co J osé Furtado; I . 
J osé Liberato Barroso; J . F urtado; E . Carlos Carneiro de Cam pos, 3.

0 
Visconde d e Ca ra vetlas, c d ep ois / oão P edro Dias Vieira; F. Caravellas; 
JJ. Fra ncisco Xavier Pin to Li ma; G. H enrique de Beaurepaire Roban, 
Visconde de Beaurepaire, e depois José E gydio Gordilho de Barbuda, 
Visconde d e Camamú: /1. C. e O. P . Tesuino Marcondes de Oliveira e Sá. 

'), I.•, conservador, 12 de Maio de 1865.- Pre.r. do Con.rel/10 Olinda; l. Olinda; J.1osé 
Thomaz Nabuco de Araujo; E. Saraiva; F. José Pedro Dias de Carvalho 
e depois João da Silva Carrão ; .111. Saraiva e d e pois Francisco de Pa ula 
da Silveira Lobo; G. Silva Fer raz; LI. I . e O. P . Antonio Francisco de Paula e Souza. 

22.
0

, überal, 3 de Agosto de 1866. - Pre~. do Con.tel!to Zacharias; I. Fernandes Torreg; 
J. João Lustosa da Cunha Paranaguá, Visconde de Paranaguá, e depois 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada ; E. Martim Francisco, depois 
Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, Paranaguá e finalmente João Sil
veira de Souza; /t'. Zacharias; .Jf. Affonso Celso de Assis Figueiredo; 
G. Silva Ferraz e depois Paranaguá; d.. C. e O. P. Manoel Pinto de Souza 
Dantas . 

23.•, conservador, 16 de Julho de 1868. - Prc.r. do Con.rell:o Haborahi; I . Paulino 
de Souza: J . José Martiniano de Alencar, depois Joaquim Octavio Nc
bias e finalmente o Visconde de Muritiba; E. Rio Branco e depois Cotegipe; 
G. l\1uritiba; d. C. e O. P. Joaquim Antão Fernandes Leão e depois Dio
go Velho Cavalcanti de Albuquerque, Visconde de Cavalcanti. 

24.
0

, conservador, 29 de Setembro, de 1870. - PreJ'. do ConJelho S. Vicente; I. 1 oão 
. Alfredo Corrêa de Oliveira; J. V. de 1aguari; E. S. Vicente; F. V. de Inho

mi.rim; J/. Luiz Antonio Pereira Franco; G. João Frederico Caldwell e 
depois Ra,ymundo Ferreira de Araujo Lima; d. C. e O. P. 1 eronymo José 
Teixeira 1 unior e depois 1 oão Alfredo. 

25.
0

, conservador. 7 de Março de 1871.- Pre.r. áo Cott.reUto Rio Branco; I . João AI 
Alfredo; J. V. de Niteroi e depois Manoel Antonio Duarte de Azevedo; 
E . 1\-lanoel Francisco Corrêa e depois Caravellas; F . Rio Branco; AI. Duar
te de Azevedo, depois Joaquim Delfino Ribeiro da Luz; G. Rio Branco. 
depois Domingos José Nogueira Jaguaribe e finalmente João José de 
Oliveira Jungueira; A . C, e O. P. Theodoro Machado Freire Pereira da 
Silva, depois Candido Borges Monteiro .. Visconde de Itaúna, Francisco 
do Rego Barros Barreto, e finalmente 1 osé Fernandes da Costa Pereira Junior. 

26.•, conservador, 25 de Junho de 1875. - Pru. do CoMellw Caxias; I. Tos~ Bento da 
Cunha e Figueiredo, Visconde de Bom ConseJho, e depois Antonio ~a 
Costa Pinto e Siiva; J . V. de Cavalcanti e depois Francisco Januar10 
da Gama Cerqueira; E. Cotegipe e tlepois o V. de Cavalcanti; F. Cotegi_Pe; 
Jl. Luiz Antonio Pereira Franco, Barão de Perelra Franco; G. Cax1as; 
d. C. e O. P. Thomaz José Coelho de Almeida. 

27.•, liberal, 5 de Janeiro de 1878. - Pre.r. do Con.rcllzo Sinimbú; I. Carlos Leoncio de 
Carva_lho e depois Francisco Maria Sodré Pereira; J. Lafayette Rodrigues 
Pereira; E. Domingos de Souza Leão, Bariio de Villa Bella, depois Leon
cio, Sinirubú e Antonio Moreira de Barros; F. Gaspar Silveira Martins. 
depois Sinimbú e finalmente Affon~o Celso de Assis Figuereido; M . 
Eduardo de Andrade Pinto e depois 1 oão Ferreira de Moura; G. Manoel 
Luiz Osorio. Marquez do Herval; depois Andrade Pinto. Sinimbú. e 
Paranaguá; d. C. e O. P. Sinimbú. 
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d C lh J osé Antonio Saraiva; /. Bar l o 
28.•, libera l, 28 de MadrçoJj 1I8~~e;!M~n:el (>i~~o de S ouza D,a~{asA; J. 8_oud DM~: 

H omem e e 
0 

. , S depois FranKlm menco e 
tas· E . Pedro Luiz Pereira ae puzS e . . 111 J osé Rodrigues de Lima 
ne; es Daria, Barão de Loreto; . ar'!'Ivp, kiin Doria· .d. C. e O. P. 
Duarte ; G. Visconde de P elotads, d~pops d raluiz e finaÍmente Sara iva . 
Manoel Buarque de Ma cedo, epOIS e ro 

. 8 p d Conrellto Ma rtinho de Campos; _!. R o-
29.•, l iberal, 21 de 1aEnemb de.18d;·S-;;;;zarÕ~n~as; J. R odolpho Dant!'~· eddepco•s Ma _ 

dolpho PIP -amo F. r F ranco de Sá. F. Marbnho e ampos, 
noel da Silva Mafra ; E. e lppe d . Antonio Carneiro da Rocha; 
AI. Bento Francisco de Pa_uiape S ouz_aJ (:P01Ô p Manoel Alves de Arau-
G. Affonso Augus to MoreJ r~-\ enna . . . e . . 

io. d 
- Pr .r do Con.telho o Visconde, depois Marquez c 

30.• , liberal, 3 de T ulh~ dle Pl8~2. L - VeÚoso· J 1 oão Ferreira de Moura; E .. LoM~-
Paranagua; : e ro eao . i Paranaguá.; Di. João Floreobno ca
ço Cavalcanti dle Al~qCer?ueAffonso de Assis Figueiredo; d . C. e O. P. 
ra de Vasco nce los; p ·d ar °Fi d "'pois Lourenço de Albuquerque e André Augusto de a ua eur~, .ç 

finalmente Henrique Francisco dA vila. . . 

- P d Con.relllo Lafayette Rodrigues Pere~ra· 
3l.o, liberal, 24 de M~io dÂ 1~8-l . -Ma~f~{ J Francisco Prisco de SouA!za ~dara(j,C?; 

[. Franc1sco . n unes S ... ' ·B . d-
0

. AI Antonio de mel a :,~a
E. Francisco de Carvalh~ oard . ra~ j u~i01.' depois Mfonso Penna e 
, ·eira; G. Antonio JoaSq~am...# RCo n~uep Affon~o Penna; F. Lafayettc. 
finalmente Franco de a ; n · · e · · 

- PreJ' . do Con.rellw Manoe.l P. de S~uza Dantas; 
3? • liberal 6 de 1 unho de 1884. F . M ria Sodré Pere.ra; E. 1 oao da Matja 

- · ' , I. Franco de S~; J. rancJsso uz: Dantas; Ai. Joaquim Raymundo c 
Machado, depozs. M. P .. dM ~a de Oliveira; F. M. P. de Souza Dantas; 
Lamare; G. Candado LulZ B:r d R h • 
d . C. e O. P. Antonio Carneiro a oc a. 

d C U Saraiva· 1. Meira e Vasconcellos; 
33 .•, liberal, 6 de Maio de 1885. E- ~ru. o u/''F~ S~raiva; Jf. Luiz Fellippe de ~oudza 

J. Affonso Pen~a; ' · ar~oag c' . LI C e O. P. João Ferreara e Leão; G. Antonio Elcuteno de amargo, . . 
Moura. 

- Pre.r . do Con.Je[ho Cotegipe; I .. Barão de 
34.•. conservador, 20, dde A~os~ de e\8~~-Nascimento Machado Por_te!Sla e fl~mjjnte 

Ma more.~ epols _ano O l h . Ribeiro da Luz e depois amue a ace 
Cotegipe; J. JEoa~~ . e ~ f'·nFrancisco Bclisario Soares de ~ouzl a; "{· 
Mac Dowell; . . o egtpe,d . Ch v depois Mac-Dowell, e f ma men .e 
AUredo Rodngues Ferr~.an e(; J a_ esj é de Oliveira J unqueira, depois 
Carlos Frede~ico CastCh.to; ~ fi~:Im:te Ribeiro da I:uz; A . C. e O. P . 
Alfred~ Rodr~guespF . d a\des ·s Rodrigo Augusto da S,!,.a. Antomo da Silva ra o e epcn 

8 - Pre.r. do Cotti~Uro João Alfrc~o Corr~a 
35.o, conservador, _10. deJMa1rço, ~e 18~dcs da Costa Pereira Juni~r, e depoAIS ~nitnto 

de Ohve1ra; · ose erna. v· e depois Franctsco de ssts osa 
Ferreira Vianna; .J.les·i"a Pr::'J':~ depois Rodrigo Silva; F. Toii:' 'dl· 
e Silva; E. Antonto ~ lyfl. d Silva depois Thomaz J. Coe ~ e 
fredo; .OI. J;.uiz Antomo ~e·~t G~ahi: G. Thomaz 1- Coelho de Alme•~a; 
Almeida e fmalmen_te oSBlaraod e . A tonio Prado e novamente Rodrigo A. C. e O. P. Rodngo I va, epots n 

Silva. · F" · 
P do Con.tellro Affonso Celso de AsslS agu.e•rc-

36.•, liberal, 7 deVT.unhoid I8J9~:Pre~~·z. Barão de Lore!o; J. 9'!aBandi~o ~- ~d:r?o~ 
do. tscon e e u . 'o· F Ouro Preto· .a-. . rao e 01· ' 
Oliveira; E. JoséJ'rancl~~o .tatnear :na~ente duas 'vezes, Candido de l-G v· de de !"Larac&}U e lD I • 

v~ira~d.nC. • O. P. Lourenço de Albuquerque . 
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MINISTERIOS DA REPUBJ.ICA 

GOVERNO FROVlSORlO 

15 de Novembro de 1889 _ 24 d F . 
e evere1ro de 1891 . 

Cheje - Marechal, acclamado G 
Deodoro da Fonseca. eneraJissimo a 15 de Janeiro de 1890, Manoel 

..Hini.rtro da o!u.rliça_. - Dr. Manoel Ferraz d 
jfPe?Jmentos por Francisco GJe Cs.mpos SaHes, substituído durant 

enrJgue Pereira Lucena, Barãoyd:rL~c;a~2 de Janeiro de 1891: 1:>: 
A!J'nütro do.r Ne_qtJcio.r do I nleri'or - D A . . 

de 1890· Dr J • C · . r. n shdes da Silveira L b 10 d 

balho Úcha~ Q.~al:~•to,. Alvim.- 22 de Janeiro d~ f89J- DreJFe_verBeiro 
· · · oao ar-

.4/in.~lro da Fazenda. - Cons. Ruy Barbo ? 

de Alencar Araripe. sa.- -2 de Janeiro de 1891: Coas. Tristão 

.4/inútro tlaJ Rela - ,.. . 
çoe.r .c.xlertoru - Q · t · 

C,r POTC<J tempo, p~r Edu~~d~nW!dcayk~k' substituído interinamente 

Lei~:· P ns~iioCdhe Alencar Araripe. _ '2'3 d -1- ~2 dde Janeiro de 1891:' 
ere.ra ermont. e aneJro e 1891: Dr. 1 u&to 

.lllin,~lro da A · lt Co . 
Urtcu ura, mnurclO e Oóra.r P hl ' 

d,; ~~t{ 'ii::~~o Íee i_~~~~ener:l F~~~c:c~l~:e~i~t.ri~ N2lnd~ If,.~•:;~ 
.4/inwlro d.t G. T 

C uerra. - enente-coronel de . G 
.onstan! Botelho de MagaiÍtiiespo~ 19edneraAI d~ brigada, Dr. Beniam· 

nano Pe1xoto- 22 de J · · e bTJI de 1890· M h I >n 

colau Falcão .da Frota . ane~ro de 1891: General de divisao A~~o:io F~j: 

Alinúiro da .Jlarinlza- Chefe de a· . -
r t Ed JvJsao depois c t I . 
tanFe~ uardo \VandenkoJk'- 22 d onJ ra~!l mirante e depais vice-almi 
e ortunato Fosier Vida). . c anerro de 1891 : Contra-almiran: 

4fini.rtro da 1 n.rfrucção Publica, Correio.r c Tele . 

1890.-Generaldebrigada D B o:ap~o.r, pasta creada a 19 de Abr"J d 

-22 de Janeiro de 1891· o:·J ;n)aBmbCiohnstant Botelho deMa-;,aH:-. e 
. . oao at: a o Uchôa Cavalcanti. .u s .. 

PRIMEIRO QUADRIENNIO CONSTITUCIONAL 

25 de Fevereiro de )891 _ 1S d N 
e ovembro de 1894. 

GOVERNO DE DEODORO 

25 de Fevereiro de 1891 _ 23 d N b 
. e ovem ro de 1891. 

P rCJidcn /e da R <publica - Marechal Manoel Deodoro d F 

Vi'ce-Pre.rt'denle - a onseca . 
Marechal Floria no Pcixot o. 

Ju.rliça- Ba ~ d L 
rao e ucena . - 22 de Mai 
fonso de Carvalho (qne tomo':. dpeo!891: 3DdesemJ bargador Antonio Luiz A f-

se a e ulho) 

I nterior- D r Jo~ B b Ih · 

tio d~
0 

Al~:c:r A~~~:. Cavalcan ti. - 22 de Maio de 1891: Cons. Tr ;
8 
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Ji"a.cntla- Coas. Tristiio de Alencar !\raripe. - 4 de Julho de 1891: Barão de Lucena 

Relaçõe.t Exleriorc.t. - Dr. Justo Leit e Pereira Chermont. 

Agricultura, Commercio c Obra.t PublicaJ - Barão de Lucena. - 4 de J ulbo de 1891: 

Dr. João Barbalho Uchôa Cavalcanti. 

Guerra - General de divisão Antonjo Nicolau Falcão da Frota . 

Nar4"nlra -Contra-almirante Fortunato Foster VidaJ. 

lru/rucção Publica, Correio.r e Tek_qraphoJ - Dr. João Barbalho Ucb&a Cavalcanti, 

interino a principio, effectivo a 22 de Maio. - 4 de J ulbo de 1891: De

sembargador Antonio Luiz Affonso de Carvalho. 

GOVERNO DE FLORIANO 

Pre.ridenle - ~iarechal Floriano Peixoto (Vice-presidente em exerdcio) . 

I nleriore J u.J/iça- (Os antigos M inisterios do Interior e da Justiça foram fundidos em um 

s6, com a denominação de Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, em 

6 de Dezembro de 1892, tendo, porém, funccionado separadamente até 

25 do mesmo mez)- Dr. José Hygino Duarte Pereira. -lO de Fevereiro 

de 1892: Dr. Fernando Lobo Leite Pereira. - 8 de Dezembro de 1893: 

Dr. Alexandre Cassiano do Nascimento. 

Fazenda- Cons. Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves. - 30 de Agosto de 1892 ' 

Tenente-coronel Dr. lnnocencio Serzedello Corrêa. - 30 de Abril de 

1893: Dr. Felisbello Firmo de Oliveira Freire. - 18 de Agosto de 1893: 

Dr. Alexandre Cassiano do Nascimento. ~ 

Rdaçõe.r Exkrioru- Dr. Fernando Lobo Leite Pereira. - 12 de Fevereiro de 1892: 

Tenente-coronel Dr. Innocencio Serzedello Corrêa. - 22 de Junho de 

1892 (interinamente): Contra-almirante Custodio José de Mello. - 17 

de Dezembro de 1892: Dr. Antonio Francisco de Paula Sou%a. - 22 

de Abril de I 893: Dr. F elisbello Firmo de Oliveira Freire. - 30 d c J u

nho de 1893: Dt·. João Feli11pe Pereira.- 6 de Outubro de 1893: Cons. Dr. 

Carlos Augusto de Carvalho.- 26 de Outubro de 1893: Dr. Alexandre 

Cassiano do Nascimento. 

dgricullura., Commercio c Obra.r Publica./- Dr. Antão Gonçalves de Faria. - 22 de 

Junho de 1892: Tenente-coronel Dr. Innocencio Seuedello Corrêa. A 

22 de Novembro de 1892 este Ministerio passou a deno minar-se da ln
du.rfria, Viação e Obra.r Publica.r, continuando a diri&, -o o Tenente-coro

nel Dr. lnnocencio Serzedello Corrêa. - 17 de Dez~mbro de 1892: Dr. 

Antonio Paulino Limpo de Abre u. - 22 de Abril de 1893: Dr. Antonio 

Francisco de Paula Souza.- 8 de Setembro de 1893 : Dr. João Felippe 

Pereira. -24 de Abril de 1894: General de brigada Dr. Bibiano Sergio Ma

cedo da Fontoura Costallat. 

Guerra - General de divisão José Simeão de Otiveira. - 2 de Fevereiro de 1892: Con · 

Ira-almirante Custodio José de Mello (interino).- 2 de Março de 1892: 

General de brigada Francisco Antonio de Moura.- 12 de Abril de 1893: 

General de divisão Antonio Enéas Gustavo Galvão~ Barão do Rio Apa

- 31 de Janeiro de 1894; General d e brigada Dr. Bibiano Sergio Macedo 

da Fontoura Costallat. 

illarinha- Contra-almirante Custodio José de M ello. - 30 d e Abril de 1893: Contra· 

almirante Felippe Firmino Rodrigues Chaves. - 5 de Janeiro de 1894: 

Vice-almirante Francisco José Coelho N etto.- 30 de Juiho de 1894: Ge

neral de brigada Dr. Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Co.c;tallat. -

31 d e Agosto de 1894: Contra-almirante João Gonçalves Duarte. 

ln.tlru.cção Publica , Cornio.r t! T elt!graplzo.t- Dr. José Hygino Duarte Pereira. - lO 
de Fevereiro de 1892: Dr. Fernando Lobo Leite Pereira . Este Ministerío 

foi extincto a 26 de Dezembro de 1892. 
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SEGUNDO QUADR!ENNIO 

15 de N ovem bro de 1894 - 15 de N o,·embro de 1898. 

Pre.tidenie- Dr. Prudente José de M o ra es Barros. 

Vice-Pruidente - Dr. Manoel Yiclorino Pereira. Occupou a pres idencia no período 
de 10 de Novembro de 1896 a 4 de Março de 1897. 

Jwtiça e Interior. - Or. Antonio Gooçalves Ferreira. - 30 de Agosto de 1896: Or. 
Alberto de Sei.~as Martins Torres.- 7 de Julho d e 1897: Or. Bc1·nardino 
de Campos (interino). - 19 de Julho de 1897: Dr. Amaro Cavalcanti. 

Fazenda - Ccns. Dr. Fran<isco de Paula Rodrigues Alves. - 20 de Novembro de 
de 1896: Dr. Bernardino de Campos. - 23 de Junho de 1897: Dr. Joaquim Duarte Murtinbo, interino. 

Re!açõe.r EJ:Ierioru- Cons. Dr. Car!cs Augusto de Carvalho. - 30 de Agosto de 1896: 
General de brigada Dr. Dionysio E"11.ngelista de C'astro Cerqueira. 

I ndu.rfria, Viarão e Obra.r Puhlica.r- Or. Antonio Ülyntho dos Santos Pires. - 20 de 
Novembro de 1896: Dr. J oaqnim Duarte Murtinho.- I de Outubre de 
1897: General de brigada Dr. Dionysio Evangelist-a de Castro Cerg ueira. 
- 13 de Novembro de 1897: Dr. Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda. 
- 28 de Junho de 1898: Marechal Dr. Jeron;vmo R odrigues de Moraes Jardim. 

Guerra- General de divisão Bernardo Vasques.- 4 de Janeiro de 1897: Gene~:.! de 
brigada Francisco de Paula Argolto. - 17 de Maio de 1897: Marc,hal 
Carlos Mac.hado Bittencourt, substituído inte rinamente de 2 de Agosto 
a 26 de Outubro de 1897 pelo General de divisão João Thomaz da Can
tuaria.- 7 de Novembro de 1897: GeneraJ de divisão João Thon1az.: da Cantuaria . 

Jlarinha -Almirante Elisiario José Barbosa. - 21 de Novembro de l8Q6: Contra
almirante Manoel José Alves Barbosa. 

TERCEIRO QUADRIENNIO 

15 de Novembro de 1898- 15 de Novembro de 1902. 

Pr~.riáenf~ - Dr. Manoel Ferraz de Campos Salles . 

V ice-Pruid<nfe - Or. Francisco de Assis Rosa e S ilva. Occupou a presidencia de 19 tle 
Outubro a 8 de Novembro de 1900, durante a viagem de Campos Salles á Argentina. 

Ju.rfiça e Interior- Dr. Epitacio da Sil va Pessoa. - 6 de Agosto de 1901: Or. Sabino Barroso ] unior. 

Fazenda - Dr. Joaquim Duarte Murtinho. 

Relaçõe.r Exferiorvu- Dr. Ülyntho Maximo de Magalhães. 

lndu~tria, Viação e Ohra.r Pubtica.r - D r. Se,·erino dos Santos Vieira.- 27 de Taneiro 
de 1900: Dr. Alfredo Eugenio de Almeida Maia . - 8 de Março de 1902: C ons. Dr. Antonio Augusto da Silva. 

Cutrra -General de divisão João N epomuceno de Medeiros Mallet, substituído de 
30 de Abril a 24 de Maio de 1900 pelo General de divis:io João Thomaz da Cantuaria. 

Jfarinha- Almirante Carlos Balthazar da S ilveira. - 19 de Agosto de 1899: C~ntra
almirante 1 osé Pinto da Luz. 
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QUARTO QUADRIENNIO 

15 de Novembro de 1902- 15 de Novembro de 1906. 

Prc.tidenie - Cons. Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves. 

H A ., t M reira Penna, eleito em 18 de Fe.vc· Jlice~Pre.ridenlc- Cons. Dr. A o~ss d ufush o d ol903 -O Vice-Presidente antenor~ 
reiro de 1~3, possFe a . e S~?l ? e ... de A.lmeida Brandão, falleceu a 26 t eleito Dr ranctsco 1 v1ano deeSe~embro' de i902, antes, portanto, de exercer o cargo. 

8 d M · d 1906· D• F elix Gas-Ju.rJí'ça e I nferior- Dr. Josl! Joaqu!m Seabra . - 2 e alo e . . . 
par de B arroS• e Almeida. 

, M . da Sitva Paranhos do Rio B ranco, Barão Relaçô~.rExleriorc.r- Cons. Dr.AJoése ahJa d Brasil em 2 de Dezembro de 1902, 
do Rio Branco.-:- t. sua c ega a ao é 1 'a uim Seabra . exerceu o cargo, Jntermamente, o Dr. J os o g 

Fazenda - Dr. José Leopoldo de Bulhões Jardim. .. 

lndu.rlria, Viação c Obra.r PublicaJ'- j\llajor Dr~ Lauro Severiano M uller. 

Guura - General de div.isão Francisco de Paula ArgoJJo. 

ÃlarinJUJ - Contra-almirante Julio Cesar de Noronha. 

QUINTO QUADRlENNIO 

15 de Novembro de 1906- 15 de Novembro de 1910 

GOVERNO AFFONSO PENNA 

15 de Novembro de 1906- 14 de Junho de 1909. 

F 1 14 de }unho de Pre.ridenie - Cons. Dr. Affonso Augusto Moreira Penna. a teceu a 
1909. 

Vicc-Pre.riJenle - D r. Nilo Peçanha. 

Ju.rliça e I nferior - D r. Augusto T avares de Lyra. 

Re/açõe.r Exteriore.r- Barão do Rio Branco. 

Fazenda - Dr. David Morethszon Campi~ta. . 

1 du.rfria Viação e Obra.r Publica.r - Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

n ' odr" es da Fonseca substi tuído interinamente, do; 6 Guerra -Marechal Hernles R tgu b d 1908 Pelo MarechaJ Joio Ped_ro Xavser 
de Agosto a 6 de NdovMem. rod i909· éeneral de divisão Dr. Luiz Mendes da Camara. - 27 e alo e . 
de Moraes . 

Atarinha - Contra .. al mira·Dte Alexandrino Faria de Alencar. 

GOVER..""'O NILO PEÇANHA 

14 de }unho de 1909- 15 de Novembro de 1910. 

Ju.rliça e I nterior - Dr. Esmeraldino Q]ympio Torres Bandeira . 

Rcla;õe.r E;x,fcri•rtJ. - Barão do R io Branco. 

Fazenda- Dr. J osé Leopoldo de Bulhões Jardim. 

Viação e Obra.r PubticaJ- Dr. Francisco Sá 
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dgrt'cultura Commercio e Indu.rlria- Ministerio creado por Decreto de 29 de Dezem. 
' bro de 1906, mas s6 instai lado a 21 de Junho de 1909. - Dr. AnlonioCan

dido Rodrigues, substituido de 16 a 29 de Novembro de 1909 por Francis· 
co Sá. - 29 de Novembro de 1909: Rodolpbo Negreiros da Rocha Mi
randa. 

Guerra - General de divisão Dr. Carlos Eugenio de Andrade Guimarães.- 16 de 
Outubro de 1909: General de divisão Or. José Bernardino Bormann. 

Alarinlta - Contra·almirante Alexandrino Faria de Alencar-. 

SEXTO QUADRIENNIO 

15 de Novembro de 1910 - 15 de Novembro de 1914. 

Pre1iáenle- Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca. 

Yice·Pre~idenle - Dr. Wenceslao Braz Pereira Gomes. 

Ju~tiça e lnkrior- Dr. Riv3davia da Cunha Corrêa . - li de Agosto de 1913: Dr. 
Uladislno Herculano de Freitas. 

Relaçõe.r Exteriores- Barão do Rio Branco.- 14 de Feveriro de 1912: Coronel Dr. 
Lauro Severiano Muller1 substituido interi.namente, de 17 de Maio 
a 18 de Agosto de 1913, pelo D r. Francisco Regis de Olivelra. 

F a renda - Dr. Francisco Antonio de Salles. - 9 de Maio de 1913: Dr. Rivadavia da 
Cunha Corrêa. 

Viação e Ohra; Puhlica; - Dr. José Joaguim Seabra.- 27 de Janeiro de 1912: Dr. 
Pedro de Toledo, interino. - 2 de Fevereiro de 1912: Dr. José Barbosa 
Gonçalves. 

i'lgricuLLura, Commercio e IndutFlria- Dr. Pedro de 'foledo, substituído interinamente, 
de 24 a 31 de Maio de 1912, pelo Dr. José Barbosa Gonçalves. - 26 
de Novembro de 1913: Dr. Manoel Edwiges de Queiroz Vieira. 

Guerra - G eneral de divisão Emygdio Dantas Barreto. - 12 de Setembro de 1911: 
General de divisão Antonio Adolpho da Fontoura Meona Barreto. -
29 de Março de 1912: General de divisão Dr. Vespasiano Gonçalves de 
Albuguergue e Silva. 

Alarinha- Contra.almirante Joaquim M arques B aptista de Leão.- 11 de Janeiro 
de 1912: Contra-almirante Ma noel lgnacio Belfort Vieirr., substituído 
interinamente em 1913 ]>elo Genera. de divisão Dr. Vespasiano Gon· 
ça1ves de Aibuguergue Silva. - 1 de Agosto de 1913: Vice-almirante 
Alexandrino Faria de Alencar. 

SETIMO QUADRIENNIO 

15 de N ovembro de 1914- 15 de Novembro de 1918. 

Pruidenle- Or. \Venceslao Braz Pereira Gomes. 

Vice.Prc.t'idenlc- Dr. Urbano Santos da Costa Araujo. Exerceu n presideocia em Se
tembro de 1917, durante a nusencia do Dr. Wencestao Braz. 

Ju.rliça e l nlerior- Dr. Carlos Maximiliano Pereira dos Santos. 

Relaçõe.r E.deriore.r- Coronel Dr. Lauro Severiaoo Muller,substituldo interinamente. 
durante suas , ·iagens ao Rio da Prata e Chile, e depois aos Estados Uni· 
dos, pelo sub-secretario de Estado Dr. Luiz Martins de Souza Dantas. -
5 de Maio de 1917: Dr. Nito Peçanha. 
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a:enda - Dr. Sabino Atves Barroso Junior. - 31 de Maio de 1915: Dr. J.oã~ P~n
diá Ca~ogeras, interino, e effectivo a 8 de J ulbo de 1915; substttu•do m· 
!erinamente, de 30 de Março a 20 de Abril de 1916, pelo Dr. Augusto 
Tavares de Lyra. - 6 de Setembro de 1917: Dr. Antonio Carlos Ribeiro 
de Andrada. 

Viação e Obratf Publicaç - Dr. Augusto Tavares de Lyra . 

.tlgriculiura, Commercio e I ndu.rlria - Dr. João Pandiá Calogeras. - 8 de J uJho de 
1915: Dr. José Rufino Bezerra Cavalcanti. 

Guerra- General de divisão José Caetano de Faria. 

Alarinlza - Almirante Ale:<andrino Faria de Alencar. 

OITAVO QUADRIENNIO 

15 de Novembro de 1918- 15 de Novembro de 1922. 

Pre.tiáen.le eleito- Cons. Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, que não chegou & 
exercer o cargo e falleceu a 16 de Janeiro de 1919. 

Jl ice-Pre.ridenle- Dr. Delfim Moreira da Costa Ribeiro, que governou até 28 de J U · 
lbo de 1919. 

GOVERNO DELFIM MOREIRA 

15 de Novembro de 1918 a 28 de Julho de 1919. 

Vice-Pruidenk, em exercício - Dr. OcUim Moreira da Costa Ribeiro. 

Ju.riifa e lr~ lerior- Dr. Urbano Santos da Costa Araujo, substituido durante pouco 
tempo, antes de tomar posse, pelo Or. Amaro Cavalcanti. 

Relaçõe.r E.•cleriore.r - Dr. Domicio da Gama. 

Fa;enda- Dr. Amaro Cavalcanti.- 17 de Janeiro de 1919: Dr. João Ribeiro deO!i· 
veira e Souza. 

Viação e Ohru Pu6/ica'- Dr. Afranio de Mello Franco. 

Llgricultura, lndu~lria e Commercio- Dr. João Gonçalves Pereira de Lima, interino. 
12 de Dezembro de 1918: Dr. Antonio de Padua Salles. 

Guerra -General de brigada Alberto Cardoso de Aguiar. 

Afarinha - Vice-almirante Antonio Coutjnho Gomes Pereira. 

GOVERNO EPITACIO PESSOA 

28 de Julho de 1919 - 15 de Novembro de 1922. 

P ruitknk - Dr. Epitacio da Silva Pesslla. 

Vice-Pruidenle- Dr. Delfim Moreira da Costa Ribeiro, gue fallcccu a I de Julho de 
1920.- Dr. Francisco Alvaro Bueno de Paiva, eleito a 5 de Setembro de 
1920, posse a 11 de Novembro de 1920. 

J~t~a e Interior - Dr. Alfredo Pinto Vieira de Mello, substituirlo interinamente 
a lO de Março de 1921, durante algumas semanas, pelo Dr . J oaguim 
Ferreira Chaves . - 3 de Setembro de 1921: Dr. Joaquim Ferreira Cha
ves, a principio interino, effectivo a 12 de Setembro de 1921. 

Re~õu E.rlerioru- Dr. José Manoel de Azevedo Marques. 

Fazenda - Dr. Homero Baptista. 

.. 
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Viação e Obra.r Puhlica.r - D r. José Pires do Rio. 

/lgn'cu llura~ Commerdo e Indu.rlria - Dr. lJdefonso Simões Lopes. - 26 de 1 uJho 
d• 1922: D r. José P ires do Rio, interino. 

Guerra - Dr. ] oiio Pandiá Calog'eras, substituído por algum tempo, antes de to
mar posse, peJo Dr. Alfredo Pinto Vieira de MeHo, até 19 de Setembro de 1919. 

Alurinlza- Dr. Raul Soares Je M oura. - 20 de Outubro de 1920: Dr. Joa<;~uim Fer
reira Chaves. -12 de Outubro de 1921; Dr. João Pedro da Veiga Mi
randa. 

NONO QUADRIENNIO 

15 de Novembro de 1922 - 15 de Novembro de 1926. 

Pre.ridente -Dr. Artbur da Silva Bernardes. 

J'icc-Pre.Jidenle - Dr. EstAcio de Albuquerque Coimbra. 

JuJiiça <Interior - Dr. João Luiz Alves. - 23 de Janeiro de 1925: Dr. Affonso PenDI\ 
] unior, posse a 5 de Fevereiro de 192lj, 

Relaçõe.r E.:rlertore./- José Fclix. AJves Pacheco. 

Fazenda - Dr. Rapbael de Abreu Sampaio Vida! - .31 de Dezem bro de 1924 : 
Dr. Annibal Freire da Fon.reca, po"sc a 2 de Janeiro de 1925. 

Jliação e Obra.r Publica.r- Dr. Fran~isco Sá.. 

Agricultura, Indu.tlria e Commercio - Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeidn. 

Guerra- General Fernando Setembrino de Carvalho . 

.illarirtha -Almirante Alexandrino Faria de Alencar, que fat leceu a 18 de Abril de 
1926. - 20 de Abril 1926: Contra-almiran te Arnaldo Sigueira Pinto da 
Luz. 

DECIMO QUADRIENNIO 

15 de N ovembro de 1926-15 de Novembro de 1930. 

Pre.ridenic -Dr. Washington Luis Pereira de Souza 

Jlic.:-Pre.tidenfe - Dr. Fernando Meilo Vianna . 

JuJ/iça <Interior- Dr. Augusto de Viannll do Castello. 

Relaçõe.t Exieriore.r - Dr. Octavio Mangabeira . 

FaJenáa- Dr. Getulio Dornellas Vargas. substituido a 13 de Dez<mbro de 1927 pelo 
Dr. Francisco Chaves de Oliveira Botelho (posse a 14) _ 

Viação e ObraJ PublicaJ- Dr. Victor Konder. 

Llgricullura, lndu.rlria e Commerdo- Dr. Geruiniano Lyra Castro. 

Guerra - General de divisão Nestor Sezefredo dos Passos. 

Alarinha - Contra-almirante Arnaldo Siqueira Pinto da Luz. 

IN DI CE 
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