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ESTA EDIÇ ÃO

F o·Z: a P1'Úneira edição .deste c01npé1ut~o fe-ita .,
em 1900 pela antiga casa Lae111-111ert.
Desta data até hoje_. que mudan ças se têm
ope?'ado em nosso conv-ívio contin ental !
O nosso espirit o de fratern-idade se fortale ce
admiravelmen te de dia para dia.
O senti·m ento de un-ião entre todos o~ povos
do contin ente t01na u·m. dese·nv olvime nto que se
pode·r ia pnruer) mas de que 111.11Úos ainda du.vidav mn ha vú1te mznos.
O nosso cOn1imAwn desejo de co·1~hec"e'-r-nos
ma-is úüi111a!lnente teJú. hoje u.m a forçq qne só se
poder·ia exphca r) me·n.os pelas affinid ades .de
raça) que por uma solida.r iedade 11-wral q·u e não
está só nos 11ossos interes ses) porque anda muito mais fundo em. nosso coração.
Tem-s e mesmo a i1n.pressão de que ent1'e
todas as uações (11/'/'Lerica·n as ha um c01·n.o concer to
de fmn·i ha: e de que a nossa Amlirica vat. com
effei:to no seu. largo ca,núnho · abeJ'to pa1·a o
futuro .
Não houv e nestes c·u·z.co lustros ) entre os
povos do contin enfe). o ·m a·Z:s ligeiro estrem eci1nento, nenh1ún caso ·m es·mo ·insZ:gn·ificamte ) .que .·
pu.desse contra d·iz er a nossa orienta ção histor·ica
e a directn:z que segu·i m.os na rota do destino .
j
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E de tal modo é funda essa impressão que,
Telen.do r;st; compendio, cuido que vou escrevendo hoje, com a mesma · consáenáa e a m.esma
SJ7mpat/úa que fioje domina•m O nosso penS{1;11'/.enfo em relação a todos os pm:zes innãos.
Sign·zfz'ca isto de certo que, pelo 1nenos, não
andú ha vinte e 'cinco annos, m.u·i to po?' longe
dos pn:nâpios peculiares qu.e regem a nossa L.·ida,
nem do ponto de vista sob que temos de encarar
o modo ·de ser, as idéas, as tend encias, as v irt-u.des e os ~~:cz:os, o cúacter e a al1na das populações amzer1:canas.
Não sinto, portanto, necessidade de 1l ellh11ma refonna na presente edição, nem mesnw de
add·u.zir coisa· algu111ta ao h'abalho f eito em. 1899,
mas que está co1no si 'o tivesse acabado hoje.
Apenas fiz-lhe cuidadosa mente a re"'J Ísão , e alte1'ei a numeração dos capit·ulos, poJ' estar agora
HvJ'e das co1-1dições do concurso a que o aprese·ntei.
Reconheço que o- trabalho se resente de uma
parte relativa ao movimento ú1.tellectu.al nos va1'ios paizes~ e a toda a nossa ·uida de ha quare·n ta
ou: âncoenfa annos pam cá.
Isso, no emtanto, não me parece que seja
defeito de monta. Si ainda me fôr possivel, hei
de completa?' o volwnte algum d·ia, pa?'a tornal-o
integ1'al .
. O que estq. f~ito penso que é o bastante pa1'a
o fzm. que tenho em vista reedüando o compendio, e qu.e é proporciona?' á mocidade e a todos
.
'
qu.e o dese]e111., m.e·io facil de conhecer
alguma
coi~a da nossa g1;ande America .
. Aq·ui terão toda a nossa historia; ou., (ptando menos, em synthese, o 'que a nossa hist -ia
01
tem de fu.nda.men tal, nas. tres phases q~~t.e se lhe
J

'

.I
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discrúru:n&m: a phase doloro~a (a da conq uista ) ;
a phase do novic iado ou da apre ndiza gem. (a da
colon ia) ; e a phase heroi ca (a da indep end2 ncia
e da organ i:z:ação nacio nal).
De certo que este não é um livro para
estud o da lústo ria da Ame1 ·ica: é apen as um resumo para aquel les que se nãá queir a.m suje,i tar
a 11ão saber patav ina dessa ·histo ria.
U ma qua-rta phase1 e que eu não perco a esperau ça de esboç m·) será a phase act{:àl) a da
plena eclosão do esp írito a·merica1I0 e o seu pape l
1
uo concerto do 1nu.ndo.
Mas) CQ1'no digo) o que é essen cial) P1'0Prio e
cara.c ter-isúco do nosso dram a) penso -·qu.e ahi
está.
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!N TR O DU CÇ ÃO
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A cliY er siclllcl e de inclole ent re
el a Eu r opa e a da \m eri ca abo rig a civ_ilização
ena fo1 talv ez
a mai s pod er osa circ uns Lancia 9ue
con
cor reu par~
que, co m o de;;co brim en Lo, se mte
rr?m pes :Se aqu 1
ll rna r cha his tori cll das r aça s qu
Con tine n te n o mo me nto da con que ilgu rav am no
ista . Pel o que ·
já se tem pod ido con hec er,
os doi s ant igo s i.~
per ios do Pac ific o ao m e no s, _es
tava
do se culo XV , def init iva me nle enc n?, nos hns
sua evo lu ção soc ial , e é b em pro am mh ado s na
alg un s scc ulo s ma is de vid a r eguvav el que com
cto res vie sse m a inte r vir no sen lidólar , nov os faa s con diç ões elo s doi s povo s pri nci de mo dif ica r .
PI'ia situ açã o pol ilic a· ger al do Co pae s e a pro ntin ent e .
. Mas, na épo ca, das inv asõ es
des envo lvim ent o elo s doi s pov os faz eur opéais, o
diç ões exc ep cio nae s: não t end o esqia-s e em con de todo as lencl enc ias car act er'i stic uec ido talv ez
zaç ões_ ele _que se hav iam des tac adoas elas civ iliel e pm zes nnm ens os, ond e não tin , e na posS'e ·
a Lem er, tan to os me xic ano s com ham inim io-o s
o os seu s ~i -•
~inhos elo Per ú, des cur ara m i~teirame
nte os seu s
mle resses de_cl ~Te~a ; ele for ma qu
e não era m · capaz ?s. d ~ r e.s1 shr a mai~ ins ign ific
ant e ago0 -res sãd
de Il1lm1gos ext ern os.
·
.·
_ En~ con_tras te com · E\. índ ole ela~
dua s ·civ ili- ·
~aç? es .ame_l'lcanas ancla.va
a da · c~v
opa ', e Sl ac? res cen tarm os ain da qÜeiliza ção da
no se cu}c)
X\ . sob r _e~udo .un per a·; q. em tod
o·
o
Occ
i-d t
gem o mil itar , o e-spírito ele con qui
sta
e
d _en e o
tur a-- tere mo s pos to · fac e "
f
ave n'
~· ace um eloe out
ro

fSu;
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· dois -_mm!d?s intei1~amente d(ve r sos, cujo embaLe
el'a mev1tavel no primeiro m o m e n1lo em qu e se
encontrassem ·..
. ~\s ci!'cunstanci1as assignalaclas,· · p ortanto ,
prmc1palmente, i-nterr ompera m a conLinuiclacle
histo_rica da America Hbol'igena. Em locla pal'Le el o
Continente, os europeu.s e ntrara m como c o nqllis ·tador es. Si guardarmo:; a lgumas r es LT'i cções quu. nto ao Mexico e ao P e 1·ú , é pi·cci.so r eco nh ece r ;í.s
civilizações advenl.icias a s up e i·ioricl acle el e um
alto J10d_e t· abs o rv e nl ~ e um notaYel espí ri to el e
pro selytJ ~ mo, tanto mnis acl ivo e mai s n o caso
de e xp a ndir- se no NoYo - Mund o quanl o é ve T·clacl e
qu e os inc ola.s e m ge i'a l se a chasam ainda, sob
certos ponto s d e vis ta, n um grau infe ri or· ele c ul -t.ul'a, e mais a.incl a el e tiJ'ganizaçã o polili ca e m.ilitae. Explica- se a ss im: p o i ~, co m o as raças a m e ricanas, sem exc e pLu a~· m e. m o os d ois geancl e.s
imperios occicl e ntaes, f ica r u. m r e duzidas ao papei
de simpl es moc!if'icadoees el a ci \·ílização cl assica
pa1·a aqui ll'ansplantad a .
Enlre lanto , p or· m .e nos qu e a s cond ições e x cepcionaes da conquista e d a colonização de ssem
logar á influ e ncia d as raças abo rigen as s obre a
índol e ela nova cotTen te humana qu e par·a aqui
se elei'iva.va e r e fazia, é inco nLesta\·el que sem e lhante influencia, tarr l o n a constituição el.hnica
como no- espil'iLo ela Am e l'ica his Lorica, fi g ma
como um .elos mais notaveis fact or es .
.
Oulro e lemento d•3 p.i·im e ira ordem que contribuiu para a iJÚiivid,u ação profundame nte ac cen tuada ela civilizaçãl) amel'icana foi o elemento
con.stituiclo pelo modo como se fez aqui o e.sl::l belecimento elos europeus.
O Novo M1,1ndo,
nascendo para a Europa com o alvore cer dos
ten1pos modernos, tornou- se , primeiro, uma c?mo
terrã da promissão para a a lma humana, vmda
de todas as a.nciedacles do per·ioclo medieval para
os alvoroços 'q üe a sacudiram no reí'lascime~to;
e mais tarde foi o asyl.o geral de todas as aspirações que su~éiain com . a victoria definitiv~ da
philo.sophia ·chrís1,ã, e o vasto e seguro 1:efugw. de ·
todos os persegUidos pela t.ormenta. .revolucto-
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n a ria. O primeiro senl!mento, qu~ domir:~v.a _o
co r~1ção de todos os e migrados da Europa, Ja nao
e ra, como se po'deria supp~r, a n ostalgia dos v~
lhos lares que ficavam, pois que la r es novos . VInham Lei' aqui , numa lena be}la e fe·c_t~nda, l?go
paLr·ia so nh a.cla para as geraçoes que Ja nasCiam
so b os novos ceus.
O antago ni smo en tr e os d ois mundos era,
por lanLo , ineYHavel. Com o t e mpo , esse antagonismo , em vez lese di sfa r çar , foi-se p rofunclanclo
cada ve z mai s . E h oje, a propria s itu ação. econ omica e inLe r·nacimul da E uropa é o movei
su pr·emo dessa . tem e r osa política el e fvf·ça e ele
expá.nsão ex lÚ ior das grand es potencia-s; e semelh an te po lili ca, cuj a p hase criti ca parece immin elll.e, tem et·eado u ma situação excepcional
para os povos elo Novo Mundo , po nd o-se qunsi em
co nrliclo com os in te r esses , os direitos e quantas
'v ezes com a p r·opria soberania das nacionalidades
am e ri canas.
Esse con fli cto n ão é m ais pos·sivel cÍisfarçar,
nem m esm o se r·ia explicavel esqu ecer um insta.nle, cl escl_e que nos é impo sto pela lo gica fatal dos
acon lec1m e ritos hu manos .
·
Naturalm en te sem entr egar-no.s aos · extremos el e _uma po!i lica d e gu e rra, nem mesm-o de
PI'ev~~lçao sys-Lemalica
~ t~n to m e_nos propria da
A_me1 rea quanto contradiria o espiritb de fratermclade e_ el e . cosmopolitismo dos ainericanos) 0
qu e a I-IIsto rJa. nos ac;:,nselha é que, ao mes·mo
tempo que abnmos os braços fra:t e rnalmente para
.receber
de
1todos os povos do mundo ' culti··v·
· ·emos e
se.1dn:o vamos; com o espírito de patria a 15
oTancc1l e· · 1 eal damericana- isto é - ·o es t·'
·
1
Imu o que
Ir~g e . o o um conjunto de povos irmãos
1
sohdanedade do destino, para a a.m' la vid
pe a.
que J'ecebe da historia o que o a~ d a. nova.
gJ·an~e_, e funda · no amor e na . p . sa o fez de
~ no _direito, que constit.uem a pJl~~\~~de'~ de':er
entc.Ia m?ral, o desenvolvimento desse , a existpa rrmonw·.
. .
augus o
, E isso, é bem clla·ro só . .
.
.
gando a união de todas '
co~~eg~Irem·os préas naCionalidades ame-

•
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ric ana s, aff irm and o per ant e ·
o
all ian ça ger al, cim ent ada na con mu ndo a nos sa
mis são con cili ado ra: e, por tan sci enc ia da nos sa
ens ina r nas esc ola s, nos clu bs,to , com eça ndo por
nas ass oci a çõe s ,
nas nos sas fes tas civ iça s, pel a
imp
ren sa, pe la Lribun a, pel o !in -o, a his tor ia ela
hos
sa
gra nde Am eric a, ma is bel la, ma i s ecl ifica
nl
e
elo
que pal'ec e
aos que lhe des c.onhecE'm os
n obr es lan ces , . e aos ·
que não ref lec lem na gra ndi osa
fig ura que ella
t em d e r ep res ent ar n o vasLo
sce n ario el o mu nd o.
Ess e sen tim ent o da uni ão am
el'i can a h a el e
dar -no s m esm o' um a f eiç ã o no
va
ao
n osso civ is mo , ao 1F sso am or ela 1iberclacle
,
ao
n
oss
o espiriLo
de pal ria - ap ana gio s el as dem
ocr
aci
as
qu e aqu i
se lev ant am . Ag i lar 3.S mu l licl
ões
co
m
es·L
a vas la
asp ira ção ; e · sobreL ucl o, co m
eça r nas e cola. a
acc enc ler na alm a ela m ocidad
tel ha el e pai xão , sac ros anl a e es·ta nov a cen a se t· um com o nov o esp írit oe lmm ana , que vir á
ava nço inc ess ant e par a o fut uroa exa lLal'-n os no
- eis ·'lh i o que
est ão rec lam and o os n oss o
des tin os .
E ' sob o pon to el e vis ta ind i cad
o , e co m se m elh ant es int uit os qu e foi com
pos
to
o pr ese nte .
liv ro. Urn a obr a did act.ica ,
e m ger al, dev e ser
obr a sim ple s, cla rà e con cis a
:
tem · po r obj ect ivo a his tor ia tan to ma is quancl,o
. E' o que pro cm 'amo s faz er , div idi ndo üS qua lro
tul as e est es em a,rt igo s. No per íod os e_m cap i fin al ele cad a par:te,
red uzi mo s a syn the s e tod a a
ma ter ia cl ese nvo lvk la
nos div ers os capitulo:~, de fór
ma que is to con cor ra par a fix àr bem no esp
írit o elo a lum no os
fac tos pri nci pae.s ela tra ma
his to rtc a..
..
Até hoj e, o ens ino da llis to ria
am
eri
can a . é
o me nos com ple lo . que se faz
est 8Jb ele cim ent os ele ins tru cçãe m tod os os nosso.s
o, . que r officiae_s,
qu er par t-ic ula res ; e i~so talv
ez
em gran~e par:~
se dev e att rib uir á fal ta de .
um com pendiO csp e.cja l pro pri o par a esc ola s. P~s
sui
nac ion aes ou res um os de lus ~:nos , ou his tqr ias
1a ger al oo Co ntinent~.: e'st es ,_p ecc am por . omitor
s.
~
mi nüc ios as · dem ais . Um com os; · _aque~las I?or
p.enclw chcl~:tchco

J

_, - ,

p

.
f 'l
pois a primeira qua- n
deve evitar os dois de e,l os,
ôr ant-e os olhüs""'
licl a de ele tal trabalho e a de P ' 1· 1 as creraes
1 t:>es·q ue-'
el e qu em estuda, os f ac t os 11as Suas- 111faça
de modo que a variedad e ~ e lles nao d SY11t.llese
, 1: ltor . a .t:>0 Tan e
cer nun ca ao esp ·t~rJ· t o o_o
como
em qu e esses factos co ll1CI·_cl e m , li gam -se, e
qu e ··e completam e se an1mam ·
.
.
~
t·iLe
rio
hi.s
Lorico
(s
i
hi
storla
üves
~e~o:s
O C
cle f'aze.r ),· · a inda hoJ. e e, o me_sn~o. a. _qu e emplrica-e·
m e nt e obedeceram , não os luslo nog.rapl~fs
fa zia;n a chronicas el a côrl~s para ~rg~l lO os
, ·
os bi s toriado ees qu e escreviam por
r ers,
a.mor ·mel as
a. ve ecl a·cl· e, cl es cl c li- e ro d o l ~ a t e· Cantu ··
CI' i Le eio confirmado p o!' lo ~! os o · phllo sc)hos n:od e l'nos e sobre tudo p or VJco e e m n?sso~ d1a,s
po r rl~ai no: e que con iste em te I' o · his-loriad~·~ ~
o cr iti co ou o psycho logo em geral , como autor 1
clacl e uni ca, i ncli cul ivel e suprema,_ o te s~e r.n. unho
el o sen so commum , el a voz collect.Iva, nao sendo
os incliviclu os qu e . e d es tacam mais elo que produelo s indir·e clos ela massa em acção. · ·
Entretanto, dahi m e smo surge uma nova
th eoria el e inLe rpr e Lação elos ph enom enos puram ente mo·raes . e sociaes, e the oria que pare.ce
destinad a a se r o fund amento de um novo mel.hoclo el e h isto ria e philoso phia. H. Hannequin,
alé agora, foi quem lançou mais concretame nte
os elementos ela nova theoria, refutando em muitos pontos, e ·com vantagem, a outra, de que Taine
foi o mais profundo corporifi·cad or, ela preponelerancia elos meios sobre os agentes, quer dizer sobre a subordinaçã o elas individualid ades á acção
absorvente elas massas. Hannequin sustenta, não
uma :t.heo ria ele todo .opposta, 1uas um meio termo
em que se co'nciliam [LS duas .formula-s demonstrando qu,e . as inclividualic!a,.des superibres rece~em, não ha dúvida, a influencia elo meio, haurem
do seu tempo o que este lhes pócle dar mas o
. sobrelevam e vêm a prepondera r a· imp' rimir o
l
.
' as massas.
~
cun_1o
cI a su~ supe'rioridad
e sobre
S~~~1a. como SI extendess_emo~ ao mundo superOI oamco e moral a theor1a da ref.racção dos effeitos sobre as causas no mundo physico. Do mes..:

du
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mo modo que o facto geral ~ o centro a qu e se
prendem os factos parciaes, e que um g rande
acontecim ento é . muitas vezes f'actot· el e um a infinidad e el e successos subalte rn os - o inelivkluo
lypo conce ntra na sua pe·t·sona licla de os iriclivicluos communs . Não se co n Les ta qu e por sua
vez, a s massas tend em a abso t·ve t· ; mas, com ple tam ente, a:bsor.ve m a pen as as n a turezas commun s; p ois a sua for ça el e ab sot•p ção é limilacla
pela força el e t•esiste n cia el as natur eza s supe ri or es .
Conc ili a nd o, p or tanto, as du as t.h eo t·ias , r e conh e c em os qu e as g r a nd es in clivicl ua li cl a cl es são
sem p r e a-·syn Lh ese da sua épo ca, n il esphcr a em
qu e se manife s ta m: e m tor n o cl ell as "g i1·a toda a
vid a co ll ec liva ; e mULtas vezes d e tacand o um
d esses g r·a n el es Lypos te mos ca r·acle l·izacl o Lo-ela ;1
vi-da el e um a ge ra ção , ou lod o u m m om e n Lo ela
hi stori a d e um p ovo .
Is to qu e r·. dize r qu e en s in a r á m oci dad e os
n om es, os fe itos , a s o br as, as idéas , os senti m e n to s, as virtud es, a vi ela e m s u mm a , el os nossos
g r a nd es h om e n s - é faze r passar ante seus olh os,
a nima da, eloqu enle, vivi da , a m esm a his tor·ia da
patri a, ou , si se tra-ta el e mais , a Yicl a de lod o u m
· Contin ente .
E m esm o qu a nd o es te accôrd o elas duas es colas não no s pudesse servir d e crite ri o, n~o
e sq'll e ce ria m os, a ind a ass im, n o curso dest e trabalho, que é· est_e meio te rmo a id éa qu e nos ha de
guiar: o culto dos g r a nd es hom en s com qu e o
Novo Mundo , nasc e nte ainda , j á se pócl e ap r e se ntar altivo á s velhas n ações do Occidente
antigo.
·
Rocha Pombo

Rio ; Novembro 1898 ..
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H\STORlA DA AMERIOA
P A P T E P R IM EIR
A
fP er io do pr· e~colo
mbiano
CA PI TU LO

I

D es cr ipção ph ys ic a
da A m er·i ca
1. · Ex te nd endo-se

de N or te a Sul~ na
am pl itude elos dois hemi sp
he rio s, a A m er ic a,
na be lla
ex pr es sã o de Edg·ar
d Q ui net, pa re ce
co
lloca da
en tr e a E ur op a e. a
A si a pa,ra se r a te rr
a da m e,
clia:'Ção en tr e o Occi
cl ~nte ·e o O ri en
te . A pp ro xi - ·
mada, no ex tr em o _se
pt en tri on al , po r uÍ11
la do , do .·
cont in en te asiatico;
pelo es tr ei to ele Be
hr in g-, e
pe r ou tr o, pela Groen
lanclia , ela E ur op a,
o N ov oM undG :)rojecta-se,
um pouco ele tr av és
,
pa ra
5u l,. á pr oc ur a do
polo au st ra l.
2. Abraügenclo, po
rt an to , to da s as la
tit ud es
do glob o, a A m er ic
a, pela va ried ad e de
se us climas , pa re ce de st in ad
a a fa ze r- se a es ta
çã o de fi ni tiv a ele ra ça s hu m
an as fo rt em en te ac
ce
nt ua da s
11? s: u te m pe ra m en to e ca
pa
ze
s
de
fa
ze r- se de po Sl ta na s elo pa tr im on
io ·e sp iri tu al -i nd es
tr uc tiv el
qpe se rá a ba se da
1
un id ad e ela ' civil~
planete~:.
zação . no
HIS TO R!A DA AM
ERICA

o

Q

2

2

3. Destacadas na peripheria da terra, as
. duas grandes penínsulas figuram como que dois
enormes corações ·superpostos ... ; e talvez que no
relevo ele suas costas, na figura que ellas desenham, ande a imagem symbolica elo grande papel
que a Arnerica tem de representar na hi storia do
J\1unclo.
4. Unidas por um elo f or te - .a cordilheira
elos Aneles - que revoluções, subsequentes ao
primit~vo perioclo g;eolog'ico, vieram f orma r, as
duas penínsulas nasceram irmãs. e hão ele ter os
seus destinos alliaclos, como projecção intensif icada ele dois f ocos ele luz que se conf undem.
Come: desde cedo na esphera das insti tuições políticas, o espírito americano é um em todo o Continente.
5. A penín sula elo N orte, alcançando maior
latitude, ultrapassand o o circul o polar, off erece
mais acciclentes ele aspectos: mares interi ::Jres
(como os ·de Baffin e ele H ucl son ) . numerosos
lagos ( co1'n·o__os do Grande U rso, W innipeg e o
do Escravo, i1a N ova B retanha ; o M ichigan, nos
Estados-Nnidos, e entre este paiz e o domínio d 1
· Canàcla, o Supedor, o Huron, o Erié e o Ontario, etc.) , costas de relevo muito in:·e gular e talhadas ele golfos ; .grandes cadeias de montanhas.
sobretudo a ]oeste (como as Rochosas, a das Cascatas, a Nevada e a L. os i}lleghany, etc.) ; e
rios ~le longo curso ( como o J\1ississipe, com nun1ei-osos e <:xtensos affluentes, ~ cuja bacia é
uma das mais vastas do g·lobo; o Rio Grande do
Norte, o ColOI-aclo, o S. Lourenço, o Mackenzie,
o Y ukon, etc.)
6. Poucos vulcões notam-se naquella metade
do va~to continente. Na- parte central dos Est~
clos-Unidos, junto elos ]\.fontes Rochosos, aclm1\
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ra m os tO'IW'istes un s gr
an de s Geys er s, se me lh
an tes aos da Isl an di a, na
re gi ão on de os no rte
am eri ca nos fiz er am o se
u PA RQ UE NA CI ON AL . N
o
in terior elo cont in en te
ex ist em f lo re sta s im me
nsa s; e pa ra o . No r te, so
lid ões · qu as i es ter eis
e
ai nda in ex plora da s, as ylo
de ra ça s hu m an as estaci on a ri as , qu e se se gr
eg ar am elas am pl as c0
rrentes qu e aq ui f ig ur av
am na epoc a do de sc
obrim en to ( como os Es
qu im a us , no ex tre m
o
noroes te, os Gr oe nl an de
zes, no lad o opr,~sto
e
ainda mais ch eg ad o ao
polo ).
7. A penin ula elo Su
l, ex ten clend o-se at é
cêrca ele 55 o ele lat itude
. é ma i s un ifo rm e e co
mpa cta : não ap rese nt a. co
mo a do No rte , m ar
es
int er iore s; ma s os gr an
des rios qu e a ba nh ar
p
fo rm am . na pa rte cent ra
l com o na m ar íti m a de
leste ve rd adeir os casp ios
e nu me ro so s es tu ar io s
..
De No rte pa ra Su l va i-s
e es tre ita nd o, de mo do
que ch egando a me di r
a cê rc a de 5° .· de la tit ud
e
uns se is mil kil om etr os,
ter m in a em ."po nt a, n,...
,
cabo Ho rn , que é o ex tre
m o me rid io n.a1, na Te rr
a
elo F ogo.
8. A co rd ilh eir a elos
A nd es , ao lo ng o .· da
costa occidental, ele No r
te a Su l; to rn a o im me
nso lit to ra l elo Pa cif ico
cheio de paisao-ens va ria
díssimas e impone nt es,
e a fit a mariti1~a da qu
ell e
lad o ex tra or di na ria me nt
e fe cu nd a. As ·co sta s
do
Chile , dos 42o até o ex tre
mo sul, sã o bo rd ad as de
in fin id ad e de ilhas . A co
sta or ien tal da Am er ic
a
é tam~em gu ar ne cid a de
mo nt an ha s. Es ta s, po rem , na o ap re se nt am .. as
alt itu de s no ta da s no s
Andes, nem
un ico vulcão. No in te rio
r ha . ex ten~as p_lamcies,
flo re sta s in ter mi na ve is,
os
ma i?r es no s elo globo (
co mo o An iaz on as o Pa
ra na , ~te) e ao sul in fin
nome mchgena ele pa mp ita s ca m pa nh as ,' co m o
as .

:u:1
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9. Entre as duas penínsulas ficam as nume-

rosas ilhas (entre as quaes. a ele Cuba, a elo Haiti,
a Jamaica, a ele Porto-Rico, etc.) conhecidas
durante muito tempo por Inclias Occielentaes,
· termo que recorda a illusão elos descobridor es que
suppozer'am haver aportado a terras ela Asia.
Esta part.e ela America, pel os seus g ra ndes elementos naturaes, pelas condições topographi cas
e pelas vantagens da posiçao insular sobretudo,
parece ~estinacla, talvez mais cedo que a ma i01·ja
·ela America continental, a toma r um notavel impulso e a exercer um pape! elos mais di tinctos
entre os pa1zes elo mundo.
CAP ITULO II

A

flora

amen'cana

1. Em geral, apresenta

a America qu::1.s1
toda a infinita va ri edade ele vegetaes conhecidos,
além de numerosissim os typos que são exclusivamente originarias della. S r.b o ponto ele vista r1a
botanica. as duas penínsulas não oHerecem
gr_a ncks cliHerenças, tendo as zonas correspunclentes uma physionomia geral de vegetação
muito semelhante.
2. O que 'caracteriza a America elo Norte é:
no centro da zona intertropical , a extensão de
florestas seculares que foram pelos yankees ~ão
singelamente denominadas o f ar VVest; mais ao
norte, a vegetação vai perdendo- as pr oporÇõ·.:-s
gigantescas que apresenta cada vez mais assombi:osas á medida que se· approxima do equador, e
para o extremo septentrional, a flora é ainda
mais rachitica, até desappared:r inteiramente nas
eternas geleiras elas regiões polares.

(

v

..
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3.. A península do sul ainda é mais admiravel no que respeita ao reino vegetal. As florestas
elo interior, sobretudo as do A mazonas e do Paraná, são talvez as mais opulentas elo niundo. No
A mazonas ha exemplares vegetaes que excedem,
pela g randeza, a tudo que se conhece no Indostão
e em alguns pontos ela A frica . Para o sul, a veo·etação não é tão variada, nem t em o mesmo
b
•
esplendo r; mas até a.7T erra d o Fogo, na extremidade meridional, ap'r esenta sempr-e o ar &e frescura e exubera ncia que caracteriza t oda a
natureza virgem elo N ovo-J\/[undo. Apenas nos
pampas, ha quas i au sencia complda ele florestas.
4. Nas A ntilhas, a fl ora e talvez menos
notavel. E m Cuba e em outras elas ilhas maiores,
existem ,ainda assim, extensas mattas com madeira s ele construcção, as quaes os habitantes vão
reduzindo muito p·ara applicar á lavoura as terras fecundas claquella zona.
5. Entre as plantas indígenas cultivadas na
península do N orte, as mais nota v eis são: o tabaco, o milho, o algodoeiro. a batata, o nopal
(arvore. ela cochonilha) , muitas plantas meclicin~es, etc. ·Têm si-elo acclimaclas com proveito: o
tngo e grande variedade ele cereaes. Quasi
todas as arvores fructiferas .ela Europa têm sido
transplantadas com vantagem.
' · 6. ~a America do Sul, são conhecidas todas
as. espectes ele veg-eta·es indígenas ·elo No r te; e propnos eles~a me~ade elo continente temos: 0 cacaoeiro, a s:nng·uetra, a baunilha, 0 matte, etc. ·Entre
as. acc1Imac1as: a canna ele assucar, o cafeeiro. o
ti~Igo e todos os .outros cereaes, bem como todas"' as
f1 uctas da Europa .
.7. Nas ilhas ela
·
mtertropical, as plantas
indígenas. cultivadas zona
·
sao, pnncir~almente o ta-
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baco (o que éonsti tue um dos mais impor tantes
elementos ·da indus tria· agrícola na ilha de Cuba
sobre tudo) , o coqueiro, a bauni lha, o · nopal, etc.
Entre as planta s adven tícias : a canna ele assuc ar,
cuja produ cção é muito nota\rel na Mar t ini ca, na
Jama ica, em Cuba, no Haiti , etc.
8. A flora ameri cana se distin g ue mu ito especialmente pela abunclancia ele planta s medicinaes que ·carac teriza m as divers as zonas . T em-se
· colligiclO innum erave is especies ele · taes planta s,
muita s elas quaes , como a ipecacuanha , a qu ina, a
jalapa, etc., são cultivacla·s , e outra s, silves tres, r ecolhidas nos campos e matta s para expor tação,
como mater ia prima ele muitos extra ctos e pr eparados que a inclustria europ éa· depois nos r ecambi a.
9. Gr?-nde nume ro ele . especies, utilíss imas
como agent es therap euticos, t êm sido t ambe m
aprov eitada s nos nossos propr ios labora torios ;
taes como diver sas qualidades ele raizes, muita s
fructa s nativa s, fl ores .e f olhas, algum as já afamada s em todo o mund o.
CAPIT U LO III ·

A fauna a111.e1'icana
1. O que carac teriza a

fauna indíge na da
Amer ica é a ausen cia ele grand es mamm iferos .
Não se conhe ce, em nenhu ma das duas penín sulas:
t~em os eleph antes .ela Asia e ela AfriC a, :Q.em o
hippo pqtam o, nem o rhino ceron te, nem o clromeclario , nem o leão, etc. Tamb em não havia aqui
espec ie .algum a equin a.
2. Entre tanto , no estado ele fossei s têm sido
encon trado s na Ame rica do No r te esqueletos do
,.
(
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mamm outh (antep assado elo el ephan~e) e de ou-.
tras especies clesappar eciclas. Na penins ule. elo sul ..
se consta tou já a existen cia ele f osseis dessas gt~an- .c_;
eles quadr upecles terciar ios. Não são, n o emtan~o,
ainda suffic ientes as pesqui sas ele paleon tologi a,
para uma noticia fo rmal scb este ponto ele vista.
3. A julo-ar
pela fa una indíge na actual , nada
b
.
seri a pos ivel conclu ir em r elação a ·e sses a mmae
s,
cu ia existen cia antiga ficou r egistra da no subsaio ela Ameri ca do .N or te; pois que, de rac~o se
encont ram ali mamm i fe ros que não são conhe cielos no sul. taes como o bisão, o bufal o ~ o urso, etc.,
e nas terras mais septen triona es muita s especi es
estimadas pelas pelles, c01i1o o arm inho, a marta ,
etc. ; ao passo que não t emos aqui nenhu ma das
especies que Já subsis tem.
4. Na Ameri ca el o Sul existe m igualm ente
. especies que não f ig uram na elo Norte , como a
lhama , a vincun ha, o g uanac o, etc., na. cordil heira
eles A neles. Nas terras quente s em geral: a onça,
o jaguar , o tapir ( anta) , o porco selvag em, o tamandu á, vari edade infin ita ele macac os, etc.'
5. Das especies introd uzidas , as mais uteis
são ó bci. o cavallo, o porco domes tico, o carnei ro, 1
~te. Na_ Americ~ do Sul desenvolve-s e . mt&to· . a
mclust na paston l, mais elo que na elo Norte onde
, não obstan te, sobret udo nos Estad os Unido s ~
criaçã o 1cle porcos consti tue uma grand e iúdust ria.
. 6. Nas Antilh as, a fa1-ma é muito mais res- ·
tncta e~11 geral, tanto em especi es como eú:i valor
~conom1co. _A_ ausenc ia ele pastag ens nativa s paI ~ce que explic a tambe m . a
quasi insign ifican te
nqt:ez a zootec hnica em todas as ilhas.
.
7 No-q
·
I • . ~- ue resp~tta a aves, a passa ras princi pa mente, e que, ta.nto as Antilh as como as duas
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grap des penínsulas, offer ecem larga ment e tudo
·quan to possa conceber a mais capr icho sa 1m agmaç ao.
8. Nos· Aneles vive o cond or (o mai ::: r dos
volateis actua es) , ave rapac e, ca,paz de aggr essões
terrí veis, · mesmo ao homem. Nas camp anha s elo
Sul. o aves truz ·e ncon tra-s e em g rand es band os ; e
mais ou menos alter ados no tama nh o e nas côre s.
conf orme a zona : o papa gaio, o tucan o, o 1)avão,
os jac{çu, etc.; e como canto res. os cana r io , o
chop im, o tang ará, o tié, o gatu ramo . o sab iá . etc.
9. Na penín sula do Nort e e na A ntilh as ão
conh ecida s quas i todas as varie dade s allaclas elo
Sul, ·e xcep to o cond or. A maio r parte elas aves domest icas ela Euro pa têm sido acclimacla e algumas indíg enas torna ram- se d omes ticas. - Nas
costa s elos dois ocea nos abun dam toda s as espec ies
de peixes. Na parte septe ntrional ela penín sula elo
Nort e é impo rtant e a pesca da balei a e do bacalha u.
CAPI TULO

IV

Os povos a.bon:ge11a.s
1. O vasto conti nente amer icano , nos fins elo
secu lo XV, estav a habi tado por uma popu lação
que não seria talvez exag ero calcu lar em mais de
vinte milh ões de indiv íduos .
2. Pelo s seus traço s phys icos caract~rist.icos ,
toda essa · popu lação parec ia guar dar uma certa
appa reric ia de affin idad e e pare ntesco, apen as dis. farça cla pelas diffe renci açõe s que os clim as tam
prod uzi nclo.
.I
3. No No r te, cont a va.m-se num erosa s tribu
s
e naçõ es, desd e o terri torio ele Alas ka a:té o isthm o
ele Pana má. se!1clo princ ipaes , pelo seu estad o de
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adia ntam ento, as famí lias 'Tolt eka e Azte ka,
que
fund aram o impe rio do Mex ico.
.
4. Ao sues te d o· 1\IJ:exico actu al, na pení nsul
a
do Y ucat an, havi a uma vast a e nobr e fam ilia
conhec ida sob o nome gene rico de May as. do mes
mo
medo que as elo Mex ico prop riam ente dito o eram
scb o el e A nauh as.
·
5. Pa ra o ori ente, ás ma rgen s dos lago s e
dos
o-rancles rios. vagueava m mui tas tribu s, mai s
ou
menos nomaclas, que o 1\IJ:ex ico prec isav a ae traz
er
em submissã o. e elas quaes tinh a mui tas veze s
cl~
soH rer violentas a·g gres sões .
G. As ilh as em o·era l eram tamb em povo
adas ,
s~nd o a fam íli a mai s conh ecid a a dos
Cara ybas,
em Cuba, ram if icada pela s .ilha s vizin has.
7. Na A meri ca do Sul. par·ece que a popu
lação a inda -se acha va mais divi dida . em pequ enas
tribu s, espa lhad as eles do Orin oco até as mai s
in- ·
sign ifica ntes .ilho tas do extr emo aust ral.
8. A unic a nota vel e gran de fam ília é a
que
const ituiu Q impe rio elos Inca s, dom inan do toda
a
cost a occidenta1 e impondo o seu pres tigio a mui
tas tribu s vizin has.
S. Em todo o vast o terri torio orie ntal d~
SulAme rica, a popu laçã o abor igen a era mai s redu
zida e disp ersa em pequ enas malo cas, pela mai
or
part e erra ntes , ou quan do mui to vive ndo por
_estações mais ou men os long as nas maro ·ens
dos
gran des . rios e junt o ás ense adas do :::. nnm enso
litto ral.
CAPI TULO

-Or·igens}

V

.tradições} cost ume s
abor igen as

e

· ua-s
lLh'g

dos

1. Estudancl~ os cliv~rsos cara cter ístic os
moraes das populaçoes ame ncan as, com preh ende
ram
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logo os investigador es que ;esta vam em presença
ele uma raça aclventicia. Em pa rte alguma ·encontraram motivos para procurar o homem autochtone. _Si não é prudente exclui r em absoluto
a hypothese ele uma raça autochtone; a pesqui sas
de outra _ordem todavia eleve semelha nte hypothese levar os estudiosos. O hi storiador enfrenta
aqui . com populações que para aqui imm ig raram,
e cuja filiação e até cuja historia a ndamos talvez
em ves1~ras ele ver completame nte reconstruída e
incorporada á histor ia do -rúunclo. Comparando
essas populações, eles elo selvagem fe roz ela Terra
elo Fogo, do anthropopha go elo extremo oriental
elo Sui-A.merica , até os povos seclenta rios do P erú
e elo .l\!Iexico e mais ainda até os habitantes de
muitas elas grandes ilhas ela Oceaúia e elas costas
mericliona·es ela Asia, o nosso espírito estaca a nte
a i1:recusavel probabiliclade,. çle que vamos a])rinclo
o caminho seguido or !~s 1)opulações. -- · ··.. ,·
2. Talvez mesmo que sem grande leviandade
pc-ssamos aclmittir como legitima a hypothese ela
entrada dessa corrente ele povos pelo extremo noroeste ela península elo Norte. chegando á terra ele
Alaska, encaminhan do-se clahi para o Sul, pela
costa, á procura ele climas benignos e fazendo
longas estações por enseadas ·e hahias. E' provavel
que, antes ele se fixarem, conhecessem . todo o immenso littoral elo Pacifico até cerca ele 50°; e
claquellé,!.S paragens, como as geleiras ela zona
ai1tarctica impedissem ou pelo menos clifficultassem o avanço, fossem disseminand o-se pelas
regiões orientaes da península elo Sul. A entrada
destes povos devia ter-se feito por migrações
successivas, durante um longo período; ao qual
seo·uiu-se a phase ele sedentarism o, caracterizad a
pela primeira fixação ele famílias e tribus ás mar"
(.,

..

.
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gens elos g randes rios, no seio ele flores tas opulen tas ou nas ·e nseada s maríti mas abund antes de
pe1xes.
3. D etermi nar a época de taes invasõ es, e
precisa r o m oment o em que elevem ter cessad o,
se ria ele certo aventu rar muito num compe ndio de
hi storia . O que se póde dizer positiv ament e é que
qua ndo os europeus aqui chega ram, os ameri canos
não mantin ham r elaçõe s de ordem algum a com
povos extra- cont inenta es. O que tambe m ~ possível asseve rar é que a cheg:ad a elos g randes patria rchas qúe organ izaram o M·e xico e o Perú foi
pcste ri or á epoca da cessaç ão elas immig rações ; e
não seria permit tielo taxar ele simple s conjec tura a
aff irmativa ele que só numa epoca em que os
povos ela Asia e ela Ocean ia já estava m num alto
g rau ele organi zação e ele cultur a é que esses patriarch as aporta ram á ·A merica.4. As antig·a s comm unicaç ões ela Asia e ela
Ocean ia com a Ameri cà é que não $e poderi a portanto contes tar. E' tal a semelh ança que se
observ a entre a civiliz ação mexic ana ·e a da Alta
Asia, que o abbaele Bol.1rbourg julga que a America é que é o berço elo genero human o. A~s divindades el-a India, já transp ortada s para as grand es
i·l has da l\!Ialasia, . corres poncle m exacta mente ~s
divind ades elo 1/.Iexico ·e elo Perú. ·"A comm unicação freque nte - .diz A . . ele H umbol clt - erltre
os ·dois mundo s m_anifesta-se ele manei ra indiscl~scutivel nas cosmo gonias , nos monum entos nos
r:_reroglyphos! l;~s institu ições dos povos da ÀmeIICa. e ela Asta. No Norte, as trachç ões do diltt ·
. l
VlO
e1·am encont rac as por toda parte ; e até a . lemb~ança ·de um~~ ~abel, que . não se pode dízer q'-te
nao fosse a bibhca porclue corria como
. "h
· .
·e spalh ac1a
pot
omens branco s vmclos de· Icoeste·, U
h" .
. ·
m Isto-

-
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riador descendente de antigos reis nauhas pretende reconstru ir toda a · histeria de sua raça, eles ·
das remotas migrações dirigidas por grandes che'fes, que foram, como na Grecia heroica, adorados
nos templos.
·
5. · Entre esses chefes citar·emos Votan e
JYiexi, assim como um Quetzacoa lt, que se suppõe
ter sido o clir.ector de uma expedição de missionarios buclhistas apertados á America Central.
Deste tôtimo, ainda no temp_o ela conquista , foram
encontrad as muitas imagens, em pictooTap hias e
esculptura s, nos grandes templos e m onumentos elo
Yucatan, principalm ente entre as ruinas de Utatlan, de Copan, de Palenque, de T oll an, ele Cholula,
· ele· ·uxmal, etc. Parece que os ultimes e mais notaveis elos invasores foram os T oltekas e os
Aztekas, cabendo a estes o papel de dorios ela ·
America, pois a eJJ.es se attribuem as mais grandiosas construcç ões e os progressos mais nqta veis
da civilização do Norte. Segundo tradições que
ainda eram conservad as nos tempos ela conquista ,
a antiga capital elos Toltekas, a grande cidade de
Tula, cêrca de cinco seculos antes ela chegada dos
hespanhóe s, tinha tido a sorte ele Troia, arrasada
por tÚ11a. liga geral ele povos subl~vaclos contra o
predomín io tolt_e ka. O Perú teve 1igualtpent e os
seus patriarch as; e como no Norte, o anthropomorphism o ela Grec·i a constituía o fundamen to de .
todo o culto. Entre os. patriarcha s, o ultimo clelles
foi de certo Manco-Ca pac, grande príncipe que
fundou a dynastia elos Incas e organizou o imperio
unificand o· a direcção elas diversas ti-ibus e nações.
Mais vivo do que no Norte, havia no Perú o culto
d~ V esta, praticado com extremo rigor_.
6. Quanto aos costumes, os Mex1canos assemelhavam -se muito aos antigos egypcios. do
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tempo dos Pharaós. · Não l)ossuiam insti-nctos
o·uerreiros' mas os inimio·os
CJUe lhes cahiam
sob
o
o
.
'as mãos, eram sacrificados. Apesar ele mclolet:te~,
exerciam alo·umas"
inclustrias e davam-se pnncto
. .
. palmente ao co111mercio. Eram sobrios. A instttmç~LO ela fa mília era regular entre elles. Os funeraes
~ram celebrados com cer't a pompa. No Perú
não h a via tambem ci vilizacão militar; e ali era
desconhecido o culto sanguinolento elos mexicanos. Os Incas eram benignos como os patriarchas
e g uardavam em escrinio ele ouro a biVlia ela
patria, herança ele l\1an~o Capac. A união conjugal pedeitamente regulada. As inclustrias el os peruanos se reduziam quasi que á ourivesaria e á
ceramica, alguma lavoura e criação. Como os mex icanos, desconheciam a moeda, mas tinham pacii·ão ele valor para permutas. - Fóra dos dois
grandes imperios, vamos encontrar costumes e
usos que parecem cópias mais ou menos desfiguradas dos usos e costumes daquellas populações.
No littoral elo Sui-America, elo lado do At)ãntico,
já cs Tupys ·se estavam reerguendo até o espírito
militar, e o que .melhor caracterizava estes povos
eram as grandes virtudes épicas ·dos heróes ele
H omero. O mesmo se clava nas Antilhas, onde os
Caraybas parecem comparaveis aos Tupys. Os
Fog·ueanos eram os mais embrutecidos e forozes
elos selvagens elo continente. Os Caraybas e os
Tupys praticavam a anthropophagia como costume guerreiro: os Fogueanos por fereza de
brutos.
7. O estudo elas línguas americanas ha de
c?ncorrer muito ainda, como documento eluciclatt~~~ para a so~uçã~ definitiva do problema ·elas
o~_lo~ns ~ ela hls~ona _ desta família de povos. Até
aoo.Ja, pode-se dizer que apenas começaram a ser

v
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estu dado s algu ús idiom as do Nort e. Só ha de darnos tudo , porén1, o phen ome no da. pala vra aqui
,
quan do estiv ermo s habi litad os a cons titui r a gram
mati ca com para da de toda s as lfng uas ame rican
as.
Por emq uant o não poss uímos elemento s para isso,
pois as prop rias líng uas elo No r te ainda não
sé
acha m bem estu dada s. - O que até ha pouc
o
muit os ling uista s julg avam vêr de part icula r e
es. tran ho sobr etud o no syst ema elo To r te não: é
mais
afin al , segu ndo pare ce, do que um cer to num
ero
de phetfomenos com mun s a toda s as língu as
conhec idas num dado mom ento ela sua evolução .
8. A com posiçãÔ poly synt hetic a. por exem plo,
dand o a supp osta pala v ra-p hrase, que não
tem
abso lutam ente unid ade lexica, é um simples
recurs o natu ral ele que têm usad o todos os povo
s. e
ele que talve z os Mex ican os usas sem mais larg
ámen te. - Em geral, as língu as dest e hem isph
erio
deve m ser classifica das entr e as aggl uti nant
es,
send o prov avel que muit as dellas .j á estivessem
entran do na phas e ele flex ão. Entr e os idiom as
elo
Nor te, os mais nota veis são o maya) o az telw) etc.
;
e entr e os do Sul, o kich'ltla o tu,py) etc. As duas
pení nsul as pode m ser divi dida s, para o estu do
da-s
líng uas, em 8 zona s: 1) a do extr emo sept entr
ional; 2) a do Mex ico e Yuc atan ; 3) a de Lest e
até
o Atla ntic o; 4) a elo isthm o; 5) a occidental
do
Sul- Ame rica , limi tada pelas cord ilhei ras; 6) a
do
cent ro ; 7) a orie ntal, comprehenclendo toda
a
cost a elo Atla ntico , ·desd e o Prat a até o Orin
oco;
8) a das Anti lhas .
9. l\!fuitos dos idiom as ame ncan os já apre
seu"tavam prog ress os feito s ·pela prop ria cult
ura
incligené!. O tupy , com o elem ento de estu do, é
~ai
vez a líng ua mais inte ress ante ele toda a Ame
nca.
A orie nte dos Aneles mui tas tribu s falav
am
1

~.
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pa to is influenci.ados pe1
o ayma1.a, C[L,1e er a • a linO"ua
'L
tlo
·ar
o
do
Pe rú . - Fa ct o no ta ve
\ oc
l
e
a
dl
ff
er
en
ç, a
ob se rv ad a en tre as lín
·
d0 Pe ru
g
ua
s
do
~I
ex
ico
ea
pois es ta de ce rto po
d. '
nt o em di an te so ff r.e
u
m
o 1fic aç õe s 'radicaes e pr
of un da s. Ta lv ez mesr
~w. qu e .
no Pe rú , M an co-C apac
in tr od uz iss e um _1
d10ma
novo e m ai s culto , e
qu e se to rn ou ex clt.-ts
iv
o
da s
cla ss es le ttr ad as . U lti
m a no ta be m cu no sa
: um
philologo ar ge nt in o, o
D r. Fi de l Lo pe z_, já
po ud e
co ns ta ta r no kichua ce
rc a de 2. 00 0 r a1 ze~
sa ns kr ita s.

CAPITULO

VI

Es ta do de civ ili:::ação
do s in di ge1ws am.en
.ca no s
1. O m ar qu ez de
N ad ai lla c, na su a pr
ec io sa
AtviERICA PREHISTORI
CA, di z po si tiv am en te
qu e a
civilização elos M ay as
er a · su pe rio r á do s co
nq
ui stadores, e o oper oso ab
ba de B ra ss eu r de
B ou rbo ur g, como já se di
sse,
ob se rv a no Mexico, nã as so m br ad o an te o qu e
o he si ta em co llo ca
r na
A m er ic a o be rç o da ci
vilização. lVIesri1o ·ad
m itt in do-se que o ex ag er o de
ta es op iniões pr-ovenh
a de
se ha ve r at tri bu id o á
ra ça o que só ao es fo
rç o e ao
genio de al gu ns é devi
do (f acto .al iá s m ui to
co m mum em to da a hi st or
ia ) , é fo rç os o to da vi
a co nfe ss ar que po r al gu m
a co isa qu e já se co
nh ec e é
facil ele im ag in ar qu an
ta su rp re sa no s re
se rv a
um a _comp let~ restau
raçã~ ela
A
m
er
ic
a pr e- co lom bi an a ; pms, de fa
ct o, em tu do qu e ca ra
ct er iz a
um~ civilização re
speitavel, os ab or ig en
as da pa rt e
ocClclental, so br et ud o
os do ·N <;>rte, re ve
la m -,se
nu m . ~al _:st~do ~e ~d
~antamento e de
gr
an
de za ,
que _Ja ~ao e n:~1s hc tto
du vi da r de qu e re al m
en te
aqm vm o es pt nt o hu
m an o te r as so m br os
co m pa -

L-

16-

ravei s aos que o abala ram nà mom ento em que se
revel ou toda a maje stade elo antig o genio asiati co.
2. "Ant es ele abord ar outra s quest ões - diz
o refer ido ' Nada illac ( pag. 316) - não pocleri"amos · omitt ir uma obser vação que não eleve ter escapad o ao leitor . T odos os pr ogressos, ele que a
democraci a mode rna se attrib ue a h onra e o p roveito, exist iam entre os povos ela Ame rica muito
antes da conq uista h espan h ola: ausen cia ele t odo
princ ipio ele hered ita ri edade na prop ri edade como
na fam~iia; o comm uni smo no puebl o como no
calpu lli; a omi ssão ( por mai s estra nha que po sa
parec er ) de t odo nome trf1ns mittinclo-s e elo pa i a o
filh o, e poden do pe rpet11 ar en tre os el e cenclcnÚ.: s ;:-.
glori a elos antep assad os : a educa ção em comm um
ele tocl cs os meni nos, sob a unica a utori dade elos
representa ntes elo calpu lli: a electiviclacle ele t odos
os cargo s e ele todos os off icios: - a annul lação ,
em summ a, do indiv iduo em prove ito da comm uniclade." - No Perú , a a utori dade .supr ema era ele
t odo hereclitari a; e mesm o no lVIexico já ·se pr escindi a da confi rmaç ão. - No im perio dos Incas ,
a popu lação dos camp os era divid ida em centu rias,
e estas em decu rias, guiad as ou super inten didas
por um curac a; e ele per iodo em perío do um repre senta nte do Inca visita va. todo o paiz para verificar o modo como se di stribu ía justiç a. e ouvi.r
as queix as elos povo s. - S i bem que de índole
mais doce, a civili zação kichu a par eoe meiw s notavel elo que a eles po\:ros do N J r te, e1:n quasi todos
os ponto s ele vista .
3. As artes meca nicas , a agric ultt1r a; a ~zo
otech nia e muit as elas bella s artes achav am-s e em
certo grau de desen volvi ment o entre os mexi can os confo rme a ttesta m ainda h oje as ruína s ele
sua~ :gran des cidad es. O seu comm ercio inter no
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r evela va-s e nzrs fei ra; a nn
ua es t orn ad as far~·10s~s,
com o as ele T ollan e de Ch
olula . - No Pe~:u, na o
ha indicies ele g ran de com
me rci o; po is, ~lem elas
peq uena s inclus tri as e ar tes
. ex erc_iclas no.s centr~s
cap itaes, a s popu lações elo
1mpe r 10 qu as r .que ~x 
clu ivame nte se da va m á lav
o ur a. - As sim 1:1eSmo as ex ten sas e ad m ira vei
s
est rad as co ns tru tcl as
sob're a cc rcli lhe ira elo s A nel
es att est am os rec ur cs ex tra orclinari os e o pr og
re so da s art es m ec anic as no impe ri o elo S ul.
_..,
.
4. O qu e est á ho j e ma is
elo qu~ tud o att rah mclo as att en cõe elo mu nd o
scien t ifi co é a ma ssa
coloss al ele 1~uin a qu e juncam
tcclo o solo elo ·an t igo l\!Iex ico, sob ret ud o na
pe nín su la elo Yu ca tan .
Pe!o qu e j á e co nh ece . a cid
ad e mà ya ele Pa len qu e
tin ha cêr ca ele oito leg ua s ele
ex ten são ao lon go do
rio Us um acinta ; e isto, me
lho r taJv,ez . elo qu e os
ne ta veis monu me ntos de qu
e no s cc cu pa rem os em
c utr o cap itulo, dá um a iclé
a elo cle sen vo lvi me üto
ma terial a qu e ha via m att ing
ido aq uelles po vo s.A lém de Pa len qu e, nu meros
as · ou tra s cid ad es ha via n::; 1\!Iexlc.o, aclmiraveis
pel as su as pro po rçõ es
e hoje 2in da ma i s pe la som
ma ele pre cio sid ad es ar ch ~ol og icas qu e ap res
en tam as re·s pe cti va s ru ína
s:
preciosid ad es q1.1e, melho r
est ud ad as, lev an tar ão
do pa ssa do aq uelle ass om
bro so mu ndo até ha
·pc uc o descon he cid o.
5c N as art es lib era es ain
da o ge nio elo N ort e
pa rece que sob relev ou o elo
s .peruano-s. Do inc en di~ e ela dest rui çã o c1ue aco
mpa_nhara~11 os co nquistaclc res , alg um a coi sa
sem pre . se co ns ea uiu
sal va r. ~m di ve rso s· mu seu
s da Am eri ca e da 0 Eu rop_a e:::-tstem d ocu me nto s
· ela pin tur a az tek a ·:
111
- llltc s •qu ad ros qu e, si nã o rep res
entat1
c 1' ca ex pt ess~? -~·pat~ ele va da ela ~rte,
revelari1 en tre tan to . a
Oti gm ah da de do ge mo d'a
qu ell a ara nc le
HlSTOR!A DA AMER!C .~
b
raç a.
r

-
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Tambem da esculptura azteka existefn especimens:
idolos; esta tuas de grandes . homens divinizados,
etc. Os 'monumentos e os restos de templos e palacios ·indicam com9 a architectura era · entre os
aztekas talvez a · primeira elas· artes. - Escriptores. notaveis relatam a existencia até de grancles
bibliothecas, tanto no imperio elo Norte como no
Perú; e sabe-se que no Mexico. por cêrca ele 1320
(e portanto 200 annos antes ela conquista) , já t inham o~ aztekas fundado uma universidade, e que
é a ·mesma que ainda existe · na grande capital
mex1cana.
6. De sorte que mesmo no que respeita a
sciencias e a ar~es liberaes, os povos elos dois im perios incligenas, principalmente os elo l\!Iexico.
achavam-se num estado Í1otavel ele desen volvimento. - A astronomia sobretudo h a via no N o r te
attjngido a um alto grau ele cultura. "O histo riador indígena Ixtlilxochitl - diz Naclaillac (obra
citada) - refere que no anno de 5.097 da C r eação
tivera lugar em Hue-hue-Tlapal lan uma grandy
. reunião ou ·congresso ele astronomo~ que fixarani.
a divisão elo tempo como subsistiu até a conquista.
Essa divisão é baseada no movimento solar. O
professor Valentini colloca essa divisão no anno
29 A. C. I\1uitos seculos antes. ela. conquista, . a
America indígena, portanto, conhecia um systema astronomico regular. O anno se compunha de
dezoito mezes .de vinte dias e mais dncd dias complementares, considerados nefastos." "Os calculos
de seus astronomos - diz ainda N aclaillac - .
tinham demonstrado felizmente que o anno ele 365
dias não coi-responclia . exactamente ao mov'imento
solar; de. sorte que muitos sectllos ant:es que a reforma gregoriana fosse aceita na Europa, tihham
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elíes accres cen tad o 13 dia s
a ca da cy clo de 52
arm os. "
.d
7. O esc rup ulo e sol ici tud
e co m qu e cu_Ir av am
de educa r a inf ancia pa recem
ba sta nte cu no so s; e
o que ell es tin ha m f eito
r ela t iva me nte a es ta
g rande qu est ão do en sin o acc
u~ a ele t al n:o do a .
lar ga compr eh en são qu e po
ssm am elos de stm os da
sua raça, que nos lev a a de
pl or a r inc ess antem_ei:te
a cru el e des ast ros a eli mi na
ção cla qu elle ma gm ftc o
especim en ele povo. Pe lo qu
e dizem alg un s i~;:-,vesti
ga do res , mu itos elos proces
sos de ed uc aç ão q:1e temos hoje po r mui to mo de rn
os, era m conh ec ido s e
pra tic ad os dos me xic an os .
O en sin o int uit ivo , mi nis tra do em co mm um ao s
do is sex os ; os jar din s
de inf a ncia, tão preconiza do
s h oje ; lyc eu s e ac ademi as; assoc iações sci en tif
i cas e art íst ica s, mu seu s. etc . - tud o iss o ha via
no 1\II ex ico .
8. T od os esses g r an de s
pr og res sos e tod o ess e
bri lho ele civiliz açã o, seg un
do as t rad içõ es, era m
dev idos pri ncipalm en te aos
az tek as; qu e fo ram , ·
pel o qu e pa r-ece, os ult im
a s co nq uis tad ore s do
N ort e, vindos elo Oc cid en te.
Es tes az tek as co mo
já .dissemos, rep res en tam
.
'
na his tor ia do
Me xic o
um papel an alogo ao qu e
na Gr ec ia co ub era ao s
D ori os, raç a nobr·e, op ule nta
ele fo rçà e de esp íri to.
A s gra nd es con str uc çõ es tem plo s, pa lac ios , mo nu me nto s - tud o ,e ra de vid
o á cu ltu ra az tek a. Do mesmo modo : tud o qu
an to no Pe rú att es tav a
int uiç ão elevada da na tur ez
a e da viela pr ov inh a
dos Inc as, da famos~ ex pe
diç ão de Ma nc o-C ap ac .
9. o. est ad o social da Am
eri ca fó ra do s. do is
gr~ndes 1mperios . oc cid
en tae s .r ev ela va ap en as
mar~r ou me~1or _gr au
de clecadencia a qu e ha via 0
m
desctclo as tnb us, qu e se .d es
ga rra ram elos . do is ex ten sos nu cle os , esp alh an do -se
po r todas·
.
c
rag en s c1o co ntm en te. Em alo
as . pa ·um
•
as
•
ti·I"
bt:l
S ma ts
. no <::>

-
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, bres elo lado do AtJantico perdu ravam , si bem que
desf igura.das, .rúuitas tradiç ões e· muito s usos e
costu mes que r.e lemb ravam a civili zação do IVIexico e do Perú. Entre tanto , mesm o essas tribu s
mais nobre s f oram recha ssaclas pelos Euro peus e
estão desapparecendo ~·e m nada have rem deixado
que indique super iorida de ele cultu ra. não obstante muito s ele taes póvos se have rem er gu ido
por esfor ço propr io á reacç ão contr a a clecaclenci a
soffr Wa. - Os unicos vestíg ios que se encon tram
ele antig as tabas no Sul, são cemi terios e sambaky s ( iguae s aos lcjô!?e·n môdd ings ela Eu r opa ).
Nos cemit erios não se enco ntram verda deiros tumnlos, como acontece no N orte- Ame rica; mas
apena s con1bros de terra e igaça bas (vaso s em que
colloca vam as .nmmias elos mortos) . Nos samb ak.Ys, alem de ossad as, acham -se inst rume ntos de
pedr:·a e de madeira, e objectos ele uso clome stico .-P ortan to, separ adas do M·exico e do Perú , as numero sas tribu s que vivia m no conti nente apres entavam pela mai or parte. todos os carac teríst icos da
barba ria regre ssiva , algum as entra ndo j á no perí odo subse quen te do prime iro seden taris mo e
muita s dellas, as do centr o princ ipalm ente, havi.a m
descido á nonia dia.
CAPIT ULO

VII

1. Os doü gran des únpen:os amer icano s.

o' M exico

1. O impe rio elo Mexi co .era um vasto e flores<7·ente paiz que «:ompr~·hendia quasi toda a
band a occid ental da Ame rica do Nort e até o
.
'
isthm o. ~ Fôra . a princ ipio habit ado por nume
rosas
tribu s que ·em diver sas epocas havia m invad ido o
conti nente ; entre cujas tribu s citam -se o~ Tolte -

Q
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kas os Acolhuas, etc. P or ultimo (talvez pelo
cor;·er elo decimo seculo da era christã) chegara
ao lv1exico uma grande raça intelligente, operosa e .
já .em notavel g rau de cultura: os A zt~kas, a
qu em o Mex ico submetteu-se, e a quem !I~?u c~e
venclo o que tinha ele mais .aclmiravel a CIVIlizaçao
elo im peri o no mom ento da chegada dos hespanhoes·. - Q ua nto ás origens destes invasores nada
se tem apurado ainda clef initivàmente: o que está
erif icaclo é que, tanto a índole da civib zação
mexicana ( comprehenclenclo t odas as manifestaçõe elo e pirita da r aça - r eligião, literatura,
a rte, costum es, politica, etc.) como os monumentos deixados pelos Az tel-::a s, accusam uma affiniclacle tão curiosa e um cer to ar de família com
t udo que se tem encontracl0 e o mais que se conh ece elo antigo E gypto, que chegam a impressionar prof undamente os sabias. Entretanto, as semelhanças notadas nem sempre se referem ao
Egypto, mas tambem ás grandes ilhas ela l\IIalasia
. ( a Java e a Bornéo sobretudo ) e ao sul do continente asiatico. De sorte que ha ainda muito a
e?tudar-se para que tenhamos liquidado este ponto
· até agora obscuro, e ·a respeito do qual não seria
prucl~nte affirmar nada de positivo.
·
2. Com a entrada dos Aztekas, teve o Mexico
~norme e rapiclo ipcremento. Elles disseminaram
logo por todas as populações o conhecimento de
· muitas artes, officios e inclustrias; e ainda " nos
tempos ela conquista eram correntes ali as tracli- ·
ções qu~ attribui~m ~os Aztek~s a i~ltroducção do
que hav1a ele ma1s utll e mais notavel 110· Mexico.
Da~a c!~ che~·acla elos Aztekas a construcção ele
muitos elos grande~ templos cujàs ruínas têm sido
descobertas; elos colossaes monumentos que . cordam as pyramicles elo Ea,.,. )tO. ele
"t · · 1 e
1
11
t:.J
,
1111 os pa1a-

-

22

cio s, etc. Os Az tek as fun dar am tam
bem o gra nde
cqm me rcio ent re as div ers as zon as
do pai z; lev antar am num ero sas cidades imp ort ant
es, ent re as
qua es a cap ital elo imperio, sob o
nome ele Ten ocht itla n," num a par agem ma gní f ica
jun to ao lag o
Tez cuco, na par te occidental, ond
e o ter r·eno se ·
eleva em am phi the atro . Par te da
cidade , talvez: a
ma is not ave l, f icav a em pequen a
ilha , no meio do
lago; e div ers as pon tes com mu nic
ava m ess a ilha
com ê0:S ma rge ns do lago. Os via jan
tes ain da hoj e
são una nim es em rec onh ece r que
'o pan ora m a ela
cap ital me xic ana é rea lmente uni
co em tod a a
ter ra. "O s num ero sos palacios elos
imp era dor es diz um hist oriaclo i~ - era m tão ma
gní fico s que os
hes pan hoes julg ara m ver ali rea
liza das tod as as
ma rav ilha s que tinh am lido nos rom
anc es claquell a
· epoca.

"

3. A cid ade elo Me xico pod eria

con tar um a
pop ula ção de cer•c a de 60 a 80 mil
alm as nos fin s
do secttlo XV . :JVIa is pop ulo sas elo
que a beiJ a capit.al azt eka , hav i_a no imp erio mu
itas out ra s cidad es, com o Pal·enq ue, Tol lan ,
Ch olú la, Ut atla n,
Co pan. Iza ma l ( um a das cidades
san tas elo imp erio ). Ak e; Me rid a, lVIayopan , Ux
ma l, Ka bac h,
Ch ich en- Itz a, etc. As cid ade s era
m adm ini stra das
com cer ta aut ono mia : os rep res ent
ant es imm edi atos elo imp era dor qua si se lini itav
am a inspeccionar os ser viç os publicas. Os dec
reto s em ana dos ,
ou dir ect am ent e da côr te, ou vot
ado s por c01·pora- ·
ções off icia es. ou sci ent ific as e
prómulgaclos pelo
imp era dor , já com pun ham um cor
po ele dou trin as
ou ele dis pos içõ es equ iva len tes aos
sos cod igos.
b impera dor era o unico e sup rem o rios
P<?cler: a aut orid ade , nas div ers as esp her as,
era exe rcid a · por
del ega ção clirec'ta elo · imp era dor .
A principio, o
imp era dor , par a ass um 1r o exe
rpc 10 ele sua s

~
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hn1 cções: pre cisa va de que ·:as
f se a in ves tidu ra
sanccio nad a pelas clas ses alta s, isto
é, pel os g:te rrei r os e pelos sac erd otes. A clas se
dos gue rre iro s
f oi logo a nnullad a e a elos sac erd
o_tes . pot~co a
pouco f oi cedend o tod as as prerogatl
v~-s: de mod_o
que na epoca elo descob rim ent o já
h;:tv~a a her edi tari eda de plena, ind ependente ele san
cça o.
4. P ócle-se diz er , por tan to, que
for am os
Azt eka s que org ani zar am definitiv
amen~ o imperi o elo No rte. Com o era nat ura l ,
tive ram _e:les
ele ,-en cer um per íod o não pou co
lon go ele ag·t tacõe
.• s intestin as ' até sub me tter em e r eun irem sob a
aut ori dad e imp erial os div er sos _ peq
uen os pov os
que ·occ upa vam tod a a zon a cio Qes
J~ éJté o isth117-0 :-r··1 •
e out ros ele g ran de par te elo cen tro
elo con tine nte .
_!\. ma iori a desses pov os ( sob retu
do os do . Yu t·a ta n ) não dei xav am ele ~er a sua cul
tur a ; e ain da
hoj e. ent re os monum ent os que res
ta m e no me io
cla·s ruín as eles que f Qra m der roc ado
s, distingm~--se
os que são devidos a epocas ant erio
res á che gad a
eles Azt eka s.
5. Esp ecia lme nte elo Yu cat an par
a o Sul se
enc cnt ram mu itos ves tígi os das raç
as pri mit iva s;
e ·t1111a circ uns tan cia not avel é que · os
te~11plos par ticu larm ent e, ao con trar i o elo qUe par
ece na· reg ião
em que se con cen trar am ma is as ma
nif est açõ es elo
-g·e11ic azt eka , atn ·ese nta m sem elh
anç a be~11 assig nalacla com os tem plo s ele Java e
ele Bo rné o. Os
tem plc s me xic ano s dev ido s aos
Az tek as er·a m
ccnstruiclc s cem a me sma fór ina elos
vel hos tem-'
pie s elo_ Egy pto , com pos to·s de gal
eria s e· rec into s ·
successréos, c_acla Ut?T des tina do á
ce're'n1on.i a di..:
ver sa e e~pecml el_o cultQ ~ ?s mu ros
dos templo.s e
eles pal
. acw s mex1canos tmh am .. com o os· 1
cos
eKypc10~, em alto -rel evo; a ):lis
taria das o·u erra s e
elos· her oes·. Em sum ma : com o lião
adr ;itt ir, ao

' ".
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men os por fund amen to de susp eita razoavel, esta
coinc idenc ia de ser o IVIexico o unico paiz elo globo
em que se- vão. enco ntrar pyramicles que parecem
tran spian tacla s ela terra elos P ha raós ?
6, Em vasta s regiõ es do lado elo Oriente e elo
extre mo Nort e, ficar am por muito temp o num er osas tribu s sepa rada s do Nlex ico. Essa s tribu s
tinha m de ser afina l tamb em subju gadas, e não
f ci sem g rand e traba lho que s·e cons eguiu , ou rechassal~ s para longe ou man tel-a s respe itosa
s a
cust a de rigor . A inda no mom ento da ch eo·ad a ele
C01·tez, vemo s · como bem vizin has ela capit al elo
impe rio havi a naçõ es que conser vava m lemb ranç a
ele viole ncias soff rielas e nutri am desej o ele repr esalia s e clesf orços cont ra a prepotenci a elos dominado res. Entr e essas nações avul tavam aq uell es
Tlas calan os que se allia ram aos in vasor e cont ra
.M ontez uma.
· · 7. Este s Tlas calan os, ao cabo de algu mas
lutas cem os h espa nhoes, fizer am paz e allia nça
. cem Cort-ez, f orneceli.do logo ao aven tu reiro seis
mil g uerre iros para comb ater cont ra · o l\1exico.
Além dos Tlas calan os, outro s povo s offe r ecera mse ao capi tão hesp anho l, alleganelo semp re o odio
que vota vàm _a Mon tezum a, cuja tyran nia eram
obrig ados a · supp ortar . Um dos ca-ciques que se
apre senta ram a Cort e.z cheg ou a dizer -lhe: "~os·
sos filho s mach os nos são roub ados para o sacri ficio aos deus es; n9ss as filha s vão serv ir a l\1:ontezum a e a seus offic iaes. " Com o s-e vê, não se poderia dar uma situa ção- que mais favo reces se os conquist ador es. Com seisc entos hom ens, Corte~ ·poude
assi-m conq uista r um vasto e i-iquissit)1 0 impe rio.
8. Outr a caus a que deu luga r á qued a do im~
perio elo :~'{orte foi talve z a índo le mesm a ela civilizaçã o mexi cana . O impe rio acha va-se num a phas e
c.

'· ·
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especial ele sua evolução histo rica
phas~ ca~
racte ri zaela pelo afrou xan1 ento e quem . sab.~ Sl
pela ause ncia ele espír ito milit ar. Não hav1~ a11, no
.
seetd o XV . casta de guer reiros, e a prop na class e
sace rdotal, como já disse mos. tinha perd ido todo o
,_,cu a cendente . conc entra ndo-se no impe rado r
tcclo o pccler. Nem por trad ição se sabia ~i quer
que em teml) o algu m tivessem tido os me:x:1c~nos
in tuit s ele expa ndir para o Sul o seu dom mto; e
isto quan do é certo que elJ.es conh eciam d"l Perú ,
pois derri bada per Cor tez a dyna stia impe rante no
l\ilex ico, fo ram muit os prínc ipes asyla r-se na
côrte elos I ncas .
9J, P ortan to, com o que para não desm entir o
espír ito ele segre gaçã o nota do entr·e os povo s elo
ext r emo da Asia , os mex icano s limit avam -se. como cs chins . a viver isola dos e tão paci ficas e
tranq uillos quan to lhes era possível. No mom ento
em que se apr·esentou um a raça forte e prep arad a
para a g uerra , a perd a da inde pend encia ·e a com p)eta subm issão foram o resultaclo fatal do elesaperc ebim ento , em que se acha vam , ele m•eios ele
defes a. Assi m que com o s·e u puúh aclo de h omen s
clesembar·cou nas costa s elo :Niexico, trato u Cort.ez
·
de ganh ar ascen dente sobr e o espír ito elos indíg enas. Mon tezum a, infor mad o ela inva são envw u
·
.
'
incon tinen te a Cort ez um ele s·eus prep ost os, e
ccmo soubesse p~r este elos inten tos elos hesp anhoes, ordenou-lhes que se retir ass·e m elos seus domini os. :Nias o chef e hest) anhol a'van çou pelo inte~
rior e cons egui u entra r na capit al elo .imp erio em
1519, como . um sob·er~no trium phan te .. De.p ojs· de
algu ma.s lutas , Cort ez z.poderou- se defin itiva ment e do ' ]\!Iexico, fazen do .pere·c er- ele man eira
barb ara o ultim o impe rado r Guat imoz in, filho de
.

-
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Mo nte zum a, com que m fin dou , por
tan to, o lmp erio do N arte .
CAP ITU LO

VI II

2. Os dois gra11des únp eúo s mn enc
ano s. O P erú
1. A vas ta ext ens ão ela cos ta
bÇJ.nhacla pelo
oceano Pac ifico, eles elo arc hip ela
go das P.er ola s,
no gol fo ele Pan am á ( cer ca ele 8°
el e lati tud e N .)
até as" ilha s Chiloé ( cer ca ele 45°
ele lati t ude a ustra l) era um pai z populoso e flo
rescen te nos f ins
do seculo XV . Com o no Me xic o,
ali expl ora vam se min as abu ncl ant issi ma s ele our
o e de pra ta os me tae s que a art e · indíge na
apr oveitav a em
obr as magnifi.cas, e. que par ec iam
te r i1os dois imper ios am eric anos o vas to uso que
tem o fer ro na
inc lus tria moder na. Até .cê1'ca do X
sec ulo da nos sa
era , este inim ens o pai z fôr a hab itad
o por num ero sas trib us, talv ez elas pri mit i va·s
que inv adi ram o
con tinente.
2. Pel as trad içõ es que tem sid
o possível colligi r, ess as tri~us ach ava m-s e ma
is deg rad ada s ei11
cul tur a · do que as do N ort e ant erio
res aos Az te. kas ; até .que chegou ao P erú um
a gra nde expedi.:.
ção vi.n da do occiclente, e . cuj o
che fe, J\1a úcoCa pac , tor nou -se um per son agem
.len dar io, fun da. dor da dyn ast ia que r ein áva ain
da . no mo me nto
da con qüi sta. -.- Co nta va- se que
J\1anco, · aco mp anha do de sua mu lhe r, Ma ma Oc
ollo, app are cer a
·na s ma rge lis do lago Tit ica ca,
dizend o-se sêr es
ext rao rcli nar ios , filh os ·do · Sol,
ma nda dos áqu ella
ter ra par a livra1~ qs hom ens dos ma
les que os aff ligia:m. Os per uan os, em est ado ele
qua si com ple ta
bar bar ie, sub me tter am -se com
'cloc ialiclade aos
niy ste rio sos ent es, obedecendo-lh
es as mm1mas
ordet1s, cóm ó si fos ser n emissario·
s ele De us .

.....__~ ---~- ~.l-~--~~:_
._

-273. Quanto á

proveniencia desta· expedição
nada é Í;ossivel affirmar-se positivat~ente. _O que
sem r eceio de illusões, ou ele er ros, pode acl~a~~ar
se é que Manco Capac não veio da mesma :tvthz~
ção ele que procedúam os fundadores do tmpeno
elo l\t[exico. Basta, para que nos cn nvençamos
di sto, comparar a or gani zação social e política, e
mesm o todo o espírito ela civilização azteka com o
ela civilização elo P et:ú. E mquanto no imperio do
N or te encontramos os vestígios mais vivo'J e mais
incontestaveis - elo Egypto, devidos a os Aztekas,
- e ela Inclia, attribüidos aos invasores que precederam a esta ultima raça: no Perú, as instituições fundadas pelos Íncas têm ' uma bem clara
;Lpparencia de affinidade com as instituições que
H oang-Ti estabel ecera na China. O imperador legendario fund ou no extremo oriental da A,s ia o
culto do Ceu; dividiu o E s'taclo em dez províncias.
subdivididas cada uma dellas .em dez departamentc:s, cada departamento em dez · districtos e cada
clistricto em dez cidades.
4. N o · P.erú encon tramas uma organização
semelhante. O paiz era d.i vidido em provmcias, a
·província em centurias, cada centuria em dez declll·ias, composta cada clecuria ele dez famílias.
Como na China, o prirneiro dever entre os peruanos era dar ao Sol testemunho ele reconhecin1ento ·
o segundo era. recorc~ar com veneração os antepas-'
sados. Na Chma, o Imperador era honrado como
filho do Ceu. e pa.i de toda a nação: no Perú, 0
I~1ca, descendente ele Manco-Capac, era tido como
ftl~o do Sol. "Regimen ele equiclacle- diz um hi'stonador sobr·e o ·estabelecido na. China - quasi
sem,pre de doçura, sob o qual desenvolveu-se
0
bem-estar elo povo." Exactam.e nte como
· · ·
0
l\1anco funclára no Perú.
q~te . .

-
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- 5. Por outro lado, verifi ca-se a inda que, como
na China antig a, a classe sacerd otal propr iamen te
dita não existi a no Perú, onde o Inca, verda deiro
patria rcha, absohria todas as fu ncções. - Entretanto, uma institu ição notad a no im perio sulameri cano parec e· que não se encon trava na Chi na:
o culto ele Vesta . Só na Inclia é que pr im ei ro
teve larga. -expa·n são o culto ela natur eza. Comqüant o propr iamen te o culto ele Vesta n8.o
existi ss~ si não entre os R oman os, a sua o rig em
remon ta-se ao antigo O ri ente. Teria ele facto
desap par·ecido na China algum a fôr ma. algum a
antig a lembr ança desse culto, oriund o da. Asia
occiclental, de onéle a liás prov inham os grand es
fact or.es d a civiliz ação ela China ?
S. Effec tivam ente, a lém. ela semel hança ou
analo gia que apres entam a Inclia e a China antiga
em tudo que se refere á organização politica, devese ainda recor dar que nos A nnaes e nos livros
sagJ~aclos elo Celes te Imper io, havi a regist radas
tradiç ões é1ue attrib uiam todos os grand es inven tos. costu mes e leis, etc. , a homens vindo s elo Occidente . "ele-s paizes situad os perto elo moúte Mero u,
no Tibet '. E porta nto, nada mais natur al do que
admi ttir que positi vame nte a China devia ter ela
Inclia receb ido imme cliata influencia. - De sorte
que parec e não haver levian dade em dar, ao meno s
como suspe ita, que a exped ição de Manc o-Cap ac
proce desse do sul da Asia . Seme lhante suspe ita
se funda ria mesm o em outro s factos bem valios os,
elos qUaes o meno s impo rtante não seria o que se
verifi ca com assom bro elos estudi osos, do paren tesco et;tr·e a lingu a dos Incas , o kichu a, e o
sansk rito.
7 • .lV.Ianco-Capac, tendo , pois, conse guido impôr-.s e, reuni u Jogo em torno ele si as divers as
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tribus que povoavam toda a- vasta regiã?. indicada. _
Começou a organização social e P?llttca, pelo
culto elo Sol, como se disse; con strum templos;
funcl u a capital do ü~1peri o a g rande cidade de
Cuzcc, sobre paragem bellissima, na en~o_s~a .de
uma scberba montanha e perto do lag-::> ftttcaca.
iVIa is tarde. fo i f undada, cerca ele 300 leguas ao
norte ele Cuzço, a cidade ele Q uito. Segundo tradicões correntes, fo ram 1\llanco-Capac e l\-1ama
Ocollo qu e ensinaram aos peruanos as diversas '
. CJ
artes e inclustrias que os mesmos con h ectam quando ali cheo·aram
os h espanhoes, principalmente
a·
b
.
agricultura e a fiação ele tecidos.
.
8, Manco-Capac estabeleceu a divisão dos
povos, não. por classes. mas por grupos ele família s ; instituiu todas as ceremonias elo culto; deu
leis regulando o estado civil e a punição elos crimes; construiu muitas obras de _?erventia publica,
e iniciou outras, cDmo a gigantesca e aclmiravel
est rada que, ao longo ela cordilheira dos Aneles,
ligava Cuzco a Quito, obra colossal terminada por .
I--I uayna-Capac, um elos mai-s nota v eis descendentes e successores ele 11anco. ,__ Os peruaúos ficaram adorando os Incas como uma estirpe divina e
levantaram templos a 1\llanco e á sua esposa.
9. Mas não demorou .que entr-e os élescendentes elo legislador dq Perú se manifestasse. a cliscorclia. QuanclD PizarrO desembarcou ali, o imper1o
elos· Incas achava-se dividido: em Cuzco reinava
Huascar, considerado, além de pri.n1oo-enito filho
e legitimo successor ele Huayna; . em~uant~ rei.:.
nava em Quito Ataliba, filho tambem ele Huayna
mas de_ união cuja legitimidade era . contestad~
pelo r-e1 ele Cuzco. Esta discorclia chegou ao ponto
ele_ clesg?star os peruanos, pois, conforme as· leis
o tmpeno era um e indivisível. A . dis~orclia do~
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prín cipe s degenerou logo ern gue rra civil
san gui. nole nta ( por cerca de 152 9). H uasc ar
atac ou o
irm ão; mas Ata liba , que se havia prevenid
o, vem
a seu enc ontr o e vence-o, fazendo-o pns
wne iro.
Triu mph ante , Ata liba mos trou-se cruel
e deshuman-o, chegando a exte rmi nar a descend
encia legiti hla dos Inca s, pou pan do ape nas a vida
a seu
des ven tura do rival. - F oi neste momento
que os
hesp anh oes se apre sen tara m no Per ú, em
1532.
CAP ITU LO

Mo num ento s

IX

snbsist-entes da á vili.::ação
P1'e-col01nb1:ana

1. Ent re os mon ume ntos mai s nota
veis que

rest am ela Am eric a pre-col_ombiana , é prec
iso colloca r os teocal,Ji ou pyramieles do Mexico.
A pyr amide de Cho lúla (a cêrc a de dez milhas do
pueblo
de los Ang elos ) mede 1.440 pés quadrados
de base
e cob re por tant o uma sup erfí cie quasi dup
la da da
gra nde pyr ami de ele Cheops. Dão-lhe uns
, como
IV(ayer, seg und o N adaillac , 204 pés de
altu ra;
out ros, como Hum bold t, apenas 177 pés.
2. A pyr ami de Xochicalco, a 75 milh
as a
sud oes te ela cap ital mex ican a, mede de 300
a 400
pés de a;ltura. Nes te mon ume nto ha blocos·
de gra nito tão volu mos os e pesados, ·que não se
comprehen de com o fôra m arra stad os de l-onge e
ergu idos
á altu ra desc~mmunal ern que se acham.
Além
diss o a pyramicle Xochicalco apre sen ta
a 'Parti-·
cula rida de de sua fórm a ova l; ·e ·dizem os
viaj ante s
que vist a ele. long.e, figu ra um verd ade iro
monte,
cob erta de veg etaç ão. ·
·.· 3. Em todo o solo elo Mex i co enc ontr
am- se·
mon ume ntos des ta oi·dem, ·m ais ou men
os ·not a-
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ve1s. Alo·uns já fora m estr aga dos , poi
s o h?merr~ a
nad a re~peita qua ndo obe dec e a. imp
ul~os mfe nores da amb ição ele fort una . l\IIUJ ta
c01sa, , ent retan to, se pócl e ain da estu dar e não dem
orar~ que o
esf or ço el os com r)ete ntes n os r eve l.e
tod a a Imp ortanc ia da anti ga civi liza ção m exican~
.
4. A s py ramicles do N orte-A m enc
a, pelo que ·
j ~t se tem pod ido ver if icar , era m d esti
nad as a ~er
vir, com o a do Egy pto , ele tum ul os
par a os re1s e
par a gra nde s hom ens . E m algu ma s clel
las, es~ava t?
assio·na laclos os dias elo ann o e as epo
cas do- mo vtmen~o sola r. P or meio de esc ada rias em
esp iral
ia-s e até o ci mo t r onc ado d essa s pyr
ami des ; e ha
indí cios ele que mu ita talv ez h ouv esse
m · serv ido
el e pon to ele obs erv açã o astr on omi ca.
·
_
5. Dep ois elas pyr ami des, os mo
num ent os
ma is dig nos de not a era m os gra ndi
oso s tem plo s,
che ios, com o os do Egy pto , de insc ripç
ões e alto s
rei·evos,_-e hoj e red uzid os a ruín as. Era
m em ger al,
com o os ela terr a dos Pha raó s, con
stru ido s em
fórm a ele gal-erias suc ces sivà s, cad a
um a dell as
des tina da a fun cçõ es esp ecia es. ·Em . um
a das gal erias 'elo mag nífi co tem plo da cap ital
mex ican a, figur ava m , alin had as em 01:clem . chr ono
log ica, as
mtÚ11ias elos imp erad ore s e as esta tua
s ·do s patria rch as ·e elos herÓe$. Em, mu itos
pon tos do
1\!Iex ico enc ?ntr am- se ain da mu itas
estatu tas ( algum as fun dtd as em arg ila) e pic tog
rap hia s de
Vot an, de Me xi, ele Que tzac oatl ,
ado rad o est-e
com o inca rna ção de Ton aca teat l - a
serp ente -sol .
Julgan~ a_lg~ms que este Que tzac oat l
foi o che fe .de
un_s mts swn ario s bud hi-stas che gad os
ao paiz .
6. Out ros tem plos , · cuj as útii as
têm. sido
1
.clesoobertas, asse mel ham -se -aos anti<
Yos tem pl
1
, l
o
c e J. ava , c1e B Qnleo,
os
c e Stlm atra e . do
Ind ost ão;
como o gra nde tem plo ele Pal- enq ue
·
, qtte pat.ece
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, na ilh a ele
um a cop ia exa cta _d o de Bor o-B ou- Dor
sido ante Jav a. Est es templ os talv ez dev am ter
cu ri osid ade
ri ore s á civi liza ção azte ka. - U ma
elo Me xico : a
tem sido not ada em alg uns tem plos
cru z. I-Ia ia
exis tenc ia ele num er o as f igu ra.s ela
lo da Cru z, em
at~ um tem plo con hecido por T emp
ões elo emraz ão do gra nde num er o de rep roclucç
o nos mu ros
blem a chr istã o, tan to ncs alta res. com
nos mu ros
laú~·raes e no fro nt espicio. Tam bem
infi nid ade ele
e no fr ont esp icio dos tem plos hav ia
m um elos
hier ogSy pho s e figu ras hum a nas. E
e uma cab eça
tem plo s que têm sido estu dad os vêfór mas . ree. dois tor scs qu e, pela per feiç ão elas
o de um vicor dan i ·a arte g reg a, segund o o juiz
·
sita nte.
tod o o
7. As ·ruí nas de g ran des cida des em
bem not a veis .
· terr itor io elo ant igo Me x ico são tam
as, ciLam-se
Ent re as ruin as que têm sido visitad
ele Cop an, ele
as elas ant iga s cida des d e U ta tlan ,
·etc. As pro Tul a, ele Chi che n-I tza, ele Pal enq ue,
eram colospor çõe s elas dua s ulti mas sc-bretuclo
encont ram -se
saes . Por tcdo o solo elo Me xico
es pes qtii sas
rui nas ; :e é de crêr qu e nov as e pac ient
cl'a rte a ind a
ven ham r eve lar mon um ent os e cbr as
não ·c onh ecid os.
1i1o num en8. No Per ú enc ont ram -se pou cos
não t êm a
tos. As ruín as ele cida d es par ece que
era m mui to
imp orta nci a elas elo Nor te. Os tem plos
Mex ico. Tal ·inf erio res, com o obr as cl'ar te, aos do
-intihuatana,
vez mai s dig nas de not a seja m as
lado , e que se
gra nde s r och edo s cujo cim o era nive
açõ es astrpjulg a tere m sido des tina dos a obs erv
arte fac tos de
n omi cas .No que o Per ú é fert il é em
de met al. - "•·
uso d ome stic o, tan to de arg ila com o
elas mai ore s
Con vém ind icar airi da com o um a
ada s qu_e elles
obr as .dos Per uan os · a rêcle ele estr

cheo·aram a construir, principalm ente a grande
. est1~1cla el os A neles entre Cuzco e Q uito.
dois boTaneles imperios elo Paci9. F óra elos
.
fic o. apena Ya mos encontrar em todas as outras
di ver sa s r eO'iões ela Am eri ca obj ectos insignifican tes . apenas ele valor para mu seus ele a rcheolog 1a ou ele a nthropolog ia, taes com o armas di versas ele g uerra e ele caça, alg un s instrumetúos ele
pedra , urnas f unerarias, etc. 1\ll onument.os prop ri ament e di tos não ex istem, e nem seria 01-a tural
que existissem, visto como a phase ele desenvolvimento. em que se acha vam as numerosas nações e
tr ibus selvagens, nào o permittia.
CAPITU LO

X

no

Physionom ia p'Olitica gerai do couúnente
1nom ento .da chegada dos E uropeus

1. O que caracteriza a phase elo seclentarisi11o

e. a segregação, o espírito ele isola m ento, e uma
quasj completa clesiclia pela i)ropria defesa . Nesse
estado achava-se a Inclia quando foi conquistada;
e a propria: Ch ina mal revelava pr·eoccupações ele
resistencia a ataques ele inimi gos·: o seu desejo ele
sccego a levá ra até a construcção ela grande .
muralha .
2. O Nlexico achava-se em condições semelha~1tes qt~anclo f:oi _invadido. Uma população ele
mais· ele ·Gmco rmlhoes ele almas deixou-se conquistar por 600 homens. N ão tinha estabeleci.:..
n~ent~s militare~ , nem for_tificações ele defesa, e
·
·. ca tlt1t'c a 1111·1·1-c1a
oro·amzaclos
nao tmha exercitas
o
.
regular e effecttva, si merece . tal nome era
·a
'·
guarda elo imperador.
HISTORIA DA AMERICA
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3. Em rtgra, para manter a defensiva, todos

os homens capazes toma vàm o ar éo e a flecha ,
mas sem noçãp da arte da guerra, e sem · tactica
militar nem disciplina. Além ela clefensi va, iam
bandos armados n.o momento, até a per seguição
das tribtis que vivia1Í.1 a léste.
4. O Perú ad1ava-se num estado anal og o.
Pód~-se dizer mesmo que ainda era mais pac if ica
a índole da sua população. Apenas cêrca ele um
secu]o antes ela conquista, alg uns dos Incas haviam P!·ocuraclo - mais domar os ímpetos ao·gressivos elas tribus vizinhas, sobretudo elas ela
Araucania - do que propriament e f azer sobre
ellas o que se chama conquista.
5. O que é positivo, pois. é que no lado occidental havia - organizados e prosperas - os
dois · grandes imperi.os. Entr·e o lVIexico e o Perú,
na região elo isthmo, viviam popúlações sem o·o- ·
verno regular, e si não sob o domini o elas duas
nações, ao menos dellas afastadas e cont idas em ·
seus instinctos pdo receio natural elo fraco ante o
n1ais forte.
6. Para o Orienté elo Mexico, viviam ta,mbem
muitas tribus separadas ela civilização azteka, algumas na condição de verdadeira vassalagem refractaria, e outras inteiramente isoladas nas regiões mais boréaes, onde o f rio era a sua maior
garantia ele defesa. Nas margens dos grandes
lagos e mar.es interiores do N orte· ficavam essas
para sempre estranhas á evolução ela corrente
americana e cada vez mais degradando- se.
7. O mesmo acontec.eu no Sul. Para o oriente das cordilheiras, numerosas tribus haviam-se
estabelecido , talvez logo depois elas grandes invasões. Umas degradaram -se tanto que apelias conservavani os habitos. ela pesca e da caça e alguns
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visl umb res ele tradições. Fix aram -se esta
s, por
esta ções mai s ~·u men os longas , ás mar
gen s elos
g rand es rios do interior , fug indo aos inim
igos e
vivendo com o povo exp atriado, lem bran clos·e ape nas talvez ele algu ma patr ia anti ga, ou
de que
tinh am tido alguma coisa por que pod
iam sus pira r.
8. Out ras tr ibus , mai s dist anc iada s par
a o
extr emo oriental , da nom adia pas sav am
ao per ioclo ele amp la exp ans ão do inst inct o gue
srei ro.
Procura vam con tinu amente as mel hor
es par agen s, ond e mais abu nda ssem elemento s
de sub sist encia. Nas cost as elo A tlan tico, a pha
se mili tar , sobr etud o na zon a tem pera da, acce
ntu ava -se
rapi dam ente . N o mom ento da con qui sta,
esta s
tribus viv iam em lu tas con stan tes, disp
utan do- se
umas ás . outr as a posse das dive rsas regi
ões.
9. Tod os estes pov;os que fica ram seg
T~gados
elos dois imperios eram compl etam ente selv
age ns.
A unica auto rida de. entr e elles era a do che
fe
'
baüe rreiro ou a elo patr iarc ha. Em mui tas trib
us tal autori dad e era herecli ta ria. Na ·ma ior par te,
por ém,
o ma~s fort e e mai s valo roso nos com bate
s é que .
exercia o mando.
CAP ITU LO XI

P1'ogno stic o sob re o dest ino pro vav el
da c·iv-ilização abo-rige na inte rr01 npid a
1 · ?s
povos elo Orient~ não têm 0 esp írito de

•

pro~elytlsmo que , por assi m dize r,
pre stou ao
Occtd.en te o eno rme serv iço ele I)Ôr em
.
.
_
. .
povos e I ~ç.a~ m:_utas vez·es bem dist inct 1e1aço es
os. E or
lSS~, as_.ciVlhzaçoes da Asi a são profundé
l!me~te
ca'l acteilzaclas pelo seu exc lusi vism o
p,
.
o d e-se
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dizer que até hoje, -quasi todas ainda . são para nós
verdadeiros mysterios; pois apenas no seculo
XVIII, e mais esforça·clamente no seguinte, co' meçamos a c01,1hecel-as.
.
2. 1\llas, s'upponclo consta tada a origem asia,_
tlca elos dois grandes imperi os americanos (si bem
que a invasão azteka no Mexico pareça ter t ido
outra proveniencia) · ser á preciso acll~1ittir que a
civilização elo continente ti vesse ele desenvolver-se
e ele a~·e ntuar-se corno as ela Asia? Por outros
termos: o 1\llexico e o Perú continuariam por
muitos secul os a evoluir sempre no plano em qu e
se achavam n o m omento ela conquista?
3. Tudo parece indicar o contrario ; isto é,
tudo parece indicar que a situação elas duas naçõe
ela A merica anela va
vesperas de uma g rande
mudança ele rumo historico· - A lg umas elas tri-bus que, fóra el o Mexico, viviam sob a pressão ela
autoridade imperial , já procuravam faze r a llianças e n~re si, com intuitos de desf orra. E eles elo
momento em que o 1\llexico tivesse ele enfrentar
com uma liga pocler·osa, seria ell e obrigado a · elefender-s-e e logo a atacar. Bastaria isso para dar
uma n eva clir~cção á vida claquelle povo, e determinar, como uma necessidade immecliata, o app<ireciment~ do espírito militar.
4. No Sul, é provavel que acontecesse o
mesmo. Sabe-se que viz-inhas elo Perú, para a
parte meridional, havia tribus aguerridas que
muito custou aos Incas dominar. E' exacto que as
condições elo Perú não eram as mesmas elo 1\IIexi-co, por ·isso que os peruanos esta vani. elo lado ele
Leste amparados pelas cordilheiras, havendo para
a outra banda apenas tribus eí-rantes, e sem importancia como força militar. .

em
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5. Ent reta rito , nas cos tas do Atl anti co
algL~
mas trib us desenvolviam rapi dam ente o
seu. espl rito gu erre iro e até o seu sen timento
nac wna l.
D essa s trib u s, as mai s nota veis eram os
Tup ys os qua es, pel o seu esta do socia l, são talv ez
os pov os
mai s curi c os e mai s dign os de estu do
de todo o
con tinente. P or um exa me seg uro e min
ucio so da
situ ação em que se ach ava m os Tup ys,
sere mos
talvez levados aind a a acr:ecli ta r que , com
mai s alo·un s secu los essa s tri bus teri am orga nizá
2lo
b
aqu i
'
um r·espeita vel imp eri o mili tar .
6. No clia. port anto , em que os pov os isol
ado s
elos dois imp erios elo Pac ific o se sen tiss
em bas tant e fo rtes, é fac il ima gin ar que o esp
írito ele
conqui sta os leva ri a, tant o no N a rte com
o i1o Sul ,
sobr e as dua s g rand es civiliza çõe s do
P oen te; e.
estas, pela sua índole, eram incap~ze s
ele offe recer- lh es res iste ncia ás inva sões. Ess e esp
írito de
conquist a teri a de app arec er fata 1me nte:
con tra o
JVIex ico, impulsi ona do pelo odio e pelo
sen tim ento
de ving anç a, e con tra o Per ú, com o cons
equen"cia
ela exp ansã o ela_índo le bellicos a elos Tup
ys.
7. Aco nteo eria . pois , mui to pro vav elm
ente
na Am eric a o que _aco ntec eu na Eur opa
, ond e as
invasões do Nor te inte rvie ram de man
eira tão
pro fun da na vas ta ce>rr ente da soci-edade
occiclental. E aqu i, a eno rme revo luçã o . teri a talv
ez pro porçõe~ 1:1ais l~rgas, si atte nde r.m os.
á situ açã o
elos dots unp eno s com para tiva men te com
a · situ ação do imp erio rom ano qua ndo inva dido
pelo s
Bar baro s.
.

. 8. O espi r.ito elas dua s gra nde s civi
liza çõe s
mclt?·~nas am~nca~1as, não ha duv ida que
era, .' de
11.at~11- ez~ mm to -chverso. do que cara
cter iza v a a .
ant.Iga ,h.or~la ;. mas a situ açã o polí tica
SOCial e
mat s do que 1sso o ·estaclo 11101·al cl.o ·
· ro'
1
"
1mp eno

e

-
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mano eles elo seculo III não clifferia muito, como
expressão ele força militarJ ela situação do l\1exico e do Perú. A corrupção fizera em R oma . o
que a ausencia de espírito militar, e a propria índole da civilização, fizera na America .
. 9. Portanto, concluindo este capitulo e encer.rando . esta primeira parte. clev,e mos dar, ma i elo
que como simples conjectura gratuita, a p robabilidade de que, com mais uns cinco ou seis seculos,
as condições da A m erica seriam inteira mente
outras; e é quasi certo que, si ella viesse a ser el escoberta e relacionada com o mundo c cciclental
depois elas grandes transformações que tudo aqui
deixava prever, é quasi certo que · o secul o XV
teria, com a obra e:Xtraordinaria elo almirante ge. novez, aberto uma grande éra na hi storia el o planeta, offereoenclo aos povos ela Europa .os novos
e ricos elemerÍtos constituídos pela s raças fortes
ela America.

, .

SYNTHESE DOS DAPITULOS DA PRIMEIRA PARTE
I. Drsc rip çfio phys icn dn Anterica. .A An1 c ricn, div idida e m duas
g rande:5 pe níns ulas , l igadas p elo is th1no de Panamú, se este nde do
O ce~no Gbc in l Arctico até cer~a <!c 55° de latiludc Sul; ·~ . portanto,
ap n~sc ntn nos Uois hemis pherios tc dns 3 5 var ie dades de climas · A peníns ula tio Nm·te é mu ito irregula r nc· rc le \·o de s uas co:;tas e no interior
c h e ia ele lagos e m ccliterraneos. A elo Sul é m en os a ceidentada , e estreitas e progress ivam e nte para o ex tremo aus tral . Entre as duas pe njns ulas
encon iri!m-Ec nun1e ros os nrchipc lago.s, sen do mais n o tave l o das Grande:;
l.C..
Antilhas .
I. A flora ame ricana. A p e n ín s u la do N orte apres enta no inte rior
gra ndes fl orestas e para os confi ns septc ntrionacs a vegetação torna-se
cada ve1. mnis rachitíca, até desappareccr comp letamente n os gelos poJa n:s. Na pe níns ula do S ul a \·ceeta çáo p a rece ainda mais exuberante,
e nas Antilhas . comquanto n ;.io ex is tam g randes n1nttas, ha notavel
abundnnc ia de cspecics e vn;·iedades intertropi caes. O (!tte distingue ainda
a fl ora nmc 1·icana em gera l é un1a a sson1bros a opu le ncia de' plank'ls nle dicinnes .
Ill. A fauna americana . Na Anierica nfto exis t e n1 os g randes m ammifer os da As ia c da Africa . Na penínsu la do N o rte, no emt.'lnto, t emse e n c:ont1·ado fosscis de pach ytlermas colossa es e
de outras
especies
ex ti netas. Entre os ·anin1aes qu ~ subs is tem no Norte e que são desc.!onhecídos no Sul, citarem os o urs o c o bufa lo . Tambem no Sul hn esp ecies que não s e encontram no N orte. A fauna das Antilhas não é bi.o
r ica com o a contine ntal . Quas i todos os nnin1aes domesticas da Et:.ropa
e alguns da A s ia tê':" sido acclimados com vantag em.
IV. Os povos nborigcnas. A populaçiio indígena ela America, . nos fins
do seculo XV calcubda talvez nuns vinte milhões , parecia toda originada
de um unico tronco. O povo principal do Norte e ra o m e xicano; e do
Sul, . era o P Eruano . Das numerosas tribus que andavam fóra dos dois
imperio3. ns mais notaveis eran1 os 'l'upys no Sul , os Caraybas nas
Antilhas e algun1as que viviam para o or ic.nte do ~\1exico.
V. Origens, tradições, costum es e linguas dos aborigenes. As
t>opu!ações americanas devem t e r vindo do lado do
occidente pelo Norte;
mns não se poderia por emql:.nnto precis ar n epoca dessa s inva.::;ões.
Entre todos os povos do continente e sobretudo entre
1
1 ·
·
.
.
. .
. .
os los < o1s g-ranl1e.s
1mper 1os elo Pac1f1co, havm tradições co·tumes
le's
.
•
~
•
I •
monumento:;
que
autonzam essa hypothes e de que t enha vindo d
'd
..
.·
.
.
o occ1 ente a fam!l 1a
amc!!cana, s em exclun·-se
a slispeita
1
f
·
.
•·
.
•
" undadores dos dois
lmpet lOS tenham t1do Ol'lgens diversas c e0 que. . os
d
· ·
' ··b . .
.
gtan
e
subsidiO
que
ha
de
con(tl un para a soluçao do problem
:
.
d .
,
.
a e cet ta mente o que nos h a de
~~ o estudo das hnguns americanas, t iio interessante
.·
.
disso como elucidativas de muita
. ts e CUllOSas, alcnt
· '
'
s q~es oes d e linguistica
VI. Estado de civilização dos indigl'na
. ·
.
indígenas da Ame rica o 1\'ex'
p
. s .americanos. O s dots imperios
•
' · •co
J IÍ
h
de desenvolviment o: a s ua . T ~ o- eru
. '
. se ac avam num alto grau
'
eiVI lzaçao e attestada pel
.
des cidades e de obras nota . d
as rumas de granvets e arte ·e de
.
.
pelos monumentos, pelos restos de tem
sctencm, p elas • instituições,
palmente . do l\iexico.
pios que a lastram o solo Princi-

,\

40 VII. I. Os dois grandes imperios amcrécano:;.
O M c"ic<>. A organização d e finitiva do imperio <lo Norte parece d e vida ao3 A zt el<as, r aça
forte e adiantada. 'í qual se attrihuem qua; i todos os m on:un cnto; r.1:. is
extraordinarios co Mexico. O gcverno d o impe•·io e rn absJluto, exercido por um imperador. cujo po d ei' et·a h e r cdita rio . ·J qu ~ con colT .?U
principalmente para a q t:.édn 'do impe r i:> foi a au.;encb de c3piri!:o :n ilitar da civiJiznção indigen n.
VIII. 2. 'o s clois grand rs imp e r i ~ s am <'ricanos. O Pcr ú.
O P crú
era tambem um paiz flo res ce nte. :tdi:1 n h tdo c ríco . A :::ua flc finiti \'.:1
organização foi obra de lvlanco -Ca p ac. ~;ra n de p r incipe . c h e f~ da c:s: p ~ 
diç â o que a li chegárn c e r ca d e c tr1 CO s ec u l o3 nntes da conqus it.a . E3t a
expedição. que pn1·ece de p r oc0d e n cia a s iatica, deu · üs ins tituições d o
Perú unta feição um tanto cl i f fc rcn t c do que era mni~ cnrncte ris tico n a
civili zação mexicana .
IX. ~onumentos s ubs is tenl r s da civilização prc--colombiann.
Entre
os n1onumntos do i\<Íexico. os rnais n o L'lvci:; sào ns g r a n des py r a n1 id es ,
semelhantes ilS do E g ypto . Os t f!nl p los era m tambem f~Tnn :li o:;o.; : u n s
a ssem el havam-se aos templos cgypcio.:; , o u tros 305
de J ava. Bo r n éo e
Sumat ra . As rui n a s de grandes ciôades são assombrosa s. N o P e r(z n 2.o
havia obras tão n·ot3 veis como .10 l\'lexico . F'ó ra clo.5 d o is impe r ios . 3
America p ôde-se dizer que, 30 m ~ nos por <:n"lq uanto, Qt:.a s i n :lo t em nad~
que inte resse ú arc heologia.
X. Phys;onomia politica geral do continente no mom ento da chc;:-a da
dos Europeus . Os M exican os c CJs Per~..:a n o:; 2ch avn n1-se n o p c l'iodo de
civilização s edentaria . S eparadas desses dois povo;; h avia em t od o o con tine nte num erosas tribus, em es tado de n om adia. e mu itas d e llas j ú se
reergue ndo, p e lo esp írito g ue rre i·co e p o r es forço da · propria cu ltura. da
regressão a que h av ia m d escido.
XI. Prognos tico sobre o destino provnn>l da ch•ilizc.ção indigena
interrompida. Com m a is alg uns serul o3 d ~ d esen volvim En to, é b cn1 pro·v a vel que a s ituação da Ameri~a es tivesse m uito n1odificada . e qu e
portanto, a obra d~ Co lombo marcass e 1cma grande é ra n a his toria do
mundo, o ffereeendo ú soc ie dad e do O ccidente a forçá e n or m e e r e novadora d e · uma r aça v ig oros a e opulentn de vida .
1

PARTE S EGU N D A
Perioci o co!oni;).'J
CAPI TL: LO

XII
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Tradições c co njecturas so bre a c-1:iste11cia
do N o·z1o J11undo
1. Desde tempos.

imm emoriaes, a Europa
começou a presentir a e.xistencia ele novos c~n!i
nent es. Parec·e que se deve dar o val or de tra.chçao
mais antiga relativa á America ao que nos clei~~ü
Platão no seu livro Timeu) o qual infe1izn1ente
cheo·ou
truncado aos nossos dias. Refere o phio
losopho grego que achando-se S olon no Egypto,
teve ensej o ele ouvi r aos sacerdotes ele Sais a narração ele s uccessos occorridos na immensa e rica
ilha Atlanticla, situada no Oceano Atlantico, a
mui tcs dias elo continente. para .())· lceste:_ Os padres descreveram as estranl:.ã's ten~as,-'"á população,
o g overno. os costumes elos habitantes, as guerras
ele uns contra outros, etc., e accrescentaram _que
taes acontecimentos .se · haviam passado 9.000
anncs antes ela ida elo legislador grego ao Egypto.
2. A julgar pelo que nos fi:cou elo escripto ele
Platão, portanto, é incontestavel que Os sabios elo
Egypto tinham noticia ela existencia ela America.
- Além elo Túncu) o livro Crit·i as) ainda do divino
p~lilosopho, . co:ltem alguma coisa mais que conf 1rma a antiglllclade ela tradição. Aristoteles io-ualmente faz referencia positiva á grande ilha A~lan- •

,.
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tida ou Antilla , para o. occiden te da Hesr)er ia
, c1as co1umnas de Hercul es" (estreit o'
. a 1em
" mm~o
de G1bral tar). Accres centa que a referid a ilha
h a via si~o descob erta e povoacl a em segredo pelos
Cartha gmezes . Esta nota, entreta nto, poderi::t dar
a entend er que Aristot eles se referia ás ilhas
Fortun adas ( C~naria s) <J cêrca ele mil milhas ele
Gibra1 tar para o sudoest e.
3. lVIas A ri stotel es não d eixa Jogar a duvidas
quando, ao tratar da Inclia, di z que é um paiz tão
vasto que navega ndo sempre para o occiden te,
ir-se-ia dar a elle. - Na E11 eida, cêrca de tres secu los mais tarde, V irgí li o parece que fa z uma
vaga allusão á ex istencia el e. um mundo ele ~ o nh e
ciclo, quando põe na boca ela sombra el e A nchi se
o solenne prognostico el o destinos ele R oma. Seneca, o tragico , tambem r epete, na mais notavel
ele suas obras, a lt!I edéa, a pred ição ela descoberta
futura ele um novo continente.
4. No secul o XV essas tradições re l é~t ivas á
existen cia ele extensa s terras muito para o occi·clente elo mundo antigo tomara m grand e vulto, e
as conjec turas e observa ções elos gecgra phos e dos
navega ntes parecia m g ravitar em torno ele tal
hypoth ese. Pa·ra isso concor riam nat uralm ente os
notave is progre ssos feitos na arte ela · navega ção
marítim a, na ela constru cção riaval , e sobretu do a
invenç ão ou conhec imento ela bussola pelos europ~us , ])ermit tindo que os navega ntes affrontas~em.
· a vastidã o do oceano ·sem risco de se ·. clesone ntarem.
5. Pócle-se mesmo · dizer que a existen cia de
novos mundo s era uma icléa que agitava o cerebro
e o coraçã o ele toda aquella epoca. - Além das
tradiçõ es .e · elos present imento s mais .ou menos
vagos, indício s mais claros e preciso s calavam
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mai s fundo no espírito elos empreh encleclores mais
apaix onados. U m parente elo proprio Colombo, em
via bo·em par a a s Canarias ) havendo
se afastado um
.
pouco pa r a o occiclente, eúcontrára um pedaço ele
madeira escul pida. fluctu anclo sobre a s aguas e
tocada ele !oeste.
6. O h abitantes elos Açores tinham tambem
uma vez r ecolhido nas costa s uns troncos ele arvor es desa rra igadas e a inda ve rdes. indicando, pela
clirecção. el e onde eram trazidas pelos ventôs, que
tinham vindo ele terra s occiclentaes. U m indicio
a inda ma i pos it ivo f oi o apparecimento, nas
p raias, eles cadaveres el e d ois h omens, cuj os traços
nã o se pa r eciam com os de africanos, i1em com os
ele europeus.
7. U m facto que era muito para impressionar os esptntos que nutriam preoccupações de
long as viagens marítima s e ele grandes descobrimentos, f oi a seguinte n oticia, que muitos têm
. ainda h oje como pura lenda, mas cuja veracidade
é confirmada pela opinião ele muitos escriptores:
quando os portuguezes chega,ram pela pnmetra
vez a os Açores, encontraram numa elas ilhas uma
estatua ele bronze, ou ele granito, com os braços
estendidos para o P oente, como a indicar o cat~i
nho elo novo mundo.
8. Além ele tudo isto, corriam mu.i tas outras
tradições e lendas que avultavam em t orno elo
;as to pensamento que a1:da v a agi tanclo naquella
epoca. a alma humana. D1r-se-ia que as grandes
correntes ele povos
. , e raças que se fundiram na
E uropa mecl .teva1 Jél
se sentia111
, .)e·-ILCL
· ,,clas naque11a
• ·
••
•
U [
pat te ela tett a, e ante a lmmensidão. do Atlantico
susptravam ele novo por alguma Hesperia eles- .
conhecida.
C
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. 9. O que é verclaéle, portanto. é que o alvorecer dos tempos modernos , isto é. a transição ela
I?ade Iviédia para a Nova. assig nala-se na I-li stona _J~Iumana por uma especie de comm oção elos
esp1ntos, correspon dente aos ai voroços geraes
com· t" qu\ .s~. r.e erguiam as ·esperanca s no ele tin o. e
-~- FeHB-\~1r~V ~rs energ1as elo homem pa ra a phase
extraorel mana que se abri a . No meio de tc·::las as
anciedacles que caracteriza ra m aquelle peri cdo.
perceba-s e, mais viva e ma is domina nte elo que
todas as invenções e tcd as as conqui ta cientificas que se realizavam . a icl éa g ran cl io a e ecl ifi cante ela existencia ele novos mundos.
\ ~, ··'

I
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C!'IPIT . LO

Christov ão Colombo c

;,

XIII

.o seu projccto

1. A n tes da invenção ela bussola. Otí do conhecim ento della pel os europeus. não se animavam cs navega ntes a ernprehencler longa!) viagens,
através d o oceano. Os mais ousados mesmo tinham a prudencia ele não se afastar muito elas
costas. Os Egypcios iam até a India fazer o commercio. Os Gregos limitavam -se ·ao lVIecliterraneo
e ao Ponto-Eu xino (Mar Negro). Os Phenicios
foram mais audacioso s: conhecêra m toda a costa
septentrio nal da Africa, e chegaram a contornar
.o continent e, partindo do :Mar Vermelho , seguindo
a costa oriental, dobrando o cabo do Sul ( Bôa Esperança) e voltando a Carthago pel ó estreito ele
Gibraltar . - Mas taes viagens eram muito penosas e demorada s, pois era preciso ir escolhend o estação e i11onções favoravei s.
·
- 2. A bu~sola começou à ser conhecida na Europa pelos principias do seCLtlo XIV,. e datam ele

__

f,._~---

-45então os mai ores emprehenclimentos na conquista
e domíni o elos mares. Cabe a P o r tugal a gloria ele
ser a nação cuja bandeira p rim eiro percorreu o
Atlantico e g ra nde parte elo Pacif ico. Desde princip ias el o secul.o )CV lariça v a Portugal para os
mare . a os quatro a n gul o~ ela terra, as s uas qmlh a va i r O'sas, descobrindo os Açor es, as Canaria , grande . extensão ela costa occiclental da
:-\:frica até o cabo ela Bôa Espe ra nça; e mais tai·cle
Va c ela Gama abria pela primeira v~z cap1inho.
ma rítim o par a as Inclia , dando volta a todo Ô contin en te africano.
3. Chri stovão Colombo. pelos f ins elo secuJ o XV, poucle concr etizar num g randioso projecto os vastos presentiment os e asp irações que
abalavam o coração elo munclo naq uelle m omento
ela hi stori a . Desde moço qu e elle cultiva va as mathemat icas, e que se apai.xon ára pela viela marítima. Os seu s estudos, as meditações a que se entreo·ava, e o seu amor á g lo ria, o levaram a conceber
o plano ele um g r a nde emprehenclimento, n o intuito ele descobrir, a !oeste ela Europa, um vasto
mundo que a li devia existir e cuja noticia se tinha
ele remota antiguidade perdido, mas ela qual r es-tavam lembranças vagas em tradições e lendas
correntes.
4. Semelhante projecto era a t1clacioso demais.
Colombo não possuia r ecursos com que pudesse
prover os gastos que a e mpresa reclamava. COI1seguil-os . não ~eria tambem facil, pois o negocio era
bastante a_rnscaclo e ele proveitos muito incertos e
pr_oblematlcos. Mas o genio de Colombo devia ·
trmmphar ele todas as recusas, e não deixar-se
~encer pelas hesit.a.~ões e desconfianças elos pode1 ~sos, nem pelo nchculo ele. que
o cobriam nas
cortes. Profundamente clominaclo da
sua grande
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aspiração, os obstaculos que encontrava não faziam ~inão tornai-o cada vez mais ardente na sua
fé e ~11ais inv_encivel por~anto na sua vontade.
• E entao, vemos aquelle homem predestinado, a vagar, como emissario desconhecido elo
des~ino, de paiz em paiz, dirigi ndo-se, supplica nte
e d1gno, aos reis e ás côrtes. fa la ndo-lhes como
um inspirado, por entre os desdens e risos ele . uns
e o· assombro ele outros. As lendas o apresentam
mesmo con1b uma especie de duende tendo pelo
braço ro filhinh o, e até batend o um~ vez fam into
á porta ele um convento. _ gloria mais tarde devia
dar-lhe, .á figura cons umida ele vig ílias. a proporções ele ·e stranho pr opheta, a evocar , mysterioso e incomprehencliclo, a fé e a esnerança das
nações, exhaustas claquella penosa e longa maceração da Idade Média.
6. O seu primeiro pensamento, o primeiro
impulso elo seu coração encaminhou-o para o Senado ele sua patria, a gl oriosa Genova, cognominada a soberba pelas suas riquezas, proveito elo
vasto e activo commercio, ma ntido com todos os
povos elo Mediterraneo. Fez tudo pa ra convencer
os seus compatriotas das enormes vantagens que
s~ logtarià-·;~e um tal emprehendimento, capaz ele
desvendar campo vastíssimo onde se ampliasse e
se expandisse o füturo destino ele Genova. - IVIas
o Senado desprezou a proposta · de Colombo e não
viu nelle sinão um pobre visionario e "um · aventureiro que pretendia ter mais sciencia do que . o
genero humano todo".
7. Repellic1o na propria patria Colombo partiu para Portugal, onde a nave~ação despertava
o espírito ela nacionalidade e faz1a as preocc~pa
ções do governo . ~ . João II. mandou exam1~1_ar
por habeis marinheiros o proJecto que se lhe aJJI e,

'
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sentava· mas estes · desdenh aram elo capitão genovez. En,t retanto, protelan do-se o d espacho solicitado. dizem que se fazia sahir occu ltamente um
nav io, com or dem ele segu ir o rum o indicado por
Chri tO\·ão Colombo . O navegan te portugu ez
avançou pa ra loeste durante alo·umas semanas , até
que tomado de um terror panico, e batido ele ventos ooiürari os, voltou á Li boa condemn ando como
ex travagan te o projecto do visionar io.
·
8. Colombo indie.-nad o. mas sem desanim ar,
'
~
'
volveu suas esperan ças para a Hespanh a. lV.Ias
Fernand o e I sabel estavam preoccu pados coin o
cêrco el e Granada , e Colombo via e coar-se em
delongas intermin avei um tempo tão precioso .
Quasi desesper ado, enviou · seu irmão Barthol omeu a Henr ique VII, de Inglater ra. Barthol omeu
não foi mais fe liz na côrte britanni ca, e chegou a
ir á França, mas sempre infructi feramen te. Colombo, no emtanto, ficava ainda com certa confiança de que ,si em pessoa fosse a Londres e ás
côrtes do norte, consegu ir.i a abalar o espírito e
mover a ambição dos reis. Dispunh a-se a partir,
quando echoou a noticia da victoria dos dois príncipes christão s sobre o ultimo reclucto elos mouros
na Iberia. Isto o reanimo u, pois a rainha Isabel
sempre ~1ostrára ~nita sympath ia pelo immens o
commettimento.
9 • E f· '
·
-<
01 so ass1m,
amparad o pela rainha vi-·
dente ( 1.) que Colombo, ao cabo ele oito annos ele
~)er·severa.n~a e ele es~orços, viu o seu grande
sonho sentido e ap01ado pela côrte. Conta-s e que
Isabel c~~egou ~ vender algumas ele suas joias para
se poder acucltr aos gastos inclispensa veis com
(')

(1) Foi ainda fr. João Per~z (o
de Santa Maria de Rabida) que
m~~o que o acolhera no convento
fessor da rainha, fr. Talavera.
o amu tou, r ecommendan do-o ao con-

.;
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aquella ~x?eclição, ele ·c~tja audacia a Europa se
assombi a''-a, e, que devia valer a conquista de um
mun_clo p~ra a Hespanha. Em Abril de 1492,
Chnstovao .,Colombo assignava com 0 · g overno
hespai:hol um ~ontracto, pelo qual se lhe concedia
o titulo ele ~!mirante e vice-r ei de todas as terras
que descobnsse.
C:\PITC LO

XI V

O dcscobri111 cnto
1. Colom bo, sem conter o seu enthu sia mo.

prepara-se para o g r and e emprehendim ento. Escolhe os seus cff iciaes e marinheiros, e provê- c
de tuclC? que julga indi spen ave] para execução ele
semelhante desíg ni o. O governo hespanhol lh e
entregára tres na vios: a Sa nta N!a ria. constit uída
em nau capitanea, a Pinta e a '~v· i i/a ) sob o commando elos irmãos Pü12on. E stes na vi os não se
achavam em condi ções r egulares. e muitos julgam
admiravel que chegassem a resistir aos embates
de tão longa e arriscada viagem.
2. N o dia 3 ele Agosto ele 1492, a pequena
frota partiu ele Paios, na costa oriental da I-Iespanha, e sendo acclamacla, áo levantar f er ros, por
uma grande multidão, que erg·uia as mães para o
ceu, rogando pelo successo claquella extraorclinaria
aventura. O g overno ela 1-Iespanha tinha mesmo
ordenado que a partida ela expedição fosse com
o-rancle pompa celebrada. Et11bc ra uma incredulidade que. ninguem dissimulava não deixasse confiar no exito ele uma empresa julgada imaginaria
pelos competentes, h,ouve um momento ei1 q:1e o
espírito nacional ela Hespa~1ha despertou_ e agitouse á voz claquelle estrangeiro que parecia um en-

-

49-

vi ad o ele D eu s
á te rr a gl or io sa
q u e ac ab av a
\·cnc:e r o K o r ã o.
de
3 " C olom b o sing
.
r ou ru m o d a s
t c H elle ele de
Ca nan~s. A li
m or a r- se at é os
p ri m ei r os cll as
S et em b r o, oc cu
de
pa n cl c- se el e r ep
ar ar as su a s n
po i::> ó en tã o é
a u s,
qu e se r ec on h ec
eu _o esta~l o d
ra \· l ele te clas
ep l? : .
ellas. N o . eg un
cl
o d1a d e v1ag em
e ha \· ia qu eb ra d
Ja
o o lem e ela P in
ta : e es se a~c~
te fc i lc o·o cc n
den
siclcraclo pele s
m a is su p cr st lC
cc 1il c um m au
lOSO S
ag c ir o. - N as
C an ar ia s. te ve
Colc~nb c en . ci
ai n d a
o el e co lh er no \·o
s clad cs so b r e
que de \·ia seg·u
a
r o t:a
ir . e se g un d o
alg;_ms hi st~ ri
le \·c u dali ce m si
acl or es
g o m a i- _u n s q
u an to s, ap ai x o
ele a ve n t u ra m
n ad o s
ar ít im as .
4 . N o d ia 6
ele S et em b r o co
n ti n u ou viag em
za rp and o ele G
,
em er a: e no d
ia seg~tint e p er
de vist a a C an
d
ia -s e
a ri as : E ss e m o
m en to fo i so le
e m ui to s m ar in
n n e,
he i r c s, ap a vc ra
d os . la m en ta v am
ele ve rem de sa pp
-s e
ar-ece r, ta l vez. p
ar a se m p re , aq
les ul tim es sig
u el na es cl G m u n do
. O . a lm ir an te
p r eh encl eu lo go
co m qu e te ri a, m ai
s ·el o qu e co n tr
el em en to s e os
a os
cb st ac ul os n at
u ra es , ele lu ta
a f ra qu ez a ela
r co m
su a g en te . 1\ila
s. se m d ei x ar -s
b ra n ta r um in st
e
q u ean te . re d ob ro u
ele cu id ad o s e
co ra g em : Q u as
i sem p re em vi
de
gí li a, te n d o n as
a so n d a é os ol
m
ão s
ho s n a b u ss ol a,
o b se rv av a cu ri
so licito os ph en
o so e
om en cs m ai s no
ta ve is . co m o a
recç ão da s co rr
clien te s, às p la n ta
s
mari~1has , o s p
x es . etc. , e r egis
ei tr av a m o m en to
a m o m en to em
cliari o as su as
um,
ob se rv açõe s.
5 . .A lg u n s di as
de po is ela p ar ti
ri as_, _a m ar in h
d a elas C an aag em co m eçou
a d ar si g n ae s
po s1t1vos de de
m ai s
sa ni m o. T am b
em os vive1:es
se av am ; e si co
es ca sn ti n u as se m a v
ia g em p o r m ai
po , a vo lt a se to
s
te m rn ar ia im po ss ív
el . A eq u ip
bl as ph em av a ca
ag em
d a ve z ma1s
liiS TO RI A DA
h.or ri ro za d a· ·
AMEI~ICA
.
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des·e spero estranho ia-se apode.rando daquelles homens em ~uja alma 1:ão havia a mesma fé qu.e agitava o peito do ahmrante. Achava-"se a frota a
cerca de nül mill:as_a ]oeste das Cana rias, quando
a sua marcha fot sendo retardada por quantidade
espantosa de . plantas que cobriam a superfície elo
mar. A isto juntou-se mais adiante um outro phenomeno que alan11ou
ele todo a marinhc:wo em a
'
agulha da bussola, em vez ele voltar-se par a o
Norte, dirigiu-se para o ]oeste. O s companheiros
de Col~mbo julgaram qu~ hav iam chegado ao ;f im
elo mundo, e a cada instante temiam que as aguas
se abrissem para tragai -os. A revolta elos marinheiros 'f oi então até a am eaça, qu er endo .mesmo
alguns que se lançasse o almirante ao mar.
6. Colombo, entretanto. com esf orço e habilidade, conseguiu aplaca > todas as cqleras e a té
reanimar a sua gente. Continuaram a navegar por
muitos dias, seguindo o mesmo rumo e sem nunca ·
vêr terra. Por ROuco, por ém, manteve-se calma a
qUJebrantada maruja. Aos horrores claqu~1lla si·tuação veio logo juntar-se a perspectiva ela f ome.
E agora, ao lado dos marinheiros revoltados collocam-se os officiaes. Julgaram todos que o almirante estava doido, e que, portanto, cumpria-lhes
ao·ir
:· imo .. desassombradamente em tal ementencia
.__,
puzéram, pois , a Colombo a volta para a Europa.
Colombo ia ceder, amargurado claquella clesiJ.lusao,
quando viu em torno da sua nau signaes evidentes
de vizinhança ele terra; e então, propoz aos seus
companheiros voltarem para a patria se denb~o ele
tres dias não avistassem terra: sendo esta proposta aceita como um voto sol~n1_1e.
7. Os indicies ele proxumclacle ele costas
accentuam-se. A sonda, desde alguns dias, Ja
alcançava fundo. Passares, em grandes bandos,
J

;
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vo av am na di recç
ão de su doeste. D
e bo rd o ele u m a
elas na us av is to use um ra m o ai nd
a
ve rd e e can~e- ·
ga do de fr uc ta s e
um pe da ço ele ma
d eir~ po r m ao
de hom em tr ab al
hado. Colombo
co
nv en ce u- se de
que ia ch egar o g
ra nd e m om en to
de 'ê r o set~
sonh o conv er ti do
em r ea lid ade. E
er a tal a su a fe
e a su a co nf ia nç a
no dest in o, que no
O utubro. pela ta rd
di a 11 de
e. re un iu toda a
su a ge nt e e
cl ar ou -lh e com fi
rm ez a que se ac
ha va m qu as1 a
vi st a ele- um a no va
te rr a. O rd en ou qu
fossem colhidas
e as vela s
e qu e f icasse m to
do
s alei·t á pa ra
ev it ar as cost as qu
e e ap pr ox im av
am . E fa lo u
com tal segu ra nç
a, qu e aq uell es po
br es h om en s co meçam a co nt em pl
al-o com um a es
pecie ele as so m br o. que er a qu as
i. te rr or.
8. Com eH ei to
, ás 10 h or as da
no it e, o a1 m jra nt e e al gu ns do
s se us co m pa nh ei
ro s av is ta ra m ,
a algu m a di st an ci
a, um a luz m ui to
va ga , qu e pa recia m over -se de
um pa ra ou tr o la
do. A ' m ei ano ite , ou viu- se o
gr it o: T en ·a ! te
rr
a ! pa rt id o <ie
bo rd o da P in ta,
e o al vo ro ço de
toda a m ar u ja
as su m iu as pr op or
e a m ai s nova e paçõtheseticelea um a scen a co m m ov en te ,
. ta lv ez ela hi st or
homem no pl an et
ia do
a. N ão se po de ri
a di ze r be m si
aquellas cr ea tu ra
s g·emiam, si or
av am , no es tr anh o de sl um br am en
to qu e as ab al a
an te a vi ct or ia ·
do genio que as
di ri gi a como si so
ub es se o de sc onhecido. E ' fa ci l
im ag in ar a an ci ed
ad e co m · qu e
aquella ge nt e es pe
ro u pela au ro ra do
di a seo-uinte
q~te er a _exact
amente o ul ti m o
o
'
dos tr es qu e ti
s1do as st gn ad os a
nh am
Colombo.
9. A o am an he ce
r, es ta va m as na
us á fr en te
de ur:1~ te rr a .ve~
·dejante. A lo uc
ur a da:quellas al
m as e md~scr~ptl
vel! A bo rd o
da P in ta c-e le br ou
se , p~la pn m el ra
vez an te o N ov
o M un do . qu e
su rg ia da s on da s;
•um T E -D E U M ,
co m o ac çã o de

?e:
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graças. Terminado o officio di vino. viu .ColomGu,
·pro~ternados a s:us pés, os_ seus companheiros,
pecltnclo-lhe perclao ela sua 1gnor ancia e incredulidade. - Estava portanto descoberto, a 12 ele Outubr? ele 1492, isto é, se_te:lta dias depois que
part1ra ele Pai os a expecl!çao. o mundo que 0 navegante genovez anclára off er ecencl o ús côrtes
européas e no qual ninguem acredi tava a não ser
c proprio Colombo.
()

CAPITULO

XV

Colombo c o 1\ím_,o Jl1undo
1. ·A terra que se a \·ista va e,ra uma ilha . pelos
natur<!-es· chamada Guanaha ni. e a que Colombo
deu o nome de S . Salvador . Pela ma nh ã elo dia 12
ele Outubro, a g uarni ção elas na u
prepara-se
para desembarcar. Iam todos a rmados. cond uzindo
estandartes e ao som el e mu sica mili tar. Colombo.
revestido das suas in síg nias. e empunhando a espada. f oi o p rimeiro que salt ou, e tendo beijado a
terra, com os olhos pa»a c ceu, ordenou que se
levantasse ali uma grande cruz ele madeira, como
signal da posse que tomava daq uelle bello pa1z
para a corôa de Castella e A ragão.
2.. E' ele crêr que o proprio Colombo ele
prompto não Hze'sse uma icléa exacta elo grande
descobrimento que acabava el e realizar. Suppunha
elle haver ~portad o aos confins orientaes elas
Inclias ; e semelhante e11gano· deu lugar a que se
chamasse' ·ú·rdios aos .naturaes. Da mesma illusão
1)roveio o nome ele Inclias .occiclentaes q:te tiveram
por muito tempo os archtpelagos_ que . f1cq.m entre
as duas grari.des penínsulas amencanas e nC?. oceano Atlantico. Só depois elas sul?sequentes vtagens

' .

.-

á ten a descob er ta é qu
e Colom bo -~ oi c om pr
eh en :
cl enc.lo tecla a ex ten sã
o el o ve rcl acl" tro m un
do
qu . .
de ra ft Fi es pa nh a e as
co n sequ cn é ia s qu e
c se u
:fe itc ha vi a ele ter.
3. Em Gu an a ha m· m es
m c . cn t r ·~ t·an t· o, ,.11·am
os hcspa nh ocs qu e se
ac h av am nu m pa iz
r_i qu i ssim c . on de c s pr op rio
s elvag·en s já c-::mhec:1
am e
ap r c ,·c ita va m o ou ro .
em Jb j cc to s de or na m
en
to ·
E quan do o alm ira nt e
lhes pe rg un to u de -o n de
tJ~a
ziam o me tal pr ecio so
. ell es ind ica ra m o S""2
Jl , fa z ncl o sig na es ele qu e pa
ra es te r um o ha ,·i a pa
ize s
cnde er a encont ra do em
ex t r a or di na ri a ab un da
ncia . E m bu sca ela s r cg
10e s in dicada s. Co lom
bo
de sco br iu di ve rs as ou tra
s ilh a . en tre as qu
ae s
Cu! a e I-I ai ti. Ne sta
ul tim a . qu e -f oi de n om
in a da
He sp ani ola. en co nt ro u
g r a nd es ca be da es. D
em oro u- se no H aiti alg um
tem po , e ali co n str ui u
Ull l
f or te pa ra pr ote ge r-se
co nt ra os at aq ue s do
s ca nib ae s · que ha bi tav am
o in ter io r ela ilh a.
Es te
f c-r te fo i o pr im eir o es
tab eleci m en to de eu ro
pe us
na Am er ica .
~
4. De ix an do na fe it or
ia ele Hi sp an io la al gu
ns
elos se us , co mp an h eir os
. Colo m bo lev an to u fe
rr
os
ele vo lta pa ra a He sp an
ha . ch eg an do ali em · ·M
ar ço
ele 1493 , se nd o -recebido
em Ba rc elo úa . on de
se
ac ha va m en tã o o r ei e
a ra in ha . co m o um tri
um
phaclo r. O alt i1i ran te
fe z a os so be ra no s a
na rr ação ele su a vi ag em ,
en tre ga nd o- lh es nu m
er
os os
pr es en tes . pr oc luc tos de
se us n ov os do ni in io s.
Le vá ra tam bem em su a
co m pa nh ia alo ·un s
inc
b
lio
s•
.
an te os ~tuaes a ad m ira
çã o elos europeu~ nã
o fo i
me nOS VlVa do qu e 0 aS
SOmbro qu e se nt ia m
OS
pub t:es sel;ra ge ns . _E sta
va , po rta nt o, Co lo mb
o in vestt.do. po de -se chzer,
ele um pr es tig -io in co
m pa ·ra ve l. e co be rto ela l:l
aio l~ g-loria qu e já
au
re
olo u
.um no m e. qu er na h1
sto na . qu er na leo·encl
o
a.

54 ·5. Seis mezes depois, Colombo punh a-se ele
vela nova ment e para as terra s desco berta s, aportando, em Nove mbro ele 1493 , na ilha do Haiti . O
forte e a feito ria já não foram encon trado s. Em·
luta com os selva gens tinha m perecido os hespa nhoes da colonia. Como uma puni ção de escar ment o capaz ele impr essionar o anim o rude elos
selvagens, o vice- rei mand ou sacri f icar um oTan cle
b
nume ro de índio s; e diz-se que a sua sever
i dade
foi a cr' ponto de r evolt ar até a lg un s elos prop rios
comp anhe iros ; tanto assim que infor mada a côrte
hespa nhola elo mass acre e ele outros erros que e
comm ettiam nos novos domíni os de al ém-m ar,
obrig ou Colombo a ir out ra vez á I-I espan ha j·usti. ficar -se elas accusações que se lhe faz iam.
, 6. Tend o t.onfu ndido os seus invej osos e desfeit o as intrig as elos seus inimi gos. voltou pela
terce ira vez á Hisp aniol a, onde seu irmã o Barth olome u já havia funda do S. D omingos. E então,
levan do coi11o seu comp anheiro um nobre de Florença , Ame rico Vespucio, descobriu outra s numerosas i·lhas, e chegou ao coHti nente. F oi este Vespucio que prim eiro haven do publicado uma noticia
dos descobrim entos feit os por Chris tovão Colombo, conse guiü dar o seu nome ao Novo Mund o,
usurp ando assim uma glori a que só cabia ao navega nte genovez. - Mas os inimi gos ele Colombo
não desca nsavam. A fama já havia cessado ele
proc lama r· a gran de · obra ~lo almir ante, e o egoísmo cruel , e todas as pai~ões torpe s come çavam a
entra r en1 luta, dispu tando a presa cubiç ada, entregu e á filau cia e á insacieclade. do tempo.
·
7. As mach inaçõ es desta vez impr essio naram
mais profu ndam ente o anim o elos sober anos hespanh oes. Proc urara m com:encel-os ele que C~
lomb o se havia aba.l ançad o áquelle emprehend1-
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· p1es ave t ·e11·o c·uJ· as am bimen to com o um snn
n ~11 - ,
ções cre scia m na raz ão do apo w qu
e rece_bia d~
côr te : e que era ass im que chega,~a
~ p1 etende1 .
con stit uir no No vo Niunclo um r em
o mcl ep~ncl~nte
par a si. O r ei e a rain h a julg ar am
ver os1me1s e
mu ito g rav es as acc usa ções e r eso
l ~eram enc arreg ar a F ra nci sco Bo vaclilla ele exa
mm ar na Am erica a ccnclucta ele Colom bo.
8. Est e mi ser ave l. di z um hi sto
riad or com
refe rencia a Bovaclill a, .ch ego u a env
iar Col om bo
par a a metropole car reg ado ele fer ros
. Qu and o do
nav io se perdeu el e vis ta a ilha do
Ha iti. de ond e
h a via par tido, o com ma nda nte A lon
so ele · Val lejo ,
pro poz ao vice-re i livr al-o elos fer ros
, ma s Col om bo declarou que este s não cah iria m
sin ão por ordem ele seu s sobera nos . O r.ei, tem
end o que o indig no trat am ent o inf lig ido ao alm
iran te vie sse a
exc ita r mu rmu ri os, ma ndo u pól-o
em libe rda de" .
Colomb o ain da um a vez jus tifi cou
-se ; ma s a sua
f ortu na com eçá ra a dec lina r. O
pro pri o des tino
par ecia que rer pun il-o por ter- se
exa ltad o tan to.
9. D e sor te que 3. mu ito cus to
con seg uiu Co lombo os rec urs os nec ess ari os par a
rea liza r em
1502 ain da um a qua rta e ulti ma exp
edi ção .. Tem pes tad e vio len ta o lan çou á Jam aic
a, fica ndo os
· seus nav ios tod os inu tiliz ado s. Em
peq uen a em bar caç ão que lhe oH ere ce;· am os 'ind
íge nas ten tou
g~nhar a _ilha elo 1-!aiti, na esp era
nça ele pro ver -se
ah ele mei os par a 1r ao con tine nte
; ma s elo Ha iti
f ci repellido. Já em tod a pa1:te no
No vo Mu ndo
encont rav a dom ina nte gen io fer oz
elo · aventu~
reir o. Na Jam aic a ele nov o, sem
na·~.rios , qua si
.aba ndo nad o pelos com pan hei ros , em
lut a com revol tas con stan tes · e sed içõ es viü -se
até exp o-s t '
f
, ·
'
"
ome, as mtet;1p~ries e ás doe
a
nça s, por que os oselvag ens , des feit o o enc ant o elo pri me
iro mo me nto .
'

o
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e secluzidDs pela perf ídia cbs colo nos. ccm
eçarai11
a odia i-o. Colo mbo salv ou-se entã o devido
a uma
feliz coincielencia , de que se apro veit ou por
subi ta
· insp iraç ão elo seu geni o. - l\!Ias . acab runh
ado ele
desg osto, reso lveú volt ar para a I--:Tes panh
a: e no
meio ela inel iffer ença ela côrt e e elo mun do.
ra lad o
ele an-i argu ras, falle ceu em 1506 . aç s 70 a
nn os ele
idad e. A rain ha Izab el ha via fa ll ecicl o de
is ann os
ante s.
•. ·

CAP ITUL O X\' 1

C 01/dÍ ÇÕC S pofit1:cas ) SOC IG CS C CC0 /1 0 1/II CCIS
Eur opa poT occasião do descobrilllcn to
da An1 e1·ica

da

.
1. P a ra se faze r uma idéa ~ cm p l et a d o
pr ofund o e imm enso abalo c{ue prod uziu em
toda. a
Eur opa o succ esso ela expe diçã o el e Colo
mbo . é
·ind ispe nsav el que se conh eça bem . ao men
os nas
suas linh as g·era es, a situ ação ela E urop a
naq uelle
gran de m om ento . Prim eiro que tudo (e isto
seri a
· talv ez un1 moti vo mai s imm eclia to e clire
cto do
enth usia sm o que o gra·nclios o fe ito cles pert
ára) · a
p cpu laçã o ela Eur opa, no secttlo XV ; pód
e ser
a vali ada em mai s de cem milh ões de hab
itan tes.
Com para da com a popu laçã o actu al , supe
ri or em
mai s do tripl o, pare ce que não assu me aque
lle numer o as prop orçõ es d e um ve rdad eiro
exce sso;
mas exam inan do as outr as f aces da sit
uaçã o do
ccn tine nte aqtie lles 100 milh ões. no seett
lo . XV,
repr esen tava n1 mai s, com o caus a dete rmin
ante ele
exp ansã o, elo que os 400 milh ões em que
se calcula hoje o tota l ela pop ulaç ão ·eur opé a .
. 2. Bas ta ima gina r que os Esta dos da Eur
opa ,
· 110 sect tlo XV se· acha vam todo
s mai s ou men os
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div idid os e dis tan cia dos uns elos
ou tro s por cd~os
prc fun d; s. ger ado s em lut as
pc1~fi adas . a ma wr
par te de nat ureza a pro jec tar
mu1tc lon ge os. seu s
cH eito s. Sah ind o de t ecla s aqu
elle s est r em eci me nto e ccm m c çõcs da Jda de l\ll écl
ia . a s~c ieclade elo
Oc cicl ente pa r ec ia concen tra r-s
e em si me sm a,
sus pir an te por alg um a coi a nO
\·a que o ~e:-1 c or~
c:ão talv ez presenti. se, ma s qu
e o seu esp 1n to 1_1ao
e mo tra va cap az ele per ceb er.
E qua ndQ me dit amo um pou co em tcd c s c · vas
tc s. clelicaclos:.e yariacli ss im s ele mento que com
pli car am a situ açã o
elo mu ndo naq u ell e ne ta \·el per
iod o da his ter ia
hum ana . c que ma is nos a sso mb
ra é que n o me i o
do ten ebr oso cab os claquella épo
ca se vie sse a
faz er . em pou cos sec ul os m a is.
a luz e a ord em . a
espera nça e o r ena sci me n to que
car act eri zar am a
eclc são el es t em pos m ode rno s.
3. D e ele o· f in s elo sec ulo
IV . a civ iliz açã o
eur cpéa f oi sendo m odi fic ada
pel a int erv enç ão de
nO\·os e vali osos fac t ore s. Co me
çou por ver per . clicla a hom oge néiclacle eth nic
a el e s · pox os que
-tin ham ent rad o no con tin ent e
pel o 1\!Ie clit err ane o,
:;
e cem ess a h cm cgeneiclacle a ·
uni dad e esp irit ual
que era sua f or ça. Em qua nto
os Ge rm ano s ent ravam pelo No rte e em me nos ele
dois sec tdo s inc orpc rav am -se n o org ani sm o ela
soc ied ade • e elas
raç as gre co-lat ina s. out ras ond
as ele . pov os iam
enc ont ra r -se no I m per io R om.an
o, · pro duz i üclo um a
lar ga int erv er são de raç as cuj
o des tin o def ini tiv o
não se pod eri a pre ver . N cs meiac
los elo sec ulo VI I.
os .Ar abe s inv ade m. gra nde par
te elo Im per io do
On ent e, e en1 seg md a,_ nc s pri
ncí pio s ele sec ulo
VI II, , per l ong and o as cos tas
sep ten tri c nae s da
Af ric a, atr ave ssa m Gib ral tar .
e con qui sta m a
I-Ie spa nha . _E ter -se -ia m apo
der ado talve~ da
gra nde ' me fro pole elo mu ndo occ
ide nta l ,- si Ca rlo s
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· lVIartel não detiv esse, J. á no. cora ção da Gall1·a
c
~, . as
phal ange s victo riosa s do Islam .
4. Não é possível calcu lar a radic al trans:Eor- .
maçã o oper ada na Euro pa por este l01wo emba te
de povo s, q~1e se precipitari1 uns sobr e o~tros, com
a furia ele torre ntes que não conh ecem clique s. As
raça s do Nort e trazi am o valor milit ar e o e pirit o
guerr eir-o , amor tecid os já na Rom a corro mpid a e
deca dente elos impe rado res. O s Arab es, com o seu
espir éto ele conq uista , trazi am no seu genio i:udo
que tinha ele gran de a ph ilosophia elo antig o
Orie nte; e ao mesm o tem1)0 que impu nham o
Koi·ã o alçan do o alfan ge, mina vam mais no fund o
a socie dade do Occiclent e, creanclo escolas e f undand o bibli othec as e assoc iaçõe s ele sabia s.
5. Vem o f,eúclalism o em segu ida, dura nte o
qual aque lla socie dade deso rden ada e exha usta
pare ce que repo usa cl'acjuellas long as e clol orúsa s
vi'gilias. .i\1as os v ícios que as torm entas tinha m
gera do cont inua ram a affec ta r o novo perioclo: na
(ava liari a perc brav a o espír ito g·uer reiro que o
enco ntro ele raça s havi a deixa do. Com .esse espírito guer reir0 conc orre o preco nceit o religioso~ e
o fana tism o as lutas ele relig ião acaban-i de to rtura r e ele abat er a alma daqu elle mund o. Em·
quan to - os Chri stãos vão comb ater os . infie is· no
Orie nte, os papa s e os reis dispu tam- se na Euro pa
a supre ri1ac ia temp oral.
·
6. De sorte que cêrca ele um seCLllo antes da
Úlad e .i\1oderna, vamo s enco ntrar na Euro pa· uma
socie dade inani cla, .acab runh ada por 'long os seculos
ele lutas . Reco lhen do-s e nos temp los, refaz endo pela
fé toda sua alma para soff rer e espe rar, af igura
_se-no s que a hum anid ade, naqu eJia clol?rosa crise
,
· tinha imm ovel os olho s para os honz onte s
da
terra , á ·e sprei ta da auro ra cujo s ~ignaes já

e
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anelavam pelo ceu. As conquistas, as revolü~Õe~,
-as guerras de clynastias empobreceram ~1ornve1mente as populações. :ç-J os paizes mais proxtmos dos
mares, o comm ercio era a occupação a que commumm ente se entregavam os homens ; e esse mesmo
comm erclo, além elas clifficulclacles naturaes que encont rava então, era enormemente perturbado pela
cliscorclia geral elos príncipes e elos povos.
7. Fóra elo comme rcio estavam os habitantes
do interior e elos campos, applicaclos a uma L1voura
qua si em estado primitivo, e além di sso exercida
por ser vos el e gleba, para proveit o dos grandes senhores te rri to riaes. A lém ele um commercio oner oso e monopoli zado pelas classes ricas, e além de
uma lavoura insufficiente para subsistencia da
g rande mai oria privilegiada e inactiva, póde-se
dizer que não havia mai s industria. E sobre tudo
isto, o gravame elos largos tributos com que os reis
vexavam os seus povos, pela necessidade de sustentarem exerc_itos colossaes e o luxo elas côrtes. O
pauperi smo geral quebrantava, pois, os animas, e
ao lado ele uma insignificante minoria ele felizes , as
multidões gemiam opprimidas, mergulhadas . numa
tristeza e numa desolação que não encontravam lenitivo sinão nas esperanças de outra vida.
· 8. E si se examina mais no intimo · o estado
geral ela Europa, fica-se convencido de que a discordia tinha raizes mais profundas na consciencia
e _n~ e~pirito claquelle ten~po. En1 philosophia, a indtsctphna geral, a cat~encia ele uma vasta synthese,
de um _corpo de doutnnas e de um methodo capazes
de satisfazerem
a mentalidade elo momento , ele·_
. .
1
xava os esptnto~ entregues a teclas as hesitações
·e a. totas .as cl~tvtdas que caracterizavam aquelle
penoc o I:ustonco. ~nclava-se a espera dos Descartes q_ue tmham ~e vtr. Na· Ine--Iaterra, .
..,
um monge
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extraorcli nario t1 JLLmpllava ela anarchia geral. emGora não chegasse a fazer a ordem n 'aquell e cl~a os ;
mas quantas intelligenc ias, fó ra ela nevoenta e
desolada ilha. conh eciam as obras ele R oo·erio Ba. . cIas conscJenc
· ias.
·
ccn.? 1N c cIomm1o
os errtoos elo papado f oram até entregar á di scussão os cloo·rnas
· que a política ela ig r ej a h av ia impost o. e a r~ formas religi osas ·e xplodem em todos os angulos :-la
~uror~~1.. - J? c lor oso sendo aq uell e. em que a almz~.
humana. fat1gada e exhau ta. se fech ava n:1. c:
suas a marguras , desespe rada pe r crer na JXl i: e
n cclescan so.
9. E ' n este m omen to. dum a situação tão excépcic nal , que vai sahir em bre\·e um a nO\·a éra de
fé n o destino e el e cor agem para a viela . Com o que.
sem se espe rar , ele um ins ta nte pa ra out r o. d espertam as velhas en er g ias elas g randes raça:; que c
mesclam , das naci onalidad es que se integra m . e
crer-se-ia que o mundo tinha de novo. a agitar-se
no seu seio. aquell e espírito ele D eus que n o Gen esis
vivificava o a_b ysm o. N unca se poderia en cont ra r
na ling uagem hum a na um t ei·m o, qL1e exp rimi sse
tão bem o que h ou ve ele grande ~~~1iJ1_ tfio belio peri odc d~ hi st e ria. com o o term o R ENASCIME NTO
. par'a indicar os alvorcçcs . os entlmsias mos com· que
a alma elo secul o XV se sentiu r enovada par a con- .
tinuar affirmand o a s ua ind ef inida . evol ução 11 0
planeta. - Facilm ente se imagina, portanto. o CJlie
d evia ter sido o descobrim ento elo Novo-M undo
para aquellas gerações que ccm eçavam a despertar
do longo somno em que as prostrára a I dade

1\!Iédia.

I ,

-
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CAP IT u LO X VII

1. l?cco nliec im cuto e co nquista do T\ 1 O'i.'? Niundo
.Pri111ciras e.1:plorações 'II O co'lll111e 11te
1. Colo mbo . nas .prim eira s dua s viag ens
, hav ia
ele ccbe rto. a lém ela Gua nah ani. as . ilha s de
C uba.
D cmini ca. ·:;.via ri a Gala nte. G uad elup e,
A ntig-oa ;
!\Ic.n t-Se rrat . S . Cbri stov ~m . Sa nta C ru z
e mui tas
.ut ras el a A ntilh as . as im com o a s de S ota~
ento ·
A lém d e have r , port a nto . r econh ecid o toda
s- essa.s
ter ra . Col mbo as fez expl orar , estab elec
end o colcnia s em tecla s c u pelo m enos na mai o
r part e
clella . Seu irm ão Bar th olcm eu . qu e ell e
collo cá ra
na qualidad e ele adclantado em I-Iis pani ola
, já ha\·ia. -ccm o e di s e. :f und ad o S. D omi ngo
s. · o nde
mui to e di sting uiu pe r sua hab ilida de com
o adm ini stra dor. e sobr etud o pela cor agem e firm
eza com ..
que repr imir a em di ver sas c ccas iões algu
mas re\·clt as ele indí gena s e· dos prop rios colo nos.
2. Nas suas viag en s subs eque ntes . c o ntin
uo~1
Colc mbo a desc obri r outr as ilha s; cheg ou
á Trin dade e dahi galg ou a o cont inen te, expl o rand
o toda
a cost a sept entri ona l ela A mer ica do Sul.
eles· ela
emb ocad ura elo Orin oco até o golf o ele Par
agu aná .
Colo mbo com preh ende u logo que tinh a dian
te ele si
cam po vast íssim o a desv enda r. Não fôra
a crue ldad E; ele seus inim igos , inve j osos ela sua glor
ia,. e incont inen tes na fain a ele crea r-lh e toda sort
e de embara ços cem o intu ito ele a,fas tal-o elo Nov o-N
iund o
para pode r em disp utai -o á von tade - e talv
ez que
o prop rio desc obri dor da Am eric a h ou vess
e reco nhecido todo o cont inen te, pou pan do ás
mís eras
popu laçõ es indí gena s os azar es ela inva são
deso rdenada e as trist ezas que o fana tism o e a
filau cia
desc cmm unal fora m faze ndo por toda part
e.

..
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3 • .O governo metropolitai1o procurou loo·o or~

ganizar a adminis tração dos novos domínios ~1 ltra
m~rinos .. Bovadilla já havia sido, em 1501 , substitmdo no governo elas Inclias Ocóclentaes por
Nicolas. Ovando ; e em 1509 ,ao cabo de lono·os esforços, Diego Coloi11bo , 1o filho elo almirant e
succeder a ao pai como vice-rei. Diego tratou cl~
collocar preposto s de sua confianç a em. cliverso·s
pontos, e activou a ex.ploraç ão dos paizes já conhecidos e o d escobrim ento ele novas r egiões. E m 1515
teve D"íego ele retirar-s e para a Hespanh a, victima
ele intrigas ele seus inimigos .
4. Em 1504 já havia chegado a Hespani ola
Hernanc lo Cortez, e ali prestou serviços combatendo contra os indígena s. Ti nha este Cor tez em
Cuba, e como g overnad or, a um seu parente. V eJasquez; e portanto para ali t rasiadou-se. Cortez
<·era de um· tempera mento arrebata do, e em pouco
tempo alcançou el e Velasqu ez a incumbencia ele
sahir á procura ele novas ter ras para a corôa de
I-Iespanha. A expedição, compost a ele 11 navios,
110 marinhe iros, 553 soldados hespanh óes e cêrca
de 200 índios e 10 canhões , chegou ao continen te
em 1519. João de Grijalva , (1) no anno antecedente, já havia aberto caminho a Cortez, explorando o Yucatan e parte elas costas elo l\1exico.
5. Cortez contorno u o Yucatan até Tabasco ,
submett endo as pequena s tribus indígena s que encontra va. Prosegu indo até S. ] oão ele Ulloa, ali
fundou a povoaçã o, hoje cidade de . V ~ra- Cr:1z.
Neste ponto colheu noticias importa ntes a respeito
do paiz e das grandes riquezas que ali . se encontravam. Possuin do talentos de conqmst ador, :fez
formar ao longo da praia, e á vista dos Mexican os
{1) Francisco Hernandez ele Cordovn tambeni
pela primeira vez o Yucatan {1617).

jú

tinha

visitado
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'estupe
.:
f·actos, o seu pequ eno exe
• 1_·ci-to , ~perand
. _ .o evo.
luções e fazendo exercícios de tiros para unpi_essw.,"-emava
·
- no Mex1co
o
nar os naturaes . - 1
entao
. • .
inclitoso IVIontezu ma, esp írito tíbi o e ammo melolente; o qual, assim que foi inf ormado da c~egada
elos hespanh oes, enviou-lhes um d os seus cacique s·
Recebendo o emi ssari o elo imperad or , declarou -lhe
Co rtez qt1e ali esta va como enviado elo mais poderoso monarch a el o Oriente (fazia então parte a
I-Iespanh a elo vasto imperi o ele Carlos Qqinto)
para celebrar com Montezu ma um t ratado Cle allian ça e amizade.
6. O preposto do sobera no iticli o·ena, entregando a Cortez muitos pr esentes valiosos, fez-lhe
a intim ação ele ret irar-se immeclia tamente d o paiz.
O capitão hespanhol responde u á intimaçã o ele uma
maneira que bem r evela o seu genio. Fez desembarcar os canhões , e simulou na presenç a do embaixador mexican o e do seu sequito um grande
combate. ps indígenas, apavora dos, acredita ram
que os hespanhóes haviam baixa~o elo ceu é!-rmaclos
do trovão. O effeito prodigio so de semelha nte recurso foi completado pela incrível teni.ericlacle de
C01·tez, mandand o incendia r as suas naus com as~
sombyo dos proprios aventure iros que dirigia, para
que os subditos ele Montezu ma fossem levar-lh e a
noticia do que acabava m de ,;êr.
_7. Alguns dias depois, voltaran { outros. caciques, ~raz~nclo novos e ainda mais ricos presente s,
mas dizendo a Cortez que o imperad or lhe ordenav a
pe.re_mptoriamente que se retirasse de · ?eus dotm_mos. En_t~·etanto, o chefe hespanh ql invadia
0
pa1z, e auxt-1_1ado por muitos indios que conheci am
aque~las regtões; foi avançan do sobre a . capital do
Mexico. Montezu ma, indignad o, ordena que se neguem todos os recursos aos invasore s; e foi isso

'.
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~maior. en)bara~o com que teve Cortez ele lutar .
Des~)rOv iclos de v1veres, ante a per spectiva da f ome,
s~ntmclc-se clegr~d~cl~s e perdidos num paiz onde
so encontravam mmug os, os soldados h espanh o~s
reclamam em desesper o a volta immecliata para
Cuba.
2 . .Cortez vili-se em tão grave contingencia,
que j á se dispunha ·a sati sfa ze r os seu s soldados
voltando para a grá ncl e A ntilha; m as neste momentq_. alguns inclios do qu e o acompanhavam lhe
apresentaram um caciqu e. cb de dos T otcna kas .
inimigo ele lVl orú ezum a, e qu e propõe alliar-sc a o~
h espanhoes con tra o im pcracl ur. E m ccn fe rcncia
com H erna nclo Con ez . o che fe i ncligcna dá-lhe inf orm ações preciosas. e habili ta-o a faz er uma .icléa
exacta ela situação em que se encont r ava m no m om ente c s cliffe rentes po \· s claq uell as r egiões. submi ssos á soberania elos imperad or es mexi canÓs. O
cac iq u e assegurou a Cc rt ez que só pela f or ça é que
se conser vavam sob o domíni o ele "'vl exico teclas a s .
' pequenas nações vizinha s. a s quaes espúa vam ape., nas en sej o propici o ele sa::ucl ir o pesado jugo elos
seus crue1s oppressor es.
9. Este providencial incidente r ean ii110u
aquelle bando ele aventureiros, e Co r tei comprehendcu que tinha a explorar cont ra os Mexicanos os
oclios de . que o despotismo imperial . se hav ia cercado. Havendo acolhido cem enthusiasmo a proposta do chefe indiano, entra r am os h espanhoes
em comnninicação com as populações que lhe eram .
obecli·entes .e receberam log o c s recursos ele que
tinhar'n necessidade. Viu tambem Cortez augmentadas as suas f iIeiras por _grande numero ele in~li
genas. anciosos por .uma _vingança havia mmto
contida. Assim refeito, fot Cortez avançando pelo
paiz, ._em to.d a parte recebido como um libertador. ·
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2. R cco uh ecim en to e co nq ms
· t.a d " fo7.io-M ·zm.d o. .o ! \
Pr illl eiras lut as co m os 1.1'1 dig
en as do con hn en.te
1 . . :\- s un icas populaç ões
i nclige na s, ela ~ t rib~
tari as elo :!VIex ico, qu e off
ere ce ra m res 1 s.~e nc1a
muit o sér ia aos inv aso res,
fo ram as ela r eg1ao ele
T lascala. Os T las cal an os ha
via m co nq ui sta do co nt ra o Me x ico, ·em lut a po rf iad
a, a su a ind er~ nclen
cia, con;;tituinel o-se em
rep ub lica . Ap es~r ele
ini mi gos elos Nl ex ica nos, po
r ém , nã o aceit a ram
ell es as proposta s ele Co r tez
. su speita nd o qu e est e
1~ão :fosse ma is elo qu e um
alli ad o de 1\!I on tez um a .
. P er i11a is qu e se esf orç asse
o cap itã o h esp aú hol,
· f irm es mostr ara m- se os Tl
asc ala no s na dis po siç ão
· ele não se alliar em aos inv aso
r es, e r esolut os cu ida ram ele pre pa rar um a fo rte
r esistenc ia.·
2. Co rtez, en tre tan to, com
.a auclac ia de qu e j á
havia da do pr ov as, conti nu
ou su a ma rch a sem se
im pressionar com a op posiç
ão qu e encon t ra va ; e
tão con f ian te ia na sua sor
te, qu e só s.e ap erc eb eu ..
elos 'perigos a qu e se expu nh
a qu an do se viu cer çaelo po r nu meroso exercito
ele Tl asc ala nos. -E ste s
indíge nas era m val en tes e .pa
rec iam mo vid os de
um a pro f un da r evo lta d e. seu
s . sen tim en tos na cio na es. Nã o ob sta nte isso, e ap
esa r ela su a su pe rio rida de nu merica. a de sva nta ge
m ele um a lut a de sig ua l
os fo i ~on vencenclo ele qu e a
de fes a era im po ssí ve l.
Po r ~~:m as, ell ~s tin ha m ap en
as a fle ch a e a lan ça , ·
qu as1 mo:ffens1va s contr a a
co ur aç a elo so lda do
he spanh ol.
.
3. C}s invaso res va rri am
a tir os de mo sq ue te e
de ca nh ao as ce rra da s ph ala
ng es qu e su rg iam ele
tod os os lados. Ta l mo rta nd
ad e iam faz en do . e tal
. pa vo r esp alh av am en tre a
ge nte ind íge na . có m
HISTORIA DA AMERICA
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troar da artilheria e o relampago elas descargas
por entre as nuvens ele fümo que se erguiam que os míseros Tlascalanos, depois ele uma incrível
tenacidade na luta, tiveram ele render-se, reconhecendo-se vassalos ele Carlos Quinto. - Vencidos
aquelles ímpetos de resistencia, obrigou Cortez
ainda os Tlascalanos a fornecer-lhe, a lém de gi:andes recursos de bocca, seis mil homens ele combate
'
e assim reforçado o seu exercito (cujo total se elevava % cêrca de 10.000 homens), continuou a
marcha sobre a capital do l\1exico.
4. Chegando a Cholula, r ecebeu o conqui stador um a viso escripto ele l\!Iontezuma, convidando-o a descansar ali. confiante na h ospitalidade
dos l\1exicanos. Cholula era uma elas maior es e
mais beiJas cidades do imperio. A povoação extendia-sc: por um amplo e d elicioso pla nal to, num circuito. de. algumas leguas. Al ém el e outr os notaveis .
monumentos, havia em Cholula um grande templo,
na parte da cidade denominada Chuzultekal. Com
o convite do imperador, mostrára-se um tanto satisfeito o capitão hespªnhol , e ele facto parecia
.desaperoebido de.; risco em que st: achava acreditando na sinceridade daquellê convite, quando teve
coilhecimento do que planeavam os indígenas. ·
5. EmCholula não se consentira que entrassem os Tlascalanos, porque eram ·inimigos do imperador. Mas dois guerreiros desta tribu, sem serem percebidos, con?eguiram pe.netrar na cidade e
suprehender a's manobras elos off_iciaes de Mor1teZÍ.tma. N ataram que se procura va abrigar cuidadosamente mulhePes e crianças, e que ao mesnw
tempo os sacerdotes faziam a Vistilipustli, o l\1art~
mexicano, sacrifícios ·e preces mysteriosas .- o que
· bo-rancle·. execução.
certo de alguma
era r)resao-io
'
b
éom muita cautela, souberam os dois espiões que
'
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á no ite do seg uin te dia , a um
sig na l co nv en cio na do ,
·deviam ser os he spa nh oes
ba tidos ele su rp res a e
ass ass inados. No mesmo ins
tan te em qu e f01 pre ve niclQ ela pe rf ídi a, ord en ou Co
rtez qu e pe ne tra sse m
na cid ade os 'Tlascalanos e qu
e f ossem ma ssa cra do s
os ha bit an tes ele Ch olula. Nã
o po up ara m n~ n:
lhos, nem mulheres, nem cri
an ça s. A ca rm f tem a
horri zou a al()"un s dos pro pri
b
os hespa nh oe s.
.
6. D epois de ste cru el ma ssa cre e elas ma wr
es
aff ron tas f eitas ás leis e á rel
igi ão do s lYiexic~lnos.
continu ou Co r tez a av an ça
r , e r ece be nd o em tod a
pa r te ad hesão ele mu itos ch
efe s e ref orç os de tod a _
ord em. Ch eio de prestigio
e á fre nte de s-eu s nu merosos solda dos, ch egou Co
rtez a 8 de No ve mb ro
ele 15 19 cl ian ted o lYi exi co, ins
pir an do um pa vo r inclescri ptive l áq ue11as ge nte s.
Collocou o seu ex erctito em ord em de ba tal ha
e esp era va o m om en to
ele faz er t roa r a art ilh eri a. O
gr an de pank o qu e se
ap od erou da po pu laç ão pe rtu
rbo u ele tal m od o o
esp íri to do imperador e de tod
a a su a cô rte , qu e nã o
fo i ma is possível cu ida r ela de
fes a. Es mo rec ido co m
o qu eb ran tam en to ela su a
gu ard a e do seu po vo ,
., lYiontezuma resolve sah ir
a enc on tro de Co rte z,
ind o em pessoa recebei-o fó
ra da cid ad e.
1. -0 mona rch a me xic an o d eu
áq ue lle ac to as
pro porções de um a ve rda de
ira h om en ag em ao co nqu ist ad or. Apresei1tou-se no
ac am pa me nto hespa.:.
nh ol com po mp a ex tra orc lin
ari a, co nd uz ido nu m
ri.co thr on o, ao s ho mb ros ele
qu atr o inclios e pre ce dtd? ~e cer ca de 2 . 00 0 sol da
do s de su a gu ard a. O
cap tta o hespanhol o sau do u
á moela eu rop éa , em qu an to o rr:onarcha ind íge na
inc lin av a-s e pr of un da me nte ate o solo: - o qu
e foi de um eff eit ode sa? tro so pa ra a su a au tor
ida de , po rqu e os M ex ican os co mp reh en de ram qu e
.seu prí nc ipe es tav a na
pre sen ça de um su pe rio r. Em
seg uid a, con-vidou

:e-

-68-

l\~o ntezuma o seu hospede a entrar na grande ca.
pttal.
8. Entrara m, por.tanto, no l\1exico os hespanhoes ~~~11 cJar~f}.íl um ttro. l\1ontez uma entregou ao
chefe triumph ante um dos mais bellos palacios imperia~s para sua r esidencia. No dia seguinte ao ela
chegada , fez CoTtez sentir ao im perador quaes
eram os seus intuitos, e l\1ontez u,ma deu as mais
vivas mostras de acquiescencia a t udo que lhe ex punlfci o conqui stador. S i bem que seguro e confiante das impressões que causára aos :M exicanos ,
tinha Cortez presente o que est eve para acontece rlhe em Cholula, e por isso estabeleceu em to rno elo
seu palacio e da sua pessoa um serviço rigoroso ele
vigilanc ia. _
9. Por algum .tempo esteve Cor tez na capital
mexi cana, estudand o a situação e tomando as indispensa veis medidas destinad as a garantir -lhe a
- posse complet a elo paiz, cujas riquezas dia a dia
desperta vam a cobiça dos hespanh oes. l\llas, como
era natural, o moment o de panico passára, e o terr or que a força e as prodigio sas façanha s dos invasores h a viam espalhad o ia-se agora desfazen do. ,
Os Mexican os logo se habituar am a vê r nos soldados hespanh oes uns simples homens, tão frageis
e mortaes como todos os homens, e pouco a pouco
a reacção nascia contra a audacia daquelle s odiosos
ummgos.
CAPITUL O

XI X

3.Reconhecimento e conquista do Novo-M undo. - .
L utas no M exico
1. Ao mesmo tempo que na capital começav a
a manifes tar-se revolta contra os oppr.e ssores, em
diversos pontos elo paiz o espirito nacional se le-

·-
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vanta va. Um facto sobretudo deu a Cor tez a mecli'Cia elos embaraços que sobrevinham: o general
mex icano Q ualpopoka atreve-se a atacar a povoação e fo r te ele V era-Cruz, ( 1) .fundada por S:ortez;
e cleo·ola os hespanhoes que ali encontra , env 1anc~o a
b
.
.
"
.
cabeça ele um clelles ao Imperador
pa ta que v~sse
como as suppostas divindades elo Oriente mor nam
como os homens." · Co rtez comprehencleu que ::ra
cheo·acio o momento ele r·ecorrer a um g-rande golpe
ele ~ucla-cia: seguido de 50 homens ele confiança,
resolveu o capitão dirig ir-se ao palacio ele l\lfontezuma.
2. T omou todas as precauções que a prudencia aconselha va, e acompanhado de Velasquez ele
Leon, sobrinho do governador ele Cuba, penetr ..1.
audaciosamente e ele surpresa nos aposentos elo imperador. M ontezuma se acha va rodeado ele vassaJc.s. Cortez ordena a estes que se retirem ; e log·o que
se encontra a sós com o imperador , prorompe em
invectivas, lanç9-ndo-lhe em face a má f é cm11 que
é tratado. Montezuma, hFmilhaclo, declara-se innocente do crime que os seus prepostos acabavam ele
commetter em V era-Cruz. O· chefe hespanhol então lhe pede que mande prender a Qualpopoka, ao
quê annue promptamente ·o soberano. J\1as C01·tez
reclama ainda que, como prova ele sua boa fé,
Montezuma o acompanhe, e f ique sob a guarda elos
hespanhoes, até que sejam dadas as satisfações
promettidas.
3. Durante algumas horas o imperador obstinava-se em repellir as affrontosas propo~tas de
Cortez, quando V elasquez, de espada em punho, intervem bruscamente, e ordena a J\1ontezuma de se· (1) O quo é ~er<lndc, ·aliás é q'ue fôram
h
dos IJor Cortez que prm·ocarum ~-•·sist'n .
os espanhoes ali deixa.
indigcnns.
' em ., r epresa lias da :oarte . dos

7·0 _:__

gu~r o s.eu g~ne:·a! sob pena de .ser ni_orto ali mesmo.
O mfehz pnnctpe, tremulo ele medo, obedece. Os
:Mexicanos, a o vel-o · em poder elos h espanhoes
desesperados investem sob re estes; mas Corte~
ordena a lVIontezuma que os con tenha; e, á voz elo
monarcha, o povo· se acalma . D esse momen to em
diante, é o capitão h espanhol que·m dieta leis no
J\tfex ico. Qualpopoka , e out ros oH iciaes elos que
hav iam. tomado parte no mor ticín io .el e V era-Cru z,
são Shu eimados vivos na pre ença d e multidões ele
mexiéanos, horrori zados claquell a scena.
4. Ao mesmo tempo, ma nda Co r tez aco rrenta r
o inditoso lVI ontezuma, e este ul t raj e la nça o monarcha numa estra nha a ng ustia . - Sentindo-se
compl etamente senh or el o l\tfex ico, r esolve a final o
ca pitão h esr>anhol a ttencler á s supplicas elo imperador , ·e manda alli via l-o das pesadas cadeias. l\II ontezuma exultou,_ e na sua al egria nem se apercebeu
mais ele que ainda era .pri sioneiro d e Cor tez. Com o. era d e crer , os hespanhoes log o se descuidaram daquella m elindrosa ~ i t u ação : j ul gando-se definit'ivam ente os unkos e supr emos dominadores,
entregaram-se a abusos e -e xcessos ele toda ordem.
Entre as frequent es e crueis aff r ontas com que
irritava o a nimo elos 1\tfexicanos,. f oi Cortez até a
impolitica, a verdadeira impied ade ele f azer destrui r os ido los que se achavam no g rande templo
ela capital, substituindo-os por im agens ele santos
catholicos.
5. Uma occasião, os hespanhoes provocaram,
numa festa publica, um enorme conflicto com os
naturaes, e desse incidente' se aproveita ram para
assassinar cêrca cl·e 2. 000 elos mais notaveis homens da côrte. Mas então, os sacerdotes levantam o
grito de revolta, e toda a cidade se ins.urge como
um · só homem. O palacio de Cortez fo1 cercado de
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impr oviso, e dest a vez não se atten deu mais ás
ordens do impe rado r capt ivo : quan do ~or~tez
uma
appa rece u falan do a seu povo , _foi att1_ng1do
P?r
pesa do proj ectil na cabe ça. e ~ah:u exam me. Insi
stiu Cort ez c m o mon arch a md1gena para que
se
conv ertesse, e aceit a sse o bapt ismo : r ecus·ou-s
e por ém. Nion tezu ma f irm eme nte, pref erin do m
orre r
f iel ao culto de seus pais . A m orte do impe rado
r
prccluziu em todo o Nlex ico um ckse sper o ·ger
al: "
acre d itou-se que o paiz tinh a de ser ar rasa co,
e extinct a aque ll a gera ção.
6. Ent retan to, um peri go, talv ez mais
séri o
elo que a indig naçã o elaquella r aça, solic itava
a
atten ção el e Cort ez pa ra ou t ro lado . Di ego Vela
squez . -g over nado r ele Cub a, mesm o ante s da part
ida
de Cort ez para o cont inen te. com eçár a a susp
eita r
ela lealdade elo eu parente. e cheg ou até a quer
er
.imp edir o emp reh enclim ento depo is ele tudo
orga ni zado . Com o exito que ia C01·tez alca nçan
do,
cresceram as suspeitas e cium es ele · Vela sque z,
ao
pont o ele expedir para o Niex ico. á frenc le de
900
hc-m ens. um \·alo r oso off icial , Pan filo de Nar vaez
,
afim ele dest ituir aquell e capitão. l\!I as Cort ez g·ua
rnece bem c seu post o na capi tal mex ican a, e sai
resolu tame nte ao enco ntro do em issar io de Vela
squez : bate -o. e vence-o em Zam poal la (em
:Mai o
ele 1520) .
7 .. Liv.r e claqu elle erÍ1baraço. volta C01·tez'
para
o Mex1co. onde a insu rreiç ão se tor na cada
vez
mais temer osa. Os 1VIex ican os hav iam se apod
erad o
ele uma alta torr e que dom inav a o pala cio occu
pado
pelo s hest~anh ~e~; e daqu ella posi ção lhes caus
avam
male s mmt o seno s. Cort ez resolve tom ar aos
indí gena s a~1uella tor_re, e ao cabo ele hero icos esfo
rços
e elef mUita auclac1a cons eg·u iu cheo·at· a' I)lat f
·
' ·
c~
~ a orn1 a
elo . orte . -.i\h, o chef e h espa nhol corr
eu um grat ide
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nsco : dois índio s, j-oven s e possa ntes, aga'r ram-s e
a elle, tenta ndo preci pitai- o do alto da tc rre. cem
uma abne gação que revel a bem o desesper o daqu ella
infeli z gente , pois os rlois índi os devia m perec er
cem o chefe ·estra ngeir o. lVIas Corte z, num r ap icl o
movi ment o, libert a-se elos de is herce s. deixa nd o-os
cahir sem ser arras tado·
8. Comp rehen clera m entã o os Mexi canos que
só lhes resta va o exped ient e ele \·ence r os hespa nhce s Jf.:=la fome : e ele fact o. este r ecurso f oi ele
effei to treme ndo contr a os inva ores. Em bre\·e
teve Corte z que retira r-se. e a r et irada f o i meclo nhé!. O filho el e lVIontezum a. Guat irn ozin. t inha
toma do a di recçã o da revol ta: já h a via destr uido
as ponte s -que ligav am o centr o ela cidad e ás margens elo lago e procu rava por todos os meios imposs ibilit ar
fuga dos 111JmJ gos. F oi S1111St ra
aquel la conju nctur a! e a salva ção ele parte elo seu
exerc ito foi ainda uma gran de façan ha de. Corte z.
"Id e- dizia m os lVIexi can os no fttr r elo seu cclio
- ide, saltea dores . para longe. soffr er a puniç ão
dos vosso s crime s! Num atropel o h orrív el, é a
custa ele perda s enorm es. r et iram -se os hespa nhoes, apt·o veita ndo-s e ela escur idão ela noite .. .
.noite fatal , como ficou sendo conh ecida na histe ria
da conq uista .
·
9. Algu ns dias depoi s. já dista nte da capit al
mexi cana , e quan do se julga va livre ele ataqu es,
vi u-se Cor tez ele repen te cerca do por uma form idavel multi dão ele g-uer reiros, na planí cie de Othu mba. Trav ou-se ali uma batal ha sangu inole nta. Os
l\!Iex icano s, enfur ecido s como feras . luta\ram com
va!Ór incrív el, sem mais teme r a prop ria artilh eria,
prefe rindo morr er a deixa r de perse guir. os se:ts
inimi gos. "Os solda dos hespa nhoe s - chz u.m htstoria clor - cansa vam de mata r." Os lV.lextcanos,

a
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ás chu sma s, d e t oda pa rte sur g ia m. A
fina l, .dev eu
Cor tez a vict oi·ia a um g ran de acto de
tem enda~e:
com seu s melhor es sold ados r ompeu
os batalho~s
mex icanos, ~ tcm ou-lhes o esta nda rte,
a que attn buia acÍu elle gen te a sor te elas a ni1a s.
Tan to bas tou
pa ra que ell es. des vairados. se r etir asse
m.
CA P ITU LO

XX

4. R ecouhec irJnen to e conquista do N Oí.Jo
-1Vlm 't.rlo. -

C ouq'llist a def in iti'ua do NI e,1:ico

1. R ehw i~7
. au clo- se em T lascala, cuid ou Cor
tez ele refa zer
ll élS f orç as. ap rov eita ndo
ain da
algu ns hespan hces ela exp ed ição ele
N arva ez. e
out r s recu rsos que lh e vier a m da Jam
aica. Os
tl <~;scal a nos . com pr eh encl encl o que o imr
)eri o do Nie xico ia ser des trui do, a nim ara m-se no
seu ocli o. e
off erecera m m ais gen te a C01·tez par a
con tinu ar a
cam panha con t ra os seu s anti gos opp
ress ore s. De
sort e que, ·em poucos mezes. se ach ou
Cor tez ele
novo á f ren te de um gra nde exe rcit o.
Só Tla sca lancs ccm man dav a elle par a il1ais de dez
mil ·
~·· Reo rga niz ada s ass im as sua
s pha lan ges ,
poz-se Cor tez ·em mar cha e apr ese nto u-se
out ra vez
dian te ela g ran de cap ital . - Gu atim
ozin , por seu
lado, se hav ia pre venido ele bon s elem
ent os ele de·fesa, não só f orti fica ndo a cida de, com
o aug me ntanclo con side ravelm ente o num ero ele
seu s sold aelos. - Ao cab o ele alg uns dia s ele cerc
o, ord eno u
Cor tez o assa lto, .e os ·hes pan hoe s ·pen
etra ram na
cida de qua si sem luta . Ent reta nto , ess
a fals a for tun a .era c~ev ida a um plan o d o. n ovo
imp era dor .
Guatm1ozm , hav end o pos to em Jog ar
seg uro as famílias . mex ican as, deix ou que os hes pan
hoe s .se intern asse m ·; e qua ndo mai s jub ilos os e
eles ape rceb i- .
~.,

as
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dos se acha:am elles,_ ouviu-se no grande templ o,
onde se haviam reumclo os sacerdotes, ·o soar lugubre do tambor, signal ele ma:;sacre.
3. No mesmo instante, multidões ele soldados
mexicanos precipitam-se como torrentes sobre os
hespanhoes, e trav~-se uma luta medonha. Os inclig~nas eram em tal numero e tão temerarios, que
nao davam tempo a que os hespanh oes manej assem
as armas ele fogo. A carnificina fo i horror~sa! A
muitª custo, conseguiu Cortez salvar-se com alguns companheiros, fugind o ele ord enadamente. Os
hespanh oes que cahiram em pode r ele Guatim ozin
foram no mesmo dia queimad os vivos, e uma colera sinistra accencleu-se em todo o exercito ele
Cortez ao avistar-se elo acampamento o fui11 0 elas
f ogueiras.
·
4. Eram taes os elementos ele clefe a que Guatimozin havia reunido, que só a cor agem ele Cortez
pccleria perseverar no empenho ele apoderar-se ela
cidade. Utilizando-se ela artilheria e elas demais
armas ele fogo que lh e r estavam , bl oqueoú Cortez
inteiramente a capital mex ican a. L ong o tempo esteve a cidade reduzida a seus p ropri os recursos. Em
todo o lago a !oeste ela cidade cruzavam embarcações de Cortez, as quaes assim impediam absolutamente que fosse illuclicla a Pv.igc r osa vigilancia que
elle estabel·e cera. O que mais temia o conquistador
é ,que chegassem de outros pontos elo im.p erio auxílios a Guatimozin; i11as felizmente para Cortez,
a ultima dynastiá se tinha ele todo -impopularizaclo
no 1\d:exico, a tal ponto que quasi todos os Mex_ic~
nos se consideravam como escravizados e oppnmiclos pela prepotencia elos imperadores.
5. O .proprio Guatimozin tinha· esperanças de
que lhe viessem taes auxilias; e como dese.sperass_e
com a demora clelles, resolveu , ~:,entar sahn· da Cl,
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dade para por si mesm o trazer os socc? rros neces·
sari os com que pudesse ao m enos obngar os hespanhoes a levantar o assedio. :Nias no m omento e~
que. fa zendo com que os seus operassem uma. cltversão d o lado opposto, qui z ganha r numa canoa a
ma rgem elo lago, f oi percebido pelos hes p~nhoes, e
preso. E ta va, podia-se dizer , entregu e a ctclacle. Os
mi seros mex icanos, vendo-se privados elo seu mona rcha . perderam a ul tima -esperança de conservar
a indepenclencia e a in tegridade do imperio, contra
um inimi go tão habil e tão feliz.
6 . enhor es def initi vamente d a capital, tratara m logo os hespa nhoes ele ir tira ndo ela expediç-ã o
os proveitos immecliatos que f ossem possiv.eis. O
prim eiro cuidado de Cortez f oi reclamar de_Guatimozin uma la rga contr ibuição ele g uerra ; e como o
mona rcha indígena se negasse ob stinadamente a
entrega r-lh e t odos os seus thesouros, o chefe hespa nhol o submetteu a torturas h C?ITiveis, juntamente com o seu primeiro ministro. Gu~tim ozin
deu então provas ele uma coragem heroica e d e .um
estoicismo aclmiravel. O seu companheiro ele martyrio in sistia com o soberano para que cedesse, e
lamentava-se muito senticlamente d o supplicio,
quando o joven Guatimozin, sobre ·a fogueira , lhe
disse: " E eu por ventura, estar·ei num leito de
rosas ?"
7 · A nte aquelle bellissimo exemplo ele nobreza,
os proprios hespanhoes se commoveram, e C01·tez
mandou suspender a dolorosa execução. :rvias os
l\1exicanos, vendo salvo o imperador,· e ainda sentindo que ~e lhes. renovavam as esperanças ele uma
desfo rra, msurg1ram-se outra vez passado algum
tempo, e o chefe hespanhol para pôr ten110 ás re;roltas constan~es cl~quella pobr_e gente, condemnou ·
a morte Guat1moz1n afinal, e o fez enforcar em
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152~ .Tambem fôram mortos os principaes chefes
mexicanos, e muitos elos sacerdotes mais ardentemente estimulados contra os invasores.
•
· . 8. Etn seguida, expediu Cortez prepostos para
cltversos pontos elo paiz, lançand o os lineam entos
ela c..el ministração hespanhola. Nlas, como sempre
acontecia, a autoridade ele Cortez encontrou-se
logo ce m as ambições ele muitos ele seus companheiros, e a intriga destes o leYou a té a Hespanha.
para ddencler-se elas a ccusaçõe qu e lhe eram f eitas. J -Iavenelo-se justificado, viu- e cheio ele honras.
e. firmada 3 confianca que msp1ra \·a ao g over no
ela metrc pole, f oi nomeado cap itão g eneral d os
novos domínios d e Castella.
9. Em 1530, com algu ns r ecursos. voltou ao
Mexico. c: si bem que não :fc e investido ele aut·oriclacle civil. ainda prestou com o seu g rande pre t igio muitos serviços á Hespanha com o se ver á. Em
1540. desgostoso, via passar a· sua época na America. V oltou .para a patria: e ali, um incidente em
que o seu orgulho brusco se revelou, ve io a completar a sua desgraça. Inutilm ente esfo rçou-se por
obter elo governo a justiça a que se julgava com
direito; e em 1547, fallecia pobre e no meio ela indifferença geral.
CAPITU LO XXI

S. Reco11hec~'1nentv e conquista do N ovo-Mu·n do.Explo1·ad01~es de outras nacionalidades

1. Já fizemos senti r o alvoroço geral .que 'na
Europa causára o descobrimento da Amenca. O
heroismo aenial ele Colombo desvendara novos e
- infinitos hborizontes ao es1'lirito claquelle tempo, e
quasi t odas as nações, mar a vilh~das dc_t fortuna ela

-
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Hespanha, ti nham ímpetos d e segu ir-lhe os passos
na conquista elos mares. D e todos os povos eu ~·o
peus, por ém, os que mais longe tinham expancltclo
sobre os oceanos as suas vistas, eram os portuguezes e os hespanhoes. As duas nacionalicbcles da pe nin ul a pareciam dominadas ele uma especie de
ph renesi elo desconhecido; e a med ida que novas
ele cober tas se faziam, o echo elos süccessos, a lcançados pelas expedições que se succediam, mais coragem ia movendo no animo elos govern os .~
2. Cinco annos depois ela primeira viagem
ele Colom bo, a Inglaterra faz ia partir para o Occidente a expecl içáo ele J oã o Cabot. O principal intui to desta exp edição era encont rar passagem para
o Pacifico. Este pensamento de ligar os dois Oceanos pelo norte preoccupou durante muitos annos o
g verno inglez ; mas só ao cabo ele varias tentati vas
é que se conseguiu t ranspôr o Oceano A rctico e
isso (devido nat uralmente aos grandes embaraços
e perigos ela travessia) sem as vantagens que se
calculavam para o commercio com o Oriente.
3. :Mas Cabot , tal vez mesmo sem restri11gir .
assim o objectivo elo seu emprehenclimento, foi cuidando ele descobrir novas terras 'naquelle rumo : no
quê não fez mais elo que preceder á chusma ele navegantes que aHluiram logo para os m a r es elo
Norte. Talvez mesmo ·que os resul tados que colheu
induzissem o governo inglez a procurar naquella
parte o seu grande quinhão na partilha elo novo
hemispherio.
4. Seguindo uma linha parallela á rota do almirante genovez, aportou Cabot á Terra-Nova de
cuja impor~ancia poucle logo fazer uma idéa á ·vista
elos ~1?tave1s elementos que ali se lhe depararam .
Auxthado por seus tres filhos, descobriu mais 0
Labrador e, descendo para o sul, as costas da Fio-
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rida. ~ab_ot en~retanto Iimito:t-se a constatar apenas ~ · ex1~te:1c1a de taes regrões. A península da
Fionda, ~o cerca de 15 annos mais tarde é que foi
rec.onhecida ~ explor.a~a por P once de Leon ( 1512).
· 5. Portugal contmua v a a expedir para todos
os mares as suas quilhas glori osas. Em 1500 Pedro Alvares Cabral descobre um ponto elas c~ stas
do Brazil, e toma conta do paiz para a cor ôa portugueza. O que é ·certo, entretanto, é qu.e P ortugal
não calrul-ou de prompto a importancia deste descobrimento. Preoccupaclo com a s riquezas ela Inclia,
só mais tarde é que fez explorar a supposta ilha de
V era-Cruz e reconheceu-lhe a vastidão e opuIencias.
6. O hespanhol Vicente Pinzon (o qual com
seu irmão Martin Alonzo tinha sido companheiro
de Colombo, na primeira viagem elo almirante ) o r··
ganiza uma pequena expedição, e chega ao norte
da America do Sul, explorando as costas •· da
Guyana ( 1499-1501). Asseguram m esmo alguns
que este rnaritimo conheceu, primeiro que os portuguezes, alguns pontos do littm·al do Brazil. Esta
versão, porém, é muito combatida por outros.
7 • O que é exacto é que em uma segunda viagem, com Juan Diaz de Sol is, em 1506, Pinzon
descobriu a embocadura elo ri-o Amazonas. Diaz ele
Solis, uns npve annos depois, em 1515, volto_u á
America, visitou as costas do Brazil, e clescobnu o
Rio ela Prata ( mu.i to tempo conhecido pelo nome
çle rio de Solis). Quando, intentando proseguir n_o
reconhecimento do paiz, subia .esse rio, foi a expedição atacada pelos Charruas, índios ferozes que a
exterminaram.
8. A idéa de. que, ao grande commercio marítimo muito interessaria a co'mmunicação_ con: o
Oceano Pacifico e o In?ico pelo Atlantico, amda
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imp res sio nav a o ani mo dos g ove
rn? s; e em 1~ 19
F ern{w de Nla galhães conceb e o
pro jec to de enc ontra r pas sag em pelo ext rem o Su l.
Desgosto~o con ;
D. IVIa noe l, off erece Ma gal hãe s
seu s ser vtç os a
He spa nha , e par te com cinco nav
ios par a a An ;erica . Rec onh ece tod a a cos ta, des
de o Pra ta ·ate a
Pa tagon ia; e descob re e atr ave ssa
o est reito que
tem o seu nom e.
9. En tra ndo no P aci fic o, des
cob re div ers as
ilhas, e che ga ao arc hip ela go elas
Filipp ina s, em
uma de cuj as ilha s foi morto em
com bat e com os
nat ura es. O seu immecliato de!
Ca no con tin.uou a
viagem , e con tor nan do a A fr ica,
che gou de vol ta á
I-Iespanha ao cab o de dois ann os.
"A nau Sa nta
V icto n:a - diz Dr ape r - hav ia
r eal iza do o ma ior
commettim ent o de que ha me mo
ria nos ann aes
hum ano s".
CA PIT UL O
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6. R econhe c·imento e conquistq, do
N ovo -1V !un do .Pri1nei1'as expl01'ações do P erú
1. Pel a cos ta occidental, con tin
uav a a He spa riha a rec onhecer e a exp lor ar o
contii1ente, des lum bra da com os successos que
alc anç ára no lVIexico. Já em 1513, Va sco Nu nez
Ba lbo a, um dos
mais dignos com pan hei ros ele Co
lombo, hav ia .fu ndado a fei tor ia de Da rie n, na c.o
sta sep ten trio nal
da Am eri ca do Sul, no fun do do
gol fo que tem h oje
o nor~1e da ant iga colonia, jun to
do istht~o. Es te
Balboa foi um d?s ra~os hom ens
dig nos que naquelles tempos vte ram par a a Am
eri ca, e . tal vez
por ~sso mesrr,10 não tin ha as qua
lid ade s ind isp ensavets par a tnu mp har na fai na
da con qui sta .
·-2. Do ~lto das ser ras de Pa
nam á, alo ng ou
Balboa a v1sta pelo Oc ean o Pa
cif ico , e cad a vez

I .
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mais maravilhado· dos esplendores claquella naturez~, e~nreredou para o Sul. Os indígenas falavamlhe 1.ns1stentemente de um paiz aclmiravel e excepcwnal pelos grandes thesouros que encerra 0
seu solo. Mas Balboa encontrou cliHiculclades em
proseguir, e passado algum . tempo teve ele retroceder, munido apenas de notavel copia ele informaçõ~s sobre a existencia e situação do preconizado
patz .
r:.3. .. As narrações d e Balboa despe r ta ram bo·eral
entIlUStasm o, e o governacl r ele Dari en poucle
assim o rgani"zar uma exped ição em regra com o
fim de faz er o reconhecimento elo Perú. l\!Ias a auri
sacra fa,mes punha em fe rm ento todas as paixões
torpes daquelles tempos, e uma luta trem enda torturava o animo ele todos os aventureiros que vinham ao Novo 1\/[unclo. E ra invariavel a sorte ele
todos os chefes ele expedi ção: tinham que rend er o
seu tributo á intriga e á perfi dia.
4. Balboa não escapou aos fe rozes ri vaes. O
mais f orte clelles foi Pedro A rias Da vil a; e este
conseguiu supplantar o inclitoso servidor ela Hespanha, a ponto ele leval-o ao patíbul o (em 15 17).
Davila substituiu a Balboa como . g overnador de
Panamá, e neste posto desenvolveu alguma activiclacle. Fez reconhecer e expl orar as costas ela Colambia, e tinha projectaclo uma expedição para o
sul ; mas as preoccupações elo seu cargo, em luta
com as deso rdens que os colon os provocavam com
os inclios,'hão lhe deixavam socego para uma empresa que exigia tempo e grandes sacrifícios.
5. No emtanto ' os hespan[wes instavam con1 .o
.
governador para que resolutamente os . enca~ll_Inhasse até o maravilhoso EL-DORADO que se chzt.a
existir para o sul, .e ~ia a dia, affluiam aventu.ret:.
ros a Darien. Um desses aventureiros, Francisco

-
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Pi za rr o, desd e a lgu m tem
po se ac ha va na A m et:
ica !
h av endo se r vid o sob as
or de ns ele Al c-n zo ele Üj
ed
_a
e ele N un ez Ba lbo a. D
eix ou -se i ncencl~r de
a m bt ções es te P iza rr o, e as
socia nd o- se a DJO_g o ~\l
ma
~r ç e ao pad re He rnanclo ele
L uq ue , v tg an o. ~le
Pa na m [l. . or ga ni zo u (e
m 15 25 ) um a ex pe
ch ça o
pa ra 'ir ex pl or ar o Pe rú
.
6. O em pr eh enclimento
pr ovoc ou lo go o en
thu sia sm o ele mui to s e
co nt av a a pr in cip io co
m
a
ap pr ov aç ão e ap oio elo
go ye rn acl or Da vi la . O
~aclre
Lu qu es . qu e o·osava ele
mu i to pr es tig io pe la sl'i
a po sicão e f or tu na er a in
cu mb id o ele fa ze r os ga
sto s
ex pe dição, e' ele c n se r va
r as boa s gr aç as elo
pr epo to besp an hol. P iza
rr o pa r ti u. po is, á fr en
te
ele 10 0 . cldacl c ; ma na
ve go u du ra nt e 70 di as
,
ao
ic. ng o ela co sta , e se m na
da en co nt ra r elas fa bu
lo ~ a s ri 1t1 ez as e ela s len
da s qu e co rri a m . Ap
en
as
av ist av am -se ás vezes
na s pr a ias alg un s in dí
ge
na
s
em a tti tu ele ho stiL
7. V oltanclo a Pa na m
á, nã o se deix ou qu
ebr an ta r : t ra to u log o de
f or m ar n ov a ex pe diçã
o.
).f as Da vila. se u Í·n im
ig o, tu do _rec_u sc u- lh e.
O s se us
sc cics, po rém , o ha bilit
a ra m a pô r-s e pe la se
gu nd a·
vez a ca m in ho ela s de
sejél!das te rr as . Ao ca
bo ele
Jc.ngos dia s. ab o rd ou Pi
za rro á ilh a da s Gorgon
as~
a alg um as legua s ela co
sta ela Co lo mb ia· A
es sa
ilha f oi alc ançal -o um
em iss ar io ele Da vi la
· co m
or dem ele re vo ga r a.
ex pe di çã o. Pi za rr o '
vi
u- se
en tão nu ma em ba ra ço sa
co nj un ct ur a: os se üs co
mpa nh eir os em tu mu lto
cla ma m 1)ela vo lta ,
e
ao
mesm o tem po os a~aque
s do s na tu ra es '_f az
em es m orec er os ma is animo~

cl;

os.

8. Em tal ex tre mo ,
Pi za rr o de u m os tra s
de
u!1:a co ra ge m .extraord~
naria :_ tra ço u um
gT
an
de
~~-culo ~1o ar ea l da pr
a1 a em vo lta da su a ge
nt e, et:>tltou 1 es olu to ~ so len
ne· qu e aq ue lle
HisT OR IA DA AMERIC
A

s qu e nã o qu i7
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zessem ser~lhe fieis naquelle transe, que transpuzess.em o crrculo.. Os soldados, na maior parte saltaram par~a fóra da linha; apenas com Pizan:o fica~·am f.i1imes 12 l~omens, cuja lealdade e cujo he.:
ro1smo passaram a legenda. Essas 13 creatnras
fanatizadas pelo destino. viveram na ilha elas G o r~
g onas cinco longos mezes. sofhendo provações incriveis. Tanto os atormentava a fome. como a hostilidade elos indígenas. N o meiü el~s martyrios
alguns vislümbres ele esperanças luziam-lhes
n'alnu . confiantes na solici tud e elo socios que se
achavam em Panamá. ·
9. Afinal, ao cabo el e muitas instancias; H. ele
Luques conseguiu que los R ios (o novo governador ), fizesse partir um na vi o em soccorro ele Pizarro e seus companheir os. Quando avistaram elles
das praias o navio em direcção á ilha, a sua a legria
não teve limites, e Piza rro ap roveitou o momento
para convencer os amigos f ieis ele que o ceu os amparava como preclestiriaclos para aquella obra. E
assim, em ~r.ez ele voltar a Panamá, Pizarro utilizou-se elo navio para continuai· o seu empr ehendi m ento. Costeando então o continente, r econheceu
muitos pontos, travando relações com alg uns naturaes ; até que chegou a uma g rande cidade (Tumbés ou Tumpiz ), onde ficaram os hespanhoes
cheios de espanto vendo um povo civilizado e costumes mais puros elo que os elos proprios europeus.
CAPITULO
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7. Reconheéúnento e conquista do Novo-Mundo.Pení: lu.ta ·entre os Incas e os invasores
'
1. Em. 'L'umbés, Pizarro foi muito bem aco- ·
Jhido ~ tratado com gentileza e acatamento. Du-
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ran te alo·um as sem ana s, rec
olh eu im po rta nte s
inf o rm açÕes sob re o pai z, e com
pre hen cle u tod a a
vas tid ão ele conqui sta s qu e naq
uell e lad o ela A me - .
rica pod eri a faz e r par a a 1-Ie
spa nh a. Es tav a, po r ém. d e pro mp to imp oss ibi lita do
de ten tar qu alq uer
com me ttim ent o, por que se via
ali sem rec urs os. E,
pois, delibe rou vol tar a Pa nam
á, ten do a f ort un a
ele levar comsigo dois jovens
per ua no s qu e se tor na ram seu s am igo s e que exc ell
ent es ser viç os lhe
dev iam pre sta r mai s tar de. Os
na tur aes lh e de ram
muitos pre sen tes : riq uíssim o
vas os de ou ro e
de pi·a ta, di ver sos out ros art efa
cto s, ani ma es clomest icos. etc .
2. Os pro jec tos de P iza tro
tin ham -se, po rtan to, ampli ado mu ito· E nte ncl
end o-s e com A lm agro e Lu qu es, delibe rou ell e ir á
me tro po le. Al i, tev e
a for t una de ser ouv ido com att
enç ão e int ere sse
pel o pro pri o Ca rlos Q uin to : o im
per ado r con ven ceu se ele que P iza rro er a ain da um
dos gra nd es ave ntar eir os que tan to ha viam con
cor rid o pa ra dil ata r
.em todos os an gu los da ter ra
o im per io da He spa nh a, e con fer iu- lhe o titu lo de
vic e-r ei das ter ras
que conquistasse. - De vol ta,
em Pa na má , reu niu
as for ças ele que pr.e cis ava e
pa rtiu com cêr ca de
duz ent os homens. Ch ega nd o ao
Pe rú, fez des em bar car os sellS soldados, e exp
edi u ]oo-o um em is.
'
saq o a At ahb
a ou At ahu alp a, In~a de bQu ito
, en tão
em gu err a com seu irm ão Hu asc
ar, de Cu zco . At a1iba res~ondeu-lhe env ian do- lhe
mu ito s pre sen tes ,
ma s pedmdo-lhe que se ret ira sse
do s seu s do mi nio s.
3 . . En tre tan to, u_ma cir cun
.s tan cia ine spe rad a
vem on en tar o -conqmstador. Piz
arr o naq uel le mo me nto t.e1~1 a for tun a de_ rec ebe
r .um cac iqu e indi- .,
gen a, env1ado po r Hu as ca rven cid o ele At ali ba e .
pre so em Cuzco: O cac iqu e inf
or.m a ao inv aso r ele
tl~do que occ orn a no Pe rú,
e ped e o soc cor ro elos

-
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hes pan hoe s con tra o rei de Qu ito.
Perc~b~u logo
Piz arr o que a occasião era a ma is
prop1c1a par a
apo der ar-s e daquelle pai z, ass im div
idid o pela cliscOI~cJja: ·e pois, ava nçou par
a o inte rior , sem aúe nção ao pedido ele Ata liba . 1~ oi enc ~nt
rar o Inc a ele
Qu ito na pla nur a de Cax am arca, cer
cad o ele 40.000
gue rrei ros arm ado s de fl ech as. O con
qui stad or pediu-lhe um a ent rev ista , e Ata liba acc
ecleu a seu
desejo , dep ois de ass egu rar -se .ela bôa
f é elos hes pan hoe s.
4~ Piz arr o coll ocou em linh a os seu
s sold ados
par a rec ebe r o Inc a. Ata liba app areceu
num thr ono
ma gní fico, e no m eio de mul tidã o
ele vas allos . .
Assiin. que o Inc a chegou , app rox imo
u-se elo thr o.no o paelré V icen te ele V al ver cl e (cu
j o fa nat ism o
fero z torn ou- se pro ver bia l na A me r
ica ) e ap rese ntou -lhe um a bíblia, eliz et1el o-lh e, por
intermedio ele
um inte rpr ete , que aqu ell e livr o enc
e rra va tod a a
scie nci a hum ana e div ina e as von
tad es sup r ema s
elo Deu s elos · Ch rist ãos ; que o Deu
s elos Chr i stão s
tinh a na ter ra o seu r epr ese nta nte,
o P a pa, e que
esse rep res ent ant e hav ia con fe rido
ao r ei ela H espan ha, o ma is pod ero so mo nar dÍa elo
Ori en te, um a
aut orid ade sem limites naquell e lad
o elo mu ndo.
5. O Inc a des gos tou -se e rep elliu
o q{le lhe
diz ia Valverele, e aca bou por lan çar
ao chão a b íblia
que lhe era apr ese nta da. F oi a des
gra ça elos .perua nos e elo seu . rei. Val ver de, com
o um pos ses so,
no me smo ins tan te erg u·e vio len tos.
gnt os: V i'llgan ça! v1:n gança aos in fieis I E os hes
pan hoes car reg am ele sub ito sob re aqu ella pob re
gen te, faz end o
um a hor ror osa car nif icin a! Par a ma
is de cinco mil
"pe rua nos ali fica m mo rtos , e Ata
liba cai sob as
gar ras do com }ui stad or. - A qua
ntid ade ele our o
qtie via m por tod a par te des lum bra
va a tal pon to
os hes pan hoe s, que a not icia elo ELDOR ADO dei xar a
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ele ser pa ra elles um a len da
: o E L-D OR A D O era o
Pe rú·
6. At ali ba propõe a Pi za
rro da r-l he ·::::u r.J em
quan tidad e suf fic i<:>nte pa ra
e~ch e r a . sa la em. qt~e
est av a recluso, si o cap itão
qu 1zes e po l-o e~1 hb~ 1 cla cle. Pi za rro ace ito u a pro
po sta , e o inf eliz pru :cipe fez a rrecad ar d os templ.o
s e pelaci os elo im pe no
qu anto ou ro nelles houv ess e;
e. em br eve, os en ormes cab eclaes reu nid os ma
rav 1lh ara m os ~1esr~a
nh oes. - E mq ua nto se aju nta
va o ou ro ne ce ssa no ,
alg un s off iciaes de Pi za rr.o
pr oc ur ara m rec o~1hecer
tod o o pai z· F ora m até Cu zco
, a gra nd e ca pit al do
Sul (cu ja f un da ção se att rib
ue ao pro pr io Ca pa c}
e ali vir am 1-Iu asc ar, .em sua
prisão . Hu as ca r, sabend o elo que prome tte ra At
ali ba .. off ere ce u ao s
hespa nh oes o dobro elo ou ro,
si elles qu ize sse m recollocal-o no thr on o de seu s
av ós. Es ta pro po sta
inc encleu inc riv elm en te o am
mo do s co nq uis tado res.
7. Ma s At ali ba sou be log
o do qu e pre ten dia o
rei ele Cuzco , e im me dia tam en
te de u ord en s se· cre tas
pa ra qqe fos se en for ca do Hu
asc ar. Co m ist o os
hespanhoes fic ara m ind ign ad
os , po r.q ue esp era va m
ap rov eit ar- se da co nti ng en cia
em qu e se via m os
dois mo na rch as. A co nse qu
en cia foi ne ga rem a
At ali ba a 'pr om ett ida lib erd
ad e, me sm o de po is ele .
sat isf eit a a co nd içã o est ipu lad
a do res ga te. Um incidente, em que a ign ora nc
ia de Pi za rro tiv era de
ex pô r-s e á ex tra nh ez a do Inc
a, ter mi no u po r l~er
de r ele todo At ali ba . Pi za rro
o fez co nd em na r á
mo rte , e o inf~liz pe rec eu est
ran gu lad o, sen do reduzido a cin zas o seu cad av er.
-A ch av am-se po rtan to .. os l~e~panh?es sen ho res
do Pe rú , qu er diz er
ele ma1s um 1m pe no tão ric o,
·pelo me no s, e tão
va sto como aquelle que C0
1·tez ·h a via co nq uis tad o
no No rte .

-
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. 8. Cuzco, por ém , ain da se ach ava
sob o dom inic dos per uan os; ·C Piz arr o par a
ali se diri ge.
Ap ós alg mis com bat es, apc cler a-se
ela belí ssim a cidad e, edi fica da, em meiaclo s· elo secu
lo XI da nos sa
éra . seg und o se crê , no meio ele um
a amp la vallad a
nos And es. Piz arr o ent ão reso lve
ir em pessoa
sup erin ten der a exp lora ção elo pai z
par a o nor te, e
inc um be A lma gro ele con t ii1u ar as
sua s conqui stas
par a CJ sul. A côr te ele 1\IIa dri d recebia
com ind izível
sati sfa ção as not icia s que iam ela
A me rica, e tratav a ele esti mu lar o esp írit o elos ave
ntu r eiros. Em qua nto A lmag ro, in ves tido el e pl
ena aut orid ade
na par te me ridi ona l, in tern ava -se no
Chil e, ust enta'nelo um a luta ten az con t ra a r esis ten
cia elos ara ucan ios , Piz arr o. vic e~r e i elo Per ú . vai
lan çar jun to
ela ·cos ta (em 153 5) os f und am ent
os ele L ima
(cu j o nom e l)ri mit ivo f oi o ele Tre
s-R eis) des tinad a a ser a cap ital elo im per io hes
pan hol no C::, uJAm eric a.
9. Os hes pan hoes no Fer ú não se
mo strar2.. m
por tail to ma is hum anos elo que no
lVI exico. Tal vez
me sm o as fab ulo sas riqu eza s que enc
ont rav am no
sul con cor ressem par a torn ai-o s no
P erú ma is fer oze s ain da. E m Cuz co. ond e Piz arr
o hav ia deixad o com out ros seu irm ão Gon çalo
, os h orr ore s
· com me ttid os, e sob retu do as bar bar
as ext ors ões e
iniq uic lad es pra tica das con tra os ind
íge nas . for am
a o pon to de pro voc ar um a revolta
ger al. Os Perua nos ma is exa ltad os, sahinclo ela
cid ade e con ci. tan do á vin gan ça os gue rre iro s elo
pai z, esta bel ecem o cêr co ele Cuz co, pon do em
·g ran de risc o os
pre pos tos ele. Piz arr o. feli zm ent e par
a elles, Alm aDTO que J. á retr oce dia elo
Chi
le,
aco
ssa
o
do dos na tu'
~
rae s, vai soc cor rer os com pan hei ros
, rom pe o cerco,
e apo der a-s e de Cuz co·
'

' > I
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8. J? cco nhecim cnlo c co nq
uista do N O'üó-JV! un_do. Co nqu ista de finitic •a do P
crt í.: discord1a
clltre os im· asorcs
i . Cc mo no -:'Vlex ico .
iú come ça va a dis co rd ia
a est r ncla r en tre os cc nq.
ui staclo r es elo Pe rú . A Ima g ro , desd e a lg um tem
po . nu tria d~sp ei to. ço nt
ra
P iza r ro. E . es d espeit os
av ult av am a me chd a qu
e
P iza rro as umia pr epon de
ran cia no s pa ize s co nqu ist ad os . e tiver am ele ex
pl od ir no dia em qu
e
.L\ Im ag ro viu o seu an tig
o oc io ef fecti va me nt
e
il1\ ·e tid o ela alt a · au tor ida
de ele vic e- rei elo Pe rú
e
ok rif ica do na H es pa nh a
co mo o un ico benem er ito
conquis tado-r da qu ell e ri
qu íss im o pa iz. Alma g ro
~
incon ide rad am en te. sem
r ef lec tir na s itu aç ão ex
cepcio nal em qu e ag ia. av
en t ur ou -se a m ov im en to
s
de de sfo rço .
2. Ha ve ndo- se ap ccl era
clo ele Cu zco, da li ex pu lsc u Go nçal o, irm ão e
pr ep os to de Pi za rro . lV1
as
este. qu e se sen tia fo rte .
po is alé m da s fo rç as qu
e
c rg an izá ra. ac ab av a de rec
eb er de . Pa na m á re cu rsc s valiosos, ma rc h a
im me dia tam en te so br e
Cu zco . e ju nto desta ca pit
al. nu ma va sta pl an ur a,
clá coi11bate a A lm ag ro , ve
nc e-o . ap ris ion a-o e co nclemn a-c á mo rte. ·A im ag
r o deixo u- se ab ate r pel
o
inf c rtu nio, hu mi lhou- se a
su pp lic ar pe rd ão ao vic e
..
rei ; ma s e_st~ mo str ou -se
ii1 ex or av el, e o ma is qu
e
· c:- nc ecl eu :to 1 qu e a ex ec
uç ão s·e f ize sse no p r oP
l·io
ca rce re : -o velho A!ma gr
o, na ida-::le d e 7 5 a~no~.
(em 1538) f oi en fo rca do
.
.
3. Pi za rro em se gu ida
fa z no me ar Go nç alo
go ve rn ad or ele 9u ito, inc
um bin do -o d e pr os e; ui
r
no no rte
elo Pe• ru as ex plo raç õe s
•
ini cia
.
cla
s
M
'
a;::,
c c • .l c s os
ne go cw s na vtc e-r ea lez a
to rn av am -se gr av es , im
--

-
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pre ssio nan do sér iam ent e o go\rern
o ela metro pole.
A exe cuç ão bar bar a e cru el elo velh
o Alm ag ro sus cit ára odi os violen tos ent r e os col
onos. Die go AImagr-o , filh o elo pri me iro e de um a
índia do P ana má ,
aux ilia do por alg un s a m igos, ass
alta a cid ade de
Lim a e vai ell e pro pri o ass a sin a r
o vire -re i em eu
pal aci o. Pizan: o lu tou com o um
deses per ado e só
dei xou de r esis tir qua ndo c·a hiu
des bll eciclo.
4.• Jcve n a rden te e ambi cioso,
pos sui ndo alg um
t alento mil ita r, g osanclo ele · sym pat
'hia ent re os
sol dad os, Di ego A lma gro se faz
proclam a r vic erei (em 1541 ) . Sen tind o-se de um
momento par a
Qut ro cem asc end ent e sob r e as
tropa . a s sua s
.am bi ções c r esceram e acaba ra m por
per del-o. Pa ra
coh ibir -lhe as velleidades,· ma ndo
u o gov ern o ele
I-Iespa nha o pad re V aca de Cas
tro ( em 154 2) e
e ste, com prucJ.en cia e acerto, bat eu
o reb elrle e ven·ceu -o no com bat e ele Ch.upa s.
5. N o ann o · seg uin te ( 154 3)
fo i nom ead o
v ice- rei do P erú d. Bla sco N ufie
z Ve la· Est e h ome m f oi imp rud ente e fez um a pol
ític a des ast rada.
En tre os dois par tid os, o de P iza
rro e o ele A lma g ro. não sou be ell e agi r sab iam ent
e. O par t iclo de
A lm agr o o lev ára a com m ette r
exc ess os e err os
que a fin al lhe cus ta ram â vid a. Q
ua nto s se con ser vav am fi·e is e devota dos á m em ori
a de Pi zar ro f ôram per seguid os ele ma nei ra a tr
oz. e por .tod o o
P erú c s ant igo s odi os reacce ncliam
-se viv íssimos.
6 . . P or aqu elle tem po. Go nçalo
P iza rro ( que
anela v~ exp l ora ndo o al to Am azo
nas com O rellana ) desgos tos o r et ira -se par a Q
uit o; ·e ali , inf o rm ad o ela situ açã o ·qu e se cre á ra em
Cu zco . org ani za
f orç as, e vai ata car o vic e-r ei
N uíí.ez . Ve la. O s
par tid ista s de Piz arr o, que se ach
ava m pro f und ame nte ü·r itad os, apr ove itar am
a occas1ao · par a
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subl evar -se. O vice-rei f oi batid o. e o C on selh
o de
Lim a vota pela ret'iracla de N uííez para a E urop
a. ·
7, l\t[as o desv entu rado Nuií ez pr efer e busc
ar
,·al haco uto nas mon tanh as .• e a li. r euni ndo algu
mas
ferr as . tenta suff ocar a r ebelli ão. Seus esf o
rços ,
por ém. f o ram inute is: venc ido pe r F ranc isco
de
Ca r va jal ( antig o part ida ri o ele \!ma gro q ue
se
pas5ftr a para o part ido ele Piza rr o) foi o vice
-rei
deca pitad o em 1546 . Em nada com isso m elrio
r á ra
a ituaç ão elo Perú . ele todo entr egue a os clesa
stra men tcs da_ duas facç ões que se lace ram .
8. Triu mph ante e ch eio ele pres tigi o, conc ebeu
Gon çalo Piza rro a s mesm as velle idad es que havi
am
dete rmin ado a perd a ele jove n A lmag r o : supp
oz
que pccle ria faze r para si um g over no inde
pendent e ela Hes panh a. Tão grav es e coi11pli cado
s
torn aram -se os negocias elo P~rú. que o gove
rno
:Ja metr opole delib erou enca rreg ar ela pél'cifica
ção
defin itiva o -p adre Ped ro de la Gasc a, mais
tard e
bispo ele Sigu enza ·e depo is ele Pal enci a.
o9. P edro ele la Gasc a cond uziu -se com
altà
pruclencia e muit o tino e firm eza. Gon çalo Piza
rro
estava.. resolvido a r esist ir: tinh a se fort ifica do
em
Lim a e g uarn ecido outr os pont os ele impo rtan
cia
estra tegica. Con tand o com a dedi caçã o dos
seus
-sold ados , torn ou-s e Piza rro franc a1i1 ente um
rebelde con_tr~ o. rei ele I-Ies panh a. lVIas, ele la Gas
ca.
sem p~·ectpttaçõés, reun iu gran des forç as. bate
u-~
e desb arato u-o com pleta men te em 1548 G
p·
1
.
.
:~arro, ,asstm com o o seu valent~ prep ~ ~:to:ronça o
Cé~rvaJa l, alem ele outr os, foi exec utad o.

<)()

CAP IT ULO XXV

9· Rec onh ecin umt o e C07Iqirista do N
ovo-JV!undo '
.
Pri mei ras e:rp lora ções no Chile,
Pra ta e na. C alijor11ia

'II O

Rio da

1. Eli min ado Alm agr o. tinh a P izar
ro in cu mbid o a Ped ro ele Va ldivi a. que ane
lava em Ve nezüe laó da con qui sta def init i va elo Chi
l e, por aquel le
inic iad a sem gra nde s pr ove itos . Val
cliv ia, h om em
pru den te e ene rgic o. aceitou o enc
argo e .E oi ma is
feli z elo que o seu pre dec esso r. I sto
nã o que r dize r
que fos se mu ito fa cil a li a subm issã
o elos ind íge nas .
Em tod os os pon tos . aliá s. com a
inv asã o el os eur ope us, iam os nat ura es send o r ech
ass ado s par a o
inte r.ior á cus ta ele mu itos esf orç os.
E a ssim m esm o,
de tem pos a tem pcs faz iam elles in
ves tida s tem e r osas ·c ont ra os usu rpa clo r es da sua terr
a.
2" lVIas n o Chi le esp ecia lm ent e
a r esis ten cia
que en contr~ram os h esp anh oes foi
des esp era dor a.
A li viv ia um a raç a f ort e de g uer reir
os. a qua l por
vez es tinh a che gad o até a am eaç ar
a existencia elo
pro prio imp erio dos Inc as, e só fôr
a con tida · em
seu s ímp eto s por Hu ayn a-C apa c. Qu
and o se vira m
ata cad os pelo s h esp anh oes , os ara
uca nio s for tifi car am -se nas Ccd ilhe iras e off ere
cer am a os inv aso res len gas e m ort ífer os com bat
es. Est es ara ucan i os for am can tad os por Alc nso
ele Erc illa , no
seu poe ma a Ara.uca.nia..
3. lVIas Val div ia con duz iu-s e col'n
a pos síve l
mo der açã o .e seg ura nça . e em pou
co tem po esta va
elle sen hor elas cos tas d o Chile. Val
cliv ia foi ali um
h om em .uti líss imo á He spa nha e
torn ou- se um benem erit c .pel a soli citu de com que
trat ou logo elo
pov oam ent o elas terr as, á me did a
que as ia sub me tten do á sua aut orid ade . D~scle com
eço pre occ upo u-
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se ell e muito sériam ente com coloni zação agríco la
elo paiz. e quem sabe quanto repres enta ra para os
dest in os claque lla rica provín cia do Novo-l\!Iundo
o ace rto desses primei ros passos . D eve-se a Valdivia a f undaç ão ele Santia go ( 1541) , ele V alpara iso,
ele Concepcion. ele Valcli,iia, etc.
tg., Em luta com os arauca ni os, foram os hespanhc es intern ando-s e; e ao passo que faziam a
g uerra aos incolas . iam explor ando t oda a~J_uella
part e elo conti nente, e abrind o camin ho para os
va tos pampa s ela ·banda ori ental. - P or esse lado
tambem não cessav am os esfor ços ela Hespa nha,
c os emi ssa rios ele Valclivia iam ali encon trar-.se
com outras expedi ções. A viagem ele Sebas tião
Cabot (em 1526) h a via desper tado as attenç ões elo
govern o hespan hol sobre o rio da Prata . Cabot ,
seguind o a rota elo mall ograd o Solis, havia subido
o di to ri o, entrad o no· Paran á e descob erto o Paraguai ( 1528) .
5. Entran do em comme rci o com algum as tri..:.
bus indíge nas, poucle reunir algum as palhet as ele
ouro e de ·prata, e isto seclu~iu o animo da côrte de
I-:Iesl)anha. a qual via ele todos os lados suro·ir'em
b
riquez as com que nunca se sonhá ra, . nem mesm
o
nas lendas. Mas Cabot havia inspir ado certas desconfia nças ao govern o da metropole, e aband onado ,
vcltou para a Europ a. Um serviç al de Carlos V, ·
Pedro ele lVIencloza, offe-re ceu-se ·então para completar as explor ações _ele Cabot , tendo conseg uido
algun:s 1:ecursos e o tltülo de adelan tado) veio para
a Amen ca em 1535.
·
. E)· Logo que chegou á emboc adura elo rio da
~rata (por ess_e tempo _ainda rio ele Solis) achou.
tao bella a pai agem, tao puros e salubr es
.
que fundou ,imme diatam ente a povoa çã
os alfes!
origem ela actual mao·ni fic·l ccl'daclec elO CBitte . 01
:::.
c
c .
c. e . uenos-

e

.
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Aires. Exp_ediu Iogo ·diversos prepostos, tanto para
o Paraguar, como para o sui e Sudoeste, no afan
ele r_-econhecer promptamente todo o vasto paiz. Faz
assim ~endoza explorar grande parte elo interior ,
em muitos pontos fundand o povoações que se tornaram em pouco tempo f lorescentes .
. . 7. A America_elo Sul estava. pois, quasi .toda
VISitada pel os Europeus. As co tas ori entaes. eles
do Amazonas até o rio ela Prata, tinham sido
. corr:i\Ias por diversas expecliçõe , como as de Gaspar de Lemos, em 15()1 e ele Ch ri stovam J acques,
em 1_516, e mai s tarde ·em 1526. Estas expedi ções,
entretanto, não exploraram suffici.entemente o
paiz: apenas eram destinadas a garantir a posse, e
a guardar as costas elos novos domíni os; pois as
nações ela Europa j á com eçavam aviclas a encontrar-se no Novo-Niunclo. Quando l\!Iartin Affonso.
eni 1531. vem ao Brazil , já aprisiona, junto ao cabo
de Santo Agostinho, tres corsarios franc ezes.
8. Na America do N orte. a Hespanha activa
- as suas ·e xplorações. Cortez j á havia exped ido para
o nort-e do l\lfexico a F erclinand Grijalva. in cumbindo-o de reconhecer a costa oriental naquella
parte, onde se succeclem os exploradores. Grijalva
descobre em 1535 a California. Gaspar Côrte-Rea!
tambem faz nas costas elo norte muitos qescobrimento's. e explora diversas reg10es. Entretanto,
parece que a Hespanha não deu muita ·importancia
á obra ela conqui~ta naquelle rumo. Tal:rez mesmo
que ella renunciasse a concorrer por. ali c?m as
outras nações, pois já eram demasiado vastos os
domínios que reclamavam a sua solicitude ..
9. O mesmo pouco caso · parece que flzera a
Inglaterra elos esforços ele João Cabo~. - . Só a
França, na península do Norte, competia afanos~
mente cem a Hespanha. Em 1506. Aubert clescobt e

(J3

o Cabo Breton; em 1524, V erazzini continúa a
desvendar novas terra,s, e explora toda a costa
oriental até Terra Nova. Em 1534, Jacques Cartier ·
parte ele França com dois navios e 60 homens, reconhece e ex pl ora a Terra-Nova ( da qual Franci ·co I se apossára) e visita outros pontos. N o anno
eg uin te, volta Carti er , explora A nticosti , na embocad u ra el o S. Lourenço, sóbe este rio, visita, sobre um a pequena ilha na conflu encia do Ottawa, a
pov ação incligena ele H ochelaga, f uturo a ssett!;o de
M ontrea l. e reconhece a mai or parte elo Canadá .
A inela uma vez (em 1541 ) volta Cartier á Ameri ca e e tabelece def initi vamente a colonia ela
N ova-França ( hoje Canadá ) - Pócle-se, portanto,
dizer que, cincoenta annos depois elo descobrimento,
se achava a America toda reconhecida e em muitos ·
pontos explorada.
CAPITU LO

Primeims inmzigrações. A

XXVI

so·rte dos indigeuas

1.· Os primeiros .eu ropeus que vinham para a

America obedeciam exclusivamente á ambição de
f ortuna. Des ela primeira viagem ele Colombo, es·palhara-se na Europa a noticia ele que as terras
cl~scobertas erat~1 admiraveis e excepcionaes pelas
nquezas maravllhosas que nellas existiam, e scbret~tclo pela abunclancia de ou ro e .de prata. E á ·
meclt.cla que se des~~briam as diversas parag·ens do
cont~nente, as nottct.as tom~vam maior vulto, porque tam sendo confl~madas de maneira espantosa.
Em pouco tempo, nao havia mais lenda, por estranha que fosse, que ccnlo pura verdade não
.
.
corresse o velho mundo escaldatJdo
~s tmagma' '
·
A
.
conqmsta elo Mexico e en1 seO" 'd
çoes·
:::,UI a a mats
'
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extr~orclinaria ainda elo Perú, acabaram l)Or pro-

va'r que realmente o mundo descoberto excedia a
tudo quanto o egoismo desordenado da época poderia sonhar.
2. Basta r·ecordar que Pizarro, assim que se
apoderou do antigo imperi o dos In cas. al ém elos
cabeclaes fabulosos que r emetteu para a H espanha, e do que para si reservou. distribuiu a cada
soldado cêrca de 300 marcos de ouro pu ro. D iz
um historiador. que d le enviou uma qui nta pa rte a
Car1.8s Quinto~ ficou-se com uma outra qu inta
parte, e distribuiu os tres quintos r e tantes pelos
soldados, cabendo a cada um (eram elles cêrca el e
200) 172.000 fran cos ! " h i toria - accrescenta
o autàr a que nos r·eferim os - não oHerece nenhum exemplo d e soldados tão subi tamente enriquecidos." Tudo isto imag ine-se como assum ia
proporções inconcebíveis passando o oceano, e
ver-se-á como era natural que não houvesse na
Europa uma: família que não desejasse mandar
para o N ovo-1\i.Iundo um r ep resentante seu, a r ecolher a sua porção do precioso metal. E' assim
que, ás chusmas, emigravam para a America as
populações. Emig1' avam) porém, não é o termo
apropriado: corrié)..m presurosas á procura de thesom-os, para gosal-os d·ep0is em socego na patria
terra.
3. Iviesmo admittindo que as primeiras immigrações não fossem compostas uni·cam~nte de
aventur-eiros avidos de fortuna, de gente Ignorante, cuja cobiça agitava-se á idéa seeluctora .ele
abeberar-se nos numerosos Pactolos. ela Amenca
0 que é innegavel é que o exclusivo ~novel que
as dirigia ·e ra a ambição ele riquezas. N mguet~. se
lembrava nem tinha que saber que as novas te11~s
eram riquíssimas de elementos nat,u raes; aprovei-
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taveis á cu sta ,ele es fo rço
lab or ioso, ou . qu e na
Am er ica o tra ba lho hone
sto e as ind us tn as legiti:
_
mas era m su ffi cie nte s pa
.
de mo do·
ra ga r an t 1r
..
ampl o o be m- es tar á mu
lti dã o ele fa1~11has an cw
sas ele fu gi r ás tri bu laçõe
s ele um a v1cl~ am ar gu rad a na ve lha sociedade
exha us ta da E ur op a. O
qu e tod os bu sca va m era
m os prec on~sacl_os ca be
dacs cu ja notic ia perco rri
a a E ur op a mt e1ra co mo
um lar go ca lef rio, sy mp.t om
ati co da g ra nd e do en ça
em qu e se r eso lviam tal ve
z o ca n sa ço e as ob se ssõe de lon gos secul os de I
'-'
ou cu ras .
4 . .iVIas, ac cre sce nte -se
ain da qu e a ma'io r
pa rte dos qu e vin ha m pa ra
o No vo -M un do co m as
primeira s expedições sah
iam , o u elo s ca rce res , ou
da s ca ma da s inf eri or es da
s gr an de s cid ad es : qu er
diz er - ou era m cri mi no
sos de gr ad ad os , ou ho men pe rv ert id os pela mise
ria e pelos vícios·, e pa ra
os qu aes a viela ele av en
tur eir os , fa vo ne ad a ·de
tod as as esp era nç as , er a
um va sto h or izo nte
ab ert o no e cttro ela su a
de sg raç a. Im ag ine -se ,
po rta nto . o qu e de via m se
r os pr im iti vo s colon os
ela Am erir.a , e os de se sp ero
s e es tou va me nto s co m
que iam en tra nd o nu m pa
iz on de o br ilh o d.o . ou ro
os de slu mb rav a d e t odos
os lad os . Lo ng e elas me
tropoles , fó ra elo alcance
ela mã o de fe rro ela au to
rid ade, en tre gu es ao pleno
do mí nio ela fo rç a - a
índ ole, a na tu r-eza. mo ral
de ss·es ho me ns ao·ito tr-se
irr eh ea vel, incon tin en te,
n·u m am plo theat~o on de
o unico limite qu e enco nt
ra va m ao s se us ap~etites
e aos excessos qu e co mm
ett iam er a a · res ist en cia
do ma is fo rte .
. .s. E eis ah i a ma ssa de ge nte
qu e tin ha de
eln mn ar as populações ind
ígena s do N ov o-JVIunclo.
Po r t_ocl~ pa rte anela va es
sa ge nt e pr oc lam an do '
seu cl1re1to de raç a mais·
cu lta e ma is nob ·e e se 0
1
ve· r cl escl e 1'og o nos ha· bit
an tes elas' ter ra s co
' nq uis111-
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s e vis , co n t-1 a as
is do qu e ra ça s in fe rio re
tad as ma
· 1
m es mo s pr ivi leg ias qu e
os
u
pe
ro
eu
o
1a
tll1
s
qu ae
ra a a ni ma liclacl e. E po
tem o ho me m so br-e tod
o
ia s. fo i-s e cu ida nd o log
tant?: _em toc!as ·as co l_on
.
sta
be
e
br
o poss íve l ela po
de tn ai o m aw r pr ov eit
,.
.
us l)Or oi) J_l.0o·ac I. OS 111 ( lOS a
Come ça ra m os eu ro r)e
eir os ele qu e -t inh am ne
tocl~s os traba lho~ g r os ·na
nve ga çã o f lu vial. á co
cessJ~acle, ao se r vrço ela
pe las
na s longa s e.xcursõ~s
cluc_çao ele_ ba ga ge ns .
po
·ca ça . etc. \ o mesm o tem
flo1 ~s ta s, a pe ca c a
~
er
od
ap
ve res ao ho mens .
qu e If71punha m tae s de
es a s ubm ett iam a to :la
e
s.
ere
lh
mu
s
ela
-se
va m
do in av eis e a tod o er vic·o
pecie de to r pe za s im ag
m es ti co ne ce ssa rio .
a ele c ur o e ele pr ata
6. As s im qu e a · jaz id
li. a a rte el os pobr es inc
tas
er
ob
sc
de
o
nd
se
m
ra
c
f
ba ma is du ra, po rqu·e o tra
ge i_1a s f oi s·e to r na nd o
ho r
o ob a \·e rg a ta elo sen
lh o ela s mi na s . ex ec u tad
ina su pe rio r ús f o rça s ela
a vi do e cle sh um an o, er
el e
ús oTa ncl e fa di ga s
ta
ei
aH
o
nã
e.
nt
ge
iz
fel
lgo . As ch r on ica s cl'aque
es fo rç o co nt in ua do e lon
or oos inc ide nte s ma is ho rr
les tem p:Js re gi st ra m
cl ios
so ela s m ina s, epi so
so s oc co rri clo s no r ec es
á
crí ve l m ar ty rio im posto
in
e
ess
cl'
es
or
ecl
ov
co.n}m
na 'aq u ell es mí se r os co nclem
.cl
cs
t
ul
1\!I
.
ita
ld
ma
ça
ra
elas
es m o n o lcb re go r ec in to
do s. su cc um bi am a li m
ell o
im o su sp iro sob o fl ag
m in as, ex ha lan do o ult
pp li. Ac s ge mi do s e ás su
im pi ed os o do s ve rd ug os
do
a v ic len cia cre scen te
ca s r-esp on di a- se co m
do
en to elas vic ti ma s. -.'Tu
aç oi te, at é o clesfallecim
po ss es sõ es da He sp an ha
isto fazi~-se em tod as as
an ça
lm en te ; po is qu e a Fr
ipa
inc
r)r
l
ga
rtu
Po
ele
e
du as ·
e co nc or ria co m es sa s
(a · te rc ei ra po ten cia qu
ur av a
to da s a;; ·pa ra ge ns pr oc
no N ov o- l\1 un do ) em
all ian ça do s ind íge na s.
en tra r ap oi an do -se na
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7. A con sequ enci a imm ecli ata ele sem
elha nte
syst ema foi a elim inaç ão ou o. aco~sam
ento cl~s
pop ulaç ões ame rica nas pa ra o Jll te n or
do con tinen te. onde afin al iam tend o ella s a pen
as uma
ao·o nia mai s lent a. Des de que com eçar
am a res~tir e a revo ltar - e, a situ ação elos infe lize
s foi- se.
cada vez mai s agg rava nclo, pois vi ram -se
logo na
cont inge ncia ele ser em escr aviz ado s e redu
zido s á
mais dur as coneli çõr:"3 , ou ele f ug irem par
a os sertõe . - O mod o com o os colo nos repr
imi am as
r evol tas elos incli os é bem con hec ido;
não ~1avia
atrocida de a que não r ecor ressem par a
esca rme ntar o de ditoso·· bar bar os. O cast igo mai
s co:mmum , entr etan to, era o supplic iam ento
elos cac iques : ataclus á boc a elos can hõe s, f azia
m-s e-lh es
vca r os peda ços pa lpit antes, á vist a .ela
mul tidã o
apa vor ada que tirit a va ele sust o e el e h orro
r. Tae s
excessos eram com m etticlos em toda par
te, sem ·a
mai s lige ira repr essã o, pois a avid ez era
o mov ei
sup rem o ele todo s os ave ntur eiro s, desd
e os vice reis at é o ínfi mo sold ado ou o mai s bru
tal elos colonos. T odos tinh am inte ress e em occ ulta
r aos govern os elas met ropoles o que se pas sav
a na Am e·rica. e pc rtan to nem elas côrt es pod eria
vir o · remeclio con tra os crim es ele que se fize ra
thea tro o
cont inen te.
8. Em pou co te.mpc. os indi os . aco stum
aram se a fug ir par a long e; e entã o, a caç a aos
infe lize s
foi um imm enso e hed iond o pas to offe
reci clo ao
h~roismo elos colonos.
Org aniz ava m-s e exp ecli çoes num eros as par a, em tum ulto sini
stro , bat er ·
as flor esta s, á cata dos tris tes anim aes.
( 1) Che . r

(1) Sobre tudo nas Antilh as , :1s babar
idnde s comm ettida s contr
cxccd €m n tudo
o a imagi nação possa conce ber. 0 a os:
i;~o • esar . Ca~tu es.tre': "ecequant
de. 1-.orror Q de vergo nha ao relata p. -·
r ro ·
•
mats mvcrosm:eJS c me15 pavorOSO$
jJc1a .. r1ste ;.-nçn.
do marty rio ali
d 'dos
,
. ~... a ec1 o.
m_~ >!:<~as

n•:•.
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gava1:1 a fazer criação el_e cães. de fila e a· educai-os
espectalment_e para a fama_ ele agarrar nas mattas
homens e cnanças, como s1 fôram verdadeiros reb~nhos alça~os. Nos angustiosos transes, muitas
d aquellas .tmseras <;reaturas preferiam o suicidio
e ~ervir , de repasto ás matilhas, á desgraça e ào
avtitamento ~la clo!orosa esc r a vielão que as disputava. Os mats altivos e insubmissos mal se abrigavam nos cumes elas montanhas, e tão entranhados oelios concebiam contra os europeus, qqe tres
secul~ depois ainda irrompiam em devastadoras
correrias pelas povoaçõe , mostrando que no seu
abercoração não cicatrisa vam jám ais as chao·as
o .
invasores.
tas pela barbaria elos
9. E foi então que vendo-se privados elo poderoso concu!·so elo braco indígena ( poi que toelos os h omens fort es preferiam errar pelas paragens mai s desoladas elo ccn ti nen te) f oi então
que os colonos cuidaram ele aproveitar o se.rviço
das mulheres e elas pr cprias crianças; e os dramas
que se passaram no fundo das minas e nos eitos
das lavouras confundem-se na nossa imaginação
com as notas mais estranhas e lug ubr·es das creações dantescas. As chronicas referem que muitas
vezes, as infelizes mãis, amparando os filhos,
succumbiam aos excessos a que ambos andavam
conclemnaclos! Fica-se a pensar - ao lei-as - na
enormidade elo tremendo sacrifício que se impunha assim. a unia raça ele homens ainda virgens
.elas torpezas · e das allucinações claquella época, e
a crêr que, nas ni-esma·s almas que avassallavam a
terra em nome elo carinhoso e doce Jesus, aquella
inexcedível piedade e aquella misericorclia suprema elo Nazareno emmucleciam suffocadas sob os
desvairamentos e os ímpios tripucl.ios elo geme,
elo mal.

.,
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CA PIT U LO XX VII

htcorpora ção das raças aJJorigena
s no org an ism o
da sociedade Q;Jne1'ican a
1. O ma r tyr io, lon go e tre me
ndo, d a inf eli z

o·cn te ma l encont rav a sym pa thi
as e rar as vez es
de? per tav a revolt as em alg un s cor
aço es gen ero sos.
Os gemidos da tris te r aça não
che ga vam m;,nca
até a E uropa, ond e aliá s as sup
plicas que pad ecia m hom ens equi par ados a bes
tas não pod iam
cau sa r est ranh eza aos Sep ulvecla
s, cuj as cor age ns
se exe rcia m nos h orr ores da
Inq ui siç ão· Es ses
pou cos cor ações que se abr iam par
a sen tir o gra nde sac rif ício, tinham de pôr -se em
lut a com os colono , incorr end o qua si sem pre
na ave rsã o das
propri as aut ori dades. - A che
gad a de mi ssi ona rios cat holicos ao N ovo-1\I.Iundo
ass ign ala a época
em que com eça ram os inclios a
ter por si ao me nos
a voz e os moviment os piedos os
que f ora m att enuancl o um pou co a rud eza com
que era m tra tad as
as populaçõe s am eri can as.
2. En tre os hom ens qqe ma
is sin cer a e declicad am ent e am par ara m as raç as
ind íge nas con tra
os ex-ecessos e atr oci dad es elos
pri me iro s im mi gra nte s, con ta- se o pad re Ba rth
olo me u de las
Casas, um elos ma is nob res pat ria
rch as que reg istra a his tor ia· ela civ iliz açã o elo
·c ont ine nte . · La s
C~sas ~ ain ?a mu ito jov en,
aco mp anh ára o pai na
pnm etr a via gem de Colombo. De
vol ta, na Eu rop a, -e ntr ou na ord em elos Do mi
nic ano s, e tra sla dou -se par a o N ovo -1\I.Iundo qua
ndo ouv iu fal ar
da,_obra ~os. c?n~uistac~ores (ta
lve z em 1514).
Fm . a pnnc1p1o mv est ldo ele aut
ori dad e adm ini s1-ratiVa, com a qual sup pun ha qt.\e
pod eri a exe rce r
~

~

·'
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ma_is ascen dente sobre os ·colon os; mas não foi
f.ehz como gover nador ele Cuma na. Nome ado
bispo de Chiap a, dedicou inteir amen te sua lono·a
vida a prote ger os indíg enas ·c ontra a cruel e i~1 saciavel avide z dos hesp.anhoes. Este homem
viveu cêrca de cinco enta .annos entre a Amer ica e
a Europ a, e' clama r peran te os i·eis contr a a protervia dos conqu istado res. Entre g'rancle nume ro
de tribus da. Amer ica Occiclental , o nome ele las
Cas~s era pronu nciad o com a mai s a lta revere nCia ; e lVIarmontel, no seu bello poem a em prosa
intitu lado Os Incas) refere mesm o qu e alg un s claquelles povos chega vam a adora r um a imagem elo
seu protec tor.
3. Des d os prime iros clecen nios elo secuJo XVI, começ aram a afflui r para a A meric a
nume rosos missionari os ele eliffe r entes orden s: e
o que é preciso que diga com justiç a a historia
(sem mesm o abdic ar o direito de aclcluz ir consideraç ões de outra ordem ) é que a sorte dos índios
melhQrou algum a cousa com a interv enção desses
missi onari os. Sobre tudo nos domín ios ela H espanha, c s padre s, com uma corag em inexcedível , erguiam -se entre os selvag·ens e os colon os, che. gando muita s vezes a trava r lutas com as proprias autor idade s. Além disso, embre nhava m-se
pelos sertõe s aff ro ntancl o perigo s de tcda ordem,
e pondo semp re acima de todos os sacrif ícios a cateche se elos indíge nas. Entre esses aposto los distingu iam-s e os Jesuí tas e os· D omini canos , os Jesuítas princ ipalm ente para aqui trasla dados com
.e com todos. os enthu siasm os que motodo o vio·or
o
via a nasce nte institu ição. Empr egava m elles a
sua solici tude e o seu esfor ço infati gavel na fundação de missões) onde ·mont avam seus collegios e
capel las, desta cando -se de tempo s em tempo s pelas ,
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fl orestas circumv izinhas, em busca muitas vezes
elo martyrio .
.
4. Emquan to os Dominic anos J<U11 para as
terras elo Pacifico , os J esuitas levantav am no Pa. rao·uai a sua obra mais notavel e mais soliela. funt::>
•
u rudando. especialm ente ás margens elos rw_s
g uai e Paraná, um vasto estado theccrat tco, famosa obra que ali durou mai s ele um secu!o. - P or sua vez, Portuga l tamhem se aprovett a elo
esfor ço elo missiona rio, convencido de que a""conqui sta elas raças incli o·enas não seria poss~vel. á
força de violencias e atrocida des. Com o pnme1ro
gov-e rnador geral chegara m ao B rasil (em 1549)
sei padres da Compan hia ele Jesus, entre os quaes
o padre l\!Ianoel ela N obrega. Logo depois (em
1553) vieram mais dezesseis padres, em cujo numero figurava aquell e celebre José de Anchiet a
que, alliado a Nobrega , tão importa ntes ser viços
prestou á colonização elo paiz. - l\!Ias si, como
dissemos, a sorte das populaçõ es indígena s me.lhorou incontes tavelmen te com a entrada dos missionario s, convem agora que demos uma icléa elo
reg-imen que os padres estabelec iam nas suas
redncçõe s) para podermo s fundar em dados completos o nosso juizo sobre o modo como se fez a
incorpor ação elo selvagem amenca no nas raças
ad v.enticias·
5. Guiando -nos pelas observaç ões de Felix
Azara, r~gistracl~s. na sua preciosa obra Viage-ns
na Ante·n .ca 111endwnal ) resumire mos uma noticia
elo systema adaptad o pelos J esuitas tio Parag·ucti,
onde dles exercet~am. uma acção mais ampla e mais.
· c?mplet~. -:- Os mthos não c-onheciam outra autonclade smao a elo pacli"e. - O padre os alimenta ,
·veste-os, e. C01_110 recompe nsa ele sua submiss ão e
ele sua asstclmclacle no trabalho , lhes pt'omett e .as
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ale gria s do Par aís o. - Um per feit
o com mu nis mo
é estabelecido nas red ttcç õcs : nad a per
ten ce aos
inclics, tudo é ent reg ue a o pad r e. e
a este com pet e
dis trib uir pelas fam ília s c nec ess a ri
o. O que sob ra
é gua rda do em vas tos arm aze ns. pa ra
se r ven did o
pelo pad re e par a pro vei to ela Ord em.
S ó a O rde m
- póde com pra r e ven der . - A uni
ca e su pr ema lei
na 1·educção é a von tad e elo pad re.
- Par a divertir os ind ios e torn ar-l h es agr acla vel
·a viela, o
padP.e cele bra va fes tas freq uen tes .
com ba nqu etes
e dan sas . - O pad re apr end ia o
clialect o elos índios agr em iad os, ao me smo tem po
que evitav a cuidad osam ente que este s fala ss em o
hes pan hol. . Os índios viv iam trab alh and o e rez
and o. - R a ros
che gav am a apr end er alg um a coisa
ma i s que uns
rud ime ntos ela dou trin a ch ri stã . e
is o el e cór.
·Pa ra o pad re - ins trui l-os ser ia per
del-os .
6. Na s red ucç ões era imp edi da a
ent rad a de
tod o estr ang eiro . e rar as vez es me
smo se com mu n!c ava m os hab itan tes ele um a red ucç
ão com os de
c-ut ra. - E eis ahi o i·egitile n a
que os I esu itas
red uzi am as pop ula çõe s ind íge nas
elo Par agu ai,
reg ime n que se car act eriz ava por
um a sub mis são
abs olu ta, pelo can cell ame nto da per
son alid ade do
selv age m, pel a ·ign ora nci a, pelo fan
atis mo -e pelo
odi o vot ado a tod o estr ang eiro . Nã o ha duv ida
- rep etim os - que men os inf eliz
es era m os indíg ena s no Par agu ai, sob a tute
la dos Jesu itas ,
do que sob o gua nte de fer ro do
con qui stad or ou
sob a esc rav idã o bar bar a que sof
fria m nas colonia s, -onde imp era va a cru el avi dez
elos eur ope us.:
ma s tam bem , o que é inc ont esta vel
é que se fica
per ple xo par a pr-efe rir def init iva me
nte ent re os
doi s me ios de ma tar o esp írit o ele
um a raç a. Na que lle mo me nto, cer tam ent e ·as .
alm as pie dos as
tod as se inc lina riam par a o regm
1-en das red u-
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cções: entretanto, á hi ste ria muitas vezes nã_o
ap roveitam. como fact ores r eaes, avulsos . beneflci que lhe não obedecem ás leis e que ficam ~a
\·ida eles povos como simples incid entes c!ue nao
deixam vestígios. Como hav ia - basta mterrogar - cçm1 o havia ele dura r aquella fortuna elos
? L:a ra ny s no Paraguai?
7. A conqui sta, portanto. faz ia assim elos
selvagens ela A meri ca t res espe::ies ele hon12ns : o
ba rba ro m nericano) altivo e f orte, representante
da virgens opulencias el e a ntigas raças; que pref ere. á civil iza ç~t o pelas poi·tas que se lhe abrem,
o azares da sor te tremenda no seio elas f lorestas,
ncs alcanti s elas monta nhas. a protestar eternament e. como si g uardasse na desgra ça a lembrança e a saudade ela viela li vre que fôra sempre
o eu apanag io na profundeza elos sertões ; o ·i ndio
doilla.do como besta .. clecahiclo ele sua condição antiga. prostrado pelo azorrague aos pés elo senhor
cl eshumano. di rig iclo como a nimal na tarefa; e o
indio-machina cbs Teducções) bruto fanat izado,
incapaz ele pensar e ele agir, sem ambições e sem
estimules. - Fôram estes ultimas os 'elementos
rtue se incorporaram á massa ele populações que
d cminam preseutem·en'te na Amer ica .A mixtão
ele raças. portanto, teve aqui como factores o que
havia de peior na Europa, e tudo quan:to a conqui_sta 1~o ucl~ clett~~·par entre os indígenas· As prime~ras tmmtgraçoes eram compostas quasi exclusivamente ele indivíduos do sexo masculino e estes
em regra por laços illegitimos, uniam-se' ás mu~
J.heres incligen~s, reduzídas á mais vil condição. E
quando as. umoes
se faz ia'n1 entre os ela
,
m esma
raça V~l1Ctda e clegr~dacla, o resulta:do era a perpetuaçao, por geraçoes e e·eraço-es, d
. .
....,
as m1senas a
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que cedera a parte avassallacla e envilecida elas mfelizes populações.
·
8. Que poderia sahir, pois. deste · encont ro ele
raças, dado nas condições que acabamos de r·e_ferir? Que poderiam dar: o europeu - avesso á
disciplina fundada na moral. prepotente e covarde
(qualidades que não se separam ) avido e crüel ; o
indígena que se aproveitou - rebaixado, odiento,
Yingativo, pedido. tecla essa obra das violencias e
dos âimes ela conqui sta? - E ste lastro enorme e .
tremendo tinha que pesar por long o tempo no
fundo elo organismo, e portanto elo ca racter moral
da Ameri.ca historica. Com o sangue indígena,
assim injectado na sociedade america na . não vinham os vigores. as qua lidades norm aes elas r::tças
mescladas, mas os vícios e as mi erias - f ructos
dos processos coloniaes; - o fan at ismo e a escravidão por um lado, e por o utro a tyrannia feroz,
·O instincto elo mal. a perversidade irresponsavel e
·o incontinente egoísmo elos conquistado res. Os
vestígios desta anomalia funda mental no facto ela
assimillação elas raças indígenas não podiam clesapparecer en-i poucos seculos.
9. Si, ·como factores ethnicos. os indígenas
f ôran:1 o que temos visto, como elementos eco~
n omicos tiveram elles ele restringir a sua acção á
incapacidad e a que o's conclemnou a exc-epcional c
d olorosa condição a ·que se viram reduzidos. Foi
conservada , em summa, a ignorancia nativa da
raça, f c i pervertida a energia ela índole e o pn>
prio vigor physico da família americana. Quanclq
S·e visita hoje o interior da America do Sul, e se
·cbser~ram os .costumes e se lamenta a desídia geral
em que ~1o seio da natureza prodigiosa vivem populações tão vastas - o nosso espírito como que
vai tendo a sensação exacta da immensa desgraça
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cem que se fez a conqui sta , e se · estabeleceLl ~1o
Novo-Mundo os fundamentos das sociedades histc ricas. E é preciso dizer ainda que os grandes
males que temos _ii1clicado são mais flagrar~es _no
lado oriental do continente, onde as populaçoes 111cligena e achavam em g rau muito mais alto de
r g re sã.o. Nos paizes occiclentaes, os elementos
que f ora m incor·porados eram muito superiores,
e por isso a interversão ele raças não foi ali tãQ
desastrosa como se verá da hi storia d as naci c na'
iidaeles elaquella
banda.
CAPITULO XXVIII

O h'afico dos 1z egros. hzcorporação da raça
africana
1. A cega e. cruel avidez elos conquistadores
e elos primeiros colonos produziu ai,nda males
muito mais vastos e mais profundos para a definitiva constituição ethnica da sociedade americana. O valor com que os missionarios amparavam
os indígenas contra as prepotencias elos colonos, e
a insubmissão de quanto havia nas raças americanas de n1ais altivo e heroico, deixavam apenas
á mercê elos insacia veis exploradores as mulheres
· e um diminuto nu.mero de braços masculos, insuffici entes para satisfaz,er á ganancia desesperada
dos que ·buscavam o Novo-Mundo com a idéa fixa
de fazer f_ortuna em pouco tempo. As minas que
se descobnam reclamavam trabalhadores f artes e
os europeus n~o $C res-olviam ao sacrifício dos ~e
nosos Iabor~s a custa dos quaes só ped iam ser
e)las aproveitadas.
2. Na conjunctura, em que
se v rram os colonas, de ver per'didas, por falta
de braços, as
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grandes riquezas que lhes cabiam sob as mãos
apparece a idéa de empregar-se na mineração e 11 ~
lavoura os1 , negros da A f rica, homens robustos
affeitos ás grandes fadigas e ás incleni·encias elo~
clima~ equatoriaes. Dizem os historiadores que os
prc pnos padres aconselharam esse recurso; e alguns asseguram m·esmo que Las Casas levou até
semelhante prova as suas sympathias pelos índios.
Desçhe 1517 começaram os hespanh oes elas A ntilhas a introducção de africa J) OS. ( 1) Po r esse
tempo, faziam-se explorações nas costas occidentaes da Africa; e os expl oradores viram log o que
a situação e os costum es dos natu raes perm ittiam
facilmente con ver te r em rendoso negocio a prat ica
rlcs hediondos crim es a li tão communs. O chefe.c::
elas tribus africanas vendia m linementc c · seus
subclitc s, e os inimi g cs a pa nhados em combate .
Em te cla o interi or el o cc n tin ente o ~ ::; mm e rc i o nefand o ele creaturas humanas fazi"a-se em larg a
escala, ·e desde tempc s immemoriaes . Os a rreba:nhamentos em massa er a m fe itos pelos propri os
chefes cu mediante autori za ção de!l es. E m g randes levas, eram os negros conduzidos para o· littoral, onde a troco ele missa11gas,' eram vendidos
a traficantes ele profissão, embarcados em navios
especiaes, em cujos porões muitas vezes ficavam
em promiscuidade milhares de infel izes, homens, ·
mulheres e crianças.
3. Durante a long:a travessia, grande número
ele negros morriam, 'p ois os torpes carregament_os
eram sempre dizimados pela peste, pela .asphyx1a,
pela fome ·e por toda sorte ele privações. Chegados
aos portos da America, eram expostos, como gran. · ..
E ropa ae introduzia
(1) Entretanto, muito antes des•a epoca J& nn u
escravo.
o preto africano como
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eles manadas de bestas, ao .exame elos compradore s.
Começava então para a raça africana a nova viela
at ravés ela qual chegou ella, de um salto pôde-se
dizer, a incorporar-s e na sociedade occidental. O
seu g ra nd e e doloroso e:xodo pelos marty ri os ela
esc r a \·iclão com move ainda hoje as almas nobres;
e nãc ha duvida que co nstitu em . esses martyrios
uma immensa e apavorant e trageclia, a mais estranha talvez ele quantas abalaram ele assombro toda a
· sentim entaliclacle do presen te secul o principa?me nte.
E n ~ r eta nt o (sem que com isso se at tenue o horror
que nos in spira a t remenda instituição) ante o
jui zo sereno ela hi sto ria, o espantoso infortunio, a
braclante injustiça, as torpezas elo regimen servil,começaram a clesapparece r, como em regra clesapparecem os processos e os incidentes que se destinam a dar os :factos geraes, as grandes ·syntheses
ela civilização, subordinada s a leis necessarias e
supremas.
4. Ora, as raças a:f rica nas achavam-se num
. depl ora vel estado de regressão -ou ele atraso. O negrc que passava elos desertos ela Af rica para as lavouras e minas ela America parece que só tinha ele
aproveitavel immecliatam ente a força physica. Era
estupiclo, mesmo ele uma bruteza que raiava ás vezes pela imbecilidade ; era desregrado e indolente;
avesso á disciplina, supersticios o e contumaz. Essas
mísera; creaturas tinham. ele ser domadas pela
do feitor '
força. frabalhavam deba1:xo da vero·asta
b
e so _a_commm~çao_ de castigos impiedosos é que •os
trazra na obec!1encra _e 1:a _ordem. Nas grandes faz:_nclas, o regtmet~ ~hsctplmar era rigorosissim o:
. na~ ?as ta va a r~hgtão (a qual nunca destruiu no
)
o fetichismo de orio·e
esp1nto elo negro
para
t> 111
•
•
. . •
.
senzala
na
asseg• m. a1• a 1egulandacle
:
eitos
nos
e
c
·
_
.
entao os castio-os
empt egat am-se
mats torment>
·
1

•
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t.osos, capazes ele escarmentar-lhes a rude sensibihdacle. Os senhores chegavam até a valer-se de
aig:u.n:_ dos apparelhos de súpplicio usados pela Inqlllsiçao.
5. O soffrimento,. talvez que se eleva crêr veio
a despertar a consciencia ela raça. A tortura 'obrigou. o negro a pe1~sar no seu destii1o, á f or ça ele
sentir o seu martyno. Chegado á velhice, o africano
deixa v a-se dominar por uma especie ele . vaga nostalgia~ dansanclo o seu sa.1'1'rba, ao som lugubre de
c~nções q ue lhe r ecordavam a terra distante, perdida para sempr e, o velho africano chor ava, numa
resignação espantosa com a so r te. a ceitando os
males que padecia, como si f ô ram , imposiçõe in el'ucta veis· ele uma suprema mi sericc rd ia . cuj os se- ·
greclos ning uem pócle desvendar. O br a nco para ell e
era um ser de ou tra esphera. Dian te elo enh or fi cava sempre ccm o si es tivesse em pr esença el e ente
sobrehumano. Assim degradado até a animalidade,
o negro entrega v a-se a toda especi-e de vicios, e
principalmei1te na embriaguez ia com o que afogando o sentimento ele · sua desgraça. Raras vez·es
chegava a protestar contra a tyrannia do senh or.
A não serem alguns movimentos, com tendencia
assignalada, n o Haiti; e 'a não se lhe levar á conta
de intuito positivo ele rehabilitação alguns qu·i lombos formados nos domínios portuguezes (entre os
quaes o ele Palmares é o mais consideravel) o afr~
cano só muito excepcionalmente chegava a reagir
cem explosões de colera assassina contra o despotismo elo senhor.
e. Este elemento ethnico, já ele Sl inferior,
entra v a, portanto, · na sociedade americ~na pela
porta da esc r a vi dão: e aind~ assim. o que e v~r~lacle
é que, pelo menos na Amenc0- Onental, sob1 e~u.clo
nas Antilhas, a assimillação d~ raça negra f01 111-
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comparavelmente mais geral, mais completa ~ eff ecti va elo que a elos ind ígenas. E m pouco mats de
tres seculos, o trafico cessou, e logo, com o con"'"
curso ele muitos claquell es prop rios a quem aprovei tá ra immecliatamente, fô ra .a instit uição abolida.
E o que se viu ele prompto é que os soff rim entos
f oram esquec idos : entre pretos e brancos (si f izerm os ~1l guma resti·icção q ua nto aos Estados
U nidos el o N a r te) não f icaram pr econceitos. nem
c ntra os a ntigos senhores guardaram os ID)ertos
o mínimo resentimento. As chroni cas elos 'tri stes
tempos. as lendas em que anelam misturados os gemid os elos escravos e a dureza elos senhores; os r omance que r egistram o"s mai s ·clamorosos lances
el o sac rifício ela raça negra; os poemas em que a
piecléicle elo genio canta os padecimentos ela g·ente
desventurada - j á não causam h oj e ma is elo que
um a sensação medíocre.
7. O processo f oi doloroso, mas foi efficaz. O
que h oje todos sentimos, nós os americanos, é quasi
uma especie ele d esvanecimento : o nosso espírito
como que se acha extasiado ante esse grande espectaculo que o hemispherio novo deu ao antigo mundo, ele verdadeira pacificação hi storica, ele congraçamento ele raças tão diver sas, apercebidas ele que
no f miclo de sua alma r evive uma fraternidade primitiva que as idades, os climas, as vicissitudes seculares não puderam matar. Tem-se mesmo um
desejo sacrílego de bemclizer a escravidão', si é verdade que a escravidão f oi aqui o unico mei o de resgatar, num instante, a irmandade perdida nos seus
transviamentos por uni vasto continente inhospito
desolada num mundo, onde não poderia ev~luir en~
tregt.te a esforç~s seus exclúsivos. E' então que refl ectnn os ele mats alto sobre o estranho phenomeno
e comprehenclemos como emquanto na Africa aincl~
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o negro ·1é selvagem,
1 .
· ou errante nos careaes
c
, c egt ad a d o, 1111 vezes mtseravel na hberdade
1
d
·
.
· ) a c escenencta do ant1go esc r a :ro t~a America ·sente-se igual
e quanta~ ve~e~ supenor as raças escravizacloras .
8 . E prectso que se recorde ainda: na Afrie::a
actualmente, a escravidão é porventura mais.hon o~
rosa do
que aque1la que existiu na Americac. L a'c o
,
z·
preto e wre como livre é a caça, a besta errante das
florestas, emquanto pócle evitar os seus algozes. E ,
n:esmo, quando o mísero é feliz para f icar cem a
vtda, n em ao menos se lhe deixa a esperança de
uma redempção por vit•. E' o que e poderia ·c hamar
uma eterna escravidão : emqua nto houver deser to.
'ella durará! Com franqu eza : por quem será a noss<:~
.caridade, por quem serão todas a mi sericorcl ias ela
civilização christã: pelo escravo que aqui padeceu e
que hoje é homem li vre, ou pelo preto que continúa
a penar n os areaes ard entes ela Africa? Não pócle
ser intuito nosso fazer a apolog ia ela escravid ão :
estas considerações têm por f im coll ccar devidamente na hi sto ria o fact o que ma is comm oveu a
consóencia humana no presente secul o. A sociedade occidental tem uma .exi stencia hi stori ca ele
pelo menos tres mi l annos. Durante tecla esta longa
série de seettlos, ella .soffreu amarguras inclescriptiveis. Nada de quanto se inflingiu aqui ao africano era novo na terra : tudo, e muito mais ainda,
já havia pesado sobre as raças brancas .. . E .até,
no momento em que aqui padecia o seu martyno a
fah1ilia africana - que h orrores não cabiam sobre
a cabeçéj.' elas raças historicas? ~o· em tanto. em 300
. annos apenas, o pr eto foi redimtclo, e poucle erguer
na America a sua fronte de homem.
· 9 . O grande facto ela esct:avidão. só de~xou,
portanto, · uma face á critica phtlosoph1c~: at~ _que
ponto 0 sangue da raça degradada poude mflun na
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eth nog eni a def init iva da soc ied
ade am~rican~? Em
que propor ções exe rce u-se a inf
lu enci~ rec ipr oca
das dua s raç as? Ho uve alg um
pro vel to, m esm o
tar dio, que ~ompe nsasse ás raç
as bra nca s a a.cção
dep rim ent e elo afr ica no e sob ret
ud o elo r egt me n
ser vil ? E m que pon tos elo con t ine
nte f oi ma is com ple ta a inc orp ora ção da raç a a
f ri can a? ·- Eis ahi
a. que stõ es que suscita .ho j e o
nef and o reg im en ela
e cra viclão. O est udo dellas , por
ém , esc apa aos lim ite des te com pendio, e na pre
sen te liçã o o n oss o
uni co int uit o é dar ao ph eno me
no his tor ico o :-~gar
que lhe per ten ce, a ssig na la ncl o
ao m esm o tem po, e
a tra ço ger ae . o mo do com o
e fez na Am eric 0.
a a ss imill açã o ela raç a neg r a. E m r esu mo . por tan to, tem os ahi t r es ele me nto
s bem cli stin cto s entra ndo na con stit uiç ão eth nic a
ela soc ied ade am eri can a . dev end o-s e not ar que
nos div ers os pai zes
não f oi do mesm o valor a inf lue
nci a exe rci da po r
inclio·e nas e por afr ica nos sob r e
o ele me nto pn; pon cler a nte. Na s nac ion alid ade s elo
Pa cif ico , em. reO'ra
b
'
f oi a ma ior e ma is pro fun da a
inf lue nci a elos ii1clio·enas ; na Re pub lica A rge nt ina
e nos Es tad os
Un ido s elo No rte fic ou ma is
im mu ne o ele me nto
adv ent ício ; nas A nti lha s par ece
que o neg ro sob relev ou os out ros, ~ no B raz il ind
íge nas e afr ica úo s
con tra bal anç am -se , e é pou co acc
ent uad a. a uni dad e,
a pur eza ela raç a predom ina nte
.
CA PIT LO XX IX
'

1. Estabelecimento da adm·Z:n istr
ação na A nte ric a.

Cot"cm·ias de Po rtu gal

. 1 . A ' mec1'1
·
_I C a que Iam
sen do des cob ert as e con c!~ustaclas as cltv ers as par age ns
elo continent~ am ettca no, os gov ern os das me tro r)o
les iatn enc - att e ..
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gaa~o d_~ respectiva administração a prepostos de

~ua COI~fmnça. Em re~-ra, os chefes elas expedições
e que f1cavam exe.rc~nclo o mando nos pontos con-

qmstados ..Mas a 1mportancia crescente elos paizes
descobertos, e logo as constantes cliscorclias levant.ac~as entre· os ·conquistadores aco'nselharam os g~
v.ei nos hespanhcl e portuguez a organizar clefinitJvamente a administração ele seus novos e vastíssimos clon~inios.
2. Ao cabo ele algumas expedições que começaraJ~J a exploração ela parte oriental ela America
do Sul ( taes como as ele Ch ri tovam Jacq ues. em
151 6 e mai s tard e em 1526. e a .Je .lVIar ti n Aff onso .
em 153 1), a cô rte ele Li sboa . compenet rada ela conveniencia ele apressa r a co lrmi zação el os vastos territorios descobertos po r Cab ral. e mai a inda ela
necessiclacfe ·ele affi rm ar a sua posse effecti\·a no
continente, resolveu ent regar a tarda ela coloni zação a gentis-hom en s ou fidalgo portug uezes. cem
o dever ele fazerem povoar e cultivar o cli"tos te rrit ó rios. Dividiu-os, portanto, em secções. com a
den ominação de cfonaf"m:ias ou capitanias. em numero de 12. - Dessas donatarias, algumas prosperaram, com o a de S. VICENTE (da qual :fo·; clonata.rio .Martü1 Affc nso ele S cuza): a ele PERNAT\·I ·
nu co (doada a Duarte Coelho )~ e a da BAHIA, etc.
3." Mas, na maic r parte, as clonatarias fi.cara1i1
e.m quasi completo abandono. ou contil)uaram inexploradas e improductivas, devido isto á inepcia ou
á infelicidade elos respectivos dona ta rios; e o governo portuguez comprehencleu que . era pr~c~so
cuidar solicita e energicamente elos seus elom1n1 0S
ultramarinos, por isso que algumas nações da Eu. ropa, como a França e logo depois a I-Iollancla,
procuravam insisten~e~1en.te . assenl:ore~r-s~ ele
pontos elo cobiçado terrttono. - Ass1m, JUlgou-se
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· t·oca
1 a c0 ] 0 111·a solJ Ltma aut orid ade
ace rt:acIo r eun ir
.
unic a, e cre ou- se um g ove rn o com o
n~m e,. a pnn :
cipio, ele Go_vern o Ger al d a Nov a L
u s Jta m,a. _ O
Govern a dor f oi Tho m é de S ou za, che
gad o a Bah 1a
( con t ilui cla em sécl e elo g ove rn o ) a
29 ~l e ~[arço
ele 1549. T hc m é de S ou za f und ou
a- cJclade de
S. Sal vad or . e etn seg uida v isita ndo
di ve r sa s para :o·cn elo S ul , deu pro vide n cia s n o sen
tido ele m elho ~ar a adm ini stra çã o ela jus ti ça e as con
di çõe s ele
. def esa el os por tos·
Li.. II.m 1532 j á ha via ~tla rtin
A ff ons o fun - .
clacl S . Vice n/.e. e n o prim eiro pla nalt
o elo inte rior
a pov oaç ão ele J ira.tin ing a. E ssas pov
oaç ões pro spera ram mu ilo, con ta nd o com o g r
a nde con cur so
ela s t ribu s ind íg ena s que dom ina vam
naq uell as pa;.ag ei1S (Goianá s) ; e o g ove rno · por
tug ·uez pro cu r e~! com el-t1p enh o dar -lhe s incr
eme rito . Du arte
ela Cos ta, que em 1553 sub stit uíra
a Tho mé . de
Sou za . encan- egá ra o pad re J osé ele
A nch ieta ele
f und a r em P ira tini nga um coll egio pa
ra inst ruc ção
eles índ ios e cen tr o ela mis são que a ss
im se esta bele cia na pa rte S ul da colo nia. A nch ieta
fun dou o collegio de : . P aul o a 25 de Jan eiro de 155
4 e ave io-s e,
em luta com cs colo nos e os mmn eluc
os tão hab ilmen te, que m ereceu da pos teri dad e
o titu lo . ele
apo stolo e tha um atu rgo elo N ovo -Mu
ndo . - Foi
dur ante o gov ern o ele Du a rte cl ~ Cos
ta que os fra nceze s se _apoder ara m da bah ia elo Rio
de Jan eiro
( cnc\ e f1ca ram cêrc a ele d oze ann
os, ele 1555
.a

!

)

"

1567).

· ~· A exp ':cli çã? _ele V ille gag non che
gou a impre ssiO nar mm to sen ame nte o o·ov erno
por- tuo· uez ·
o
p01s , a 1'em ·de se hav erem fort ific
o
ado bem no por
to,'
c s_ fran cez es trav ara m alli anç a com
as num ero sas
tnb us tu~)ys elas red ond eza s e puz era
m ass im em
gra nde nsc o as pov Daç ões da cap itan
ia de S. ViHISTORIA D.\ AMERICA
o

9.
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. l
vasta rebellião dessas tril)tls . .ms t.tgacas
cente,
·1
. · Uma
te.1..la t a 1vez
e1 d rngx
•
.rl as mesmo pelos francezes
_
])Orttlo·t
·
colonia
a
completamente
c estrmu.,o
t:> 1eza c1o
.
c
l · - f
su . ~~ nao o~sem a coragem e o zelo patriotico elos
· 1a ou
l\t
N obreo·a
pad1_ es
- í es 111 o venc1c
t:> • • Anch1eta e
t.
inc\i t:>o·enas
elos
a revolta
clesí
c • con mua va
•
, • _ geral
_
_ _e1ta
_
ent1 ~tat~to _no }.__r o ele J anet r o. como um espanl--all-io
a fe1~ona ±ranceza; e por isso, o governador l\!Ien~
de_Sa, ( qu~ em 1?58 sub_stituira a Duarte ela Costa)
veJo c. ~_ L1sboa mcumbtdo especialmente de expulsar os mtrusos : o que afinal conseguiu, em 1567,
com algum esforço, fu ndand o por essa occasião a
cidade de S . Sebastião elo Rio de J aneiro.
6. Em 1572, o Gov erno ele L i ·1 oa divid ia o
Brazil em dois governos. CC lll écles na Bahia e no
l~i o de Janeiro : ma s cinco a nnos depois (em 1577)
reconheceu-se a con veni encia ele uni fi ca r e concentrar a acção da autoridad e. e d e novo a coloni a passou a s~r administrada por um só governador geral
_com resiclencia na Bahia.- D ois an nos ma is t arde,
P ortugal perdia a sua indepenclenci a e com todas as
suas colonias f icava sob o domínio do rei ele H espanha. - Si P ortuga l, preoccupado com suas outras ,possessões na Africa e na Asia, não tinha tido
grande colonia ela America o zelo que esta
com
devia merecer, ainda mais censuravel desídia revelou o Governo hespanhol, pelas cousas elo Brazil.
Deve-se, entretanto, ·confessar a bôa fé com que a
côrfe de lVIaclricl tratou sempre a colonia como domínio ela nação portugueza. - Durante os 60 annos ele Governo h espànhol, o Brazil teve que lutar
contra alguns estrangeiros, entr-e os quaes os francezes e os ing.lezes (que atacaram cliver~os p01~tos
elo litoral) e sobretudo os hollanclezes, cup_pertmacia teve ele ser vencida á custa ele herorsmo. l\1esmo -sem grandes recursos officiaes ela meti·o-

a
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pole, ad iant ou-s e a inda _a c? nqu ista e exp
lor ação
nto r)ara o n orte
ele g ra nc1e part e cI o t·ern t or 10 , ta
<
cc mo para o inte ri or.
.
7. A r e ta urac ão ele P or t uga l ( 164 0)
p1 o cl uziu g rand e en tht; iasm o entr e os . colo
n os elo
Bra zil , e a prim eira coisa que se fez f o1 logo
~ra_tar
el a expu! ão elos h olla nclez es. Nes sa obra patr
_wtlc a,
ele ele 1645 se esf orça va m , entr e outr os mut
tos, o
chef e indi o Cam arão, o neg r o Hen riqu e Dia
s ( c ircum tan cia que pare ce dar uma feiç ão sym
boli :.:~ ' a
e ta g_uerra ) . And r é V iela! ele 1 eg r eiro s,
o il~1eu
J oão F erna ndes V ieir a, Soa res l\!Io rtn o, F
ranc 1sco
Hebello. e ta ntos outr os hero e . Apesa r elas
ordens
\·incl as ele Li boa (e que pare ciam dad as só
para qtte
os holla ndezes vissem ) o IND EPENDENTES
cont inua ram a luta r ener gica m en te con t r a os
usur pador es. P or duas vezes ( a 19 ele Abr il ele
164 8 e a
19 ele Fev erei ro ele 1649 ) nas d ua s g rand es
bata lhé!s fe rida s nos mon tes Gua rara pes, derr otar
am os
I NDEPENDENTES o exer cito h ollan dez. 1\!Ia
s os intr usos f or tific aram -se na s posições qu e
occu pavam ; e dura nte cêrc a de tres a nno s resi
stira ni
a inda ás inve stida s dos pern a mbu cano s,
inte iramen te aban don ados aos prop rios r ecur sos,
pois o
Gov e rno ele Lisb oa, com prom ettid o por um
arm ísticio ele 10 ann os com a H olla ncla, qua si nad
a pod ia
fa zer em favo r delle s.
8. Só em 1654 (a 26 ele Jane iro) secu nda
dos
pela esqu adra que, sob o com man do de
P edro
Jacq ues ele Mag alhã es, equi pár. a a CoMPAN
HIA no
CoMMERCIO DO BRAZIL cons egui ram os I
NDEPEN D~NTES expulsar os holl ancl ezes para
sem pre. Ltvr es dest es teme roso s conc urre ntes , tive
ram os
colq nos ele entr ar em nov as luta s. A cust a
ele oTa nde_s esfo rços p~1cleram dest ruir (em 169 7)
ab fortmclavel repu bhca ele PAL MARES (em Ala
gôa s)
1
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os
lo ce rca ele 30 .00 0 esc rav
, on de se ha via m acoutac
em se guida , ato rm en tou a
fu gid os do s en ge nh os , e
elu co s co nt ra os em.boacolonia a gu er ra elos nw .m
s
mi na s ele ou ro de sco be rta
bas) po r cat~sa elas ric as
s (g ue rra qu e pa rec e ter
no int eri or pelos pa uli sta
o
ca rac terí stico do confl iét
m
be
a
tom
mp
sy
um
o
sid
r- e am eri ca nos e advenem qu e br ev e ter iam ele ve
po is, a all ian ça ele P-o rtu
tíc ios ). - Do is an nos de
ra Lu iz XI V, rei ele
gal &om a In gl ate rra co nt
ex pe dição ele Du cle rc
á
o
xt
ete
pr
·
va
da
,
ça
an
Fr
17 10 ) . Ariesa r ela inexplico nt ra o Ri o ele Ja ne iro (
na do r -g er al :Fr an cis co ele
cavel fra qu ez a d o g over
rc ve ncid o.
Ca str o lVIoraes, fo i Du cle
tem br o elo an no se9 • .l\llas logo a 12 de Se
ele Gu an ab a ra o celebre
gu in te, pe ne tra va na ba hia
e
ay -T ro uin . ap od era ndo-s
alm ira nt e fra nc ez Du gu
or
anclc na cl a pel o go ve rn ad
fac ilm en te ela cid ad e, ab
ife ita um a g ra nd e co ntr
M or ae s. D epois ele sa tis
-T 'ro u in re tir ou -se elo Rio
ay
gu
Du
,
ra
er
gu
ele
o
içã
bu
la
a em dia n te ( as sig na lac
oc
ép
ssa
de
e
;
iro
ne
Ja
de
1 3) a au to rid ad e de Po rpeJa pa r de U tr ec ht - 17
ra r-s e algum as vezes em
tug al só teve qu e en co nt
He sp an ha . - E o Br aco lli são com pr ete nç õe s da
te, nã o ob sta nt e a clesiclia
zil pr os pe ra va no rm alm en
or es . A cid ad e do Ri o ele
e os er ro s elo s go ve rn ad
in cre me nt o so b a ad mi nis
Ja ne iro tom ou no tav el
ele. A nd ra de , co nd e de Bo
tra çã o ele Go me s Frei~-e
mo os he sp an ho es podiam,
baelella ( 1733 -1763) e co
- .
r a in teg rid ade do im
pelo lad o do Su l, . am ea ça
, res olv eu o go ve rn o de
me ns o ter rit or io co lon ial
da
l;cle ele S. Sa lv ad or
Li sb oa tra ns fe ri r ela cic
Ja ne iro a ca pit al do s dqmi
Ba hi a pa ra a do Ri o ele
63).
mo s ul tra mr in os (e m 17
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2. Iistbelecim.ento da adnúnistra.ção 11a Ar1nerica.

a) Colonias de H espanha.- O Me:t·ico
1. 1
\ Hespanha, primeiro que P ortugal , cuidou
de oro·anizar as suas vastas colonias americanas; e
era n~ti to natural o seu afan, não só á vista elas
enormes riquezas que a surprehencliam ele dia para
dia, como porque, defin itivamente destruido " pode rio mcuro na península, p g overno hespanh ol não
tinha preoccupações de im portancia que deri vassem
a sua attenção para outro lado. - A exploração e
conqui sta de toda a America hespanhola haviam
sido feitas pelo espírito ele aveiüura ,estimulado clirectam ente pelo rei. Os Cortez, o s Pizarros, os
Mencloza, etc., partiam da E uropa ·c ertos de que,
além d os thesouros que pudessem immediatamente
recolher, teriam a~ vantagens de governar os paizes
que descobrissem ou conquistassem. E ' assim que
esses av.e ntureiros se sentiam no Novo-Mundo,
distantes ela côrte, entregues a todos os ftti·ores de
suas ambições; e as lutas continuas que travavam
entre si chegaram a impressionar muito sériamente
o governo ela metropole.
2. Como necessidade inacliavel tratou , por.:
tanto, o governo hespanhol ele nomear para a Amererica representantes ela real soberania. Fez mais
elo que isso: _creou na administração um cleparta...:
mento espeCial_ pa_ra ?s ~1egocios ela America. · Já
Eerna~1c~o hav1~ 1_n~t1tmdo, mas só Carlos-Quinto
orgamzara clefmlttvamente o celebr"e CoNSELHO
DAS lNDIAS, destinado a superintender todo 0 serviço que ·se n~lacionasse com as colonias do ultramar. ~m -Sev1lha, constituída em unico entreposto
da pemnsula com as r)ossessões ' hav 1' a t 1111a camara

~
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. ele commerc io, denomin ada CASA DE Co NTRATACION, incumbi da de inspecci ona r todas as op erações mercant is entre a Hespa nha e a A merica. Por
intermed io de agentes numer osos que visitavam
os navios á chegada e á pa r tida . esta ca mara determinava as merca dorias que podia m ser im por tadas,
ou expor tadas, regul a v a a par t ida elo nav ios. as
·equipagens; a s despesas ele bord o, e decidia tod a~ as ,
questões que se rela cionavam cem o m ovunent o
mar~t im o.

3. Os clomii1ios h espanhoes elo N ovo-Mu ndo
fôram di vididos ~ pr incipio, em 1535, em duas
·vice-real.ezas - a elo 1ifexico ou N ova Hespanh a e
a elo P erú. E m seguida fó ra m creaclas mais duas
vice-rea lezas - a ele Nova-G ranada e a ele BuenosAirres, independ en tes todas entre si. A lém dessas
q\:1; tro vice-rea lezas, hav ia. no nort e as capitani as
geraes ele H avana e ele Guat im ala, mai s ou menos
suj eitas ao vice-r-ei d o 1\!Iexic o; as ele P orto-R ico e
ele Caracas, subordin a das a o vice-rei ela NovaGranada ; n o sul , a do Chil e, subor dinada ao vicerei ele B u en os-Ay r es. Nia is ta r de fôram sendo
creaclos outros governo s gera.es. e mesmo os vicereis collO:ca vam preposfó s seu s nos pon tos mais
.afà staclos elo t erritorio sob sua a utoridad e e com o
titulo ele governa d or es. Os vice-r eis e ~té os capi_tães-gen er a es exercia m um poder sem limites, e
r odea vam-se ck f a u st osa côrte á imi tação ela côr te
ele :M adrid. O unico pod er que contrab ala nçava um
pouco a autorida de quas i absolu ta elos .vi-ce-reis era
o elas AuDIEN CIAS, tribunae s modelad os pela
CoRTE DE C r-IANCELL ARIA ele 11aclrid. As AunmN CIAS ex erciam .jurisdiç ão s;1prem a em certas causas pe dia m adm oest a r os v ice-reis. Corres~ on
diam-se di.r ecta m ente cem o Conselh o elas I n citas ·

e

--

1 PJ --

4. Cada vice-rei, al ém elos

secr etaria s indispen savei s. tinha como mini stros os INTENDEN':Es)
incumbid os el es neo-ocios
relati vos ao commercw
e
b
.
;1 finança s. Nas ·localidad es o intendente da p~o, ·incia tinh a os seus prepostos. encarreg·aclos da arrecadacãn das r endas. - O s colonos, ele começo,
recla m ~~ram logo e conseguiram uma especie de
cc nselhos m uni cipaes . com o titulo ele AvuNTA.\ rEXT OS : mas no interi or . m a is ou menos ele accordo ce m o ystema d os padres. .es tabel ece ,·am-s~
as E0:cO .\JJ E?\T uAs . isto é. Ye rdaclei r o f eudos, entregues ao soldados que pr esta vam ser viços na
conqui sta . P or essa s E:\Tco:-r l ENDAS eram repartida s a . famíl ias indí genas avassalladas, as quaes
J icaYam numa perfeita condição de servos. Os propri etar i s das minas t inham o direito de reclamar
para seu ser viço o num er o ele índios que julga'ssem
necessa ri os, pagand o-lh es uma insignificancia, e
issó mesmo em generos imprestaveis. E' a isto que
se cham a v0 lVIITA. isto é. obrigação elos índios ele
t r<tbalha r em ta e~ condi ções.
5 " E' p r ecise notar que a NlrTA Ja era uma
g ra nde concessão :feita aos incli g~enas; 'pois que, a ,
principio. chegava-se até a vender os infelizes ( 1). O contractc ele venda era feit o pela manhã e já á
tarde. c desgraçado nã·o era livre para Ir, a mil
passes. vê r a mulher e os filh os. · O missionario
' ing lez Thomas Gage. que visitou clm:ante muitos
annos a America ·hespanhola. d escreve commoviclo
os scHrimentos cruei s e as baTbaridacles incríveis
impostas á raça desventurada. "Cerca ele um secu lo depois elo descobrimento, diz o referido Gao-e
os indígenas já não tinham mai s o velho es iri't~
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(1) Diz um historiado!· <::. 2
por 2 r.olrlos -:> G dinheh-<>3.

indio robu~to •. olo
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de sua raça, altivo e nobilíssim o. para zelar da sua
jndependencia." Assim mesm o. entretanto. póde-se
asseverar conscienciosamente que o que caracteriza t'cdo o clcminio colonial é a . constante manifestação desse espírito de indepencl encia, a prot.est;:u; sempre contra a tyrannia elos conquistadores.
8. Entre as medidas que m ai s ,-exavam e
cpprimiam · os indígenas. estava ta mbem aquella
conhecida pel e nom e de RE PAR Til\ fll~ N T O. a _qual
consist.ta, a princ1p10, num pr i,·il eg io. concecl iclo
a cs governadores de clist ri cto ( Corm~c;Io O Jn: s) ele
fornec er aos indígenas os obj-ectos ele uso e os genercs alimentícios ele que 1i ecess ita ssem. Acreditase que as intenções elo govern o ela met ropole eram
bôas, prccuranclo, com medidas de tal natureza. reprimir os abusos a que se entreo·a yam . em reg ra,
cs seus pr·epostos na admini st ração das colonias.
·Mas, cu pela ineffkacia de taes p rovidencias, ou
p ela sua má execução, devida á g ra nde distancia e
á clifficulclade ele repressão elos a busos. os decretos
reaes ( ÜRDEN A NÇAS) tinham sempre como effeito
·cc·mplicar .mais a. situação da raça vencida. A pesar
das ordens emanadas con t inuam ente de :rv iadrid, 1
cs j)r oprios vice-reis andavam com ·encidos de que
cc rrespcndiam aos desej os da metropole esforçand o-se pe r destrui·r tudo que tinha de viril a raça
ameri-c ana. - De modo que emquanto pelo. R EPA RTIJ\ÜENTO suppunha o governe h espanhol evitar as
exacções a que da va lugar o comm ercio com ?s
mi ~e i'CS Índios. na execução a medida produzia
ainda mai ores males el o que os da situação que se
queria -r emediar.
7. N cs pdncipi os. parece qu e effecti vam e1~tc
c s -e xcessos f oram um tanto attenuados; mas nao
dem c,r_ou que o REPARTI MIEN TO degenerasse .el~1
r ecurso -e pretexto ele ty rannicas e vergonh·J sas mt-
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qu~cl acles . Os índios passaram log o ~ ser .ma1~ expl c raclcs elo que anterit rm ente. O bnga vam-n o ~ a

ccmprar por preços exorbita ntes gener os d~teno
raclc.s . ani maes doentes e m oribund os. P or fm1 , reCJtt intava m as exploraç ões: faziam os índios comJ~ rar bjectos de luxo. taes c mo lenços e meias de
~da (quando os infelizes a nda \·am descalço s!)
11a val has ( qua ndo os h omens eram imberbe s!)
ccul cs. an neis. etc· "Para compl eta r a obra. diz um
h i. tcr iaclor. os pad res, al ifts ainda os melh o res"ami~
gcs cem quem contavam. lhes iam arranca ndo ·o
pouco que lh es deixava a i nsa<.:ia v e! gananci a elos
a,·entureircs. ele el e os ,-i ce-r eis até .o ín f im o
-fun cc ionari o real. "
~L [ ' a ss im que até cs principi as do sect.tlo
pé.L ~ <:d c . em tod os os pontos da A merica occident al,
onde a raça ameri cana se achava num estado muito
mais notavel ele prog resso, a tarefa elos v ice-reis foi
quasi que sómente cuidar d e conter e punir as rebelli ões desesper adas que por toda parte explodia m.
Cremes benLque o heroism o incompa ravel ela raça
c nqui stacla. durante tres longos seculos de dôr, ha
ele da r ainda a algum genio f uturo cs fundam entos
ma is bellos para a vasta construc ção ela epopéa
american a. cuj os lances estranhos j á figuram es!)~:ll:so s nas chronica s e nas lendas, como immens as
nebu lcsas que vão gerar mundos. Nessa epopéa
h ãc ele -entrar tambem os mestiços , em cujo sangue
se transmit tia, por assim dizer, o oclio elo conquis tado cont ra o conquist ador.
é. 'Esta situação, caracter izada, com~ acabamcs de vêr , pela revolta elo indígena contra cs desvarios da força, era g·eral nas costas ch ::?acifi.::.J,
scbretuclo. 1\!I esmo, entretan to, no lado oriental ,
onde as tribus errantes estavam muito inferior es
.
ainda assim havia symptom as da gerq.l aversão , si'
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fac tos ele valor.
bem que _menos c_oncretizados em
ela Am eric ca orientac l par ece
estt ços
s·m
pno
· O s pro
•
·
·
•
·
irito Otl o sen ttnao tmh am sub sist ent e o esj)
que
,
·
tom ara m nos
men~ c de raç a,_tan to que a par te que
t
le é ins io·n ific ca ne
.
mcv 1m ent os con·tra a. me t r opo
t:.
.
.
.
1\tf · I o 1acI o occtclental , me stiç os e mcltge nas pur os
·.·· as c
form icla veis que
í c 1_'am sem1~re os elem ent ?s ma is .
. Em tod as as
mal
te,. e peJa_ f_1 ent e a tyran111a colo
am á me tropole
g~rancles ll1Junc ções uu e se imp unh
me m ~) dizer-se
figUltr'lvam un s e -out rJ s. cab end o
vez con qui _
q:1e a Am eric a ~onquistacla por sua
e fi ca nd o com ·
tar a a Eur opa . libe rtan do- . e el os reis
velh o mu ndo . a her anç a. que lhe poucle deix ar o
:Mas. nar rem os ago ra.
C. \ PlT1 ..' LO X X X I

na A 111 e-vica.
3. Est abe lec ime nto da ad111in istr a ção
xico
b) - . Co! oni as de 1-fe spa nh a.- JV!e
( cmt t inu acdo )

o XX , C ; rtez
1. Tín ham os cleixaclo. no cap itul

ico e os pai zes
d om ina ndo o vas to imp erio el o ::v rex
sua s con qui stas,
viz inh os. Si. bem que org ulh oso de
des lum bra r peJa
·o cel ebr e ave ntu reir o não ce dei xou
tão rica s pos ses glc ria de h a ver acc r·escentaclo de ·
. Ap res sou -se
sõe s o imp erio col oni al ela He spa nha
tos dire cta me nte
a dar not icia ·cletálhaela ele seu s :fei
da ele tem po, a
a Car los -Qu into e com eço u. sem per
traç ão e a pro c rga niz ar por si me smo a adm inis
açã o do· con tiseg uir no rec onh eci me nto e exp lor
a o sul do lV1enen te. tan to par a o n orte com o par
s que não se tra xic o. A tar efa era gig ant esc a. poi
sob re um pov o
t·ava de ass ent ar ins titu içõ es nov as
ent e diri gid o,
que pud ess e ser pel a for ça uni cam
selv age m; ma s
com o pod ia faz er- se na Am eric a
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sim quasi .que ele reconstru ir uma so_ci eclade, que os
choqu es ela conquista ha viam clernuclo, sem comtudo h a ver em cancellaclo no coração ela raça subjugada o sentim ento ele nacionalid ade, o amor ás
in stiti.liçõcs ele truiclas, á s cr enças e a os costumes
pr prio ·. mais resistentes por certo elo que todas
.
as c .n ·t ru cções poli ticas.
s PTancles defeitos, e
2., Stm desconh ecer
mesmo os erres ~ sobr etudo as iniquiclaeles do conqui stador. a hi stüria tem ele ·fa zer justiça cao seu
gcni o. á activiclade que desenvolveu na nova phas€·
em que entra ram os n eo·ocios com que tinha de
av ir-se . it f irmc.:za ele a nimo e á d ecisão prompta
cem que atte ncleu ás necessidad es q ue se ·creavam .
O pri meiro cuidado ele Co rtez. assim que se viu senb c r elo 2\tlex ico ( 1524) f oi reeclificar a cidade
( T cnochtd/a 11 elos i\ilexicano s) levantand o palacio ·. construind o ruas e. praças á européa, e tratan-:
el o de remedia r os males ma teriaes que a devastaçã o
ela conquista havia produzido. Organizo u a policia,
as j u tiças, a administr ação local (á moda da . Hespanha) e por intermecli o de agentes seus estenclen- ·
elo pelas demais cidades elo 1\llexico os beneficio s
que realizava na capital. Foi adiante: fund ou hospitaes. -estabelec eu manufact uras, fav oreceu o desen volvi mento ela i.nelu stria agrícola e ela pastoril.
Procurou attrahir immig rantes hespaliho es dos já
estabelec idos nas Antilhas e conseguiu ele seus
soldados que mandasse m vir da Hespati.ha as respecti vas famílias: .
3 ., Pediu Cortez a Carlos-Qu into que lhe enviasse missionar i cs. mas h omens s imples e intellig ente_s. capazes ele auxiliai-c . Não crctiz que viessem
aclvcgaelos. para evitar àssim "é1ue se iri.trocluzisse
na _colcnia c- esp i rito_de chi·c ana e ele intriga". Exclum tambem os mecltcos, porque entendia que estes,
l.
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11ão conh~cendo as molestias do paiz, fari am maiores soffnmento s tentando alliviar os indigenas.Parece que C01·tez chegou mesmo á impruclencia de
revelar. pelo me~1os umas certas vell eidacles que
deram lego motivos para as suspeitas que fôra m
ca~1 ~ a do seu cles_v alimento_ perante o rei e a côrte;
pc1s. n o seu ~f-an c! ~ <:_rgan Jza r, fo i· até á cunhagem
cl~. mcedas e a fun~!Jça? ele can hões. - O que é
. digno de referenc1a a meia é o estabelecime nto ela
impreiiisa n o lVf.exico. mandand o vir opera rias ela
I-:Iespanha e fazend o publicar em revi ta a chronica
dos successos que se hav iam passado. uma noticia
minuciosa dos paizes submetticlo . e leva ndo des t'arte até á côrte o ech o do reclamos mai ~ instan tes
da colonia.

4. Cc rtez fa zia t udo isto no meio ele revoltas
continuas elos mexicanos, trava nd o em cli ver os
pontos elo paiz verdadeiras campanhas para fazer
valer a sua· autoridade. A lém ele taes e mba raços. os
proprios com pa nh eiros ele Cor tez ( un s, in vejosos
elo seu mando, out ro s. despeitados com a· opposição
·que fazia o conqui stador a seus excessos) procuravam por tcclos os mod os complkar a sit uação dos
n e.o·ocic s, e iam até 1VIadricl. onde mov iam intrigas
e crea vam prevenções ele toda o rdem contra ó dominad or elo lVIexico. Sem da r o uvidos ás machina. cões, e n.t retanto, ia Cortez executando os seus projectos. convencido de que prestava os m elhores ser~ri ços á sua patria, e mais ainda d e que na côrte não
encontraria m echo as perfídias de seus inimigos. ·
EnP·anava-s e porém, confiando demais ·em seu
pre~tigio, e e~perando por uma jt~sti~a que já tinha
illucliclo o proprio Colombo. Os mt_n_gantes ~on se
gni ram gerar clesconfianç~s n o ~sp1nto da corte, .e
pc uco tempo depois que tmha s1do nomeado capltãc -general ela N ova-I-Iespan ha, · viu com surpresa
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dolo r osa cass ados os seus títul os e a~ltoridad
e,
send o P cnce ele Leon incu mbid o ele exam mar -lhe
a
conclucta.
.
. .
5. Pon ce de Leon , si bem que n ã o t1ve
sse 11111tado a B obacl illa, fez com que o ex-c apit ão-g ener
al
pa r li se para a I-:Tespanb a ( 1528) a just if ica
r-se
pera nte o prop r io r ei. E' ele crêr mes mo que o
pr~
prio Co rtez foss e o prim eiro a r ecla mar e~se
cllreito, cer to ele que a sua presença em Niad nd
mudari a os senti men tos ela cô r te. ala rma da c~ ntra
a
sua pessoa . Effe cti vam ente , o fa mos o conq uista
dor
f ·i cumul ado de honr as, e seus acto s t iver am
plen a
ap proYação . enclo além d isso c_o nfirm aclo s os
seus
titul es ..Aind a uma vez. poré m. se illuclira, pois
que,
não bsta nte as di tincções que r eceb era em
1\!Iacl ricl . a prm· iclcn cias gera es e effecti:vas que
ha\"i<l m sido toma das sob re a adm ini straç ão da N
ovaH e panh a priv avam a Cort ez ela maio r part e
de ·
sua a uto!·iclad e. Ape sar ele desg osto so volt ou
ao
1\!I exic c . e sem a rrefe cer no seu afan , cont inua
va a
descobri r e explora r nova s r egiõ es para o nort
e,
na Çali f orni a, have ndo já a nter iorm ente dest acad
o
para o sul o seu vale nte off icial Ped ro Alva rado
.
6. Ach ava- se Cort ez preoccup ado com a diff
icil tare fa ele subm etter as povo açõe s ela Cali forn
ia
e out ras elos paizes v izinh os, quan do teve noti
cia
ele have r ch egad o ao 1\1exico D. A nton io de Nien
doza , .ele f?-cto 1o v ice-r ei daqu ella part e dos d
omínios ele Hes panh a· Isto sig nific ava que Cort ez
era
ele todo post o de lado pelo gove rno da metr-opo
le,
pois tinh a ele fica r c:>peranclo com o um prep osto
elo
vice- rei. Amargt~rado e desillucliclo, reso lveu entã
o
Cort ez volt ar para a Hes panh a defi nitiv ame
nte.
Em Mad rid, entre taii.t o, pare ce que lhe rena scer
am
as espe ranç as, ou pelo men os teve aind a velle idac
les
de vêr- se ele novo amp arad o no anim o do seu
so-
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berano; mas, como já se disse. um incidente
110
q_ual ainda uma vez revelou o seu caracter ~ucla
cwso, acabou por. perclel-o ele todo. ( 1)
7. D. A ntomo de .Meneloza foi um admi ni strador con~ci~ncioso e digno. O seu principal empenh_o c?ns1stll1· em r ecommendar-se á sympathia
dos mcllgenas, procurand o vencei-os pela ·benio·nidade, sem deixar ele fazer cumprir com firm~za, ·
tanto quanto era possível, a s ordens elo governo ele
.Madri@, A pesar do seu espírito ele t olerancia, entretanto, teve ele assisti r á cont inua ção elas selvao·eb
rias que, em nome da :fé, d esde começo e pra tica ra
com a r elig ião elos povo vencidos . não só no derrocamento dos templos ( teoca!h ) como na eliminação
ele todos os sacerdotes aztekas. N o exte rmínio elas
barbaras e sanguinarias praticas elo cul to mexica.
. .
.
.
. .
no, os propnos 111ISSJonanos v1am a pnm e1ra necessidade ela colonia, e os ma is pi edosos me mo reconhecia m que toda a obra a :fazer-se no Mexico
de veria asserítar sobre o desappa recimento completo, ainda que pela f orça, elo a ntig o cul to do paiz.
8. Ao mesmo tempo que se destruía tud o que
pudesse recorda r a religião banida, cuida va.,.se de
propagar o catholicismo. A instancias elo celebre
franciscano Sahagun, o vice-rei Mendoza creou
logo um grande collegio para instrucção elos jovens índios. E ste padre Sa:hagun (2) fo i companheiro de Las Casas, e emulo elo grande apostolo
nos serviços que prestou á civilização historica elo
N ovo-1\IIundo. Sahagun instruiu · mais de cem m exicanos, e por todo o paiz ia destacanc!o estes discipulos. como missionarios ( 3) incumb1clos ele pre-

( 1) Passou os seus ultimos dias ob~<;.uro ·~ desdenhado pela côrte.
vindo a fallecer em 1547 .
.
. .
R ' b ·.
(2) Nome pelo qual ficou conhecido o padr e Bernm dmo
1 cna ·
(3) I s to antes mes mo do concilio provincial de 1585 (o . ae_g undo
celebrado no Mexico). E s te concilio deliberou que fossem os md1genas
ndmittidos ás ordens sacras.
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ga r a no va fé en tre os
irm ão s. A ?br_a do s pa
dr es
encont ra va no Niex ico as
mesm as c!Ifftculclacles 9u
e
a em ba ra ça va m em tod os
os pont o da A m en ca
,
sen do sen~p re a ma is pe
no sa de ss as clifficulclacles
a
co biça cr uel elos co lon os
, A li , co mo ac on tec eu tam
bem -na Am er ica lus ita na
, a au to rid ad e ecclesia sti
ca
teve qu e en t ra r em co nf
li cto alg um as ve ze s co m
a
elos vice-r eis .
9. D . A nto nio ele l\Jen
cloza fo i su bs tit uí do po
r
V ela sco . O 2° vic e-r ei.
ba ve nd o enco nt ra do o .1\I
Ie x ico em pa z relati va, t ra
to u ele ac ti v a r as ex pl or
açõe . an im an do alg un
av en tu re iro s a comp let
ar o
reconh ecim en to ela s r eg
iões qu e f ica \·a m a o n or
te,
sobr etu do ela Ca li fo rn i a,
a res pe ito ela qu al co rri
am
len da s e ph an tas tic as na
rra tiv as qu e in ce nd iam
as im ag inações. E nt re as
di ve r sa s qu e to m ar am
aq uell e ru m o, teve res ult
ad os ma is positivQS a
ex pedição ele qu e f oi ch ef e
um Fr an cis co Yb ar ra
.
Es te, não só recon hece u
e ex pl or ou gr an de s zo na
s
ao lon go ela co sta , co mo
f unclo u ·al gu ma s po vo
ações em qu e es tab eleceu
he sp an hoes e inclios
Jél
co nv ert id os. Pa rece, en
tre tan to , qu e tae s fe ito
ria s
f or am mal su cc ed ida s, e
qu e só ma is ta rd e a ten
ac idade d os jes uí tas é qu e
de via lan ça r ali .os fu nd
ame nto s ele colonias du ra
veis, co mo ve rem os .
CA PIT UL O XX XI I

4· Estabelechnento da
ad11únü tra ção na Am er
ica .
- c) C olonias de Hesp
anhci. !11 e~-rho

(co nc lus ão )

1

•

· ~mquant~ se fa zia m
tae s serviÇos ·ao no rte
~lo 1~extc?, ~edi? Ah~arad
o co nq ui sta va o ric o .e
1m
pm
tant1ss1mo 1111peno de Ut
r
.
at
lan,
. 1
c
'as ta zo na qu e co mp re he
ao su
na
nd ia to da

a reoo·t·a~o 1' ' .t
1n11 ro - .

c

phe com.? Yucatan até o isth.mo. Apesa r ele toda a
sua h§lbllt~ade e 1~rudenc ia, A I varado · teve que enf renta1_- all com ce1·ca. segundo a lg uns. de 230.000
guerre!ros, e dispondo contra essa formiclavel :força
numenca apenas ele umas poucas peças ele canhão
e algumas t.entenas ele sc lclaclos . ( 1) E m toda
parte do pa1z encontrava A lvaraclo uma res·isteilcía
desespe1·ada. E ra tal o f urc·r com que se defendiam
os naturaes de Guatim ala . que muitos. na violencia
da pr-leja. procuravam aga rra r a ca uda el os cavall os
para d erriba r o a nim a l c o cave1 ll eiro. Um<1. ccas iã o, o propri o A lva r aclo te\·e qu tra\·a r. com o rei
dos Q uicha . T ucum -Uma m , t remendo ccmbatc
singular, em qu e cle\·eu a . a lva çãu ta l vez a um ele
seus prepostos.
2. Ao cabo ele um a o·ueua em t reo·ua s, a
victoria alca nça da pelos hespanhoe no dia 14 c! ~
Maio ele 1524 poz f im á revolta geral. e cl etcrl1lin ou a su bmi ssão el os her oicos .f ilh os el e Utlatan.
Durante ·longos ann os. por ém . n ão cessara m elles
de protestar, ele tempos a tempos, contra a ext or.são de sua indepenclencia e liber dade. - Até
1527, o Guatimala const it uí a um govern o gera l
inteiram ente e immediatamente subordinado á
vice-realeza do lVIex ico. S uj eitos· a o governador
elo Guatimala. h avia g o ,·crnadc r es p r ov inciaes,
com o os d e Nicaragua, ele S . Salvador , elo 1-I onduras. A 18 de Dezembro de 1527 r·ecebe A lvarado
o titulo de capitão-general . A cidade de Vallaclolid ele C om áyagua f ôra a principio a séde do
g overno . . Em 1542 f oi cr eacla m:1a A U DI ENCTA e
p}·.e feriu-s·e, por mais central, a ctdade de Graçasa-Dias para capitál . Em 1555 fo i o governo da
(1)

Contava

A l varndo

300 ·i n fn ntes

200 ·~l nscah, no~. 100 m ex icanos c .J cnnhõc;s .

hes panhoes,

135 cavalleiros,

/
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capit ania tran sferi do P.ara Guat imal a, e depois
para Pana má.
3. D essa époc a até fin s elo secul o XVI I, o
que carac teri za a exist encia polit ica desta l~art.e
c1 s c1 mini os hesp anhoes são as lutas com os mdtgena s e as ri xas porf iadas entre os gov~ rnadores
da cli.ver sas prov íncias. cont ra os quae s tmha sempre que correr a au torid ade dos vice.-reis elo r..tie: -;: ico, onde afina l prim eiro se norm aliza ra m , relati\·am ente . a polí tica e a admi ni straç ão, Já11 em
meia clos elo eculo XVI I, Clav iger o ( 1) apre senta
a cap ital m e::-;: icana como uma g rande e rica cidade . T h mas Gage e Gem elli Careri faze m tambem a clescri pção clella com enth u siasm o. - P or
es e tempo . já era tão rigor oso e oppr essiv o o regim en que os vice- r eis im punh a m, em toda part e,
que os prop rios mest iços já não cccu ltava m a sua
ant ipa~ h ia aos hesp anhoes puro s ( cape tone s) que
cs trata vam com org ulho e meno spreç o. Até a os
pad res mi ssion arios custa va supp ortar a arcli deza
e gana ncia elas auto ridad es.
4. Em 1624. ch egou a da.r- se luta entre o
arceb ispo Alon so ele Zern a e o vice- r ei marq uez de
Gelvez. O mc-ti vo dessa conte nda f oi a ener()'ia
com que o prela do comb atia as verg onho sas ;::,espectJiações elo vice- rei. Gelvez levou a sua irrit aç~o ao pont o ele faze r prender o a rceb ispo
e envtal-o para a Hesp anha . 1\!Ias o povo , que apoi ava
a Alcn so ele Zern a, prote stou violentam ente , cheg~ncl o mesmo a tacar o palac io elo gove rno. Pócl e-se
cl~z~ 1: que era uma r evolt a unan ime de amer ican os
( mcl.tg ena s e mest iços) cont ra a im.pieclade e a filautt a ela lug ubre tyran nia que era exer cida erri
nem e ela I-Iesp anha . Gelv ez t eve · coms igo apen as
(1)
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uns quantos capetones que ainda esperavam a reno~;ação do seu valim<:;nto. l\1as eram taes a aversão
e a resistencia formal que a sua política trefeo·a e
iníqua havia provocado, que, havendo a côrt~ ele
l\1.a drid incumbido um novo vice-rei de .restabelecer _a ordem pu_nindo ?s culpados. d_eclarou e te que
a nmguem podta pumr, porque tena ele punir t oda
a população clo. l\1exico.
5. Taes manifes't ações _1 a eram irrecusaveis
symlt.,tomas ela competição def initiva em que iam
ficar no N ovo-lVIunclo o velho esp írito eui·opeu e 0
espírito novo que ia assig nalar toda a existencia
social neste hemisph eri o da terra· - A não serem
1
essas manifestações que se r epet ia m. al iás em t oda
a America e sem arrefecimento, a nte cada vez
mais violentas. ele cada desastr·e como que haurindo
coragens heroj.cas para pr ova ~ mais tr emendas nada ele importancia extraorclinaria occo r reu no
lVIexico até o ultimo quartel elo secul o XVII. Em 1680. as costas ori entaes começa ram a ser visitadas pelos flibu steiros, cuj a a uclacia torn ou-se o
flagello elas numerosas feit orias ela ·A merica, da
Africa e ela Asia. Navi os armados na E uropa, com
apoio elos reis mui tas vezes, cruzavam os mares,
atacando cidades quasi sempre indefesas, e impondo ás populações pesados encargos como condição
de resgate. E isto, quando as expedições não eram
fei.tas propriamente poi· conta elas côrtes e não tomavam p0$S·e elas colonias vencidas.
6. Ataques de tal natureza soffreram quasi
todas as colonias ameri-canas, sobretudo nas epocas
em que as respectivas metropoles estavam em
guerra com' alguma potcncia maritima. Em 1683/
dois hollanclezes ·e um f rancez ( Grammont) a
frente de 1. 200 homens de desembarque. entram á
noite no •porto de Vera~Cruz. Os mexicanos, nãu

-
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obsta nte surprehenclidos , offer ecem uma r~sisten.cia tenaz . Um elos chef es hollanclezes, por em, h~
vendo-se apod erado da unica fo r talez a que _defenclta
o porto, dirige d 'ali os canh ões contr a a ctclacle, ao
mesm o tempo que opera ndo desem bat:que ele gente ,
ataca v a por terra a guarn ição da pr~ça . D~u-se
cntáo uma verda deira carni f icina , e afma l a c1clade
teve ele entre gar-s e. Mas os flibu steiros limit aram se a recolh er as rique zas que lhes f oi possí vel apanhar e se retira ram. Doi . a nnos depo is, o n~smo
Gram mont voltou ás costa s do lVIex ico e tomo u
Campeche, pilha ndo-a e incen diand o-a ao aban donai-a.
7. P or esse temp o ( f ins do secttl o X\ 11) os
Je ui tas realizavam na costa occid ental d o l\!I exico
a conquista pacif ica e a colon izaçã o que os vicereis não h a viam conse guido com a auda cia estre pitosa dos aven turei ros. Os padre s fund aram em
toda a penín sula da Calif or nia nume rosas ·J:ed:ncções; e muitos cielles embr enha ram- se pelos paizes inhospitos do norte , a vidos ele pôr a prov as a
corag em e a fé que na aln1a daque lles h omen s valiam mais do que os exerci-tos de conq uista dores . O
vice-rei e o prop rio gove rno de lVIadrid julga ram
tão important es os servi ços prest ados n 'aque lla
zona pelos Jesui tas, que não trepi daram em- conf erir-lh es uma autor idade quasi sem limit es, pond o
sob as orden s do Prov incial os admi nistr adore s

ClVlS.

8. Ence rrand o ·e sta lição, accen tuem os o estado :g eral do . 11exico e elo Guat imala até os fins
elo ~eculo XVI II. Todo s os incid entes . que ficar iam
melhor collocados numa his·to ria parti cular lio·an _
se pe~a alta signi fi:açã o que a.presentan~ ele 'ac~;rd~
un~1:m1e ele amen cano s contr a a perm anen cia da
pohtlca hespa nhola . E é de justiç a que recon heça-

,.
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mos a.o 1\!Iexico o merito excepci onal de haver consubstanciado nos grandes lances ela sua historia . a ·
assignalacla tenclencia que veio a caracterizar a
viela de todas as colonias elo N ovo-Mundo, e que se
accentuou profundamente nas naci onalidades que ,
se constituira'm. Parece mesmo que o inexcecli ve!
· ardor patriotico de que, na inc0mparavel epopéa
ela emancipação, deram provas os grand e h er oes
mexicanos, eleve ser attribuiclo á estranha violencia
e á feroz ·c rueldade com que naquell a terra entra- ·
ram o mosquete e a· espada impiedosa elo conquistadores.
·
9. Uma outra circunstancia que dá te temunho i1' recusavel elos motivos que gera ram a icl éa libertadora, e impelliram os ameri canos d o .l\!I exico
a concret1zar, com o afinal em todos o outro pontos se fez, numa injuncção sobera na . os im pul sos
que, desde principio, haviam animado a nova :família humana que nascia para a hi storia - é por
certo o fact O bem significativo ele que entre os
chefes gl oriosos que capitanearam os mov imentos.
ela emancipação, figuram , a o lad o elas t r es raças
que se insurgiram confraternizadas, muitos padres
que disputavam o n ovo marty rio, ·e que, por assim
dizer, offereciam á patria sonhada o concurso ela
piedade christã, como si a guerra ela inclepenclenc1a
fôra uma guer.ra, santa, feita, em nome .do ideal
qüe surgia alliando todo um mundo, ás phalanges
ela tyránnia.
I

•

CAPITULO XXXIII

S.Estabeleâmento da adm-inistração na Amen:ca.d) Colonias de H espanJw. - Nova Granada
1. Entre a vice-realeza elo ]\![ex ico (na qual se
comprehendia, além da de Havana, a capitania de
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Guatimala) a elo Perú, havia um v3:stc_ e riqtlissimo ·paiz que eles elos primeiros tempos t111~1a attrahiclo a attenção elos num erosos aventureiros que
pr ocuravam o Novo-Mundo. O proprio Colom_bo
cheo·ára
a conhecer grande parte da costa; e a pnno
.
cipio. deu-se a todo o paiz o nome ele Terra -Fu-me_.
Desde 1528. com o intuito ele an imar a colonização
desse extenso ter ri torio, Carlos Q uinto o havia ent regue á activiclacle ele uma rica fam ília ele argentarios ele A ugsburg o (a fam ília vVelser) . .Esses
aventurei ros. em vez de col oniza r, cuidaram ele
a ufe rir ela exploração elo paiz os mai or es proveitos
immecliatos; e nesse afan, f oram com os indí ge na~
ele uma barbaridade inim agina vel. A côrte ele Madri d havia permi tticlo vender como escravos os índios anthropophagos : e tanto bastou para que a
a vicl ez desentranhada cl'aq uell es negociantes vissem por tecla parte comeclores ele carne huma na, e
portanto índios a escravizar.
2. Foi assim que os pr ocessos u sados no interi or c!~ Afr ica pelos traficantes de h omens negros
ti\ieràm na A merica um requinte ele perversidade
qüe nos parece inconcebível. Os niiseros indígenas
eram conduzidos em longas f ilas, presos por cordas
pelo pescoço e ainda carregados ele farelos. Si algum dos infelizes acloecia ou cansava, para se
poupar~_m o trabalho de desatai-o ela fila, cortavam-lhe a cabeça, fazend o escapar o resto do pescoço. Estes vVelser exploraram a Terra-Firme até
1555, em vez ele cuidarem elo povoamento do paiz
por europeus, ccmo desejava a côrte ele Madrid.
E t~ão ob~tante a intercessão solicita elos missionanos, _alem ele haverem descurado inteiramente
os serviços ele
. que se tinham ilJ.cumbido , massa~
cravam hornvelmente as populações indig,enas,

-
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provocando ali tambem animadversão geral contra os conquistadores.
. 3. A provü1eia ele Calamary fôra doada a
D .. Pedro ele Hereclia, e e te: parece que mai a
seno tomou a tarefa ele coloni zar o paiz. I-{ereclia
fundou sobre uma ilh a. na embocadura el o rio
lVIagclalena. a cidade el e Car thagena. Era tão rico
em metaes o paiz. que só o quinto ele ouro pu r o
em poucos annos remett iclo para Madrid subiu á
cifra ele 20.000 quin taes! A lém disso ' a
fabu~sa
.
.
nqueza ·e xtracti va. e logo a agrícola tornaram- e
importantíssimas, e por tanto, Carthagena fl or esceu rapidam ente, e começou logo a provocar a
cobiça ele aventureiros inimigos ela Hespanha.
N os fins d o secul o XVI já Ca rthagena era uma
cidade muito conhec ida pelo seu grande commercio (·pois tornou-se o entreposto da Terra-Firm e
com a Hespanha ) e sobr etudo pela fa ma ele suas
extraorclinarias riquezas.
4. Em 1583, um marinheiro inglez (Francis
Drake) que concebera di o ele morte contra os
hespanh oes, constituiu-se em flagell o elas possessões ela I-Iespanha. devastando as costas occ_iclentaes ela America até a California, pilhando outras
cidades marítimas da ·banda oriental. Carthagena
não resistiu a seu ataque, e f oi obrigada a entregar-lhe grandes som mas em ollro e faz.endas.
l\lfais tarde foi .ainda victima de outros p1ratas.
Tudo isto fez com que os prepostos do governo ela
I-Iespanha concentrassem seus esforços nas obras
de defesa elo portá. - Emquanto Heredia trabalhava no desenvolvimento de Carthagena, uma
grande expedição se preparava para explorar a
par.te occidental do territorio, onde l~ndas .correntes indicavam a €xistencia ele inestJmave1s thesom·os.
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5. F oi incumbido ele dirigir essa

expedição
G nzalve X im enes de Quesacla. O pad r e Las Casas e mais tres outros mi ssionari os acompanharam os aventureiros. Ao cabo ele muit os mezes ele
trabalh osa viagem, chegou a exped ição ás terras
ele ·b ogo t~t. O príncipe desse reino acolheu os hespanhccs com muita co rdura , mas logo comprehencleu que ia ser victima da perfídia e crueldade elos
invasor es. e tel-o -ia combatido si não fôra a intervençã; ele Las Casa , cuj o nome em ~celas
é.HJ Uella ~·· egi ões era ouvido com veneração. As
riqu ezas immensa s que ali encontraram procluzira;ll n anim o dos hespanhoes um deslumbramento que não se ele cr eve.
ta. ::'das. o que mai s su rpreh encleu os aventureiro f oi a civili zação que ali encontraram. semelhante á elo Mex icc. O sober ano ele B ogotá vivja
cercado el e uma côrte sumptuosa. O reino tinha
uma hi ste ri a. A tradição popular guardava lembrança ela origem elas instituições. Numerosos
templ os e palaci os attestavam . pela sua fascinante
riqueza e luxo, o adiantamento elas artes. Nos
har e.ns do soberano, havia cêrca ele 300 mulheres,
e IY' g rande templo as Vestaes cuidavam elo culto
ele f cgo. O que h orrorizou a piedade elos missionaric s f oi o que no Mexico já os havia confrangido:
o sacrifício elos innccentes.
7. De Bogotá ainda os hespanhoes avançaram para ]oeste. desthronanclo os princi·pes incligenas e massacrando as populações. Foram até 0
reino de Tunca, e á cidade santa ele S oo-omosco
0
n~ etropole religiosa elo reino de Bogotá, e onde ha~
v1a un: templo ele estructura maravilhosa e aclmiravel sobretudo
1 ·
. . . como verdadeiro monume 11 t o. ca
are11eo IogJa me1Igena, e pela grande somma ele. ri-
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queza s nelle reuni_clas. Esse tempJ,~ infel izm ente...
qu~m sabe, fehzm ente :foi dest r uido por um
mcendJO ·. · · com o s i o deu tutelar ::bqu ~lb t r i t~
gente qmzess~ poupa r-lhe ao coraçã o algu m espectacL~lo ma1s dolo roso elo que aq uell e com que
lhe fena os olhos .
?.Ll

8. Esta exped i ção voltou ca rreg·acla · de ouro.
mas tendo el e so:ff r er longas e peno a vicissitudes
nas m ontanh as e em luta incess an te com o índios.
~eu-se logo noticia ele t ud o para 1\!I aclricl. e o
gover no h espanh ol cuidou solicit ament e ele I:eo·ular.izai· os neg ocia s ela coloni a, constituindo bali
uma nova vice-r ea leza com a clencm in ação ele
N e va-Gr anada. A princip io. a s autori dades r esicl_iram em Cantli. agena. e da li se transf eri u a ca. pita! para a antiga cidade de Bog otá . r econst ruída
cem o nome ele Santa -Fé ( 1537) . ?\!(ais tarde,
creou- se uma capita nia g eral a o nordes te da va ta
reg ião, com o nom e ele Carac a s. tendo como capital a cidade ele ig ual nom e, fund ada em 1567.
9. A hister ia desta parte elos domín i os bespanh oes não offere ce até f ins do secul o X \ III
auasi nada de impor-tancia ou ele inter e se para a
histe ria el o contin ente: os succes sos r eduzem -se a
simpl·e s chroni cas do períod o col onia l. ali. como
em t e cla a Ameri ca. assig nala clo pelas lutas elos
nas contra o . despot ism o elos vice-r eis
J)cvos inclio·e
b
e el os gover nador es. A organ ização adm ini strativa foi ali a mesm a elas outras posses sões. O paiz~
de uma uberclacle ·e ele uma riquez a minera l extrnordina rias. tem ou grand e increm ento . quand q aq
esfo rço elos mestiços, e dos hesr)a nhoes já nascid os
na Amer ica, juntou -se a acção elos inclige nas descidos das m ontanh as.
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CAPITU LO XXXIV

6. Estabeleámento ·da administração na A11teric a.
e) Colonias de H espauha. -O Perú
1. D eixá mos, no capitul o XXIV . o Perú en-

treo·uc a uma verdad eira anarch ia. Pedro ele la
Ga~ca h a via preferi do deixar o eu elifficil posto,
tomand o qua i clandes tinam ente caminh o para
H espanha ; e o govern o ele lVIaclrid r esolver a ,t-ntão
nomea r vice-rei a D. _A ntoni o de 1\!Iendo za ( 1)
cc-nele de Tancl illa. L og o ele ch egada teve o novo
,-ice-r i de abafa r a 1·evolta elo mais terríve l gr'...lpo
de de ccntent es capi taneaclo s por tm1 Luiz de
Varga s. • o cabo ele alg uns encontr os. foram os
rebeldes Yenciclc s e V argas. com outros cabeça s,
passado pelas armas. Este ·cond.e ele Tanelil la par ecia ter notaveis qualida des de admini strador ; e
pelo seu espírito sereno mostra va-se sempre mais
propens o á concilia ção do que . ás . victori ás da
f orça ma-terial. si bem que não lhe faltass em a
firmeza ele animo. a unidade ele vistas e ele -a.c ção
incli sr)ensav eis para conduz ir-se nas emerge ncias
mai s clifficeis. ~ sua entrada no P ·er'ú é uma .
prova de t udo .isso ; mas infelizm ente, aquelle paiz
não pcucle g osar dos benefic ios ele sua polit1ca,
porque Tandill a falleceu logo.
2. No mei o elas cliscorclias que entre. os conquistadores .explod iram no dia seguint e ao do
a vassalla niento elos peruan os, a antig·a nobrez a do
paiz, a dynasti a elos Incas, -o que havia em ·summ a
ele ·mais viril ~1aquel!a raça - viviam cc-mo quebrantad os, fenclos ameia elo susto e do pJ.vor que
lhes causav a aquelle inesper ado catacly smo. A
(l)

(Mexico).

O mesmo que já s:over,-,nra, como vice-rei, n :Novn H~spanha ·

-
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dig nid ad e pro ve rbi al elos
qu e t inh am na s ve ias
0
san gu e ele Ca pa c, o alt o va
l or mo ral elos sac erdotes e dos gr an de s ho mens
ela cô rte qu e· ha via m
sid o po up ad os - .. an ela va
m su ccumbinclo no meio
"da qu ell as tre me nd a s co nfl
ag ra çõ es em qu e est ro nda va o ge nio sini str o· ab ati
do so br e aq ue lla pati·i a
infeliz. Nã o f os se o de sv
air a men to, o ve rda de iro
est up or em qu e fic ara m os
pe ru an os , e •em ma is ele
um a co nju nc tur a pode ria
m te r- e ap ro ve ita do da
su a f0 rça nu me ric a pa ra
ex ter mi na r em um a ho ra
os s_eu s ini mi go s. e esc arm
en tai -os pa ra sem pr e. O
an:im c ser en o, os int uit os
. ele co ng raç am en to do
vic e-r ei Ta i]d illa , tin ha m
ge rad o esp era nç a
no
co raç ão cla qu ell a ge nte . ao
m en os pa ra co nf iar
nu ma ju sti ça qu e fos se até
a tolera nc ia ele pe rmi tti r aos fil h os e ve rda de
iros sen h or es elo pa iz a
fo rtu na de vive r .t ran cjuillo
s e Pe pe ita do s. 1\tl as a
mo rte ele vice-r ei e su a su
bs tit uiç ão po r D. H ur . tad o ~el e J'l'lendGza . ma rq
uez ele Ca iíete, clesill ud iu
de tecla os pe ru an os .
.3. Re sig na clc s, pc r tan
to, pr oc ur ar a m, a
ma ic r pa rte ele lles. af fa ze
r-se su bm iss am en te á
tri ste co nd içã o qu e lh es
im pu nh a a so r te; ma s,
- um gr an de nu m ero d os
ma is alt ivo s e r e,neis retir ara m -se pa ra as mo nta
nh as , nu m ex íli o esp on tan eo . co mo si f os sem ele
no vo pe dir á na tu rez a
inc lem en te da s sel va s o ca
rin ho da fé ra , ma i s su ppo rta v·el tal ve z qu e a fer
ez a elo s h om en s. T od o o
int eri or , pa ra o ori en te
ela . Co rcl ilh ejr a, foi ass im
inn ún da clo po r legiõe s de
fu git i vo s, qu e iari1 no s
alc an tis , e no rec ess o da s
flo res tas esc on de r a :ma
cc ler a sa nta , su H. oc ar os
seu s od ios br ad an t•es
co ntr a o fla ge ll o qu e os
ato rm en tav a. Lo go · de po is
·
. da ch eg ad a d o ma rq ue z
de Ca fíe te, o ult im o de s.ce nc len te e l·eg iti mo he rd
eir o do s In ca s, Sa iri Tu pa c, co m a alm a ch
eia de ma go as , . como um
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precit o que parte para o degre do, com o um bemavent urado qtl e perdia o seu pa raí so, rd ira_-se
. tambe m para as altura s ele V illa-P ampa . segur do
ele nume r osos fie is.
4. A li viveu duran te muito s annos. inacc essivel aos olh ares e ás mãos ela perfíd ia, p r eferin do
gem er lJem lono·e claquelles novos senho r es que
mand avam ago r a na patria , e que . só tinha m ou\·iclos para os tumul tos e o est·ert or elos massa cr es.
Em tom o elo príncipe des-ola do, fora m -se r e..""'.m inclo muita s elas antiga s fam ílias nqbre s, g uerre iros
e acercl otes. As monta nhas onde v ivia Sairi f oram a sim tornan do-se valha co uto ele todos o s míser os per eguicl os. Q uem sabe lá quant as vezes
pa ssc u pelo cor ação claquelles exilad os elo destin o
a espera nça el e vi r ainda a ter em V ill a -Pam pa a
re urreiç ão ela patl·ia morta ! 1\!Ias af inal, SairiTupac teve a fo rtuna ele mon ;er sem sahir dos
A neles ; e os perua nos que ali viviam contin uaram
f iei s a acomp anhar na dura sorte o irmão ele
Sai ri e out r os m emb!·.o~ cl~ } ~p1_ilia d o ;3ol. - Ao
marqu ez ele Cafíete sHbst itmq Di,e go ele Cunig a,
cuj o gover no não teve" impor tancià algum a . .
mesm o se póde dizer elos vice-r eis que se · segui - .
ram, Canbe ele Nieva e Garci a ele Castr o. Em reg ra, estes homens vinha m á Amer ica apena s com
o intuit o ele fazer f o-rtun a, e essa preoc cupaç ão
quasi nunca lhes deixa va calma e Jazere s para
emprehencle rtfm coisa algum a que pÚdesse aproveitar a um paiz que nada lhes merec ia. O vice-r ei
Franc isco ele T oleclo, que succecleu a G~rcia ele
Cast1~o. t?rnou -se o typo mais perf,ei.to elo tyran no
nalam 0 seu.
colo111al ; e os succe ssos que assio·
. o
ommoso gover no merec em uma fiel e minü ciosa
rd e1·encia.

o
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5 ..Aco ntec eu que desd e que Sair i se retir
ara
para . Vlll a-Pa mpa começar am a corr er entr
e os
clommaclores elo Per ú boat os, ele quan
do em
q.uanclo, de que o Inca ali g osava as suas colo
ssaes
nque~as. Com taes boat os, ás vezes. anel
a vam
suspe~tas de que .Sai ri espe rava reun ir pode
roso
exer cito para cah tr sobr e os hesp anh oes .e
rest aurar. o thron~ elos Inca s. As clua ve r ões
eram
mm to pro pna s para inqu ieta r o a nim o ci
s clominado;;es. Já por di ve rsas vezes ha via- e
me mo
pen sado ·em orga niza r expe di ções para ir
a V illaPam pa ; mas no Per ú a inda hav ia mui to thes
ouro
a r ecolher sem cans eira ; e os vice-reis nun
ca tinha m socego .para pen sar no caso. A F ranc
isco ele
T oled o esta va r eSJervacla a tare fa ele clesassom
brar
ele todo os hesp anh oe daquelle espa ntal ho.
. . ou
ele con clui r a obra elos Piza rro, recl ama ndo
algu ma cou sa que aind a r esta sse em pod er dos
incli ge. nas e a que a civi liza ção tive sse dire itos ...
Com eçou o vice -rei T oled o envi ando a Tup ac-A
mar u,
irm ão ·do faJleciclo Sair i, uns re:mi ssar ios.
a convidal- o para volv er com todo s os seus á viela
paci f ica
de Cuz co, offe rece ndo -Jhe s tocla s as gara
ntia s d~
segu ranç a e bem -est ar. A mar u não poucle,
á vist a
mes m o elos emi ssar ios, diss imu lar as desc
onfi anças que lhe insp irav a sem elha nte con vite,
e ele ~c
corclo com seus vass allo s resp ond eu a Tole
clo com
m~1a form al e abso luta recu sa. Os man da.t arios
do
vioe -rei pint aram ·e titão com as -côres m~i
s neg ras
o ·per igo que em Vill a-Pa mpa , ali ao lado
da soberani a hesp anh ola, se esta va form and o com
o ~s
sust ado r incr eme úto que tom a va, de dia para
cha,
0 nuc leo de gue rrei ros estabe-lecidos naqu ella
s ·pa:Tag ens e sob as orde ns de um chef e com
o Tupac~
Am aru, nob r-e, valo roso e arde nte com o
todo s os
filh os de lVíanco.
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que se pa? sav a
6. De tal modo des cre ver am o

der am tes tem unas monta nha s; e com tal firm eza
her dei ro, que o .
nho eloS' projec tos hóstis do Inc a
ra a Am ai·u;
vice-'rei. ala rm ado, dec laro u g uer
sob era no. Es ta
ccm o i o fize sse a um prín cip e
ent e um dos
g uer ra iniq ua e cov ard e é cer tam
tem pos colosucces os mais ext rao rcli nar ios elos
os lan ces que a
ni ae na vice-realeza elo Per ú ; e
cle nte s e de inillu tra m, de her oismos sur pre hen
s de um?.. tra fa mia s sem nom e, dão-lhe pro por çõe
sem pre est rem egecli a ele com mu nal que ha ele faz er
san to dir eito da
cer a alma hum ana ele piedade pel o
lad os ele V iHaviela. A g uer ra aos pac ificas exi
ess ida de de rePam pa enc ont rou pre tex to na nec
que s que era m
pri mir cor rer ias dos inclige nas , e ata
par ou-se um a
feit cs a neg oci ant es hespanhoes. Pre
s por um Ga rf crç a de 250 hom ens , commanclada
est rep ito ascia ele -Loyola, e fez -se inv adi r com
s sob rev hre nte s
sas sin o. o asy lo daquelles mís ero
ros de info rtu- :
eles Inc as e ele seus leaes com pan hei
s, no me io elas
nic . O que se pas sou ali nos ser tõe
ima gin ado . O
ser ran ias alte ros as, bem pócle s•e.r
faz er era fug ir
que as tím ida s cre atu ras pod iam
a mo nta nha ,
con tinu am ent e, de mo nta nha par
não tão gra nde
atra vés ela flo res ta imm ens a, i11as
igo s. Ga rci a de
que excedesse a impiedade elos inim
o Inc a, sua fàLoyola afin al alc anç ou e prc;ncleu
s par a Cu zco ,
milia e seu s .am igo s, con duz ind o-o
mp hal .
onde fez ent rad a app ara tos a e triu
o· mo nst ruo so
7. En tão , .começou um •p roc ess
'
fam ilia , ma s
não sóm ent e con tra · o Inc a e sua
iam rec lam ar
con tra todos os mestiços que pod
ant e o per iod o
bens :x.torc!uidos _a seu s pai s dur
a faz er per ece r
das chscorchas. N ao se am ma ndo
' con spi raç ão · , 0
tod a aquella gente, acc usa da de
te par a 0 Ch ile '
vice-rei T~ledo ban iu a ma ior par
.
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para divers os pontos do interior e para a He.s panha. ( 1) "Nenh um daqu elles infeliz es voltou elo
exílio - lemos algure s: succum biram to.dos ao
desesp ero, _á miseri a e á nostal gia." Tres f ilhos de
Amar u (2 men.inos e 1 menin a ) e mai s 33 membros da dynas tia f oram deport ados para Lima,
onde todos morreram no espaço de 2 annos . O
Inca foi condemnaclo á morte ; e a ex:ecução ele
semel hante senten ça, á qual assisti ram · m~ts ele
300.(?00 pessoa s, ullul antes ele clôr, é uma elas
scenas mai s horrív eis da histori a ela conqu ista .
Amar u, c om o os seus antrepassaclo , padece r a o
suppli cio, altivo e seren o. No momento em que o
povo inteiro, como si fô ra um unico peito. Ólnçava, dama nte, os hespan hoes, o propri o T oledo
que ·contem plava o sacrif ício elas janellas elo seu
palaci o, sentira m-se apavo r ados. Os padres pedem
então a Amar u que faça cala r aquell a gente. e o
Inca, haven do, com um . simples gesto, impos to
attenç ão, f.ez-se ele subito um silencio ele desert o!
8. Em 16 annos de govern o, Franc isco ele Toledo reuniu uma fortun a colossal, e voltou par;:t. a
Europ a can,eg aclo de ouro e de riquez as sem
conta. Suppu nha eJle que na Hespa nha' ia encontrar applau sos á sua conclttcta; pois o seu eniptnho era fazer acredi tar que os excess os que commettê ra se justifi cavam pela necess idade ele elimit1é.lr compl-e tamen te no P.erú os elemen tos que P•1-·
cl!am ameaç ar o pleno domín io da Hespa nha. lV[~s .
('l11 Madri d foi recebi do com frieza e até com
ant.Ipathia e preven ções. Chego u mesmo a ser prcc.essado pelos seus crimes , e morPeu na ves·p era do
(1)

0

ultimo descende nte tlús Incas fico1:1 pr_isioneiro ·~m c:~ta
t' 182o época em que foi proclama da a Cons t1tU1çao
h espanhola . • "tf'
a
e
d
'
h!S'
to!·iador de responsab ilidade. A Hespanha occultava .t.< 0
:Jegun o um

isto á

Europa I

.,

-

143

dia em que devia ser preso, dizem que de desgo sto
e ele ,vergo nha. - Passa ram-se muitos annos, sem
·1nais elo que successos que apenas intere ssam á
histor ia· particu lar do Perú: quasí sempr e deS(Jrclens intesti nas entre funcci onario s da H ·espan ha.
As energi as nativa s ela raça indíge na pareci am de
todo sopita das. l\1as pelos fins do seCLllo XVII I,
r ecomeçam os sympt omas do antigo espírit o que
não morrera. mas que andav a latente no sangu e
incl igcna . e que só espera va por m oment o o:~por
tuno pa ra resurg ir daquella appare nte exhau stão
e 1nercia em que s'e o julgav a para senipr e supplanta do.
9. Em 1780. uma f ormiclavel revolu ção de
indíge nas e mestiços estron dou, capita neada por
um J osé Gabri el Condo rancrui , que se dizia c!(:::; oenclente dos Incas, e que t omara o nome ele seu
preten dido avô Tupac -Amar u. · Os insurg entes
cheo·aram a apoder ar-se ele algum as provín cias;
mas afinal foram vencidos e Tupac -Ama ru II
cahiu em poder dos hespan hoes. Fo-i-se até á crueLdade de suppli ciar na presen ça do infort unado a
mulhe r e os fi lhos; depois cortar am-lh e a língua
e o esquar tejaram . Longe c'e se subme tter em, poi·ém, os peruan os contin uaram a lutar desesp eradamen te. Dirigi dos por um sobrin ho de José Gabriel, chama do André , cercar am a cidade ele Sorata, onde. os hespan hoes se haviam recolh ido -:om
suas famí lias. A' custa ele •e sforço s tenaze s, conseguir am entrar victoriosos na praça, onde fizeram horrível carnif icina . Matar am mais ele 20.000
hespan hoes. Nem um homem ele guert·a lhes escapou: apenas foram poupa dos os paclt,es. Este immenso desast re estimulou profun damen te as autoridade s hespan holas, e r·e clobra ram-se esforç os 110
sentid o ele reprim ir ~energicamente a insurr eição.
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Ass im mes mo . os per uan os enÍ ren
tara m os exe rcita s reares dur ant e cêr ca de . dois ann
os, e ao cabo
ele um a luta tremend a, a rev olu ção
foi suf f ocacla
dei xan do ent r-e tan to coni o proveito
a abo liçã o d~
1·eparúm.iento.
CAP ITU LO

XXX V

7. Est abe leci,m ent o da adn11:nistração na A
merica.
o e) Col oni as de H espanlza . -

O Chile .

. 1. O ChiJ,e. que fo rma va um a cap
itan ia ger al
dep end ent e do Per ú, já di emo
que teve ele de
prin cip io do per i c-do co1on iai a f oí"t
una de me rece r
ma is sol icit ude da par te elos go ,·e
r nacl ores. des de
Va ldiv ia até as ves per as ela incl epe
nde ncia . S end o
qm pai z rico em elem ent os nat u rae
s e abu ndà nt issim o de riqu eza s ext rac tiva s . to mo
u- log rapiclo
inc remer1to. En tret ant o. ape a r elo
ace r to com que
f c-i ali diri g ida a colo ni zaç ão. to
rna ram -se excep cio nal me nte for m ida vei s as rev
olta s elos ind ígen as con tra cs cc nqu i stad ore .
2. Alg um as trib us, e en t re -ellas
a m aJO r
par te dos ara uca ni os, pov o ag uer
rid o ·e val ent e,
aco stu ma do a luta r con tra os Inc as
d o Per ú, nun ca
che gar am a ser sub_m etti das, e
res 1st1ram por
mu ito tem po e por fiad am en te a
os _hes pan hoes.
Ain da h oje, v ivem num ero sas fam
ília s des gar ra elas nas m ont anh as, pre fer ind o as
inte mperie s das
oTa nde s alti tud es naq uel la zc na
b
á sor te ele raç a
.
.
ven cid a. Mu itas des sas fam
ília s pas sar am -se par a
a Pat ago nia , ref rac tar ias á vid a
his tori ca.
3. Nias a güe rra ma is trer i1en da
elos ara uca nio s foi com eça da com vio len cia
em 155 3, e dur ou
ma is ele ses sen ta ann os. Os lan ces
ma is ext rao rdi nar ic-s des sas J:o nga s e cles·e spe rac
las luta s for am
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clescriptos por Ercilla na sua Araucani a. O poeta
tinha tomado parte nas luta s e f ôra, portanto, testemunha el os successos que f iguram no poema,
cuj o rneri to principal consiste na exacta pintura
ela natureza e do caracter do h omem americano .
E ntre out ros, Voltaire fez grandes elogios á obra
de E rcilla.
4. A g uerra terminou pelo rechassam ento da
maior parte dos indígenas para o ext remo sul, e
pela submissão ele muitos, fat igados ele uma resis:J d
tencia inut il. Mas o odio subsistiu prof undo, e e
tempo a tempos faz ia explosões mai s ou menos
temerosas. Po r di versas vezes, em varias épocas,
foram destruídas as cidades ele Concepcio n , de
] alcahuano , ele \Ta le! ivia e outras povoações .
I-lou ve tempo em que os indígenas não deixavam
aos hespanhoes o socego inclispensavel para a lavra elas minas.
5. E era isso exactamente o · que mais podia
molestar os colonos; pois que o sub-solo elo Chile
continha riquezas espantosa s que rivalizava m
com os inexgotav eis thesouros do P.erú. Basta
imagin9-r-se qüe só dos a rredores de Valc.ljvia, segundo um chronista, conf irmado por :Nloli"n a, a
extracção de ouro e de prata rendia cerca de
1 . 000 ·escudos por dia l De sorte que o grande nu- .
mero ele braços empregados .n a industria metallurgica tinham que suj eitar-se á contingen cia de a
todo momento ter de trocar ~las armas a ferra·
menta elas minas.
6. O Chil·e, eles elos primeiros tempos, havia
sido considera do como uma das regiões mais importantes do N ovo-Mund o, e attrahido sempre,
por isso, as vistas geraes dos ~eur opeus que buscavam· o continente . O governo hespanhol deu logo
á província uma· administr ação mais ou menos ·
HISTORIA DA AliiERICA
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autonoma, quasi de todo independente da do Perú
e só mais tarde subo rdina da á vice-realeza d~
Buenos-Aires.
7. Em 1575, obedecendo á necessidade imperiosa de fazer economias, foi supprimida a
~u~IENCIA do Chile, fican do apenas como provmcia, com o ~eu gov~rnaelor. Mas, em 1709 era
resta urado o tnbu nal e regul ariza da a administração, tomando a colonia um largo impulso até a
época da inelependencia. A não ser.em as rebelliões
cofistantes ele indígenas e mesti ços, a organ ização
a yida a·d mini strati va elo Chilre foi menos accielen~
taela que a do Per,ú, aliás que a ele todas as outra s
colonias hespanholas.
8. Desd e começos da colonia, aquella, porçãQ
dos domí nios de Hesp anha teve a fo rtuna ( tanto
para a sua organ izaçã o adrninistraJtiva como para
o desenvolvimento de seu patrirnonio econornico)
de conta r com facto res excepcionaes, cujo concurso só expli cam os competent es pela índole dos
prim eiros oolonos, e por •effei to de circu nstan cias
parti cular es que actua rarn nos primeiros tempos
da colonia. E si. apen as isso não fosse suffi cient e
como causa, estar íamo s no Chile em face de um ·
·prob lema para o sqciologo: como é que da mesm a
raça para ali se desta cou urna sociedade política,
cuja índole não parec e ser a mesm a dos povos
vizin hos ?
9. Limi:trophe com as proví ncias do Prata , a .
histo ria do Chile tem mais affin idade s com a da
vice- reale za de Buen os-A ires, ·c ontra riam ente ao
que pode ria parec er a quem o vê appro xima d? d.o
P.erú pela. viaçã o marí tima, além de pela contl.gmdade territ orial . Dura nte os temp os colomaes,
Buen os-A ires, Chile e Para guai estiv eram semp re
·-
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em relações immediatas, s1 bem que só nos
fins
do secülo passado se prendessem poli tica men
te.
CAPI TUL O XXX VI

8. Estabelecimento da adm inis traç ão 11a A111
.e'n:ca.
f) Colonias de Hespa.nha. - Rio da Pra ta
1. Ex·p lora ndo o paiz para leste, e pers
egu in-

do os 'indí gena s. às colonos elo Chile con hece
ram
as vastas e 111ag n ificas regiões a orie nte da
cor- .
dilheira. Em 1543 , Diego de Rox as, com um
gran de troço de ex plor adores, desc obri u a bella
e rica
zona q.u e f orm ou depois a prov ínci a ele Tuc urri
an.
JVIais tard e ( 1585 ) Juan N unez ele Pt~ado .
come- _.
çou ali a colo niza ção, fund and o a cida de · de
Tu~
cuman ; a qual tão rapi dam ente se dese nvo
lveu
que em 1670 era erig'icla em bisp ado. Pelo Pra
ta,
já vimos como Ped ro M·endoza entr ava em
1535.
Com Mendoza tinh am vind o mui tos aven ture
iros·,
h~spanhoes ~ até .inglezes e hollandezes,
em numer o. de cêrca de 2.500 pessoas entr e hom ens
.e
mulheres. Pare ce que o intu ito ele Men doz a
era de
fact o iniciar a coloniza~ão do paiz, para evit
ar talvez · que os portugueZJes por ali se quiz esse
m extender. Além de mui tos r·e curs os para exec ução
de
seus projectos, trou xe lVIencloza plan tas dive
rsas
e ani!Jlwes domesticas· para ·estabelecer a cria
ção
e a lavo ura nas nov as terr as. Com elle vier
am os
primeiros cava llos; ·e a cria ção torn ou-s e logo
, nos
campos de Bue nos- Air-es, de gran de imp orta
ncia .Men doia destacou para exp lora ção do inte rior
· e
sobretudo do rio. Pa_:aguai, a Jua n -Ay olas ,
J~art
Sal~z_ar e a. seu 1rmao Gonzales Men doz a. Este
s,
submdo ·o no, fund aram (153 6)
fort
e que to~
0

,.

- 148 -

mou o nome ele Assumpção, em breve tempo constituído em cidade e capital da província. ·
· . 2. Pedro de l\1endoza,·. atribulado ele deso-ostos, e fraquejando ante as difficulclacles que o encontrava na sua missão, foi infeliz e succumbiu.
Substituiu-o J uan Ayolas. Este,' activanclo as Pxplorações, subiu ainda o Paraguai até as nascentes, e chegou ao Perú. 11as, d e volta, f oi assassinado pelos selvagens. Alvaro Nunez Ca beza de
VaÇ.y succecleu a Ayolas no g overno. E ste. homem
de coração e ele intelligencia adian tou muito as explorações e a colonização. ( 1) Sobretnclo. o que
mais recommenda a Cabeza de Vaca é o espírito
de ,humanidade com que tratou os indígenas, protegendo-os contra a protervia d os colonos. E por
isso 111esmo incorreLÍ na antipathia dos eus oHiciaes, ·a ó ponto de vei-os revoltados contra a · sua
autoridade. ·capitaneados por D omingos Martins
I rala, chegaram á violencia de depô r o governador
e enviai-o para Hespanha. Irala apoderou-se então
.do governo. A côrte de Madrid encontrou motivos
para justificar a conducta elos officiaes, 'e confir·mou a Irala no posto ele governador. Este acto e
outros semelhantes· não concorriam pouco para
·complicar as situações apormaes que constantemente se creavam na Arn,_e rica hespanhola. Podes·e explicar esta falta de firmeza da parte ela me ..
tropole, mas nunca justificar. Os ·prepostos da
H ·e spanha procuravam, por iss.o, de preferéncia
impôr-se pela força ao apoio da côrte: quem m.ais
podia mais dir·e ito ·tinha sempre a ser r~econhe~Iclo
e amparado: e para poder mais, que não fanam
os chefes ?
(1) Cabeza de Vaca chegou a atravessar . os ' vns~s sertões de
)oeste da capitania de S . Vicente, partindo do httoral, e mdo por terra .
até Asaumpção.

.!
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3. Este D omingos Irala mostrou qualidades
de preço na política e na admi"ni stração, sem lhe
descontarmos por isso a dureza de raça con: que
trato u os selvagens. Assumindo o governo viOlentamente. para corrigir a politica de seu lwe_de~es
sor. teve elle ele portar-se com os índi os ma1s mexoravelm ente elo que talvez desejava. Procurando
c tabelecer definitivamente r·elações Interiores
com o P er;ú, teve de dar combate a numerosas e
aguerridas tribus elas regiões da cordilheira; e de
1542 a 1557 sustentou luta porfiada contra as
mesma , consegu indo afi nal faze r a co mi11unicação planeada, como estava nos interesses da metropol•e. No tempo deste governador é que começaram a ser formadas as famosas reducções dos
J esui tas ás n; argens do rio Urugai e depois ás do .
Paraná. e de cuja organização já t ivemos ensejo
de fa lar.
4. Segue-se um período de cerca de .50 annos,
durante os quaes succedem-se lutas entre os chefes hespanhoes e choques mai s ou menos temerosos dos colonos com os indígenas. O governador
ele Assumpção chegou · a extender sua autoridade
por todo o sul ·ela America, des do Chile •e da Bolí via ( isto é, a parte oriental elo Perú) até a· região
comprehenclida entre a lagôa elos Patos e Rio da
Prata. · L ogo ·que a aclniinistração ·ele tão ex,tenso
berritorio foi confiada a Hernando de Saaveclra
'
compr·
eheneleu este o·s enormes inconvenientes que'
resultavam da impossibilidade em que se via 0
goVlerno colonial ele attender aos interesses ele tão
cl~latacla zona, ·~ f~z . sentir isso mesmo ao governo
da metrc:pole, ms1stmdo por 'uma providencia que
?bviasse a esse inconveniente. Attenclendo a tão
Jl_ls~o reclamo, e~1 1620 o governo hespanhol cÚvtdm o Paragua1 .em duas províncias - a desse

.,
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nome e a de Buen os-A ires - subo rdina das como
a do Chile, á. vice-realeza_do Per'ú.
·'
. · 5. A- prov íncia de Buenos-Aii·-es comprehen
. dia os distr ictos ele Buen os-A ires, de Enti,e-Rios,
ele Corr iente s, de Sa1~ta-Fé e do Urug uai. A cidade
· de Sa1~~a l\lfa_ria. de Buen os-A ir-es, que havia sido;
como Ja se d1s9e, fund ada por Mendoza em 1535
íôra atacà da e destr uída pelos índios; e só come~
çou de novo e defin itivament e a ser colonizada em
158ü;' torna ndo-se a séde do gove rno da província. Apes ar das g rand es refre gas que soff ria, de
temp os a temp os, da .p arte das populações indígenas, Buenos.;.Aires, pelo seu clima delicioso, pela
sua posiç ão e por seus recu rsos natu raes, assumin
logo prop orçõ es de um nucleo colonial muit o ·import ante, e impo.z-se como o .ponto em que devia
conc entra r-se o pode rio hesp anhol no sul do conti nent e. Em 1620, por occasião da ref orma quê se
f,ez néJ.· política dos dom ínios do Prat a, j á era
crea do em Buen os-A ires um arceb ispado.
6. Em cêrc a de um seculo mais , as prov íncia s
do Prat a apre senta vam tal grau de prosp erida de,
que o gove rno hesp anhol deu um decre to ( a R de
Ago sto de 1776) crea ndo mais uma vice- reale za
na Ame rica do Sul, com a deno mina ção de Bue··
nos- Aire s, -e -tend o como capit al a cidad e do mesmo
nom e. A nova vicce -real eza com preh endi a. as capitan ias do Prat a, do Urug uai, de T ucum an, _do
Para guai , do Chil e :e do Alto -Per ú. A' med1da
que pros pera vam , nasc ia entr e estas dive rsas provínc ias uma certa -rivalidade, sobr-etudo' entre as
do Chil e e do Para guai e aque lla em que se acha va
a séde ela vice- r ealez a.
.
. . 7. Pare ce que os colon os já senti am e~tre s1
os cium es que mais tard e acab aram por_ .desl;gal-os
quan do tiver am de cons titui r nacw nahd ades .
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Eram taes e tão constan tes as queixa s dos colonos
contra a central ização a que se os submet tia, que,
de 1776 a 1782 o. Govern o de 1Vladrid creou lTENDENCTA S especiaes pa.ra todas as capitan ias e tornou-as indepen dentes umas das outras, cada qual
com seu govern ador nomeado directa mente pelo
rei, si bem que em questões que envolve ssem interesses gent·es dos domíni os da Hespan ha tivessem de Peceber ordens elo vice-rei.
~· Foi es-ta a divisão política que subsi~tiu
até 1810, época em que começa ram os colonos a
levantai·-se para a emanci pação. - O reg:imen
administ rativo estabelecido na vice-r-ealeza de
Buenos -Aires foi o mesmo que se installo u no
Mexico e no P.erú. A·penas é preciso assigna lar
que no Prata o govern o de Madrid parece que foi
menos exigent·e, e os povos ali não se viram tão
opprimidos e tão deshum anamen te explora dos.
Tanto que, ao contrar io do que se dava em todas
as outras possessões, em Buenos -Aires não se sentia tão pr·emente a necessidade de sacudir o jugo
da metropole.
9. Foi primeir o vice-rei, e assm~iu b· govern o
em 1777, D. Pedro Z.eballos. De accordo com o
govern ador do Paragu ai, Pedro de Mello de Portugal, o vice-rei organiz ou definiti vamet1 te a administraç ão regula.r dos vastos domíni os hespan hoes
na immensa bacia do Prata. - Como outros pontos d.a Americ a latina, as colonias do sul na costa
do Atlanti co tiveram de soffrer ataques de estran~
geiros. Em 1806 ainda, chegou Buenos-Ai~·es a
ser presa dos inglezes. Os colonos, porém, a reconqúi staram immedi atamen te. Um annos depois
novas investidas fizeram os inglezes, mas éntã~
inutilmente.-
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9. EstabelectiJnento da adm-inistraÇão na A mer
ica.
g) Colon·z:as da Hes pan ha. -A nt-ilhas
1. A prop ria situ ação .geograt)hica elas
Antilha s ·e stá ·ind ican do que o vast o arch ipel ago
que
se extencle entr e as clua·s Am eric as devi a cons
titui r .
a mai s imp orta nte das possessões da I-Ies pan
ha no
Nov:O-M undo. A l·é m ele hav erem sido as prim
eiro
colq niza das ·e el e sere m por assim dize r a
chav e
dos ·dom ínio s que se alar gav am para a H espa
nha
no con tine nte, as Ant ilha s torn aram -se prec
iosa s
pela s vari adas e g rand es riqu ezas na tura
es que
iam send o exp lora das. En t reta nto. pa rece
que o
gov erno hesp anho l , desl umb rado com os thes
ouros
do M·ex ico e elo P erú, não zelo u com a
pr ecis a
soli citu de daqu elfa pres a val iosa, pouco se
constran gen d o em abri r mão de quas i toda s as
ilha s, á
med ida que lhe iam send o disp u tada s.
2. A mai s vast a, e, sob t odos os pon tos
de
vist a, mai s imp ortal1te das num er osa s ilha
s elo archip elag o, é inco nt-estavelm ente a ele Cub
a, onde ,
nos . prin cípi os elo secu lo XV I esta beleceu-se
a séde
da cap itan ia gera l de Hav ana . 1V1as fo i Hisp
anio la
(Ha iti) a ilha ond e prim eiro se esta bele cera
m os
hesp anh oes. Com o já vim os, desd e sua
prim eir.a
viag em, clei xára Colo mbo .ali algu ns coml
?an~1ei
ros · mas este s fora m exte rmi nad os pelo
s mdi genas: Qua ndo volt ou á ilha , em sua segu
i~da viagem, lanç ou os fund ame nt os. de_ S. D omm gos,
e
!lOm•e ou ade lant ado a seu _ Irm ao Bart
holo me.u
( 149 4). Bar thol ome u, ao mes mo tem po que
dom inav a r·e bell iões dos prop rios colo nqs, teve
que
luta r dese sper ada men te com os incligen~s
Pevoltados ; e afin ai; part ilho u a sort e do alm iran
te.
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3. Em 1500, é Bov adill'a incu mbid o elo gove rno das Indi as Occi dent aes, e este hom em com eçou
fe rozmente a obra de dest rui ção ela r aça indí gena
.
De 1501 a 1508, o flage llo daqu ella míse ra gent
e
f oi N icola s Ova ndo. Milh.a res de indi os mor rera
m·
nas mina s; povoações intei ras fôra m dest
ruielas ( 1) , e a prop ria séde elo gove rno, S. Dom
ingos, :ficou in teira men te desp ovoa da. - Os guer
reiros incligenas . have ndo-se retir ado para as nf1
ontanh as, começar am entã o a luta trem enda qtíe
não
teve mai s treg uas na ilha. - Di·ego Vela sque
z
(ant igo com panh eiro ele Colo mbo ) foi enca
rregado por Ova nclo ele conq uista r Cub a. Vela sque
z
encontro u sérios ·emba raço s pela oppo sição
de
uma raça ele indíg enas vale ntes e ague rrid os
qué
se h a viam retir ado para o inter i or ela ·ilha ·e
dali
faz iam corr erias pelas povo açõe s rece ntem
ente
fund adas .
4. Em 1509 foi Ovanelo subs tituí do
por
Dieg o Colombo (2) . Por essa occa stao , cPeo
u o
gov.erno hesp anhol a ' Aun rENC IA ele S. Dom ingo
s,
toma ndo outr as med idas relat ivas á adm inist
ração elas Inclias Occiclentaes. Dieg o Colon1bo a~ti
vou, e póde-se dize r que conseguit1 a conq uista
·de
Cuba, estabelecendo tanto nest a ilha, com o
em
Hisp anio la e en~ outr as do arch ipela go, num ero:
ms
famí lias ·europ éas. Com eçou -se tamb em dura nte
o
gove rno de Diego Colo mbo a introducç ão
de
afric anos , sobr etud o . em flisp anio la e em Cub
a,
onde as populações indíg enas tinh am sido int~i
ra
men te elim inaq as. Sem contai· com as gran des
n(1) Entre outro3 muitos !netos que
pn_nhol _nas. Antilh as, está o da clamor osa enneg recem 0 domin io hestraição usada com n nobre
ra mha l!]dll:rena Annco ann, ou Anacn ma,
e seus vassnl los.
•
(2) O filho do grande nnveg:;~dor t eve
que susten tar
e
·
côrte de 111adrid os se~1s dir~itos nos titulas
e oriviles ::ios de p .:~n~ ~
c 36 no cabo de interm inav<>'is delongas
conseg uiÜ 0 seu intento~
:>Ri,

154 ' -

quezas ~ineraes, enc_~ntradas alguns annos depois
no Mextco e no Peru, os hespahnoes compr"cl1en··
deram logo que .os seus interesses esta vélll11 na exploração do solo exuberante daquellas ilhas e
tuidaram de fazer grandes lavouras, emprega,ndo
no -trabalho os negros. Das Canarias fez vir
Djego Colombo canna de assucar, cuja cultun
tornou-se logo extensa e muito importante nas
grarfdes ilhas.
5:' Em br.eve, porém, tiveram· os hespanhoes
que resistir, e conter as revoltas dos negros asso. ciados aos indígenas. Desde 1522, Diego Colombo
lutou para suffocar uma vasta r ebellião de escra vos; e os embaraços e perigos em que se viu aggravaram-se com a élittitude dos índios refugiados
nas montanhas do interior, sob o commando do
valoroso chefe Henr-ique. Não fosse a intervenção dos padr·es missionarios, e talvez os hespa··
nhoes tivessem sido levados ao extremo de ab<1ndonar a colonia. O clamor e o desespero dos indígenas chegaram a impressionar e a commover a
propria côrte, e Carlos Quinto procurou solicitamente impedir a trucidação dos míseros, expedindo um decreto relo qual prohibia a escravização
dos indígenas, ao ·mesmo tempo que autorizava a
dos negros.
8. A. Diego Colombo substituiu Fr. Figuei.rôa, cuja administração quasi nada dei~ou de
nqtavel. A Fr. Figueiroa succedeu Sebasttão . Ra:mirez · Fuenleal. Foi este um bom homem, prudente e recto, e sobretudo piedoso com . os indígenas
cuja sorte melhorou muito. E~te goye.rnador ,cr.eou
as primeiras escolas na coloma, destmadas a t~s
trucção de meninos; tanto hespanhoes con:o mdios. - Desde que, com a submissão dos indtgenas
sobreviventes á dureza dos primeiros governado-
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res viram-se livres da maior difficulda de que·
im1;edia o desenvolvimento ela colonia, a solicit~de
elos prepostos ela Hespanha applicou-s e especialmente a activar a colonização do paiz, fundando se num E-rosas povoações, não só em Hispaniol a ~
em Cuba, como ·em outras ilhas do archipelag o,
Foi assim que em meiados do secul o XVI já havia,
sô em Hispaniol a mais ele 10 povoações de certa
importanc ia, algumas das quaes chegaram a,. tornar-se logo cidades conhecidas e cobiçadas por sua .
riqueza commercial.
7. Os ataques dos flibusteiro s, dos fins do
seettlo XVI em diante, interromp em o desenvolvi~
menta de Hispaniol a. Ao mesmo tempo, os progressos rapidos de Cuba fazem passar para esta .a
séde da audiencia e do governo. Já dissemos .que
V elasquez, preposto de Diego Colombo, conquis. tára a ilha e começára activamen te a sua colonização. Fundou, entre outras n1uitas povoações, as
cidades de Habana, de Santiago, de Trinidad, etc.
Cuba to'r nou-se para Hispaniol a e para outras
ilhas do archipelago úm verdade'iro valhacout o,
" nos tempos em' que a pirataria infestava os ma~es
ent~e a Europa e a America; e a isso deve certa-.
mente a grande Antilha o cuidado incessante com
que · foram seus portos sendo·.for tificados: como
si desde aquella epoca se previsse que ella teria de
ser o ultimo reducto do · poderio hespanho l no
Novo-Mu ndo.
8. Em 1565 era governad or .de Cuba o general Pedro Menéndez de Avilés. Como a sua auto. ridade se extendia até a Florida', e como não visse
com .hons olhos o estabelecimento de protestan tes
ft:ancezes nas vizinhanç as daquella península ,· resolveu atacal~os . Havendo obtido para isso per. mtssao do .re1 de Hespanha , organizou uma ex,..

•
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pedição ·e passou-se qo continente, indo surprehender os · francezes nas suas feit orias desguarnecidas, e quasi á mingua de recursos ele defesa. Menéndez foi de uma crueldade monst ruosa: fez .
enforcar a todo~ os prisioneiros, sem distincção
de sexo nem de 1clade. A cada uma elas victimas
afivel ou esta insc.r ipção, que bem revela o move] ·
de ta-es excessos : " N o por francés. sino por hereje." Semelhante impiedade despertou gera l animad,?ersão na Europa.
9. O governo francez entretanto .nao se moveu para vingar tão hediondo cri me. Um gascão
chamado Gourgues, por ém, indignou-se, e vendendo todos os s-eus bens, esqui pou tres na vios, e
com cêrca ele 200 homens desemba rca na Ca rolilia, surprehencle por sua vez os hespanhoes nos
f ortes, apodera-se ele 400 delles, e o.s· enforca a
todos, pondo-lhes ao peito este letreiro : " No por
espafíoJ.es, sino por asesinos". A 1-Iespanha pediu
r-eparação á · França, e Carlos I X a inda mandou
perseguir a D omingos de Gou,rg ues. U m el os autores que se refer em COJilmoviclos a este incidente
da· historia americana, o Sr. E st évanez, applaudc
tão justo desforço com uma inteireza ele consciencia admira vel ; e al ém de applauclir "o justiçament.o
feito por Gourgues, .com muita razão- lamenta que
o nobre · aventureiro gascão não pudesse contar,
entre o~ assassinos que enforcou, o feroz 11enéndez.
. CAPITULO XXXVIII

10. Esta;beiecúnento da ad'1ninist'l~ação na Am.erica.
- Os flibttsteú-os
1. E' muito provavel que os excessos commettidos. pelos conquistador·es fossem uma das

G
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causas immecliatas e mais poderosas do apparecimento ' nos mares ela A merica,. claquelles tremen.
elos aventüreiros que flagellaram durante mais
de um sentlo as colonias ele Hespanha . e ele Portugal. Ora, o ·espírito de façanha a nelava do~ni- ·
nante naquel.la época. A .pilhagem e o rou~)O JUlgavam-se autorizados pelo direito de conq111sta, ele
que se considerava um desenvolvimento. Desde
que se viu como os soberanos da Europa armavam
mar inh eiros pa ra tala r as costas elo N ovo-Tv.f;,u ndo.
a pirataria entrou nos costumes, como o meio
mai s facil ele enriquecer. " . .. Muitas grandes for- ·
tu nas- di z Estévanez- e tambem muitos titulas
ncbili a ri os ele Inglaterra, de França e de outros
paizcs ela E uropa, tiveram por base roubos commett ielos na America nos seculos XVI e XVII .
As casas mais pretenciosas e altivas são ele origem
pi rata." . . . etc. A famosa companhia hollandeza
das 1nd ias chegou a contar até 800 na vi os em
acção, todos piratas, os quaes, numa dezena ele
ann os, fizeram presas no valor de mais de 180
milhões ele libras sterlinas.
2. Naquelles tempos, era quasi irppossivel
viajar para a America, ou daqui para a Europa,
sem encontrar piratas. Os governos, em vez ele
conclemnar e reprimir t~·es horrores, antes animavam as pr9ezas, porque contavam com grande
parte elos ·proventos, e previam que o heroismo elos
·numerosos · salteadores elos mares bem poderia vir
a dar o resultado. de constituir, como aconteceu
aliás, fundamento ou pre~exto para conquistas
formaes e dfectivas no Novo-Mundo. O governo
ela Inglate~ra , segundo alg\tnS historiadore-s. era
· o unico que considerava como piratas e bandidos
os heroes de taes aventuras; ~ntretanto, o certo é
que Drake, o terror dos colonos hespanhoes
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toda a America, era fortemente amparado, e recebia até commissões importantes do gov
.
C
. h .
erno
mg1·ez. avebr~dts . fo1 o corsario da moda; era
s:mpre r~ce tdo em seu paiz com grandes ovaçoes. Um.
. a vez,
' de volta de suas correrias pel os
mares, ttve~a o capricho de entrar em Londres
com enxarctas de seda e velas de damasco ( Estévanez). E' verdade que as guerras · lá na Europa
eram sempre . o pretexto para a autorização do
corso; mas eram apenas o pretex-to.
, 3. Como as nações não viam com maus olhos
o pirata, a pirataria tornou-se um magnifi~o officio: Alguns annos logo após o descobrimento, ás
chusmas ,aventureiros da Inglaterra. da França e
da Hollanda principalmente, procuravam aproveitar-se da fortuna dos hespanhoes : e estabeleciamse, pouco a pouco, pacificamente, no interior de
algumas ilhas, e iam explorando as riquezas naturaes que encontravam. Iam cultivando o tabaco,
a canna de assucar; extrahindo madeiras, gom..:
mas, mineraes, ·etc., e fazendo o seu negocio como
lhes era possível. Deu-se-lhes o nome de bucanei.rosJ de uma palavra indígena (bucan) que servia
para désignar a operação ele preparar a carne de ·
caças para o commercio. Os hespanhoes comprehenderam que não lhes convinha tolerar o negocio
que os bucaneir-os faziam clandestinamente com
f rancez·es e inglez.es contrabandistas, e trataram
de difficultar-lhes a especulação, começando por
destruir os bois selvagens na? Antilhas. Mas. ~s
contrabandistas vieram af-oitainente em auxtho
dos bucaneiros, e os protegeram no exercício das
lucrativas industrias.
.
.
4. Foi ·e ntão qtie os pirart:as e bücaneir?s _s-e
organizaram numa especie
vasta assoctaçao,
formada de numerosas quadnlhas que se espalha-

d:
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vam pelos ma res , ten do cos tum es
~ reg ras fix as
de conducta e uni das por solennes
JUr am ent os de
gue rra ete rna á . pr? pri eda de e á
vid a dos hes panhoes. Po r .sua vez, os colonos hes
pan hoe s tom !'vam des for ço con tra os sal tea dor
es, des de .en tao
conhec idos pelo nom.e de fL?:bu,sf;eJ;r
os (do mg lez
free-booters ( 1) " fra nco s-la drõ es"
) e com~ça
ram por exp uls ar das divers as. ilha
s os buc~ne1r~s
que nellas negociavam. Faz em ent
ão os fh~ustei
rcs da ilha da Ta rta rug a, per.t o de
S. Do mm gos ,
o seu cen tro ele acç ão ou seu qua
rte l-g ene fal, de
onde saem par a as sua s tem erosas
cor rer ias no
ma r das An tilhas, e onde se asy lam
. qua ndo per seguidos ele inimigos. Ali pas sav am
os dia s na cos ta,
cem os olh os par a tod os os pon tos
do hor izo nte , á
esp reit a ela pri me ira vela que alv eja
sse alé m.
5. De um vig or inq ueb ran tavel
con tra as intemperies, e de um a cor age m ten
1er aria par a affro nta r os per igos, che gav am ás v-ez
es,· em fra gei s
embarcações e mu nid os ape nas de
alg uns fuz is e
cutellos, a ata car fro tas int eir as bem
gua rne cid as.
Ped ro Leg ran d, o fam oso ma rin hei
ro de Die ppe , ;
aborda, elle só, um gal eão que ia
do Me xic o par a·
a He spa nha car r·egaclo de riq uez as;
sóbe num impeto ao convés e lan ça o ter ror ent
re a trip ulà ção .
Ap ode ra-se do paiol.cla pol vor a, e
des te mo do impede tod a resistencia, pois que
os · ma rin hei ros
bem tinh am a cer tez a de .q ue, ao
pri me iro mo vim~nto seu , voa riam pelos are
s. Só est e fad o dános idéa ·das faç anh as inc rív eis de
que era m elles
capazes. Os despojos era m con duz
ido s par a a Ta rt~ruga, ond e com lealdade .esc
rup ulo sa, .e ram div ididos pelos que tinh am to_:n~do par
te na acç ão,·
cabendo as melhores por çoe s aos
fer ido s.
{1) 0~:~ do franc ez "flib ot",
aegundo outro s.

·
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·b llS t e11..OS
6, l\1 ui tas vezes eram tam ben1 os f·I 1
.

v~ct.Imas de msuccessos e desastres tremendos e
1'
acabaram sob as mãos elos I1 es pan1oes
nao 1·aros
.
ma 1"s f ·
Um dos chefes
ou dos selvagens.
' amJgera.
. Nau
d os, 1ean-Dav1cl
, :
,• conhecido 1) 0 1- L'Ol,onna1s
1
em uma·~ e suas:._excursões pela costa septentrionaÍ
ela Am er~ca do Sul. naufragou junto a Carth.agena.' e vm ma~sacraclos todos os seus companheiros. Elle P!·opno salvou-se milagrosamente , deixandp-se ficar como mor to entre os caclaveres ..e
á ncite, disfarçando-se com os traj as de um hespanhol , consegue f ug ir e voltar pa ra a Tartaruga.
onde logo allicia novos a ux iliares e vai pilha r a s
costas ele Cuba. O g overn ad or h e pa nl1 ol expedi u
setenta h omens, com ordem ele exterminar os bancEdos : mas aconteceu exactamente o contra rio.
porque L'Olonnais se apoderou do navio e ela
guan1ição, da qual só deixou vivo um homem par·a
•
· ir dar ao g overnador noticia elo desastre.

7. D e novo na Tataruga, a s ocia-se a um
· l\1iguel ele Biscaya·, seu antigo co mpa nh eiro de
aventuras, e reso]v,em ambos um a expedição ao
continente. Com 400 homens em cinco embarcàções, poem-se ao mar, e junto a S. Domingos
já se apoderam ele dois navios hespanhoes carregados ele mUJJições ele guerra e ele riquezas consi~Iera veis. Augmentaclas assih1 as suas forças, atacam, tomam e pilham Maracaibo, de onde retiram
grandes thesouros. Em seguida, vai L'Olonnais ·a
Porto-Cabello, ar)risiona ali um na vio hespanhol e
incendeia a cidade. A' frente de 300 homens r ~so· Juto~, recÍuz a cinzas a villa de S. Pedro, depois ele
saqueai-a, e toma um outro navio_ hespanhol. P_ouco tempo depois, numas ilhas ela costa ele Danen, ·
era ..L'Olonnais vencido, e devorado pelos naturaes.
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8. H en ri qu e N lo
rg an foi ou tr o ce
le br e ch ef e
de fl ib u st ei ros.. C he
go u a te r sob su
as or de ns
cê rc a ele vi nt e na vi
os gu ar necido s po
r pe rt o de
2. 00 0 hom en s, ta nt
o fr an cezes com o
in gl ez es ; pi lh ou e incend iô u nu
m er os as ci da de s,
ta es co m o
P or to -P in cipe, Po
rt o- B ello. M ar ac ai
bo, Gibralt_ar,
Pa na m á, a ilha ele
Sa nt a C at ha ri na ,
etc. P or fl_m ,
te ve ele su bt ra hi r-se
á revolta elos se us
su bo rd in ados, reti
pr.op no s
ra nd o-se pa1·a a
Ja m ai ca , on de
mer eceu ai nd a a co
nf ianç a do go ve rn
o britau-n.ico
pa ra se r nom eado
co mmis a ri o elo
al m ir an ta do ,
em cuj o ca rgo po
ude te r a cova rd ia
de
cruelmente ele m ui
vingar~se
tos de se us an ti go
s com pa nh ei ros. - O ut ros m ui
tos to rn ar am -s-e fa
m os os pe la
in cr ível deshumanic
lade com qu e fl ag
el la ra m as
colonias ela A m eric
a, he sp an hola s pr
in
ci pa lm en te ;
e de nt re elles eleve
m se r ai nd a nomea
cl o"s; o in gl ez
Nl an sf ielcl ( um do
s pr im ei ro s) , os
Gral}clmont e Nl on
fr an ce ze s
tb ar s o "e xt er m in
ad or ", o ho llanclez V ân -H or n,
o qu al com se u
fo rm iclavel
ba nd o, de va st a as
co st as elo P er ú, on
de se en ch e ele ri qu ez as colossaes.
·
_
9. E nt re os fl ib us
te ir os co nt ar am -s
e m üi to s
ge nt is -h o·m.en s, po
is na qu el la e1;oca
a pr of is sã o
er a talvez a que cla
va m ai.or es ho nr as
e pr ov ei to s.
A m ai or pa rt e ele
ta es ba nd id os qu
an do co ns egu ia m en ri qu ec er ,
co m o ac on te ci a or
di na ri am en te, ia m pa ss ar
pa tr ia se us ul ti m as
di as ho nr a1os e felizes. Ana
s pr oe za s qu e ha vi
am fe ito ' da va m lhes mesmo um a ce
rt9- fa m a e re no m
e, e- a ad m ir ação ele que s·e to rn
av am ob je ct o pa
re ci a- se um
ta nt o c?m as gl or ia
s m ai s le gi ti m as do
m un do . O .n~ax1mo de_ pr os
pe ri da de a _que at
ti ng iu a in st·it·m ça o cletermm
-lhe a clecadencia
. ou
D
e af in al
comp1.eta ru m
a. esde qu e se vi . '
ra
m
ri co s e po dearosos, co m eç ar an i
a
ap
p,
ar
ec
er
en tr e elles.. os pe
HIS TO RIA DA AM
ER C\
12
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quenos ~iumes, o.s p:rejuizos ·e suspeitas que .se tor, navam mcompa.tlvets com. a vida que iam levando.
Tambem o sentimento de nacionalidade não estava
morto ~1o seu coração, e no dia ·em que despertou, ·
produzm lutas entre os proprios c'hef.es - lutas
qu~ degeneravam logo em discordia geral, extin~m.ndo-se o vasto e tenebroso conluio pelos prinClptos do seculo XVIII.
•'-

CAPITULO XXXIX

ll.Estabelecimento da ad11úm:sh'ação na A1'ner·ica.
a) C olonias francezas
1. Os flibusteiros que não haviam conseguido

fazer fortuna ficaram vivendo nas diversas ilhas
do archipelago, e muitos clelles mesmo no continente. Dedicaram-se, uns á pesca, outr·Ós ao commercio dentro das leis, e a maior parte á lavo ura
do assucar-, do café, d o anil , etc. A extincção dos
flibusteiros não quer dizer que não cont inuassem .
as colonias americanas a ser victimas ela pirataria.
A obra sinistra que havia sido favoneacla pela
França, pela Inglaterra e pela Hollancla, proseguiu então abertamente, e até os primeiros annos
do ultimo seculo, algumas cidades marítimas do
continente tiveram de resistir a ataques de aventur.e iros que o pretexto d e guerra com as metropoles respectivas armava contra a America. A França ·e a Inglaterra, sobretudo,. já haviam entrado
muito na opulenta fortu-na da Hespanha, e entenderam qtte não deviam perder de . to<lo as vanta·o;ens ·fundadas no longo e fecundo esforço elos
b
flibusteiros.
·
.
2. Foi assim que pouco a poüco as · grandes
potencias. marítimas·,· que mais ambicionavam ter

("

163 -

o seu quin hão na larg a part ilha do No~o-M
undo,
fôra m desp ojan do ·a Hes pan ha de qua st tod~
s ~~
suas ilhas. Des de meia dos do seet.tlo XVI !·,
for~m
prin cipa lme nte a Fran ça e a In&·late rr a, _t~we
stm
do con tra Cuba, Hai ti, Port o-R tco, J_at:1~1ca
, etc.
A part e occidental de Hai ti foi defmt~tv
amente
entr egue á F ranç a em 1795 , e logo depo ts.
a H espan ha perdia toda a ilha. D esde 1655, os mgl
ez.es
lhe haviam arre bata do a J ama ica, o g rupo das
Ba.ham a ou L ucay as ( cêrc a de 600 ilho tas, algu
mas
.
I
.
elas quaes não cleixan-i ele. ter cert a 11np
orta nc1a
pela gran de fe rtilid ade do sólo ) e o~ltras ilha
s do
arch ipelago. Em 1635 , os fra ncezes apo dera
m-s e
ela Mar tinic a, ele Guaclelupe, de :M aria Gal
ante e
outr as, que form am aind a hoje uma a dmi
nist ração colonial á part e. A Hol land a entr ou tam
bem
no dividendo, ficando-se com qua si toda s as
ilha s
elo grup o de Sota vent o.
3. Mas as ambições acer adas dos gov·
e rnos
ele Lon dres e de Ver sai lles não se sati sfaz iam
com
essa s, pequenas mig alha s. D es da époc a dos
primei ros clesc9brimentos, emq uan to a H ·e span
ha, ·
·sur presa e cleslumbra,cla, entr etin ha-s e com
os
t heso uros elo Mex ico e do Per,ú, os fran ceze
s e os
inglez.es di sput avam a prio rida de de poss
es na
· Ame rica elo Nor te. Tev e, port anto,
Hes pan ha
que eqco ntra r-se ali .com dois pod eros os com
peti .elores. -· ] á em 1512 Juan P once de Leó n
( que
acab ava ele exp lora r Port o-R ico) intenta..
, ' mas
sem exit o, faze r a conq uist a da Flor ida. Pan
filo
de . ~at_-va·e z (_aquelle mes mo a . quem Vda
squ ez
havt a mcm_11~1d~ de dest ituir a Coú ez) ,
..diri ge
uma expedtça~ as cost as claquelia pení nsul
a, . em
1528 ; mas f01 ta_mbem nl.al succedido. Em 153
9
H erna ndo de Soto (gov erna dor ele Cub a
desd~
1538) çlesembarcou, á fr·ente.,cle · 600 hom ens,
na

a
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--

164 -

bahia de Espírito Sailto. Deixando ali uma guarnição, internou-s e no paiz.
S
4. Durante mais ele ·dois a~111 os estev
ato
e
R
.
. d
.
n_o ~ntt=;n~r. o contme.nte. :_:conhec·eu 0 rio Misreg10es a !oeste, t.Iavand ·
SISSipe,
. visitou extensas
0
em diversos pontos combates com os sei vagens
vence.ndo toda sorte ele em~araços, e afinal veio ~
fallecer ~em nada consegmr crear naquella parte
da Amenca, voltando o resto ele sua gerüe á Cuba
pelo 1\f.exico. Do Tviexico tambem partiram sue~
·cessivás ~pedições que fôram expl orando os territorios occicl ~ntae s ; não sem gr andes clifficulclacles, pois as tribus indige!1as que senhoreav am naquellas paragens eran1 de um val or militar e ele
uma ferocidad e extraordi na ri os. E ntre esses selvagens, a nação dos :A paches disti ng uia-se pelo
'seu .cclio irreconciliavel aos invasore e até hoje
não fôram elles submetticl os inteiramente.
5. Já nos referimos ás primeiras viagens que,
por conta da Inglaterr a e da França, fi zeram á
America do Norte alguns navegant es, come os
Cabot, Verazzan i, Cartier, etc. Em 1540, fundando-se nas ·e xploraçõe s de Cé!-rtier, concedera o r ei
de França o titulo de vice-rei ao senhor de Roberval; e este, auxiliado por CaPtier, chegou a vir á
America, mas quasi nada deixou nas regiões que
tinham sido descobert as. Apenas ficára fundado
(em 1541) o foí·te de Santa-Cr uz, á margem do
rio S. Lourenço , no mesmo Jogar em que, cerca de
70 annos mais tarde, Samuel de Champlai n construiu a cidade de Quebec ( 1608). Champlai n, auxiliado por de Chastes, já tinha feito explDraçõ es
naquellas terras, denDmina das Nova-Fra nça. -.Até esta época, as expediçõe s francezas que vlnham á America só tinham o intuito de explDrar·
o comtperc io de pelks e a pesca do bacalhau, e só
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dos princípi os do sen do XV II, dat
a o ~stab~leci
mento reg ula r e definit ivo daq uel la
naciOnaltdacle
na Am eric a do No rte.
.
6. Sam uel de· Cha mp lain , fo i, por
ta nto . o pn mei ro ·colonizad or ela No va-1?ra nça
. Em qua nto a
mai or par te dos ave ntu reir os fra nce
zes p re!eria~1
exe rce r a pir ata ria nas . An t ilhas. Ch
am pla m. cu~
cla va séri am ent e ele esta belecer fam
ília s de agn :cult ores europeus, ele f und ar cid ade
s, -de mo nta r
.
· I)
off icin as e ele abr ir via s ele com mu mc
aça o na nov a
pro víncia ele F ran ça. Em 1629, Q ueb
ec fôr a obr igad a a can itul'ar ant e for ças superi
or es elos ing lezes; mas no ann o seguinte. Ric hel
ieu obt inh a a
r est ituição elo Canadá , e Cha mp lain
r·e tom a o gover no ela colonia ( 163 3) e sen do ent
ão for tem ent e
amp arado pelo poderoso min istr o de
Lui z XI II.
Ent re os gra nde s em bar aço s com que
teve 'Ch am plain de luta r avu ltar am as con stan
tes collisões
em que se viu com os con qui stad ore
s inglezes. Po r
isso, o mai or cuidado de Cha mp lain
foi faz er allian ça com as trib us ind íge nas das
viz inh as par a-·
gens, ·e ntre as quaes as dos Alg onq
uin os e dos
I-Iu rons era m as ma is resp eita vei s.
Os Iro que zes ,
inimigo s daquellas dua s naç ões, e .p
ovo fer oz , fizer am gue rra sem treg uas aos f ran
cez es e seu s
alliados.
7. O gov ern o ele Ver sail les, ent
reta nto , não
esta va sati sfei to com o Can adá ape
nas , e com as
coJ.onias que ia con qui stan do nas An
tilh as; tan to
ma is que as num ero sas exp edi çõe s que
se suc cediam ind icav am qu~ no ?on tine nte
hav ia cam po
vas to a exp lora r. Ja Coltgny, dep ois
elo ins ucc ess o
da sua ten tati va ele fun dar na N
ova -Lu sita nia
u_m~ col oni a
pro test ant es (em .1 567 ) · ti~ha di.ngtclo sua s vis tas par a a pen íns ula
. da Flo rid a.
mas ain da ali não for am feli zes · os
co-r-eligiona~

?e
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rios do mallogrado almirante, pois que os hespanhoes os massacraram -a quasi todos, cónforme já
vimos. - A colonia elo Canadá desenvolveu-se
rapidamente, tornando-se um refugio facil e se. guro para quantos em França viam-se pei·segu ielos ou achavam-se descontentes por motivos ele
r-eligi.ão. Emquanto os governadores organizavam
a administração; emquaúto as companhias ampliavam os seus negocies - os padres mi ssionari.os c<fr1Vertiam os indígenas ( 1) e bandos numer.Osos ele batedores de flor estas embr·e nhavam-se
no "interior do paiz, explorando-o em todas as clir·ecções, alarg~anclo assim os domínios ela França.
8. Sobretudo, dirigiu-se a activiclade dos exploradores para o sul. onde não h a via a tem er o
frio rigoroso das regiões septentrionae . Já os
aventur·e iros falavam mpito ele um grande rio que
nascia nas vizinhanças dos lagos do Canadá e que
percorrendo, na direcção ele sul, vastíssimas e
ricas ·e xtensões do continente, se ia lançar no golfo
do M·e xico; e em 1678, R oberto Cavelier, senhor
de LassaJI.e (o qual, desde 1668, fazia commercio
na . Nova·- França) obtem de Seignelay, filho de
Colbert ~ seu succes·sor como secretario da marinha, uma commissão para explorar as regiões banhadas pelo ·famoso rio que H. Soto tinha visitado
havia mais de um seCLtlo. Lassalle organizou uma
·expedição, e sahiu pelo S. Lourenço, chegando,
pela prin1eira vez, á catarata elo Niagara. Dali .
tomou rumo elo occidente, reconhecendo os grandes lagos, ·e dirigindo-se em seguida para o sul,
começou a descer o Missíssipe, eles elas vizinhan(1) O esforço dos padres teve um successo completo nos f~ns do
seculo XVII, quando elles deliberaram convocar uma . assemblea ~e
chefes de tribus, · e os convencêram das vantagens que tertam em constituir-se vassallos do rei de li'rança (1671).
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ças ela embocaclm'a elo Missur i, . até o mar .~o lVI~
xico. Lassall e tomou posse daquell as reg10es em
nome ela França e jfundou eri1 diverso s pontos alo·uns
f ortes J onde 'deixou bo·uarniç ã o, dando ás re0
fe ridas paragen s o nome de Lu isiaua} em h onra
ele Luiz XIV .
9. Lassalle voltou ao Canadá pelo lVI ississip e;
e teve então de ir á França defend er-se ele accusa ções que' lhe eram feitas por invej osos ela sua
obra. Seignel ay, não só reconh eceu-lh e a inpocen cia, com o renovou -lhe a antiga confian ça, incumbindo-o ele voltar á Americ a e descob rir a emboca dura elo M ississipe. Mas, abando nado pela maior
parte elos seus compan heiros, desemb arca Lassalle. com o intuitG ele reganh ar o paiz elos Illineze s,
e é assassi nado pelos ultimas fieis que o seguiam . ( 1) - As explora ções ele Lassall e fôram
continu adas; e o intrepielo e genero so padre Harinequin muito auxilio u o estabel ecimen to elas colonias que se. fôram forman do na Luisian ia. O governo f rancez comprehencleu a enorme import ancia que assumi am os seus novos domíni os de ultramar, e pr,ocur.o u guarne cer as povoaç ões contréL os
ataques que soff riam constan tement e sobr·etuclo
elos hespanh oes e dos ingleze s.
CAP ITULO XL

12. Estabe{ cá·m ento da adm-inistração na A'l'n.e?'·ica .
.b) C oltmias francez as
1. Procitr avam os franoez.es tirar partido das
alliança s com ·OS indígen as, contra os formid aveis
f

(1) Os francczes esquecêram os feitos deste d"
turciro, que tantos serviços prestou á Americo. . m •gno
•Ilustre avcn. lhe erigiram um monumento no Capitolio
cr:.
h~
sto.dos Unidos
de W. Penn c .Tohn Smith.
'
as mgton, entre

Ws

E
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inimig os, hespanhoes e .inglez·es; que os não deixavam tranquillos um instan te. .Q commercio era
ao mesmo tempo. que meio facil de f azer estreita~
relações com os indios, a vantagem mais convidativa com que se poderi a attrah ir emig rantes da
metropole. Foi, pois, o comm ercio, depois elo zelo
do missio nario ·e ·~ cla auclacia elo a ventur eiro,
0
grand e instru mento ela coloni zação e da cate.:.
chese. - E!1tre as numer osas nações indíge nas
cem cg.1·e tivera m ele avir-s e os f rancezes, contavam-:-se os A palach os, homen s valent es que habitavam as monta nhas de que ti raram ou a que deram o nome ; ·os Cactavos. gente g uer r eira. e com
cuja fidelid ade nem sempr e pud eram contar os
colonos ; os N atch<:z. nobre povo já em cer to g rau
de desenv olvime nto social ; etc.
2. Esta tribu tem sido obj ecto ele curi osidade
e de ·e studo para os viajan tes. E ram os Natch ez
uns homen s de estatu ra elevad a, pell e côr ele cobre
e t11uito ~igorosos. Tinha m costumes doces ·e sim, · ples, e gosav am ele certos beneficios ele organização social e política. Acred itavam ell es que suas
leis lhes tinham sido dadas por um homem nascid o
do Sol; .e ainda no tempo em que ·e ntrava m em relaÇões com os franc-ezes, chamavam o seu chefe
suprem o - o Grand e Sol, e rendia m-lhe honra s
divina s. Cada manhã , este chefe sabia á porta de
sua ten'da real, e com os olhos para o orient e
prostr ava-s.e, clama ndo pelo Sol a grand es urros.
O seu culto e as suas festas 'p ublica s ti.nham uma
poesia encan tadora, e as' suas lenda·s . e tradiç ões
popul ares pareci am vestíg ios de grand e civilização
perdid a.
.
3. O Grand e-Sol tinha uma especie de ministeria, compo sto de altos funcci onario s que superinten diam os negoc ias do culto, das comm emora -

·~.

ções e out ras fest as nac ion aes , ela g uer
ra, da paz ,
etc. - A poly gam ia era perm ittic la
ent r·e . elle s;
mas , em reg ra, cad a homem não t inh
a mat s que
uma mul her. U ma clama nob re pod ia
esp osa r uri1
hom em ele bai xa condiçã o, mas este
con tinu ava ~
se r trat arlo com o s-er vo : d evia con ser
va r -se d e pe
na presenç a ele sua esposa , e esta ped ia
rep udi al-o,
ou fa zel- o mor rer si ell e lhe f osse infi
el. Ella , entr·et ant o, f icav a sem pre com a liberda
de de am ar
a quem quizesse . -N o com eço de Julh
o. ce·~ebra
vam os Nat chez a sua g ran de fest a ann
ual , pre sidida pelo G ra nde-So l. E ntã o. o sob era
no exh ortava solennemen te seu s subclitos a ven
erà rem os·
esp íri tos. a serem bon s e a -edu
care m seu s
f ii~10 S . ( 1)
~. Os Nat chez fô ram os mat
s uteis alli ado s
elos Iran ceze s: o que. entr etan to. não
que r diz er
que não resistíssem valo rosa nien te ás
prim eira s
tent ativ as d e inva são . Dep ois ck:> insu
cce sso de
Las sall e, ·e elo pouco -pro veit o da exp ediç
ão ele Le ·
H onta n, foi um ous ado can ade nse . cha
mad o Ibe rville. enc arre gad o · (em 1698) de exp
lora r a Lui sian a; e havend o pen etra do no Mis siss
ipe, trav ou
relações com os ind ígen as, e fun dou
um a colo nia
na cost a de Bilo xi ( a qua l pas sou ent
ão a den omi nar -se D elf'i1'1a). Est a situ ação não era
a uni ca no
.cas o ele ser pr-efe rida ; tan to mai s que
par age ns
aclmiraveis, pela pos ição e pelos elem
ento s nat u- ·
raes , não falt ava m no vas to terr itor io
que ia sen do
conhecido. Alé m diss o, os ingl eze s
julg ava m-s e
com dire ito sob re taes regiõe_s , e não
dem oro u que
pro cur asse m dali exp ulsa r os fran cez
es.
(1). _Chntenu!>rinnd, ·~ntre outr~s.
foi ~ão vivam ente :mpre ssion ado
das trndtç oes, dos costu mes e da
vtda deste povo, queo -~screveu
bellis simo poem a em proon e~:·
0
1
os " Natch ez", c a nua delic ada
movc ntc " A tala" , obras primas
da litera tura irnnc eza do :lcrio';) •!om:·oma ntism o.
do do
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5 .. Os hespanhoes tambem ataca ram a colo-

nia. E só á custa de incrível pertin acia e valor ali
se cc;mse rvaram os fran~ezes, rebate ndo a investidas const antes de corsa rios. A' ming ua de colonos, e até de recurs-os de defes a com que pudessem
·c onter os impet os dos inimig os que os cercavam,
os franc ez.es par·eciam .desanima r nos seus intentos ·de colonização ela Lui sia na, quand o ( em 1712)
' o opule nt-o Croza t, marqu ez du Chatel, obtem , por
15 at\1nos, o pri vilegio do comm ercio na vasta possessão. A empre sa elo fam oso a rgent ari o deu en~
tão grand e impul so ás explo raçõe s ini ciada s, e aos
traba lhos ela colonizaçã o do pai z; introduziu muitos africa nos para os ser viços ela lavou ra e elas
mi'nas ; e estabeleceu um comm ercio im porta nte
entre a colonia e a Euro pa.
6. Entre as concessões fe itas a C rozat Jncluia- se a propr iedad e perpe tua das minas que
descobrisse ; e em 171 8 trans f eriu elle o seu privilegi o á Com,p anhia do Occidente) vasta empre.sa
. que acaba va de ser funda da pelo celebr e Law de
Lauri ston. E'sta comp anhia, cujas operações baseava m-se no famo so systema f inanceiro que os
gover nos da Euro pa havia m recus ado, e que só a
r·e genci a de Luiz XV tinha acolhido como um ren1eclio mira.c üloso contr a a situaç ão afflic tiva em
que se encon trava a Franç a - ao cabo do alvo-.
·roço geral .em que poz os especulaclores, viu-se
quasi arruin ada. As multi dões ele opera rias e d_e
iai1te s clé toda ordem que invad.iram a Lm-;
neacc
o
siana , á procu ra das tã-o celeb radas mmas , regre ssaram logo para Franç a clesilludi.dos.
7. Não obsta nte as dece1)ções que ia tendo, a
C 01npm·1,hia do · Ocâd en te pràcu rou crear elementos reaes e funda r a sua existe ncia ~m bases selidas. O gover no franc ez conti nuou a auxili ai-a
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poder osamente, porqu e o seü intui to era_ centr alizar a admi nistra ção dos domi nios amen cano s no
Miss issipe. F oi cread a a cidade de N_ova-O rlean s,
torna ndo-s e o centr o ele toda a colonia. Em vez de
simples especulado res, come çaram a estabelecer-s_e
em diver sos pontos ela Luisi ana nume rosas faml lias a ptas para a lavou ra. A o m esmo temp o que se
ela va incre ment o mate rial á obra que Cham plain
iniciá ra, mui tos avent ureir os conti nuav am a explora r as exten sas regiões ele !oeste, clescobf1nd o
o M_issuri e outros g rande s aff luent es do Miss isipe. bem como as magn if icas fl orest as elo inter ior
elo conti nente . - Estav a porta nto bem encam inhad a a coloni zação da Luisi ana, quan do nova
guerr a entr·e a Gran -B retan ha e a Fran ça veio
pôr em collisão os col-on os elas duas naçõe s, os
quaes . eles dos prim eiros temp os da conq uista não
cessa vam ele h ostilizar-se ~
8. Em quan to na Luisi ana se passa vam as
coisa s que acaba mos ele vêr, a colon ia prim itiva
·ela N ova~Fr ança , si bem que um tanto . posta de
lado, não deixa va ele desenvolver-se. Fôra m os
padres missi onari os que mais esfor ços , empr egaram no sentido ele civili zar o paiz, e de apr-oveitti.l~
lh e -os gr(lncles elementos natur aes. A's marg ens
elo rio S. Lour enço e no littor ai elo Labr ador e da
Acad ia levan taram -se povoaçõ~s; algum as das
quaes não vinga ram, mas cuja mafo r parte rapidame nte flores ceram . O negocio que mais 'interesse offer ecia naquellas regiõ es era a pesc a do
bacal hau, ~bunclantissimo nos mare s elaq1,.tdla
, zona. Port.Jl{oyal, · funtl a:d a . por Cham plain , nos
f.ins do "eculo XVI I, aelqu idu certa impo rtanc ia
e em 1715 torno u-se capit al da colonia. Por meia~
dos do ~e~ulo XVI I, os padre s da ,c ongre gaÇã o ele
S. Sulp1c10 fund aram sobre uma apraz ivel ilha elo

S. Lourenço a povoaç'ão de VI"ll a- M ana,
·
mais .:~.tarde M-ontréal, hoje uma elas mais importantes
·cidades ela America.
9. A F1:ança deveu o.s insuccessos ele
.
A
. ,
suas
tentativas na rp~nca a · sua propria clesidia. Preoccupada. ·no contmente
com guerras ele elynast·
_
1 re I1g1ao, nao tev·e calma é nem largueza 1as
e. {e
ele
v1st~s para. compreheneler toda a enorme importancia elos mteresses que poderia assegurar 110
NO\ro-MUiido. As velleidades que produzira em .
Versailles a maravilhosa f ortuna da Hespanha só
tinham dado Jogar a umas poucas expedições e a
algum trabalho sem systema, em orientação e
sem firmeza. Todo o esfor ço elo g overno francez
limitara-se a favorecer especulações ele negocian, tes que procuravam enriquecer fac ilm ente, explorando os ·e lementos de commercio que offerec ia a
N ova França. - Acompanhando, desde os primeiros annos do seettlo XVI, os passos vacillantes e a
política dubia e irresoluta ela França na A merica,
chegamos á época ( meia..Qos do seetllo XVIII ) em
que os francezes se ·e ncontram no continente em
conflicto decisivo com os ingl·ezes.
CAPITULO XLI

13. Estabelecimento de administração na A1ne·6ca.
1
a) C olom:as higlezas
1. Foi a Inglaterra a grande e poderosa con-

curr·e nte que teve a França no Novo-Mundo. Bem
mais tarde começaram os inglezes a fazer tentativas de colonização na parte oriental da vasta
peninsula do Norte; pois só em 1583 chegou Hu~1 plwey Gilbert á Terra-Nova, onde entretanto !1ao
deixou estabelecimento algum. Walter Raletgh,
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·
d e G"lb
· da morte deste,
irmão utenno
1 er t , c.1epo1s
.consegue para si os mesmos privilegias, e parte
para a Ame.rica ( 1584) . H.aleigh r econhece vast~
extensão da costa, eles. do sul do cabo Hatteras ate
um pouco além ele Chesapeake, proximo ao ponto
onde alguns annos mais tarde fundaram. os francezes a sua fe itoria ele P ort-H.oyal ( hoje A nnapolis) . Os inglezes ficaram maravilhados das
bell ezas natu raes com que eram surprehendidos, e
H.aleigh deu áquelle paiz o nome de Virgínia, em
honra ela rainha Isabel. ( 1)
r·
2. Mas Raleigh cleixára-se incencler . pelas
icléas e lendas corr entes sobr e o f amoso El-Dorado) e em vez de iniciar logo a colonização das
terras que reconhecera, preferiu clistrahir-se com
a conquista da Guyana e em atacar algumas das
po sessões hespanholas nas Antilhas. (2) De sorte
que a V irgin~a parecia por urn momento abandonada : a empresa ele Raleigh contribuíra apenas
para tornar mais cm}heciclas aquellas. paragens.
( 3) Nos primeiros annos do seettlo XVII , novas
t entativas foram feitas, das quaes se colheu á
grande vantagem de despertar a ambição de muitos argentarios e attrahir as attenções do governo
britannico sobre os vastos interesses a garantir
no ultramar; e em 1606 organizaram-se duas companhias ele commercio·, com pi-ivileg·io de crearem
estabelecimentos na costa oriental ela America: ·
foram as duas grandes Companhias de Lo·n dres e ·
. de Pl)lmo;uth.
(1) Alguns his toriadores suppõem tombem que era o nome indfgenn daquella região.
.
(~) A ~nsta .extensão territorial que vai do Oyapock até 0 Orinoco .
fot então mUlto dtsputada, e desse tempo datam os estabelecimentos in·
glezcs, francezes, hollandzes e hespanhoes nas Guyanas .
. (8) Tnmbem data dessa época a vulgarização do tabaco em Inglat erra, onde Raleigh o introduziu como um vicio elegante.
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3. A C otJnP(}J}th~·a de Londres operou entre o

paral1e1o ~4 _e Çt bahta de Chesapeake; e .a de Pl _
y_
mouth, d aht para o norte até 45o ficand o por
'
.
.
v·
.
.
.
. _
dividida em duas pto
tanto
v· . . trgmta
. . . a prumtiva
do No 1·te.
Sul e Viro·inia
trgmta
vmetas
o
d" do
. -. .
A pnmetra
expe tção da Companhia de Londres
chegou a Chesapeake, onde se montou a administração da colonia de accôrdo com as instrucções
do governo. A' s margens do J ames-Ri ver estabe1ece~am-se logo alguns colonos, e · no interior foi
fqndada a cidade de Jamestown ( 1608). De começo houve certa desintelligencia entre os colonos.
O capitão John Smith havia sido desio·naclo para
ser o presidente elo conselho admini strativo da feitoria ; mas, accusado, aleivosamente, de planos
ambiciosos, os colonos não quizera m reconhecei-o
sinão ·quando, além ele plenamente j ustif icado, se
mostrou elle necessari o elemento para o exito da
empresa.
4. Este J ohn Smith é um elos mai s bellos typos ela historia americana. D e um caracter generoso e r omanesco, de um espírito vivo e delicado,
muit.o valente ·e muito altivo, tinha-se t ornado nota,rel pelas vicissitudes ele uma viela cheia ele lances
curiosos, ele paiz em paiz, escapando a mil perigos,
eÍ11prehenclendo aventuras e façanhas, umas que
'exprimiam todo o requinte ·da sua in_d ole agitada
e trefega, outras que excediam finamente as e~
centricielacles características ele sua raça. Depcns
. de muito viajar pelo Oriente, resolvera . Smith
partir para a Ame.rica, onde as suas gr~ndes qua.lidades tiríham camp·o vasto, ·e impuzeram-se logo
aos ~et1s compatriotas. Em breve assumiu ell~ tal
ascendente na colonia, que todo o n1ando ficou
concentrado em suas mãos. Emquanto N ewport.
volvia á Europa, á busca de certos ·r~cursos ele que
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precisavam os colonos, pun11a-se S I:l11"th ca' frente
elos companheiros restantes, e continuava coraJOsamente a obra iniciada.
.
5~ O principal cuidado de Smith foi explo~ar
o paiz, e conquistar a sympathia e alliançC: elos 111cligenas. Em uma elas frequentes excurs~e~ que
fazia pelas f lorestas do interior, f oi apnswnaclo
por a lo·uns indios. E m tal conjunctura, saben_clo
que sorte o aguardava. nem por isso perde~1 _Smith
a habitual serenidade e a presença ele esplnJo. O
chefe da tribu, P owhatan, conclemna-o á morte e
Smith é conduzido ao lugar elo supplicio . Já
tinh a a cabeça sobre a pedra sacrif i cal, quando
P ccahontas, fil ha d o cacique, intercede por elle e
sal va-o. Os selvagens, não só o puzeram em liberdade como o mandaram acompanhar por uma escolta a Jamestown. Taes impressões deixou entre
a gente ele Powhatan, que qúanclo precisava de viveres
recebia do chefe indígena ou ela nobre e
sensível Pocahontas, cuja figura se tornou lendaria entre os americanos.
6. N ewt)ort, ele volta da Inglaterra, trouxera
um reforço ele 120 homens e muitas provisões que
eram necessarias. A actividacle ele Smith tornou-se prov~rbial: sempre · auxiliado pela "dedicação e fidelidade de Pocahontas, continuou a sua
obra de explorações: abriu caminhos, q.nimou o
trabalh~; estabeleceu uma policia regular . para
prover a segurança elos _colonos, etc. Fundou tambe_m mais duas po_v oações ás margens cl~ J ames- .
RIVer, a uma da~ quaes deu o nome ele Powhatan,
em honra do cacique que tão util amio·o se tornou
elos inglezes. - Nes~e momento, un~ lainentavel
desastre (_a explosã~ ca~mal ele um barril de pol. vora) obnga-o a detxar a colonia ot1de a
,
c sua retirada foi sentida como uma verda(lei 1·a
·
ca1am1-

os

.,.,.

,.

!
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dade. O ·e spírito de juÚiça da nobre nação ainericana -rendeu á memoria deste homem uma homenageín a que tinha elle pleno diréito : erigiu-lhe
~1111 monumento no Capitolio, em \ i\Tashington,
Jtmto aos ele Lassalle e ele Ví/. Penn.
.
7. Com a partida de Smith, foi geral o desammo entre os colonos. Passou-se alo-um tempo·
,
b
'
ate que, como Ü1cumbiclos elo governo ela V iro·inia elo Sul, sahiram ela Inglaterra o referido ca~i
tão Newport, Thomas Gates e George Somn~ers;
· mas j'á perto dás costas elo continente uma tempestade poz a pique o navio em que vinham, e a muito
custo conseguiram salvar-se numa elas ilhas :Bermudas, onde ficaram quasi um anno, emquanto os
colonos que os acompanhavam· em outros navios
tiveram a felicidade ele chegar á V irg ínia, comm ~1nicanclo a li o fatal sini stro. A colonia achava-se
numa situação desesperadora, quando ali appareceram, sem ser em mais esperados, os tres commi ssarios. Na da puderam · remediar, porque lhes
faltavam todos os r ecu rsos : as lavouras abandonadas; os estabelecimentos f undados por Smith
inteiram-e nte desertos; a anarchia em Jamestown:
e tudo isso aggra vaclo peJas hostilidades sem treguas ela parte elos indígenas elas vizinhanças, r evoltados contra os abusos elos colonos.
8. Para se fazer uma idéa elo extremo a que
. chegára o estado da colonia, _ba,si:a ref:rir que ~le
cêrca de 500 h omens que deixara Sm1th, e CUJO
. numero tinha sido ainda augmentaclo pela gente
d.a ultima expedição, restavam 'apenas uns 60, em
Juta com as miserias e h orrores claquelle verdadeiro degTedo. Em tal conjunctura, · r-esolvera~~
abandonar a colonia v_oltando para a Europa; e }a
desciam o James-Ri ver ele retirada, quando sao
surprehendiclos pelos navios de lo rei Delaware.

-

-
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Os colonos, reanimados
, accedem 'ás in sta nc ia
s de
Delav,rare, e voltam .p ar
a Ja m es to wn . Es te ho
m em
pareceu providencial; e
lo go qu e na In gl at er ra
se
soube do que se pa ss av
a na Am er ic a, foi lo rd
De~
law ar e nomeado go ve rn
ad or da V irg ín ia, po
sto
em que soube se r um
di gn o co nt in ua do r da
ob ra ·
de Sm ith .
·
9. Fo i du ra nt e o cu
rto pe ríodo da ad m in ist
ra ção de lord De la wa re qu
e a colonia en tro u na
su
a
phase definitiva. Começ
ou-se a di str ib ui r lofe
s de
te rra s aos colonos , ab an
do na nd o- se o sy ste m a
da
cu ltu ra em commum. En
sa io u- se , em su m m a,
o
regimen col onial a que
a In gl at er ra de ve u o gr
an de successo de su a ob
ra ex tra -in su la r. A la
vo ur a
do tabaco to rn ou -·se im
po rta nt íss im a de sd e en
tã o,
ao ponto de se r necess
ario logo cr ea r m ed id
as no
sentido de ev ita r os in
co nv en ien tes qu e re
sti
lta riam da cu ltu ra ex clu siv
a desse 2r od uc to . Co m
os
gr an de s m elh or am en to
s in tro du i1 do s, e co
m
a
animação ge ra l dos co
lonos, co m eç ar am a af
flu !r
·p ar a a Vi rg ín ia nu m er
os as fa m íli as , se du
zi da s
pela icléa de vi re m na Am
er ic a fa ze r-s e pr op rie
ta ria s ab as tad as , fu gi nd
o ás ag ita çõ es e ás do
lo ro sas pr em ur as da vi da na
Eu ro pa .
CA PIT UL O
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14. Estabelecmne·nto da
administração na Am.er
ica.
·
b) Colo

1úas In gl ez as

v'

· 1. Pro,spe~o:l tan~
o a. colonia e to rn ou
-s e tã o
regu~ar . a admm1stra
ça

1

o, qu e em .1620 já se
tallava em J am es to wn
a pr im ei ra assemble'a g iri s-1·
. . . A
da V lrg
m la. c~avam-se nes_s
er a
a as se m bl éa re pr
se nt an tes de todas as
epovoaçoes qu e tin ha m
·si do ·
..fu nd ad as . To m ou -s e po
r modelo 0 re<Yi
RISTORIA DA AMI!RICA
·1·
·
O ffi en p0 113

À
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tico e administrativo
da mãi patria: instituit1_se
. _ 'b
um supenor. tn unal _colle_ctivo com juri~dição em
toda a. coloma, e nas. l~caiidades juizes singulares;
orgamzou-se a adm1mstração communal, e em
summa, proveu-se a tudo que interessava ao bemest.ar d.os colon?s, e de tal ~~o, qüe na America
~ 11111111grante mglez já podia dizer que era tão
livre, pelo menos, como na metropole. Sobretudo
pr~curou-se ce.rc.ar das mais effectivas garantia~
a liberdade religiOsa - conquista ali ás que não
estava ainda realizada na propria Inglaterra ; e
tanto assim que se tor nou nos domínios britannicos uma das mai s solidas bases dessa assombrosa
prosperidade a que logo attingiram as r esl)ecti va s
colonias.
2. Além .di sso, curou-se solicitamente ele duas
questões que pareciam as mai s instantes de quantas deviam preoccupar o espírito dos colonos: a
instrucção da infancia e a catechese dos índios.
Fundaram-se numerosas escolas, muitas vezes i10
interior do sertão, lá mesmo ond e só se anima a ir
o zelo dos missionarios; e procurou-se estreitar
cada vez mais as relações entaboladas com os selvagens, entretendo-se commercio activo com diversas tribus ela redondeza. - Não obstante, porém, a solicitude com que as autoridades se esforçavam ·em captar-lhes a confiança, não foi _ali menos violenta do que em outros pontos da America
·a tenaz opposição que aos inva;sores moveram ·JS
incolas. Por mais prudentes que se mostrassem os
colonos, por mais pacificas os intentos de. que
dessem provas, nunca deixavam de ser ~onst.d~r~.elos como estrangeiros perigosos e inimtgos dtsstmulados e terríveis dos habitantes das florestas. ·
3. Desde que se começára a colo11:ia, os inglezes soffriam, de tempos a tempos, a t aqU~S, mats" '
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ou menos te m er os
os, de di ve rs as tr
ib us m ai s hos-·
tis. Com muito ge
it o e ca utela, e
ás veze~ co m
rio-or iam os co
lonos impondo-se
b
'
ao
re sp ei to do s
band os er ra nt es
que ba ti am os
se rt ões. - lV.~rr..as
accent ua va -s e a
tr anquillidade re
la t iv a da colo m a,
e ia in alte ra da a
an im aç ão ge ra l co
m a es pa nt os a
pr o pe riclade cres
cente dos di ve rs os
nucleos. qu~n
clo um sé ri o perigo
vem am ea ça r o so
gleze , e pôr talv
cego dos m ez em ri sco a pr
op ri a ex is te':'lCÍa
da colonia : um as
sa lto ge ra l fe it o
ás la vo ur as pe los índi os e o ho
rr i vel m or ticíni o
qu e en tã o co m met te ra m , chegan
do a fa ze r cê rc a
de 40 0 v ic ti m as
en t re o ag ricult or
es desa pe rc eb id
os ( a. 22 de
.:M ar ço de 1622 ).
T er ia m talvez os
ba rb ar os in va dido a pr op ri a ca
pital, si nã o fô ra
a
pi ed ad e ele um
indi o pa ra com u
m dos colonos, e
a pr es te za co m
que este co rr êr a
a Ja m es tow n a av
is
ar o go ve rnado r W ia t.
4. F oi o as sa ss
ín io de um índio
tã o ho rr or os o de
o m ot iv o de
sf or ço . E

er a se m pr·e as si
. A m er ic a. O colo
m na
no , en~ re gr a, nã
o vi a no se lv ag em
uma cr ea tu ra hu m
an a ig ua l a si, te
nçlo os m es m os
direitos , e capaz
da s m es m as pa ix
õe s qu e de um
momento pa ra . ou
tro po di am m ov
er
mais humildes e
no pe it o do s
de gr ad ad os as
re vo lt as m ai s
di gn as e mais tr em
en da s. E ' po r is so
o selvagem nu nc
ta m be m qu e
a poude te r , um a
co
nf
ia nç a co m pleta nà ju st iç a t
na lealdade dos
co nq ui st ad or es .
S ó o medo dos pa
vo ro so s ca st ig os
e vi nd ic ta s em
que .se m os tr av am
tã o fr io s e tã o cr
ue is os colo :..
nos, ·é que os podi
a co ns er va r su bm
is so s. A ss im
1mesmo, o medo
apenas. os co nt in
ha
at
é ce rt o po nto : ~desse. ponto
em di an te , qu an do
as co le ra s ex-'
plod1am , tmh~m
ele produ~ir es ca
rm
acontecefa aos Ia
vr ad o; es dà V ir gí en to s, co m o
ni a.
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5. O mas sac r: cau sou ila Ing late rra
ptamente
gra nde c~ns_ternaç~o, e. o gov erno prom
iando-lhe
atte nde u as mstanq~~ do gov erna dor env

cia im<_:Js refo rços que soilc1tara. Como prov iden
burgos,
.
nos
med iata , con cen trou -se a pop ulaç ão
ções dos
aba ndo nan do-s e as la vou r as ás depreda
fize ram
se
selv age ns. Dah i em dian te mesmo, não
dos pomai s plan taçõ es a mui to long a dist ancia
hab itas
voados , e os lavr ado res con stru íram sua
- Reçõe s}en1 n"ucleos pro xim os uns aos outr os.
s da mecebidos os recu rsos que lhe f ôram env iado
\iViat de
trop ole, cuid ou o gov erna dor F ra ncis
corr ecti vo
pre par ar-s e par a uma des affr onta e um
impôr-lhes
que pud esse · imp ressiona r os índios e
is de um ·
dum a \rez a mai s complet a sub mi ão. Ma
povoações ·
ann o levou 6 g ove rnad or a def end er as
ava elede repe tida s corr eria s, emq uan to app a relh
aqu e gera l e decisivo .
ment~s par a um at_
simul- ·
6. De fact o, em ] ulho de 1623, fo ram
us rebel-.
tane ame nte acomm etti das as dive rsas trib
na mai or
lada s, e um exte rmí nio compl eto se fez
nça. par te das alde ias inciigen as da vizinha
não se faCom sem elha nte repr esal ia, entr eta nto,
em odio
zia mai s do que con vert er defi niti vam ente
e prin de mqr te as susp eita s com que se viam desd
que concipi o selv age ns e euro peu s. Os gue rrei ros
rara m-s e
seguir-am salv ar-s e do mor ticí nio , reti
a os cumes
mai s par a o inte rior · das flor·esta s e par
as violendas mon tanh as, de ond e só sah iam par a
ieta vam
tas e con tinu as · agg ress ões com que inqu
troç os que
os colo nos mai s desa cau tela dos . Os des
de os subentr e eHes fazi am os ingl ezes , em vez
ace rava ni
jug ar apla can do- lhes as iras , ante s lhes
a em que
o anim o hos til par a uma luta des esp erad
portant.:.'.
pre feri am sucs:um bir a ser ven cido s. E
gur ar, por
ao mes mo tem po que cuid ava de ass·e
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medidas .adequadas, o rapid o e adm irave l. in~r~
mento da colonia, a adm inist raçã o da Vtrg !ma
via-se na necessidade de man ter semp re em pe de
guer ra uma regu lar milícia para cont er os ímpe tos
elos implacavei s inimigos.
. .
7. Ao norte da Virg ínia, começou a Campa-:
nhia de Plym outh a fund ação de outro s estab elecimentos inglezes. Os prim eiros colon os cheg aram
ao cabo Cocl em 1620. Eram elles em num ero de
100, quasi todos .bro wnis tas, ou dissi dent es0 da
igrej a angli cana. Pers egui dos a princ ipio na Ing uater ra, obtiv eram afina l de Jaim e I perm issão
para exerc erem li vrem ente seu culto · na Ame riça.
Entr.e elles, porém, viera m logo collo car-s e secta rios de todos os credos e adep tos de todo s os paytidos , felizes de enco ntrar em neste lado do A.tla ntico um refug io franq uead o á sua cons cíenc ia. De
chegada, expl orara m em toda s as direcçÇ)es a bàhia, em cújos fund os fo rmou -se a prim eira povo ação sob o nome de Plym outh . Dura n'te os prim eiros mezes, as enfer mida des, os desa stres e os .ataqúes ele índios dizim ararn os colonos. Mas não. demoro u muit o que, com os accre scim os que cheg avam da · metropole, a popu lação da colon ia se elevasse a cêrca de 300 almas.
8. Em 1629 , uma gran de expe dição se oro-a..
o
nizou para colonizar aquellas parag~i1s.
Com punha- se ella de aven turei ros de Lond res ê de outr os
centr os da Ingla terra . Havi am dles obtid o . da
C mnpanhia de Plym ottth a conc essão elas terr~s
que ficam entre o Mer.i mack e o Char les-R iver.
Em seis navio s, traz·enelo corilsigo instr ume ntos e
todos os recur sos . indis pens aveis , cheg 'aram ao
cabo Ann a 350 irnm igran tes e ali estab elece ram
prim eiro nucleo, ao qual dera m o nom e ele Sale m.0
" Como o inver no se fizes se senti r ali · muit o rigo
-
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raso, algun s dos colonos escolh eram sobre o Cha _

l~s-River uma situaç ão melho r, "Onde se fund: u

nova povoa ção sob o nome de Charl estow n. ·Depois de cread o o novo estabelecimento, descobri _
se ao fundo da bahia uma delici osa parag em sob~
· peqúe na mas magn ífica penii1sul~, o_nde c~meç~~
ram logo os colonos outra povoa çao, a qual deram
o no_me de Bosto n, por serem quasi todos do con- ·
dado de igual no_me na Inglat eri·a.
0 9. Torno u-se logo Bosto n o centr o da NovaIngla terra. Progr ediu a çolon ia com incrível rapidez, e. dentr o de pouco tempo, a respec tiva administra ção ficou indep enden te ela Comp amhia de
Ply·1noüth ) organ izand o a Nova -Ingla terra a sua
assem bléa H:~gislativa, e prove ndo po r si mesm a a·s
propr ias necessidades. Foi enorm e a affluencia de
immi grant es em seguid a. e num e r os~s outra s povoaçõ es se fôram crean do, prim ei r o no littoi-al, e
pouco a pouco espalh ando- se pel o interi or. - Por
cêrca de . 1622, questõ es religi osas levan tadas em
Bosto n . tinham dado Jogar á funda ção de novos
nucle os mais ao norte , junto á região onde algun s
annos mais tarde os f rancez.es se estabe leceram
. ( MAIN.E). O novo nudeo receb era o nome de ~a
conia ; mas tendo sido algum tempo depois aquellas terras conce didas ao gover nador de Hamp shire, na Ingla terra, 'tomo u desta circum stanc ia 'o
nome que ~inda conse rva como · Estad o Fed~rativo .
da Gran de União do Norte . _(NE\;<,r-HAMPSH.IRE). 11
CAPITULO

XLIII

15. Estabelecúnento da adinúústração na A11ter·ica.
c) Colonias inglezas. ·T entat ivas da H ollanda
. 1. Por esse tempo (prim eira metad e do secuia XVII ) conco rnam corri os inglez es na Ame- .,
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rica do Norte, al·ém dos franceze s , os hollande~es
e os suecos. Em 1609 já Henriqu e Hudson ( mglez, mas ao serviço da Hollancla) descobre a
bahia e o rio que ainda lhe conserva m o nome. Organizou-se uma companh ia para coloniza r aq~el
las terras, a que se deu o nome ele N ova-Bel gtca;
e numerosos aventureiros traslada ram-se para . a
A merica. Sobr-e a f oz . do ri o Huclson foi construido o fo r te Amsterd am, e no interior , á margem clo·mesmo ri o, o forte Üré~nge; além de. muitos outros na babia D elaware e sobre o rio Connecticut. A poderosa Compan hia das I ndias Orientaes adquiriu mais tarde os privilegi as que haviam
sido concedid os á primeira empresa ( 1628 ) e tratou de dar impul so á obra iniciada, encarreg ando
um governad or seu preposto da adminis tração da
N ova-Belgica. ·.
2. No littoral da bahia D elawa re, hollande zes
e suecos encontra vam-se, entre os inglezes ao sul
e os franceze s ao norte. Os suecos fundara m ali
muitas povoações e applicar am-se sobr.e tudo á la- ·
voura ; e como os hollande zes se entr·egav am de
preferen cia ao commerc io, foi-lhes facil viverem ·
pacificamente nos primeiro s tempos. Mas não
tardou muito que se manifes tassem rivalida des; e
a luta formal começou em 1655, quando os suecos
se apodera ram d o forte Casimir a, um dos numerosos que .tinham sido levantad os pelos hollande zes na bahia 'Delawa r.e. O governa dor da NovaBelgica preparo~ -se ·e ntão para um desforço de
escarme nto; e com uma esquadr ilha atacou, quasi
de surpresa , os estabeJ.ecimentos suecos. Estes fôram obrigado s a capitula r, perdendo todos os fortes :e povoações que tinham na bahia .
. 3. O governa dor da Nova Belgica foi , entretanto, generoso com os vencidos : · permitti p-lhes
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que co nti nu ass em a viv er na
colonia, co mt an to
que, reconhecei1do a so be ran
ia ela Ho lla nd a (en tão
RE PU BL ICA DAS SE TE
PR OV INC IAS UN ID AS
)
se
co nse rva sse m obedientes ás
leis e ás ·au tor ida de s
estabelecicl,as. Es ta co rdu ra
e gener'osiclade elo go ve rna do r cl~ram como fru cto
o co ng raç am en to de
sueccs e hollanclez.es. E tão
co mp let o foi esse congra ça me nto , qu e un ido s e
soliclarios fic ara m os
colcnos elas du as nacio na lid
ad es co ntr a os inglezes , Cf\te pelas viz inh an ças
co nc orr i am com elles
na co nq uis ta elas me lho res
pa rag en s. - Po r sua
pa rte , nã o podia m os inglez
es vê r com bons olhos
aquelles comp eti do res , tem
íve is 111ais pela act iviclade e pelà perse ve ran ça
com q ue pr oc ura va m
ap rov eit ar as ~exuberancias
da qu ell a zon a, do que
pe la su a for ça .
4.. E tan to os im pre ssi on ou
o esf or ço dos hollan de zes e sue co s na ba hia
Delaw are, e o pe rig o
em qu e os pu nh a a viz inh an
ça, nã o só des ses con,c ur r.en tes , como do s f ran cez
es ao no rte e a !oeste,
qu e os colonos da No va
In gla ter ra de lib era ram
faz er en tre si um a lig a ou
co nfede raç ão de pro vín cia s, co mo se tin ha fei to
na H oll an da . Pa ra
isso co nta ram as div ers as
co lon ias ing lez as com
o pleno ap oio da me tro po le;
tan to ma is qu e o go ve rno bri tan nic o nã o ha via
rec on he cid o áq ue lla s
po ten cia s ú1.t 'rus as o dir eit
o de se ap os sar em da qu ell as ter ras : Es sa pri me ira
co nfe de raç ão em qu e
se all iar am de fen siv a e off
en siv am en te as co lon ias
do :rvfassachusett, élo Co nn
ect icu t, do Ne w- Ha mps hir e e elo Ma ine , pa rec e
ma rca r de sde aquelles
·te mp os a lar ga ori en taç ão
po liti cá e social qu e to-,
ma va aq ue lle no vo ag rup am
en to, destina~o a as. so mb rar log o o mu nd o ·pel
o seu im me nso vig or em
tod as as esp he ras da ac tiv
ida de hu ma na .
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5. O pacto assignado entre aquellas colonias

dispunha ·a obrigatoriedade de soccàrro geral a
·qualque;. clellas que fosse invadida e instituia uma
assembléa ele representantes, para curai: de todos
o·s negocias ela paz e da guerra, legislando dentro
das leis ela .m ãi-patria. Essa assembléa .celebraria
suas sessões na capital ele cada colonia sucessivamente. Fo rtalecidas por essa liga,_as populações da
Nova-Inglaterra sentiram · crescer os s.eus i4.eaes
e renova r-se intensamente a corag-em com que· haviam ' começado na America a s~a nova vida. Foi
enorme, prodigioso mesmo o incremento que tiveram as numerosas cidades já fundadas, de onde
a activiclade infatigavel e o esforço triumphante
dos colonos ampliavam-se pela vastidão do continente. Sem se inquietar·em mais ela· vizinhança '9e
competid~res ou de inimigos, fôram multiplicando
por toda parte o numero de povoações, e abrin-do
caminho para todos os rumos.
6. Emquanto -os hollandezes e súecos assentavam tendas no littoral da Delaware, e1les encravavam na Chesapeake, entre aquella bahia e a colonia da Virginia, novo estabelecimento que re.cebeti o ·n'ome de M ár)1land (em honra da rairiha ·
Henriqueta Maria). Si r George. Calvert, primeiro
barão de Baltimore, já ' havi~, mas · inutilmente,
tentadà- fundar uma colonia de catholicos em
Terra-Nova, e dep·ois nas paragei1's onde se formou â Virgínia. , Tendo fallecido em 1632, seti
filho, · Cécilius Calvert, zo lord. B~ltimore, cónseguiu executat: o seu antigo projecto de estabelecer
(no territorio que para esse fim tinha Carlos 'I
concedi dÓ a Sir George, na 'bahia 'de -Chesapeake)
a · sonhada colonia. Foi Leonardo Calvert, irmão
· de Cécilius, o chefe da expedição e o primeiro go:.
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verna:dor·de -M ary lan d, tor
na da logo um a das
mais importantes províncias
do domínio britannico na America.
·
7. Calvert tro ux era cêr ca
de 200 homens.
Formou-se logo a pri me ira
po vo açã o sob. o. nome
-de Sa nta M ari a, e em seg uid
a lançam -se os fundamentos da villa que mais
tar
.á gra nd e e rica cidade de Baltimde dev ia tornar-se
ore, a 22 kilometro s da bahia, sobre o fio Pa
tap sco. Ca lve rt lia
admFnistração da éolonia deu
pr ovas de alto tin o e
p.rudencia, e so bre tud o ele um
espírito de jus tiç a
que nã o era commum naquel
l-es tempos. F oi elle
que iniciou o sys tem a de co
mp rar ao s indios, em
vez de ex tor qu ir- lhe s, as ter
ras de qu e pr-ecisavam
eis irrimigrantes: equit~tiva
e sab ia medida, seg uram en te tlfl?a da s que . expli
cam ·o socego em que
sem pre esteve a colonia, liv
re de hostilidad es da
·pa rte dos na tur ae s.
8. O vasto e ·ra pid o desen
volvimento da s colonias inglezas começava a de
sp ert ar tod a a solici- .
tud e da In gla ter ra; pois até
·en tão , quasi que se
lir nit ára -ella a faz er concess
õe,s a em pr·esas coloniz ad ora s ·e me"rcantis. Se me
lha nte solicitude tor nou-se um a preoccupação ins
tan te no esp íri to .de .
Ca rlo s II, cu jos int uit os de
ex pa ns ão colonial se
explicam pela necessidade de
recommenda.r-se a
seu s subditos. Es te mo na rch
a começou pela .liquida çã o dos direz:tos e.xclusiv
ós da Gr an -B ret an ha
so br-e os ter rit ori os que 'a
Ho lla nd a est av a occu pa nd o .illegitimamente. Pa
ra isso, concedeu a
seu irm ão , o du qu e de Yo rk
e Al ba ny , a zo na ~om
pre he nd ida pela N.ova-Belg
ica, en tre o Hu ds on e
o De law are . Or ga niz ou -se ,
po rta nto , um a esq ua dr a sob o coim11ando de Si
r
Ro be rt Ca rr; a qual,
a 19' de Ag os to de 1664, se ap
res en tou na f.oz do
Hu ds on , dia nte de Ne w- Am
ste rda m.
,.
I

.
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·9. Ainda gover nava a Nova -Belg ica aquel le

mesmo Stuyv esand que havia subm ettido os sueco s
. da Delaw are; e este, no prime iro mome nto, quiz
oppôr algum a resistencia-á intim ação do comm anclante in~·Jez ; mas achando-se despr ovido de sufficientes recurs os de ·defesa, e até coacto pelos proprios habita ntes, teve de capitu lar. De posse da
praça principal, os in_g_lezes subira m o rio e apode raram -se elo f orte Orang e. Ao mesm o tempo ,
ataca ram os demais pontos fortif icado s da ~aliia,
cuj os habita ntes rende ram-s e imme diatam ente.
Apres saram -se os ingle.zes a entra r em comm unicação. com os indíge nas ; e aprov eitand o-se da animosidade que nutria m estes contr a os hollan dezes ,
fi-zeram logo alliança com os princi paes chefe:s de
tr1bus. N ew-A mster dam tomou então o nome de
Nevv-Yor k e o f orte Orang e o de Alban y. Esta
conquista f oi homo logad a pelo tratad o de Breda ,
em 1667.
CAPIT ULO

XLIV

16. Estabelecimz,ento da ad11únisf1'açâo na Amer·ica.
d) ·colonia s 1:nglezas
1. Notav el desenvolvimento tomav am, por-·

tanto, as colonias inglezas, e <:~-rripliavam-se na
Amer ica extrao rdina riame nte os domín ios da
Gran- Breta nha. Ao passo . que se aposs avam· das
terras situad as ao sul da Nova -Fran ça (para onde
as suas vistas não cessav am tambe m de vol-tar-se)
' encam inhav am-se com o mesm o afan para o su)·da
Virgí nia e inicia vam a colonização da Carol ina,
onde aliás já um secuio antes ( 1562) ·tinha m ten-·
tado estabelecer-se uns . franc ezes ' protestant~s,
. dali expul sos, como já v1mos, pelos hespa nhoes . ·
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Nã o ob sta nte o di rei to que
su pp un ha m ter estes
áq ue lla s ter ras ~descobertas
em 15 12 po r P once
qe Lé on ) Ca rlo s II as co nc
ede u a div ers os va ssallos seu s, c~m a un ica rés tri
cç ão de qu e · á Ing later ra fic av am res ervad os os
dir eit os de sd'bera nia .
2. Em 16 76,. W illi am Pe
nn ad qu iri u a pro pri ed ad e de gra nd e pa rte
da s ter ras de N ew Jer sey , ao no rte de . D ela
wa re. A li est ab eleceu
Pe~n um a va sta col on
ia de Q·uak en . A pri nc ipi
o
foi mb ito hostilizacla na me
tro po le; ma s af inal,
em 1681, Ca rlo s II, recon
he cid o ao s se rviços que
lhe ha via pre sta do o pa i de
W . P en n na co nq ui sta
da Jar:n aic a ( em 16 55 ) co
nced eu ao f a mo o ch ef ~
de pro fug os qu ak ers a ·pr op
ri·ed ad e elos va stos t errit ori os en cra va do s en tre as
colonias de Ma rylan d,
de Ne w- Yo rk e de Ne wJe rsey. \ iVilli am Pe nn
tor no u-s e en tão inf ati ga ve
l na ad mi ni str aç ão da qu ell as ter ras , ás qú aes vei
o a .lig ar seu nome. Pa ra
ali aff lui ram im mi gra nte s
ás ch usm as , h om e1Ú de
tod as as cre nç as e de tod as
as condiç ões ~ di spo sto s
a tud o co ns eg uir pelo. tra ba
lho .
3. W . Pe nn , ·d esd e com eço
, de u um a org an izaç ão de mo cra tic a á su a co
lon ia ; e ass im qu e ch e. go u á Am eri ca , on de foi
rec eb ido po r t od os os co lon os da s viz inh an ça s co m
gra nd es de mo ns tra çõ es
de · jub ilo ; arr eg ro u o qu e
era ma is iri dis pe nsavel ,
e de u pri nc ipi o a'o lev an tam
en to da cid ad e de Ph ilaclelphi·a, a qu al de sen vo lve
u-s e co m esp an tos a
rap ide z. Es ta im po rta ntí ssi
ma co lon ia, · fun da da ·
sob as vis tas e pe la sol ici
tud e de um ho me m alt ame nte ma gn an im o, co nst itu
iu- se· um asy lo seg uro
pa ra os ·pe rse gu ido s de tod
as as rel igi õe s, e pa ra
os clesesp.e rad os de tod as as
na cio na lid ad es. Al i se
en co ntr av am hollanclezes,
fra nc eze s, all em ã·'es,
sue co s, inglez.es,· pe rfe ita me
nte co ng raç ad.o s pelo .
r. •
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vo- Mu ndo a sua
sen tim ent o de que tin ham no .No
pat ria commum.
o command~
4. Em 1732, um a exp edi ção , sob
as ter ras que . f i~
de Jai me Og leth orp e, colol)ÍZOU
rid a, e que tom~~
cav am ent re a Ca rol ina e a Flo
e de Ge org ia, em
ram ma is tar de ( 177 2) o nom
a, por tan to, tod a
hon ra do· rei Jor ge III . - Es tav
eri ca do . No rte ,
a par te da cos ta ori ent al da Am
ás fro nte ira s ~a
desde a ant iga N ova -Fr anç a até
es. Em 'cê rca de
F l ricl a, sob o domínio dos inglez
dad as nun i1r osa s
seCLtlo e me io, ach ava m- se fun
nta va dia a dia _;
cid ade s, cuj a imp ort anc ia aug me
or ; est abe lec ida ~
abe rto s cam inh os par a o int eri
e era pos sív el;
navega ção cos teir a e flu via l ond
as, off ici nas ~
Ct-eaclas um a inf ini dad e ele fab ric
a gr~ ssa cor ren te
est abelec imentos agr íco las ; e um
age ns. enc am iele imm igr açã o par a aqu eiia s par
tro s pop ulo sos · dq.
nha da, par tid a elos ma ior es cen
XV III , cal cul ava Eu rop a. P or meiados do seculo
iez as em ma is de
se a população das colonias ing
.
um mil hão de almas.
sso · das colo~
5. En tre tan to, o me sm o pro gre
fec ho da collisão
nias res pec tiva s apr ess ava o des
primeiros~ tem pos ,
em que tin ham Jic adó , eles dos
rria s que se di"spu~
as dua s gra nde s pot enc ias ma riti
da Am eri éa d<;>
tav am pri nci pal me nte a posse
?
i-e a Fra nça
N art e .. A riv alid ade sec ula r ent
nte por con sta nIng lat err a, aff irm ada ma,teri'alme
lec tir- se rias colotes con flic tos , vin ha s·em pre ref
de dir irrt ir-s e denia s ; até que che gou -o mo me nto
o. Já a InglaterrÇt
fin itiv àm ent e a lon ga com pet içã
Ac adi a. A Fra nça ,
tin ha, _em 1713, con qui sta do a
(po is que est es fô- .
ou ant es os colonos fra nce z·es
des aju dad os da
ram sem pre qua si int eir am ent e
spe rar o Ca nad a
res pec tiv a me tro pol e) faz iam ·pro
eri or até ·o ma r do
e tod a a imm ens a reg ião do int

e
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· Mexico. A ' medid
a qu
riquezas naturaes do e explorav am . as gr an de s
vastíssimo te rr itori
m a a enorme baci
o
a do Mississipe, ex que fó rtendiam-se,
ta nt o pa ra Ioeste -.c
om
do-se com .os colono o pa ra o oriente, en co nt ra n-s
v.éz, do Iittoral av an i'ngJ.ezes, os quaes, po r sua
ça va m pa ra o ce nt
ro.
6. A s expedições
pa
rc
ia
es
,
qu
e
os colonos da
V ir gí ni a e de ·ou tr
os pontos h a viam
f ei to se m resultado contra os fr
ancezes da L ui sian
a, pa reci am
ab'rir á In gl at er ra
o caminho qu e tinh
a el la ele seguir, an im ad a sobr
etudo pela fr ouxa
polí ti ca ela
F ra nç a na A m er ic
a, tão fr ouxa polít
ic a e impre"'
· vidente que deu lo
go como fr uc to a
pe
rda ele qu asi
todas as su as poss
essõ
ingleza ·conquistava es . E m 1745 , um a esquad ra
os estabelecim en to
s do CaboB re tã o, inte~cepta
ndo as si m as
co
m
m
unic ações elo ·
C an ad á com a met
ropole. Algum tem
po depois, a
gu er ra dos . Sete-A
nnos ( 1756-1763 )
deu Jo ga r a
novos intentos da
G ra n- B re ta nh a co
nt
ra os domínios da F ra nç a. E
m 1759, um corp
o de ex er ci to·
de 10.000 homens,
sob o commando
do general
W ol f, desembarca
no Canadá. O va
lo
ro so m ar echal marquez de
Montcalm de S a_int
-V ér an of fe receu-Ihe combate
na planície
B ea uf or t, ju nt o
de Quebec. A acçã
o tr av ou -s e ar do
rosa , e a
victoria coube aos
inglezes, mas cust
ou
ambos os chefes in
a vida a
imigos .
·
7. O s fr an ce z•es:
sob as or de ns de
G as to n, duque de
Fra:nçois
Levis , conseguem
re ti ra r-se pa:ra
·M on tr ea l, ·onde se
fo rt if ic am , dispos
tos a um a re. si st en ci a tenaz ·a
té que "lhes chegas
se
m ela E ur op á
os re fo rç os ~espera
dos. T en ta ra m
mesmo re co br ar
a capital, e talvez
houvessem qs ingl
ezes pa go bem
caro' a su a audaci
a, si nã o tives·sem
si do soccorridos po r no va es qu
ad ra . Fo rç ad os , ·p
oi
s, a le va nt ar
o cerco de Quebe
c, co nc en tr am -s e
os · fr an ce ze s

de
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. mu ro s di rig iu -se a
em M on tre al, co ntr a cu jos
na da valeu a co ns tan cia
acçao dos invasor~s. De .
br ev e a ren diç ão to rheroica elos sit iad os :. em
em tal co nj un ctu ra ,
nou-se inaeliavel. M'esmo
ula çã o com tod as as
Levis con.s·e gu iu um a ca pit
foi as sig na da a 9 de Se-:ho nr as ela gu err a, a qual
de s e gu ar ni çã o reti-:tembr o ele 1760. Au tor ida
a Eu ro pa , ab an do na nd o
ra.ram-se em seg uid a pa ra
.
ça .
aos inglezes a No va -F ran
ibr
do os inglezes .
8. Ha via m, pois, começa
de ex pa ns ão co~nial
lha nteme nte um a nova era
com est e gr an de eXjitG.
na America. En co raj ad os
ige m- se elles co nt ra as
ele seus velhos intentos, dir
en tão lig ad a ~ Fr an ça .
possessões ela H-espanha,
quasi tod a a ilh a de
Em 1762 apoderam-se de
e investem co nt ra as Fi -;Cu ba ,ao mesmo tempo· qu
da s su as riv ae s all iad as .
lippinas e ou tra s colonias
63 , reg ulo u de fin iti va O tra tad o de Pa ris , de 17
pelas arm as . A Fr an ça
mente o que se ha via fei to
so br e o Ca na dá , a
renunciou aos seus dir eit os
e o cu rso do M iss iss ipe
Ac ad ia e o Ca bo -B ret ão ,
ha div isa ria do s do is do foi determinado como lin
. A' He sp an ha for~m
mínios, fra nc ez . e br ita nn ico
pin as , em tro ca da s
res tit uíd as ·Cu ba e as Fi lip
Fl or ida ao s inglezes. E
quaes en tre go u, porém, a
de a Lu isi an a ao s he sain da a Fr an ça ( 1764) ce
to da pe rd a da Fl or ida .
panhoes, como res arc im en
In gl ate rra se nh or a de
9. Es tav a, po rta nto , · a
e ric a do No rte , e. h~- ·
tod a a co sta oriental da Am
a a av an ça r pa ra 0
bilitada , ou . an tes pr ov oc ad
cif ico.. - Al gu ma s ou occ idente até o oceano Pa
Am eri ca pó de -se diz er
tra s colonias cr·e ad as na ·
ru sso s de sc ob rir am em
que nã o -têm his tor ia. Os
, as ter ra s de Al~ska
meiados do seculo XV III
alg un s estabelecimen~
onde só em 1799 fu nd ar am
mp an hia de co mmer _
tos, arr en da do s a um a co. .

cto. ( 1} En tre as poss
essões di na m ar q.Úeza:;,
a
m ai s va sta si bem que
nã o a m ais aproveitave
l, é
Groenlandia, de sc ob er ta
no · seculo X po r islan
dezes. Fô ra ·a .Principio
colonizada, e com al gu
m
·successo, po r no ru eg ué
ze s, m as quasi in tei ra m
en te
ab an do na da em 1348,
pa ra só de novo ser ca
costa
occidentitl) co lo ni za da
em 1720. Os ·poucos
es ta belecimentos fe ito s no
lit to ra l lim ita m -se á in
dustri a da pesca e ao co m
m er ci o de pelles, e não
tê m
g~ande ím po rta nc ia .
- A Ho lla nd a, ·a pe sa
r dos
, seus 'tenazes es fo rç os
, ficou ap en as co m al
gu
m as
da s pe qu en as A nt ilh as
e com a Gu ya na respec
tiv a,
cu ja co lo ni za çã o só in
te re ss a á hi ste ria pa rti
cu la r.

a

(1) Esta possessão
foi ven did a aos Est ado
s Un ido s em 1867.
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SYNTHESE DOS GAPITULOS DA SEGUNDA PARTE
XII. - Tradições c conjecturas sobre a cxistcncin do Novo Mundo.
As t radições s obre a exis tencia 'de novos mundos para o Occidente,
co nsta ntes, c mbot'a vagas, des de tempo~ imn1emoriaes, reaviva clas durante a idadt! m édia pela preoccupação de a lguns marítimos e ~obretudo
pelo g r a nde impu b o que tomava a s ciencia da navegação crearam ,
no seculo XV, uma cspccie de obsessão no espírito agitado ,1aquella
época .

XIII.
Christoviio Colombo c seu projccto.
O genovez
Christovã o Colombo, concretizando num vasto projecto os presentim entos c as idéas daquelle tempo, ao cabo de longos esforços e de uma
c!oloros a série de decepções pelas, côrtes da Europa, consegue a t>rotecção da Hespanha para o :;eu grande emprehendimento.
·XIV. O descobrimento. O governo hespanhol entregára a
Colombo tres naus : e este, havenuo partido de Paios no dia 3 de Ago3to
de 1492, cheg ava, á custa de f é sobrehumana, de inqt:.ebrantavel perseverança e de prodígios de heroi~mo, a uma das Antilhas no dia 12
de Outubro do mesmo anno .

'!
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XV. - Colombo c o Novo-Mundo. - Pela manhã desse para ·nempre memoravel ·12 de Outubro desembarcam, portanto, os hespanl;loes
em t erra do s onhado novo mundo, numa ilha que os naturaes chamavam
Guanahani c a que o almirante poz o nome d~ S . Salvador'. Em ue. guida, Colombo descobre Cuba, Haiti · e outras ilhas, e volta a dar conta
da sua missão á rainha Isabel, a sua grande protectora . Logo victima
de calumnias e ingratidões , ainda assim o glorioso 'navegador, em
viagens st:.bsequentes, teve occasião de realizar outros descobrimentos
nas Antilhas e na America, Central: até que abandonado c 'curtindo
amarguras acerbas, falleceu e111 1606 .
XVI. Condições políticas, sociacs e economicas da E~ropa por
occnsi.iio do descobrimento da Amcrica. No Geculo XV a socied~de
occidental como que desperta convulsionada ' para os alvoroços da Renascença; e no meio das grnnues Cf!ergias que renovam o organismo
e;xhausto daque!la civilização, a noticia do descobrimento da America
produz um como vasto calefrio que abala toda a alm'a da Europa.
XVII. , I.
Reconhecimento e conquista do Novo-Mundo. ....,.
Estabelecido o governo das Indias Occidentnes em Hispaniola e depois em Cuba, inicia-se um período de afans desesperados de conquistas: nt:.merosns expedições üe aventureiros dirigem-se para ·~odos
os pontos onde ha· riquezas a: arrecadar e paizes a submetter. Entre 03
que tenu;_m a conquista do Mcxico, distingue•-se Cortez pelo exito de
seu

emprehendimento.

XVIII. 2. Reconhecimento e conquista do Novo-Mundo.
Apesar das resistencias que lhe oppuzeram os meicicanos, ao cabo · de
muitos combates e de incríveis e5forços, consegue Cortez entrar na grande capital do paiz, onde é recebido com muitas honras por Montezuma.
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XIX. 3.
Recon hecim ento o conqu ista do Novo.Mundo. Em breve~ porém . llS violen cins e os
abusos de toda ordem comm ettidos
pelos hespan h6es põem os indíge nas em
franca revolt a. Tendo -se Cortez ,
com tactic a e perfíd ia, apode rado d e· imper
ador, os mexic anos cercam -lhe
o pala~io, e chega m a obriga r . os hespan
hoes a fugir da capita l.
XX." 4.
Recon hecim ento c conqu ista do NovoMundo .
. Mas Cortez não se desillu diu; reorga
nizand o o seu exerci to, volta n pôr
'OJll cerco a capita l mexic
ana, c della cmfim torna a apoderar'-Gé,
e então defini tivam ente, fazend o prend er
e depois enforc ar a Guatim ozin .
"XXI. 5.
Recon hecim ento c conqu ista do NovoMundo .
A Inglat erra mand a exped ições pnra
a penín sula do Norte . Cabra l
descob re o Brasil . Dias de Solis chega á emboc adura
do Rio da
Prata . Magal hães passa do Atlan tico para o
Pacifc o pelo Sul e realiza a C prime il;a viagem de volta ao
mund o .
XXII. 6. Recon hecim ento o conqu ista do NovoMundo . .Balbo a projec ta explor ações para o
s ul na costa occide ntnl; mas não
conse gue. Pizarr o organ iza uma cxpedi~.ão e,
ao cabo de grand es
trabal hos em algum llS viagen s, chega
a Tumb és, voltan do em seguid a
n Panam á .
XXIII . 7.
Recon hecim ento o conqu ista do NovoMundo . Tendo ido ÍL Hespa nha. Pizarr o é encar
regado de r econh ecer e conqt..ista r o Perú . Aprov eitand o-se da dis cord ia que r e inava
e ntre os
Incas, logo que desem barca outra vez
em Tumb és. Piza rro dirige -.;e
á . eôrte de Atalib a, depõe e aprisi
ona o r e i indígena, ficand o unico
senho r do paiz.
XXIV . S.
Recon hecim ento e conqu ista do Nov()·
Mundo .
Come ça !l discor dia entre os conqu istado
res. Pizarr o manda execu tar
seu antigo socio Alm~gro . - O filho
deste assass ina a Pizarr o e tenta
domin ar, ínas é reprim ido . Ntmez reacce nde os odios, e é derrot
ado
por Gonça lo Pizarr o, e soffre a pena
capita l .
P edro de la Gasca
vem contra Gonça lo, vence- o e mand
a execu tai-o .
XXV. 9. ·Reéon hecim ento e conqu ista do NovoMundo . Valdiv ia explo ra o Chile e ali in icia
a coloni zação . Do Chile passam os hespa nhoes as cordil heiras
c ér;eon tram-s e com os explor adores do Rio da Prata . Portu gal mand a algum as exped ições
ao
Brazil e na Amer ica do Norte a Hespa
nha e a Franç a disput am-se a
priori dade da conqu ista.
XXVI . Prime iras immlg raçÕfl 'l. A sorte dos indigo nas.
As notici as que na Europ a se espalh
avam das fabulo sas riqi:.'Czns Que
os hespa nhoes recolh iaf!l no Mexic o
e no Perú escald avam as ~magina
ções e attrah iam avent ureiro s ás chusm
as . Na Americ~, os colono s
só cuidav am de fazer fortun a rapida
, explo rando as minas , em cujo
trabal ho empre gavam os índios com
deahu manid ade incrív el.
XXVI I. Incorp oraçã o dos raças indige nas
no organi llmo da
socied ade ameri cana. Com a entrad a dos missio narios christ
ãos melhorou um pouco a sorte dos índios
; mas o regim en que os padre s
estabe leciam nas reducç ões, si furtav
a o selvag em ao barba ro trato
dos colono s, tornav a-os fanati cos e servis
: de forma que a incorp oração
do indige na na socied ade histor ies
da Amer ica resent iu-se dos rnall!ll
devido s á conqu ista c ao regim en coloni
al.
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XX VII I. - O traf ico
dos nrg ros. Inco rpo raçada raç a afri can a.
o
- Uns acos sado s par a
o selo rias flor esta s , outr
os a succ t:.m bir_ no. tra~
balh o exce ssiv o das min
as, fora m os índi os esca
ssea ndo ; c entã o com
çou- sc a intr odu zir afri
~
can os. A raça neg ra,
por um mar ty:i o de
de trcs sccu los, inco rpor
mm s
ou·s e tam bem na s ocie
dad e am~r•cana. exe rcend o infl uen cia mai s
ou men os pro fun da nos
dive rsos pov os · que figu
ram no con tine nte.
XX IX. 1. Esta bele cim ento da adm inis traç ão
na Am &ic a.
Colo nia do Por tuga l. A ana rchi a em que a con quis ta ia
deix and o as
colo nias latin as ds Am
eric a acon selh ou logo
os gov erno s de Por tug al
e de Hes pan ha a /org
aniz ar a recp ecti va adm
inis traç ão.
de colo niza r os seus vast
Des eng ana do
os dom ínio s por m eio
de emp resa s par ticu lare
r esol veu o gov erno de
s.
Lis boa, em 1548 , cons titt:
.ir, par a toda a ,~osses. sÕ.o, um gov erno gera l
. Por esse tem po, che
gara m os prim eiro s jesu
Alg uns ann os depo is
ítas .
(166 6) os fran ceze s
esta bele cem -se na bah
Gua na6 nra ; e o gov erno
ia de
port ugu ez deli bera e
con segu e exp ulsa i-os ,
fund and o-se por esse tem
po a cida de de S . Sba
stiã o do Rio de Jan eiro
Mai s tard e tent am. os
.
holl and ezcs igua es ave
ntu ras no nor~e . Dep
da rest aura ção (164 0),
ois·
Por tuga l, forteme~te
apo
iado pelo esfo rço patrio tico dos colo nos, exp
urg a de intr uso s o jmm
enso terr itor io c rep rim
algu mas . revo ltas inte rnas
e
, c enc ami nha>_,;e defi
niti vam ente o pro gres
da colo nia .
so
XXX . 2. Esta bcle <:im ento da adm
inis traç ão na Am eric
n) Col onia s do Hes pnn
a.
hn. O gov erno hesp anh ol
creo u na Am eric a
qua tro vice -rea leza s, c
a esta s Gubo rdin ada s
mai s cinc o cap itan ias.
ledo dos vice -reis hav
Ao
ia tribl::'lal'il colle<:tivos
·· (aud icnc ias) nas pro
cias os inte nde ntes reae
víns e nas loca lidn des os
corr ege dore s . Tod a a
adm inis traç ão das colo
alta
nias era cen tral izad a
no Gra nde Con sl''h o
lndi as, com séde e'!' Mad
das
rid . K5.o obs tant e a hc;>a
inte nçã o do ' gov erno .
hesp nnh ol, as auto rida des,
a com eçar pelo o vice -rei
s, com met tiam gra ndes abu sos. Tae s abu sos
mov eram odio s entr e
os indí gen as, c con stan
tês revo ltas tive ram que
con ter os hesp anh oes.
XX~I. 3 Esta bele <:im ento da adm
inis traç ão na Am erir
b) . Colo nias de Hes pnn
a.
ha. - C01·tez não se
limi t.-\r a a apo dera r-s(
Mex ico: . assi m que se
' elo
sent iu senh or do imp erio
, trat ou, com infa tiga
acti vida de, de orga niza
vel
r a nov a adm inis traç ão.
Ape sar do., gra nde s serviços que pres tára ó.
Hes pan ha, viu- se entr
etan to Cor tez vict im'l
. calu mni ns tão . insi sten
de
tes, que o seu d~svalim
ento se torn ou ine,
Foi elle afin al sub stitu
·itav el .
ído por D . Ant onio de
Men doz a. Est e mo; ,tro
se bom adm inis trad or,
ue proc uro, ! gen har a
· con fian ça dos · indi~t~u
Fundot:.· ,na c.api tal do
n~.
Mex ico o prim eiro coll
c"le bre fran cisc ano Sab
egiÓ~ r.ob a dire cção
agu n.
do
XX XII . 4. Esta bele cim ento da odm
inist~ção na Am eric
c) Colo nias d~ Hes pnn
a. _
ha. - Mes mo pert urb ado
de deso rden s,
pros pero u rap1 dnm ente .
Mex ico
Em mei ado s do secu
0
M ·
lo XV II
.
cx1co, reco ns t ru1' da ó. euro
péa, já era uma gra nde
• a
de do
cap itai . c1da
tem po, com eçar am as
Por esse
cost as da Am eric a Cen
a ser vict ima s dn pira
tral
,
com
o
as
A
.
tari a · que flag ello u a
ll
do refe rido secu lo XV
ntll has ,
que
II,
es
mar
ca
J
esui
06
tas
Pelo
real '
.
f"
·
da Cal .ifor ma,
emq uan to 0 esp írito de
am a con quis ta P s ms
ind lzav
'f'
d
.
,
çoes tem eros as con tra
ac1
1ca
epe
n
os proce.sBoe da p l't' enc la Já fazi a 'f
.
""IID I estn 0 1 1ca colo n aJ.
1

,.
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XXXIII. 5. - Estabelecimento da. administração na Ameri.ca. d) Coloni.lls de 81.'3ponha. - As explorações de Heredia e de Quet;ada
na vasta . zona, . conhecida então 'por Terra-firme, levaram o governo de
Madrid a crear ali a vice-realeza de Nova-Granada, tendo como capital
a antiga cidal:le indígena de Bogotá, reedificada . Mais tarde creou-se ao
norte a capitania geral de Caracas, dependente do vice realeza de
Nova-Granada.
XXXIV. 6. Estabelecimento da administração na America. Colonlas de Hespanha. - D . Antonio de Mendoza, que tão habil se
havia revelado no 111exico, f oi in'cumbido de administrar a vice-realeza
cio Perú . Ali conseg~;.irn inspirar confiança aos p eruanos ; m as infelizmente fallec era logo, e os seus nuccessores . principalmente Francisco
de T61edo, · renovaram contra os infelizes desce nde ntes dos Incos as
barb~ridade~ da conquista . N os fins do seculo XVUI ainda uma formidavel revolução de indígenas ameaçou o domínio h espa nhol no Perú,
sendo a muito custo aplacada .
e)

XXXV. 7. Estabel ~cimento da admin istração na America .
Colonias de Respanha. N o Ch ile, desde principio, lutavam os
araucanios \lesespet:adamente contra os oppressores . Apesar disso, os
hespanhoes exploravam t odo o sul do continente ; e em quanto passavam
do Pacifico para o lado orient:l.l , outros exploradores entravam p elo
Prata, e fundavam uma nova província.
f)

XXXVI. 8. - Estabelecimento da admin istraç ão na America. ·g) ColoJ1ias de Hespanha·. Entra m os J esuítas no Paraguai , e t oda
a vasta bacia do Pra ta é reconhecida . Então o g overn o hespanhol divide
aquella dilatada zona em duas províncias a do Parag~;.ai e a de '
Buenos-Aires, s ubordinadas á vice-realeza do P e rú . Em 1776 foi creada
a immensa vice-realeza de Buenos -Aires, compc•hendendo, além da
provinci!l do P r ata, as do Chile, do Alto-Perú, do Paraguai, de
Tucuman e do Uruguai.
XXXVII. 9. - Estabelecimento da administração na America.
h) Colonias de Hespanha. Nas Antilhas creou o governo hespanhol
a capitania geral de Habana . Ali foi a conquista ainda mais c,ruel
do q!le no continente: em poucos a nnos estava quasi eliminada a
raça indígena. A escravidão africana foi tambem monstruosa nas
Antilhaa .
XXXVIII.

10. ' Estabelecimento da administração IUI. America.
As colonias da America nos seculos XVI e XVII
foram flagelladas · pela p !rataria, e sobretudo pelos fa'mosos fli~t:steiros,
que se fiz;eram então o terror principalmente das colonias h~spanholas.
Os {libusteiros. -

XXXIX. 11. Estabelecimento da administraçã9 na America.
a) . Colonias francezas. Emquanto n Hespanha se preoccupnva com
o Mexico
o Perú, a França e a Inglaterra disputavam-se a America
do norte e apoderav11m-se U!mbem de grande P!lrte das Antilhas. Os
francezes estabelecem a sua colonia · de Nova-França na bacia do São
Lourenço, de onde cont inuam 5uas explorações por todo o interior,
apossando-se da imme'nsn zona banhada pelo Mississipi e seus grandes
affluentes.

c
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Estab~Jecimf'nto da administração na Amerlca . XL. 12.
b) Colonias francezas. - ·Em prmc ipios do seculo XVIII tomou impulso a colonização da Luisiana; mas a França encontrava-se na America com a Inglaterra, e com a sua desídia foi se deixando despojar
pela

sun

poderosa

rival.

Estabelecimento da administração na America.
XLI. 13. Pelos fins do seculo XVI começam os inglezes
n) Colonias inglezas. a fundar a colonia dn Virgínia, na America do Norte .
Estab~>lecimento da administração na Am~rica. XLII. 14. A Virgínia, apesar das h ostilidades dos indíb) Colonias inglczas. g e nas . prosp erou rapidamente, e novas colonins f oram ft:.ndadas na costa
oriental .
Estabel~>cimento da administração na America. XLIII. 15. Os hollandeze s e os
Tentativas da Holanda. c) Colonias ingletlu. • u ccos tentaram tambem encravar colonias entre as dos ing leze,.., ; mas
n Inl.'(laterra tratou logo de liquidar nnque llas paragens o seu exclusivo
domi'hio .

Estabelecimento da administração na Amcrica. 16. XLIV.
Dn costa oriental extenderam-se os inglezes
d) Ccloni.ns inglezns. até n conquis ta da Nova-França, P em breve se v iram senhores de quasi
todn a m e lhor porção da America do Norte.

·.

PARTE TERCEIRA
Emancipação das ·colonias americanas

CAPITULO XLV

1. Situação geral da America.
1. Nos fins do seCL1lo XVIII, achava-se todo

o immenso littoral elos dois -oceanos sob o domínio
de tres nações da Europa. No continente septentrional, a colonização do interior·foi intentada logo
em seguida á das r-egiões da costa, coinquanto
fosse .ali mais tardia do que no sul a entrada dos
conquistadores. Na America meridional, invadida
logo após o descobrimento, a atção ·dos aventureiros limitou-se, durant·e muito tempo, á fita' marítima nos dois lados do continent~, a poucas zonas
elo centro animou-se a sua audacia; Em alguns
pontos, como grande parte do territorio central
Brazil, existem até hoje vastissinias regiões inexploradas e muitas inteiramente desconhecida.s,
ainda sob o domínio de numerosas tribus indígenas, que, acossadas elos littoraes, preferem .morrer ·'
insubmissas no desolamento das florestas a . aceit~r a civilização que se 'lhes impõe pela força. ·
· 2. A America do Sul estava dividida entre a
Hespanha e Portugal ; e a primeira destas nações
tinha ainda na do Norte o Mexico; e rias Antilhas
'
Cuba, Porto-Rico e parte do Haiti (logo perdida).
Na America .do Sul possuia a Hesp~nha as tres.

e
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.
vke-reaiezas: de Buenos-Aires, do Perú e de
Nova-Gr-an·ada. Todo 9 littoral d~ Pacifico achava-se sob {) exclusivo poderio hespanhol, portanto.
Conservava Portugal a sua immensa colonia do
Brazil, des do Oyapock ao norte, até quasi o Rio
da Prata, ao sul. Além da morosa colonização das
zonas marítimas, apenas fizeram os portuguezes
n"o interior, até aqueila época, as ·explorações i~
dispensaveis para assignalarem por a li a soberania
de P ortugal.
3. Póde-se calcular a população ele origem
européa naquella época em cerca de 14 a 15 milhões de almas; os mestiços talvez nun s 2 a 3 milhões, e pelo menos 4 milh_ões de negr os escravos.
Al·ém desta população, é preciso est imar em cêrca
de 1 milhão os zambos ( mestiço de negros e
índios) ·e os 1nulatos (mestiços ele brancos e negros) . Os indígenas puros foram desde principio
muito em clecaclencia, e em alguns pontos quasi.
chegaram a clesapparecer ele todo. Em geral, a raça
era dizimada barbaramente por um conjuncto de
causas que nunca desappareceram completamente.
Assim mesmo, reduzindo a uma quinta parte a populàção aborigena do tempo da conquista parece' .
razoavel a cifra de 12 a 15 milhões em que a avaliamos nos fins do seCLtlo XVIII. P ortanto, contavam então as duas grandes penínsulas da America
un1a população total nunca inferior a cerca de 35
milhões.
4. Esta população fixava-se no solo, procurando explotal-o mais ou menos proveitosamente. Além da concentração das numerosas cidades e
.villas, pouco a pouco as famiÜas de lavrador,es
espalhavam-s.e pelos ca.mp'os e florestas mais .afastadQs, ·em pequenos nucleos. A lavoura já tinha
grande i~p0rtancia e os pnnc1paes generos de
~
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cultura eram a canna de assucar, o café, o cacáu,
o chá, a quina, o tabaco, a jalapa, a baunilha, o
páo campeche, a copahiba, o anil, a cachonilha, o
milho, e uma infinidade de outros productos, que
em grosso eram exportados para a Europa, onde
as manufactura s tomaram, portanto, um incremento ext raordinario. Muitas plantas da Europa
e de outros continentes já tinham sido acclimadas,
como, além da ca.nna de assucar, do café, etc., o
-"
trigo, a vinha, a oliveira, o linho, etc.
5. Tambem se fazia em certa -escala a criação, mas quasi que só de animaes exoticos. Sabe-se
que os índios não criavam e não possuíam, portanto, especies domesticas, a não ser uma ou outra'
de pouco proveito. Os europeus Introduziram logo
o cavallo, o boi, o carneiro, o porco e outros que se
propagaram de maneira espantosa. Além . disso
melhoraram e desenvolveram muitas especies indígenas que se tornaram ele graride interesse. Como dissemos, os índios não .cuidavar:n da cria.:.
ção ; mas a caça era o seu mister ordinario, sobretudo entre as tribus errantes do interior. A invas-ão converteu o uso ou a necessidade da caça numa
especie de industria, da qual provinham os ·mais
valiosos elenientos com que contava o commercio
que os colonos precisavam de entreter com os indi- ·
. genas, e que nos fins do ::;eculo XVIII repr·esentava uma das mais avultadas verbas da éxportação.
6. Mas a industria mais generalizada e mais
compensativa em toda a America era incontesta~
velmenté a da mineração. Póde-se dizer que em
menos de tres secttlos, o Novo-Mund o havia abarrotado de ouro e ·prata os tres Estados que o haviam ·recebido em partilha. Nem mesmo approxi- '
mad~mente é facil dar uma idéa dos cabedaes que

'
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·a cobiça qos governos,. servida pela ganancia fe 1: 0 z
dos aventureiros, tinha canalizado amplamente
para a . H·espanha, a Inglaterra e Portugal e ante
cuja enormidade pareciam esses paiz·es de~confiar ·
da propria fortuna. Quando se corre os olhos ligeiramente pela estatística da exportação que se
fazja de válores colossaes em ouro e prata, o que
mais se estranha é que numa terra de onde se arrancava tão prodigiosa massa' de· riquezas, ainda
hbuv~ sse uma população com animo para as fad igas do trabalho agrícola.
7. Calcule-se que na America se encontravam
blocos de prata nativa de cincoenta libras ! No
· Haiti, logo nas p'rimeiras explorações, recolheu-se
de uns terrenos de alluvião uma pepita que pesava
de 14 a 15 kilogrammas. E m 1545 começou-se a
lavrar a inesgotavel mina de P otosi (na Bolívia)
e de 1547 a 1583, extrahiu-se della cêrca de 150
milhões de pesos. D e 1.556 até fins do seculo
XVIII, o direito do q-uinto real sobr·e a mina de
Potosi ascendia, segundo dados off iciaes, a
157 . 931 :123 pesos. Por aquella época, eram exploradas afanosamente grande numero de minas
no P.erú no Mexico e no Brazil. SÓ o Mexico for. '
necia em prata o dobro de toda .a producção da
Europa. A mina de Valenciana, propriedade de
uma companhia, occupava 3. 100 operarias conti~
nuamente ,e dava um lucro annual de cinco
milhões!
· 8. Mas o que se encontrou na plai1icie de Cineguilla, na costa or~ental da Amreica do Norte,
f~i ainda/ mais assombroso. Faziam guer~a os
. hespanhoes contra os índios da California, sempre
·infensos aos invasores, e foram tão felizes .. que,

I !
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além de os haverem submettido, descobriram uma
explanada, de cêrca de 14 leguas de extensão, coberta de pedaços ·de ouro até de 16 poHegadas de
espessura, e em tão grande quantidade que não era
preciso desm~stwral-os da terra. - ;Imagine-se,
portanto, que thesouros fabulosos não recolhiam
annualmente as metropoles das colonias americanas. Affirma um competente que si se chegasse a
extrahir, mesmo em parte, a prata dos J\ndes,
este metal viria a substituir o ferro em Irmitas
a pplicações !
9. No Brazil, sobretudo na zona temperada·,
não ha um recanto de terra que tivesse sido co~
nhecida naqueles tempos, e de onde não se aproveitasse algum mineral. Calcula uma estatística
muito citada que a produeção de ouro ·annualmen.:.
te se elevava a uma somma superior a oito milhões de francos. E o que é de notar é a desproporção entre a prata e o ouro nas ·duas band~s do
contio·ei1te: emquanto no Brazil era mais abundante o ouro, no territorio dos Andes, a quantidade de. prata era incomparavelmente maior. Só
na intendencia de Lima, en1 1791, estavam sendo
exploradas pet;to de 200 minas de prata, e apenas
4 de ouro. No Brazil, além do ouro, constituíam
o diamante e outras pedras preciosas grande fonte
de riqueza. ·- Póde-se avaliar - · sem por em
corpputo o que ainda estava desconhecido (pois
que ai~1da hoje ha riquezas mineraes inexploradas
~m toda a Ame rica) ·- que o ouro e a prata que
naquelle tempo forneciam as minas do continente
representavam quasi dois terços da prata e ouro
que fornecia o resto do mundo!
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CAPITULO XL VI

2. Situação geral da America
-

1 • .Ao lado de um progresso economico fun-

dad.o na acquisição facil da riqueza ( tanto mais
fa:ctl quan~o a par da feracidade inesgotavel das
_mmas havia o b~aço poderoso do africano applicado na exploraçao das mesmas) o desenvolviment~ das condições sociaes fazia-se de maneit'a
muito exc·epcional. Politicamente, as colonias cada
v-ez ma"is jungidas viam-se ás respectivas metropoles, feita uma justa restricção quanto ao systetema bt:itannico, muito mais liberal e mais sabio
do que aquelle que punham em pratica a Hespanha
e Portugal. Assim, emqua nto nas colonias inglezas a situação social e política era superior talvez
á da propria metropole, nos domínios de Portugal
e da H:espanha dava-se exactamente o contrario:
a distancia em que se viam, da séde da autoridade
suprema, tornava os abu sos da força mais incontinentes e irrepressiv-eis; e o colono hespanhe>l, como o portuguez, era mais vassallo talvez na America do que tinha sido na Europa.
2. As colonias inglezas faziam lembrar as
antigas colonias gregas do occidente, formadas
por uma população de profugos, e - constituindo
para essa população - acossada da patria por
invasões ou por discordias civis -. - um seguro refugio, onde se abrigava o velho espírito ~a. !i~er
dade hellenica. Nas costas da I tal ia e na S1c1lta, os
que em
gregos eram mais felizes como colonos
Athenas como cidadãos. Para as colomas gregas
não se trasladavam intactas as instituições políticas da mãi-pat_ria: nem a soberania da· Grecia ia
até aJ,ém dos mares, e os immigrantes, ao assenta-
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rem as suas tenda s, come çava m uma socie dade
nova , por assim dizer. - Os ingle z·es fizer am na
Ame rica uma obra semelhante. Ao pôre m pé na
nova terra , o pensamento que os dirig ia tornava -os tão vigorosos e tão cons cient es das condições em que iam ficar , 'que elles com eçara m a
cons truir por si mesmos uma orde m de cous as
que não se modelava preci same nte pel o que havi a
.
na metr opole.
ezes
iri?gl
os
que
3. Isso não quer dizer , é claro,
na Ame rica f icava m logo indep ende ntes da Ingla terra ; mas a sobe rania da Gran -Bre tanh a apén as
proje ctava -se na Ame rica mais como um symb olo
ele protecção do que como um circu lo de ferro , limita ndo os direitos, · a vitalidade e as expa nsõe s
elas colonias. A metr opole nom eava · gove rnad or·e s; ·
,
mas estes não eram na admi nistr ação mais do que
r·eprese ntant es elo poder sobe rano , que dava m authent icida de aos actos prati cado s pelas ass·e mblé as
repre senta tivas das colonias. Essa s assem bléas ,
pócle -se diz·e r que exerc iam todo o gove rno; porque, prim eiro que tudo , se cons tituía m:. t:J.ão por
disposições eman adas ela metr opol e, mas· por espont anea deliberaçã o dos pr9p rios colonos - com
cujas deliberações o' gove rno de Lond res é que se
vinh a .s·e mpre conciliar. Taes assem bléas orga nizava m a admi nistr ação , proviaril a justi ça, e· até
os impostos só eram cobrados, e a guer ra só se
fazia , com o s·eu voto.
4. A cons tituiç ão ela prop rieda de terri toria l
foi uma elas prov as que tiver am de dat~ os colon os
inglezes de que na Ame rica a soci·e dade que · se
fund ava ia ser outra 6}Ue não a velha socie dade
tradi ciona l dos land-lords. Eram os hom ens · vin-elos ·l á do paiz dos latifu ndio s que lanç avam · : n~
terri ·Novo ~Mundo as base s de uma dern ocra cia

206

torial que ·em breve teria de causar assomb
1 . ~ .1
E
ro aos
~glds adores da( ~ uropa. Desd·e logo, foi-se divi-

dm

o a terra comprada aos indig·enas)
· 1
quenos : otes e estes entregues aos immigem pet
b . ·- d 1
ran
es
com a o ngaçao ·e avral-a. De sorte que todo lavrador, que chegava á America, no dia segu· t
·
.
.
se cons1"d.·e ra va pr:opnet.ano
e hgado
portantom áe
' · sorte
do helio e nco. pa1z que o destino lhe offere_
.
c1a COnJO nova patna.
S'. Um facto excepcional occoneu no NorteAmerica: a eliminação completa do indígena como
elemento ethnico. Ali não houve assimilação normal, nem o selvagem submeUeu-se: os invasores
excluíram os aborigenas. Acossados do Iittoral.
retiram-se estes para as fl orestas de !oeste e para
os desertos do norte. Assim, as raças indígenas
ali desapparecem, e sem deixarem vestíg ios que
possam ser conservados. Nem nos costumes, nem
nos USOS, nem na Jing~a poder-se-á amanhã COnf ··
tatar a minima influencia das antigas populações.
Os proprios nomes topicos são quasi todos inglezes: só persistem os indígenas que. não foi possivd
substituir,. - O mesmo se póde dizer em relação · ..
aos negros. A raça anglo-saxonica é, · portanto,
de uma immunidade que resiste ao mais longo e
intimo contacto. Resta saber · si é isto um signal
de superioridade ·ou do contrario.
6. Quasi todos ·.os pensadores attribuem o extraordinario successo das colonias inglezas .-ás
energias nativas da raça; mas ao lad~ dess~ cau~a
fundamental dir·e cta e permanente, e preciso por
em calc~lo ;~lo menos duas causas accidentaes
bem poderosas: 1a - a relativa inopia ou pobreza
mineral do sólo ·
a revolução de 1640 e as
. lutas de religião' na metropole. A pobt~ez~ :niner~l
. determinou que os colonos, desde pnnc1p10, cm-

·z· -
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dassem de ex pl or ar a sei
va pr od uc tiy a . d~ . solo,
e
·f un da ss em logo a pr os
pe rid ad e na agn~ultu
ra
_,
como fiz er am in va ria ve
lm en te todas a s soc~ed
ade~
c1u e se encrr andecêram.
O t·emer os o co nf hc to
o
de
co nsciencias
.
na metro pole, du ra nte
m a1s de um
sec ul o, deter m in ou po r
su a vez a em ig ra ção ex~
:..
cta mente ele element os
dos ma is sã os pe las qu
ah 7
clacles mo ra es - qu er
diz er dos hom en s qu~
a
lut as ele semelh an te na tu
re za pr ef er ia m bu sc ar
em
ter ra Jin ginqua um r·eca
nt o onde pu de ssem cr er.
e
pe ns ar liv rem en te.
7. E' assim qu e os g
ra nd es pr in cip ia s qu e ti.
:
nh am de am pa ra 1: a no
va . sociedade qu e se
f
or ~
ma va na 'A me ric a do No
rte fo ra m o TR AB AL HO
·e
a L I BE RD AD E - am pl
am en te dese nv ol vi do·s
na
pr at ica , co mo se cont in ua
ss em a se r na pr at ic a tã
o
sobera nos como a s leis
ma is ge ne ric as e ab so lu
ta s
do universo moral. Se m
tra ba lh o, e sobr·e tu do se
m
o tra ba lho que se di rig
e co nt ra as re sis ten cia
s
da
na tu re za , na da se fa ria
nu m a te rr a qu e só of fe
rece ao homem a se iv a
pr-o du cti va . Do m es
m
o
modo que sem a ma is co
mp let a lib er da de pa ra
to das as cr en ça s e pa ra t
od as as opiniões , se ria
im possível se r livr-e 1~um
pa iz pa ra · on de af flu
ia m
sectarios de di ffe re nt es
cu lto s e ad ep to s de to
do s
os pa rti do s - ex ac tam
en te os qu e pr oc ur av
am
escapar á ty ra nn ia da s
consciencias · im pe ra nt e
metmpole.
na
;

. 8. De ~hegada na
Am er
os colonos mglezes for~ ica , pód.e -se di ze r qu e
m fir m an do um ac co
rd o
ge ra l so~re esses. dois pr
in cíp io s. Qu an do , em m
enos de vm te an no s de tra
ba lh o e so ffr 'im en to s
os
colonos da Vi rg in ia se
se nt ira m com fo rç as e'
co .
ra ge m ~or~l pa ra se un
ire m nu m a lig a de de fe
sa·
. a su a pn~eira as se mb léa
já pr oc lam av a ao m·esm
~
tempo a hb er da de de cr
en ça s,. ga ra nt id a a to do
s
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como primeir a condiçã o da paz da colonia. E á
n:_edida ~ue iam sendo fundad as, as novas· povoaçoe~ asstgna vam pa~to analogo . De fórma que foi
_asstm que nas coloma s inglezas, onde se encontr av~m seitas e partidos tão differe ntes, não produZIU lutas o pr·econceito religios o:
.9. Toda a existen cia daquellas agremi ações,
que começa ram no secttlo XV II a formar -se no
norte,· girou em torno dos dois princípios assigna lados: Por isso é que facilmente concebemos a explic.a ção dó grande segredo que deu ali o resultad :J
estupen do de uma vasta e assomb rosa civilizaç8.o
industr ial, que em menos de tres sec.ulos poude,
não apenas igualar , mas exceder mesmo as mais
vigoros as civilizações da Europa . Em New-Y ork,
em Philade Jphia, em Boston , vive incontestavelmente uma raça human a que sobrelevou, pela
·scienci a applica da, pelo trabalh o perseve rante,
peJa liberda de sentida e concret a c9m0 OS proprios
fáctos, a todos os heroism os que fizeram Londre s
e Paris.

•

CAPITU LO XL VII

3. Situação geral da Ame1'ica
1. Não se póde dizer o mesmo ela situa~ão em

que se viram e do subsequ ente desenvolvimento
das colonia s neo-lat inas. Para a Americ a hespanhola como para a Americ a portugu eza. tr.aladava-se,' com os colonos , o despoti~~1o ela pen~nsul'a,
dos
aggrav ado. horroro sament e atraves
.
. . _mar·es ·
Basta recorda r-se que a propna Inqmsi çao, com
.t odos os seus ~orrores e miseria s, ins~allava-se na
Americ a latina cincoen ta annos depois do desco..br.imento. O. immigr ante, passado s cerca de du-
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zent os anno s, quer dize r no seettlo xynr,.
via- se
aqui num a cond ição social e po~i.tica I~:fenor
~tal
vez áquella- a que h lgira na mai-p_atJ:I~. Os_
:::,et:s
bens, os eus dire itos, a sua pro pna vida
nao tinham a mín ima gara ntia . Anelava sob a man
opla
ela a utor idad e civil , e inte iram ente á mer cê
do poder eccle iastico. Des elo bisp o até os cura s
de -aldeia eles dos vice-reis e g over nacl óles até
os
alcaides e os meir inhos - todo o exer cito
de
funccional-i os que o tort uram e exp lora m em"
nom e
do r ei e em nome do ceu - cria vam para o
colo no
uma situa ção tão pavo rosa , que se não conc
ebe
como de tal situ ação cheg aram a sahi r gera
ções
altivas, com gran des imp ulso s para a plen itud
e da
vida .mod erna .
.
2. Em toda s as colonias hesp anho las e
port uguez as, um sub-solo riqu íssim o em min erae
s movia as ambições do imm igra nte. Só vinh a
para a
Ame rica o homem tan.g ido de espe ranç as
e preoccupações de fort una rapi da e facil. Nen hum
sentimento supe rior o anim ava: nem cren ças.
není
opiniões políticas , nem mes mo o sent ime nto
da liberd ade .O prop rio desp otis mo era acei tave
l si se
conciliava· com o inte ress e dom inan te no mom
ento .
Emq uant o para a Ame rica ingl eza affl uiam
famílias inte iras das mai s dist inct as do í·ein
o. homens laboriosos que só pedi am, ao salt~i- no
Nov oM un~o, um ·pedaço ele terr a f ecuncla - para
as·
colomas hesp anho las e port ugu ezas vinh am
em
.
'
regr~, a;·entu~e1ros ~- e.spe~ulador
es gana ncio sos,
e a .1111~.1graçao COnSIStia quas i excl usiv
ame nte
em mdtv1cluos ~o sexo mas culi no, e sem outr
o pen sam ento ~ue nao foss e o ele enri quec er dep
ress a e
sem r:nmto trab alho nos El-do1'ados que
os
attrahtam. ,_.
· HISTORIA DA AMERICA
I

15
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. 3. O resultado desta circunstancia é facil d
tinha de se fazer sentir na pro~
pna. constltmç~o da. sociedade futura .. Em regra
tal. ctr:t:nstanCia obn.gava logo as uniões desiguaes
e tllegttlm~s,. r.roduzmdo portanto o abastardamento ele mfmtdade de gerações, nas quaes entrav~-~, , por um lado o europeu com todos os seus
vtcws, e por outro lado o elemento .inclio·ena
·t·
o
c
tam bem ..o el-emento africano com todas as mi serias ela condição a que haviam sid o reduzidos. Não
eram , pois, correntes normaes de povos que se
mesclavam: eram , sim, conforme já vimos no capitulo XXVIII, parcellas estragadas e in fe riores
de· raças, que ao menos physicamente eram vig..Jr osas, mas cuja fusão em taes condições não po- .
deria dar um producto normal que representasse
as energias, a plena superioridade dos r espectiv o:~
factores.
4. E ' claro que nos referim os apenas á face
moral do phenomeno; pots quanto ao vigor
ethnico que se poucle conservar pela mestiçagem
parece que não seria permitticlo fazer o mesmo
juizo. No physico, o novo typo quasi nada perde
do que tinham as · raças intervertidas. - Entretanto, mesmo relativamente á face moral do phenomeno, talvez que se eleva reconhecer que no
mestiço, apesar de todos os grandes entraves que
impediram o aproveitamento completo das pre. ciosas energias da raça americana, salvou-se.
ainda assim muita cousa do espírito elo selvagem.
· 5. Con;o Ja vimos no referido capitulo
XXVIII é conveni-ente notar que na parte occidental do continente foi a incorporação da raça
americana muito mais completa do que no lado
orie1;tal. Nas costas do Pacifico deu-se ~~ã~ propriamente assimillação do eleme.nto md1gena

as~tgnalar,. P?i~
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mas uma verd adeira com plt:cação ) um
a co·nm.z.v :tão dos dois el ementos , o adv entí cio e
o abo nge ~
na. A

infl uenci'a do seg und o ele taes elem
entq s
f oi ali r)ro fun da , a tal pon to que em
mui to~ cas os
é cli H icil con stat a i· cla ram ente si pre
dom mo u o
elem ento advent ício. T ant o nos u sos
e cos tum es,
no car acte r . com o na con st itui ção ethn
ica elos povos elo Pat if ico, vão se encont ra r as
qua lida des
mai s resisten tes, emb ora d esf ig ura das
, elas ..?-n tiga s populações.
6. No lado ori enta l ela A mer i ca
do Sul , bem
com o nas A ntil has. hou ve. o u elim inaç
ão ou ass imila ção · com ple ta- que r d izer inco rpo
raç ão por
submi ssão ; e no m esti ço, fa land o ger alm
ente, pou ca cou sa f icou elo elem ento incli gen a ant
igo . A diffe rença a este r esp eito not ada entr e
os d ois lado s
elo con tinente é pro vav el que se exp li
que pelo diverso esta do ele adia ntam ento elos resp
ecti vos indíge nas. Os povos ant igos do Per ú
e elo lVIexico
ach ava m-se num g r au de civi liza çã o
que era sus cep tível de mod ific ar-se, · mas bas tan
te resi sten t·e
par a não des app arec er de tod o na civi
liza ção a que
se ia inco rpq rar. Na Am eric a orie ntal
dá. v a-se o
con trario : o incli o sub met tia- se ou era
elim inad o.
Alg uma s t ribu s esca pav am ao clilemm
a trem end o
emb renh ando-se 'nos sert ões .
· 7. Ent reta nto , mes mo no lado
do A tlan tico,
onde se deu assi mil ação pela con qui sta,
é inn ega vel que
a raça que des app arec ia dei xav a alo. .
uns ·
b
ves tlgw s nos cos tum es, nos uso s,, nq
pro prio car acter das pop ulações. O esp írito das selv
as mo rria .
a~ qualicl_acles esse ncia es e cara cter ísti
cas ~lo ame~
r~cano fora~1 .sendo elim inad as ; mas
sub sist em e·
?ao de pers tstlr por mui to tem po sio·
naes da sua
md?le -. tend enc ias,. pre juíz os, su~e
rstições _ ·
mm ta cois a dos clefeltos, vici os e virt
ude s que se

..
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fixara m na raça durant e o period o de clecadencia
marca do pela conqu ista. A propri a lingua dos indígena s ficava registr ada em numer osos vocabulos e dicções, sobret udo numa infinid ade ele nomes
topicos qu~ nun.ca desapp arecer ão. Em alguns
pontos ela Amen ca do Sul, as popula ções ci vilizadas prefer iam mesmo falar dial ectos ineli cret~as ·
e ainda hoje, nas campa nhas elo Rio Grand e el~·
PaSul e do Prata e até entre as cl asses cultas elo
.
raguai , fala-se o guaran y.
8. Portan to, o que se poderi a tal vez affi r mar
quanto á Ameri ca latina é que a nossa f ortuna e
a desídia dos govern os hespan hol e por tuguez nos
tempo s da conqu ista retard aram para nós outros
a phase indust rial em que cedo entrou a Ameri ca ingleza. Tudo aqui foi feito at1archicamente;
e si houve um plano da parte das metropoles · ou
. dos colonos foi o que se revelou no empen ho supremo de tirar provei tos immed iatos do solo. Ao
contra rio d9 que se fez desde princip io na Ameri ca elo Norte, a terra, nas possessões ele Portug al
e ele Hespa nha, era· entreg ue, não a lavrador~s,
m.as em. vastas extens ões a ficlalg o's e argent arios,
para que as explor assem a custa elo suor elo índio
e elo negro.
9. Os senhor es empos sados elo territo rio, muitas vezes, nem chegav am a conhec er as propi-ieclacles que tinham recebid o: manda vam á Ameri ca
prepOstos ele confia nça, par à as explor arem como
fosse de mais provei to. A princip io distrib uíam-s e
aos colonos, e até aos índios, lotes ele terras ; mas
isso. não ·signif icava que ficasse m elles propri etarios, ·pois o territo rio, salvo concessões especia~.s,
era consid erado como exclus ivo domín io da coroa.
~ Podiam apenas planta r nessas terras, e isso mes- ··
mo media nte o pagam ento elos direito s r·e aes; e
~
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Cluando falle~iam, voltavam as referid~s te~ras ao
regia domínio. - Tendo, portanto, si?o d~versas
as condições do povoamento na Amenca mgleza
e na America latina, diverso foi o curso do.s factos subsequentes, como teremos de ver.
CAP ITULO XLVIII

O regim.en colonial
')

1. Antes de proseguirmos, é preciso que demos uma idéa mai s ampla do regimen colonial
post'o em pratica pela Hespanha, regimen que não
clifferia essencialmente do adaptado pelo g9verno
portug uez. - A conquista ela America pode-se
dizer que não fo i obra ela Hespanha, mas dos
aventureiros que ella só tratava de proteger quando Ós via senhores de boa presa. ·Realizada a conquista ele diversas zonas do continente, o governo
hespanhol fo i extenclendo por toda pane a sua
mão de ferro. Organizou logo a administração
conforme já expuzemos em lição anterior, e nos
diversos cargos collocava systematicamente um
pessoal de todo alheio aos interesses elas colonias
e só tendo 'vantagens na escrupulosa fidelidade
com que se devotava a seu rei . Basta saber-se que
entre os cincoenta vice-reis que governaram · o
Mexico, não houve nenhum mexicáno e só um·
· delles nascido na America. Assim mesmo, os funccionarios abusavam com incrível desfaçatez, tanto das populações como da autoridaçle da Hespanha. Desde governadores e vice-reis até os infimos serventuarios - todos cuidavam sómente de
uma cousa, em prirheiro logar: ele enriquecer-se .
. .
2 o
• s vwe-re1s, pelo menos, nunca ·voltavam
da America sinão carregados de thesouros: Tra-
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ficavam de toda fórma, até com as proprias ordens que estavam encarregados de executar. Vendiam .tudo: a questão era de preço. Perante a sua
it:saciav~l a vid~z não havia coisa· alguma prohibtda ou tmposstvel, . si o pretendente se apresentava com as mãos cheias. E como os vice-reis, portavam-se tcdos os outros funccionarios , cada qual
na sua esphera. E ele tal sorte, que já se considerava uma grande f ortuna conseguir uma collocação
qua&quer na America. Não se queri a saber si o
emprego era ou não bem estipendiaclo; porque,
mesmo os não retribuídos valiam mais elo que a
pena. Muita gente chegava a paga r bem cai-o o
sacrifício de vir ás colonias prestar ser-v iços á patria sem remuneração alguma. Ora, os commerciantes, tanto ele Sevilla como ele Vera-Cruz, precisavam ele manter essa ordem ele coisas; e quando ela America iam queixas contra as iniquiclades
que se praticavam com · os povos, esses commerciantes put;ham em acção o seu dinheiro e o seu
prestigio em favor elos funccionarios com CUJa
connivencia precisavam ele contar.
3. O gov.erno ele Macl ri c! não ignora va a verc]ade do que se ia passando; mas .tambem tinha in. teresse em fechar ·os olhos aos abusos, porque os
vice-reis, para disfarçar os seus lucr os, augmenta··
vam tambem o real erario. Apenas, para fingir
·que dava ouvidos ás· queixas, o governo hespanhol
substituía frequentemente os funccionarios: o
quê, aliás, encontrava-se com os desejos dos n:esmos, porq'u e havendo enriquecido, o c~ue quena_m
era ir gosar na patria terra. - Imagme-se, p_Ois,
a que extremos chegaria a cobiça dos vice-reis e
ele todas as legiões de funcci'onarios que flagelfavam as colonias. Começavam-por arrendar terras
a veteranos da conquista ou ás chusmas que ulte-
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dormente vinham da Hespanha. Estes, p~ra. ar-,
rancarem das terras proveitos que os satisÍlzes. sem, precisavam de braços; e ent~o . adaptou-se
logo a providencia ele distribuir os md.ws, por cabeças como armento, pelos arrendatarws das terras. Quando, sensível á voz ele homens como .L~s
Casas, o governo .de Hespanha aboliu a escr.av1dao
dos índios, foi necessario importar os afncanos.
4. Em seguid~ vieram os tributos: o qwinto
.
'
sobre o rendimento das minas; a alcavala) ou Imposto sobre toda venda em grosso; o papel sellado,
o monopolio do tabaco, ela polvora, do chumbo,
elos baralhos, etc; tudo isso, sem contar o que cobrava a autoridade ecdesiastica. "Na maior p_a rte
do Mexico - diz C. Cantu (e portanto um historiador insuspeito) a capitação ascendia a onze
francos, fóra os direitos parochiaes. Era preciso,
por um baptisaclo, pagar-se dez francos, vinte por
uma certidão ele casamento, e tri.nta e dois, por
um funeral." O direito chamado de ú1du.lto (cru:<:ada) era pago de dois em dois a.n nos e regulavase o quantu.m, respectivo segundo a classe ou fortuna do contribuinte. O referido imposto era devido pela permissão d-e comer durante a quaresma
certos alimentos pt:ohibidos pela igreja. - Accrescente-se agora a tudo isso. as barbaras exacções,
tão foceis de imaginar, commettidas pelos agentes
do fisco, e por todos os empregados da administração e ·do culto; e ·veja-se que supplicio não seria a
vida para os povos da America. ·
5. Mais ·e stranho e odioso ainda foi um outro
recurso ele que se valeram as metropoles para augmentar s:m~re o~ seus proveitos: o trtonopolio do
COI11merciO, lStO e, - O direito exclusivo de comprar ,e de ~ender 11as colonias. Os navios mercantes so podmm ser despachados. de portos da Ame-.
)
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rica para po~tos da penín sula e vice-versa. Mesmo as merca dorias de outro s paizes tinham de vir
para a Amer ica por interm edio do comm ercio das
metro poles : elo mesm o modo na Europa, o commerci o estran geiro tinha de procu ra r entre os interme diaria s hespa nhoes ou portu guezes os generos produ zidos n'a Amer ica. Para estrei tar cada
vez mais o circul o ele fe rro em que se fecha vam
os povos ameri canos, impecliari1-se até as relações
comm<crcia es direct as entre uma coloni a e outra. ·
O porto ele Sevill a era o enti-e-posto geral e ui1ico
do comm ercio hespa nhol com as r espect ivas colonias. Ali, tinha o· g overn o os seus agentes, encar regaçlos ele visita rem os na vios á chega da e á partida. Tudo f icava, sob as vistas dos fiscae s: especie ele merca doria s,· época de partid a, camin ho a
segui r, até a equip agem . . .
6. Orà, esta colossal manobra deu prove itos
demai s. As indus trias lá na penín sula achav am-se
naque lles tempos muito imper feitas e atrasa das.
Além disso, havia m-se ellas resenticlo do enorm e
eles f a lq~1e ele braço s que lhes causa v a a emigr ação.
A conse quenc ia elos escan dalosos monopolios f oi,
pois, a impos sibilid ade em que· se viram logo as fabricas ele Hesp anha e de. Portu gal de satisf azer
as neces sidade s de um consu mo que se alarga va
extrao rdina riame nte t odos os dias. Diz um historiado r de nota que em 1545, os pedidos feitos da
Amer ica para a Hespa nha foram tão avulta dos,
que em dez annos de trabal ho não poder iam ser
satisf eitos. Em tal conju nctur a, não houve remedia si não . admit tir merca dorias estran geiras , mas
ach11ittil-as comci abuso , de forma que o fisco ficasse com a sua parte nos prove ntos. O gover no
não levan tou a prohi bição ; apena s conse ntia em
que as merca dorias estran geiras chega ssem á
4
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Ame rica sob o nom e de com mer cian tes
hesp a
nhoes.
7. Out ra med ida:_ odio sa a que reco rrer
am as
metropoles f oi a de ·pro hibi r nas colo nias a
~ult_ura
de certos prod ucto s, como a ~a vinh a e da oh
v.etra;
a mon tagem de cert as fabr icas , etc., de mod
v ·a
priv ilegi ar a prod ucçã o e as indu stria s ins.u
lares.
Mui tas vezes mesmo, a proh ibiç ão exte ndta
-se a
a o·eneros que não prov inha m das met ropo
b
les;
e
•
então a vant agem era obri gar as colo ntas
a . pa-o-ar impostos de entr ada ... - Este syst ema
o
absurd o, iníquo e vexa torio dav a resu ltad os .
nnm ediat os. O commer cio conc entr ou-s e em
pou cas
mãos e liber tou-se de conc urre ncia s·. Tor nara
m-se, port anto, os com1~1erciantes os unic os arbi
tros ;
r egul ador es de seus prop rios lucr os. Do
mes mo
modo que imp unh am o preç o ao prod ucto r das
colonia s, vendiam na Eur opa , com incr ivel
usu ra,
as mer cado rias que imp orta vam dellas. As
mes mas e aind a mai s crue is extor:-sões eram prat
icad as
com os cons umi dore s das colo nias , ond e os
gene ros revendidos dava m em regr a um lucr o de
duz entos e trez ento s por cento.
_
8. Com o dissemos, os func cion ario s enca
rregado s de pôr em mov ime nto todo este mec
anis mo vinh am sem pre da metr opol e. Evitava:..se
-com
mui to cuid ado adm ittir aos emp rego s até os
proprio s descendentes de eui'· opeu s que tive ssem
nas- _
ciclo na Ame rica . A cons eque nçia de tudo
isto é
tão natu ral e tang ível que escu sado seri a indi
cai- a
si não tivesse sobr e o dest ino dos povo s ame
rica nos uma · repe rcus são mai s vast a e mai s prof
und a
elo que á prim eira vist a pare ce. "O hesp anh
ol nas
colonias -- diz um hist oria dor - era. sem
pre · 0
mesmo homem da met ropo le: ufan o de sua
côr de
sua raça , de seu mer ito pessoal, ima gina va elle
'qu~

.. .

-
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_por haver nascido na Europa era muito superior
aos descend~ntes dos conquistadores do Mexico e
do Perú, e das filhas da nobreza azteka ou peruana". ~ foi ass!m qúe se gerou, entre os povos elas
colomas e os das me~ropoles, essa rivalidade que
em breve se converteu em pro f uncla a ver são, determinando a directriz que t omaram os americanos na phase de sua existencia subsequente au período colonial.
4l. Para manter semelhante estado ele coisas
foi i1eces.sario que os governos nãà se descuidassem. de conservar os povos elas colonias numa ignorancia completa. Nesse empenho, contavam os
governos com a acção poderosa dos padres. pois
até a constituição da igreja ficou aqui sujeita á
autoridade real por accordo com o Supremo P ontífice. Mas como os padres tinham ás vezes necessidade de ensina'r a ler aos índios e aos creoulos,
prohibiu-se a venda de livros, nas colonias. Imagine-s·e agora a situação em que se viam os
povos americanos, esmagados sob este regimen de
compressão e de iniquidades, entre o orgulho elo
europeu e a ganancia incontinente dos governos.
E' deste regimen que vai sahir a revolução contra
.as ·metropoles, desesperada como todas as revoltas .contra a oppressão.
CAPITU"Lo XLIX

1.0 11iovimento da emancipação. Colonias inglezas.
Estados Unidos do N arte
1. Nas colonias · inglezas, a ordem de causas
era bem diversa daquella que acabam~s de descre:
ver. Governavam-se ellas, pode-se af!Irmar, por s1
mesmas, e sobretudo os impostos nao eram arre.,
I.
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cadados sinão com a formal aquiescencia dos P~
vos. Entretanto, a política do parlamento, .depois
da morte de Carlos I começara a mostrar novos
'
intuitos, procurando . impedir C1650) . que as colonias entretivessem relações commerc1aes com as
outras nações. Semelhantes intuitos tornaram-se
mais positivos depois ela restauração dos Stuarts,
ainda que prudentemente contidos durante cêrca
ele um seettlo. A guerra elos Sete Annos C17561763) deu lugar, porém, a que se revelas~em da
parte ela metropole prevenções mais accentuadas
contra as colonias. Havia a Inglaterra contrahido
uma enorme divida ele dois e meio milhares; e um
elos exped ientes ele que lançou mão foi decretar
para as colonias a sua parte na responsabilidade·
elos compromi ssos da mãi-patria. Essa medida
provocou os primeiros symptomas de resistencia
nas colonias de leste, resistencia que se alastrou,
e converteu-se logo em estimulo para o levanta. menta geral. De sorte que ali mesmo onde parecia
menos latente o espírito ele independencia foi onde
se fez primeiro sentida mais concretamente a necessidade ela emancipação.
2. Punham-se, portanto, francamente em col~
lisão as colonias do N:arte-America e o gQverno
ele Londres. O desgosto dos colonos em breve
tempo se tornou ariimadversão. Em 1764, Benjamin Franklin levava á Inglat~rra os clamores da
America. O governo da metro'pole ouvira-lhe os
sabios avisos, e em 1766 revogára o imposto do
sello, coino um meio prompto de neutralizar a ir.ritaçã? g1eral que havia produzido tão impolitica
medtcl~. Isso, _entretanto, não significava que 0
parla~1e1.1to deixasse de manter, em priticipio, 0
se~ direito ~e taxar os colonos; e dois annos depms, novos Impostos foram Jançados, sobre .0 pa-

·-

~

220-

pel, o vidro. e ·o chá. E então as colonias clamaram
~um energico protesto, forn).ando entre si uma
hga contra a Importação de mercadorias inglezas. O f.50.verno de Londres revogou a maior parte dos Impostos; mas era .tarde . . .
· 3. A insurreição já havia dominado o espírito dos americanos. No Massachussetts concentrava-se -o ·movimento. N o porto de Boston são arrojadas ao mar 60 caixas de chá vindas de Inglaterra. A'9 senhoras americanas recusam fazendas e
objectos de moda provenientes da metropole. O
governo inglez", alarmado, envia refo rços de tropas, para. "fazer cumprir' os seus decretos. Mas os
norte-amerícanos reunem um congresso geral em
· Philadelphia ( 1774) e tomam solennemente o
compromisso de romper definitivamente relações
com a Gran-Bretanha. Ao mesmo tempo cuidam
de armar-se. O general Thomas Gage, governadçr
de Massachussetts, procura intimidar os rebeldes
e declara estado de sitio em ·Boston, proclaman- .
do a lei marcial. Os insurgent~s resistem, e retiram-se da ·cidade; e a 19 dé Abril de 1775 travase a 10 kilometros de Boston, a batalha de Lexington, cabendo a victoria aos · americanos.
4. A victoria de Lexington foi como um
brado de levantamento geral: o protesto e a resistencia faziam-se revolução. O governador Gage
fortifica-se em Bosto11, e declara, em nome do rei
de Inglaterra (então Jorge III) trahidores á patt·ia
os que nã-o depuiessem ~s armas. Os ~mer~canos ·
cercam a cidade e nas collmas de Bunker s Ht.Jl ( 1)
derrotam ainda uma ·vez os inglezes a 17 de Junho
de 1775. Emquanto isto se passava em Boston,_ o
Congresso de Philadelphia decretava a formaçao

o

(1) Onde, em memoria deste feito,
' de 7 4 metros de _ alt~:.ra.

S(.>

levantou depois uma columnR

-
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. -ct·t o, c apaz de fazer frende um novo corpo d e exet
te aos reforços que os inglezes acabavam d~ receber. Ao mesmo tempo nomeava J orge Washmgton,
deputado ela V irgínia, general em chefe~ da revolução. Este grande homem tornou-se entao a alma
elo movimento insurreccional.
5. Protegido pelo exercito ele Washington, o .
Congresso ele Philadelphia promulga solenn~en
te a 4 de Julho de 1776, a celebre Decla1~açao de
di~·eitos) aff irmando perante o mundo a i? dependencia elos ESTADOS UNIDOS DA AMERICA D~
NoRTE. Entretanto, a Inglaterra parecia disposta
a uma luta ele morte. Gage é substituído por
H. Howe. Este augmenta consideravelmente o
exercito real e toma a offensiva. Os americanos,
neste momento, pareciam esmorecer. Os recursos
escasseavam, e era preciso ·contar com elementos
que pudessem enfrentar o poderio da Inglaterra.
Em tal conjunctura, o Congresso resolve incumbir
a Benjamin Franklin de solicitar o auxilio da
França, onde a revolução americana despertava
um enthusiasmo que era talvez bem evidente symptoma da tremenda explosão · que em breve ia
abalar os fundamentos da velha sociedade européa.
Formaram-se legiões para vir lutar na America;
e reclamaram ·a sua parte na gloria da indepenclencia espíritos dos mais illustres e liberaes da
Europa, como Saint-Simon, Kosciuszko, Lafayet.
\.
te, etc.
contempoentretanto,
' . 6. Q~gpi:_~~·nq _franc~z,
r:zava; e a Inglaterra, com a sua fo~·ça, parecia
· chsposta a subjúgar a insurrei'ção das colonias ~
Howe derr-ota Washington .em Brooklin, apodera-se cl~ New~York, e em seguida da propria Philadelphta, capttal .ela. revolução, obrigando 0 Congre~so a transfenr-se para Baltimore. Ao. mesmo

....
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tempo·, Clinton e Cornwallis incendeiam Charles-town ao abandonai-a, em quanto pelo norte, J ohn
Burgoyne, governador do Canadá, ataca os americanos com um corpo de exercito. Mas Horacio
Gates, .c hefe dos insurrectos do norte, faz frente a
Burgoyne, 'e este capitula em Saratoga_ E' neste
momento que a França e a H espanha resolvem
intervir contra a Inglaterra, começando pelo reconhecimento da inde'pendencia dos Estados U nidos.
O almi~·ante francez conde cl'Estaing obriga loo-o
depois Clinton (que succedera a H owe no gover~o
do Massachussetts) a evacuar Philadelphia. Então os inglezes redobram esforços. O almirante
Rodney; com uma poderosa esquadra, tornou-se o
terror dos insurrectos e seus alliaclos (de 1779 a
1782). Tambem o general Clinton submettia a
Carolina, retomava Charlestown, ·e Cornwallis
derrotava os revolucionarias em dois · combates
success1vos. .
7. Parecia declinar a causa ela independencia,
quéi:ndo o governo de Versailles envia em soccorro
dos americanos o conde ele Rochambeau, com valiosos recursos. Este reune ·as suas ás forças dos
. insurrectos, e estes cobram nova coragem. Não
demorou que se elésse a acção decisiva para a causa
dos americanos: a capitulação ele Cornwallis, em
Yorktown, a 19 de Outubro ele 1781. Já na Inglaterra a opinião se declarava pela paz, reconhecendo
a .impossibilidade de conservar, pela força, o fe_rreo domínio sobre um povo que se mostr~va t~o
digno de se_r livre. Coincidia ain~a. a c~pltulaçao
de Cornwallis com a quéda do mm1steno, ,e consequente mudança de situação política na m~tro
pole, e com a circunstancia ,ele s~r o_ novo gabmete
manifestament,e favoravel ~ çessaçao da de~.a~. trosa guerra, que estava custando tantos sacllft-
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cios imtteis. Além de tudo isso, a Inglaterra tinha
de dividir suas forças, porque, ao mesmo tempo
que attet~dia á guerra ela Americ~, via-se ameaçada nas Inclias ; e portanto, a paz Impunha-se como
.
..
um conselho supremo.
8. Já o parlamento havia votado o b·dl conoliato·rio) pelo qual fazia sentir aos americanos ~ue
a Ttwlaterra estava resolvida a . uma transacçao;
mas ~o r sua vez o Cong resso de Philaclelphia tinha
declarado que, si a Inglaterra queria a paz, ~evia
provai -o reconhecendo a indepéndencia dos l!staclos-Unidos. D esde esse dia, a causa da revolução
estava triumphante. Os actos subsequentes concorreram para affirmar-se cada vez com mais
f orça a g rande aspiração elos povos do Norte ; até
que a 20 de Janeiro de 1783, o tratado de Versailles
reconhece a Inclepenclencia dos Estados-Unidos da
America. Era a primeira nacionalidade que se
erguia no Novo-Mundo, pujante e majestosa, como si o deus tutelar do continente, com esta primeira creação, quizesse annunciar aos povos da
terra a nova era que se abria na histot·ia da civi..:.
lização. do planeta. A figura nobilissima de Washingtón apparece neste instante em toda a irradiação ela sua grandeza. Consummada a obra da independencia, em pleno Congresso vai elle depôr,
perante os reprsentantes do povo americano a au'
toridade que lhe tinha sido conferida.
9. Retira-se d;pois para as suas propriedades
de Mont-:V ernon, a margem do Poton1ac, na Virg.mta,_ feliz de poder .cles.cansar ali , como simples
.. ctdaclao ~le l:lma patna hvre. No seu retiro, entre,/ tan~o , n~o po~~le permanecer, porque a nascente
naciOnah~ade Ja ·se acostumára a tel-o á frente de
seus d:_stmos; e daquell~ 9ue a proclamára perante ,
. as naço_es do mundo extgta agora o serviço, talvez

----~
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mais gra~e e mais difficil, de :encaminhai-a na serida do esplendor futuro. E este homem typo tt ... ·
- mco
'
·
·h·
t I
a vez na ts.tona moderna, começa a revelàr, sobre aque11a · ftrmeza e aquelle valor que . o consa-· .
~·raram na revolução, as qualidades mais finas d·,
um grande estadista, com toda a alta visão, ··e so:
~r~tudo co:n todo o sentimento da novp." ordem po~
httca e soctal que se f undava na America. As suas:
grandes normas, a igualdade do seu civismo 0 seu
~ar~~ter puríssimo,. o seu indefectível espii:ito de
·· J~Sttça, a sua confiança inabalavel no t rabalho, na
vtrtude e no amor , e a sua fé serena e intano-ivei-·
ficaram :orientando a existencia do gl orio~~ povo
elo Norte, e fiz_!=ram de Washing ton o mais beiJo e
admiravel dos creadores de nacionalidade. ·
'

r-~

CAPITULO L

2.

mov imento da em.ancipaÇão. _._ a) colonidis
hespanholas. Nova Granada: começo da luta

o

1. A rebellíão nas colonias neo-Iatinas, si. bem

.. ("

que fosse desde longo tempo preparada pelos abu-·
sos do negimen colonial, começou a manifestar-se
ele maneira mais concreta depois da inclepenclencia
dos Estados Unidos do Norte, e mais ·ainda depois
que as idéas ela Revolução Franceza commoveram
o ~espírito dos povos nos fins do secttlo XVIII. O
movimento da inclependencia foi um facto geral e
quasi simultaneo no continente; e a gloriosa conquista, ·em que se synthetizaram lutas seculares,
andava latente no espírito dos americanos . .o que.
facilitou essa obra imme~sa, s-obretudo nas · pos- '
sessões de Hespanha, foi ex.actamente ·o caracter
de generalidade da insurreição: desde que se manifestou num · ponto, a idéa libertadora alastrpu-se
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como um inoendio, por todo o con
tinen~e, e tor . nar a-s e logo impossível á He spa nha
dom ma r o levan tam ent o ger al.
2. E m princípios do .seettlo pas
sad o, o fac to
oc~asi.onal , que apr ess ou o des
fec ho des se tre me ndo con'flic to, que vin ha élesde mu ito
t rav ado en~re
am eric anos .e hespan hoes, fo i a inv
asã o da pen msula pelos exe rcit as de Na poleão (
1808) . Alé m ·d o
pt:ofundo e inte nso eff eito mo ral que
cau sar a, esse
acont.ecim ento der a ensejo á for ma
ção , etr· tod as
as col oni a~, de ht.u tas ele def esa , cuj
os int uit os ·d.eixav am Joo-o prever o imp ort ant e pap
b
el que a ma10r
•
par te clellas exe rce riam na obr a da
inclependent1a.
Em quasi todas as colonia s, tae s Jun
tas d~puzeram
as autorid ades, e ass um iram o gov
ern o, .mu itas
cle11as ate sem dissimular em o propos
ito ele rom perem imm ecliata mente e def init iva me
nte com a me tropole. Na s vioe-realezas ele No va
Gra nad a e do
Per ú, a rev olu ção alli ou f rat ern alm
ent e os pov os,
e a cau sa torn ou-se ·u ma em tod a a
ban da occ ide ntal ela America elo Sul. Era em
1808 vic e-re i de
Nova Gra nad a D. Ped ro Am ar y
Bo rbó n, ho~'em
·sem pre·~tigio e incapaz ele vencer
as gra nde s dif ficulclades que iam ·sur gir .
~· Go ver nav a a cap itan ia de Qu ito
o g~n~ral
Urr ies , e este , logo aos pri me irçs
sym pto ma s do
esp írit o revolucionar ia, ten tou ata
lha r ou pre ven ir
o mo:im ent o. fazet:clo enc arc era r os
cau dilh os que
pa,r ectam mats pengosos. Ma s foi
isso o sig nal
par a a sublevação. Ao cabo de alg
um as .e sca rar tmças ,
1 o capitão. Sal ina s apoder a-s e do o-overnador e
. ·ogo. se co~1stttue um a Jun ta de not b
a v eis em Qu ito .
O vtce -ret Ped ro Am ar exp edi u
imm edi ata me nte for ças p~ra restabelecer o gov·e rno
legal. Nã o . foi
nec.es~ano em pre gai -as , por que
Ur rie s . já tin ha
recebido soc cor ros do vice-re i do
Per ú, com os
HISTORIA DA AMERICA
l
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quaes P?ude reagir contra os sediciosos, castigando ngorosamente os membros da Junta e muitos outros ·chef.es (a 2 de Agosto de 1810) .
. 4. Estes tnstes successos pr·oduziram em toda
a vtce-!·ealeza um~ grande impressão, da qual se
aproveitaram os mdepenclentes para a acção que
tmham preparado. No dia 25 de J ulb o de 1810
f~oi ,preso o vice-rei Pedro Amar y Borbón. constitumdo-se uma Junta Provisoria. Ao mesmo
tempç\ em Carthagena explodia ·a revolução, sendo deposto o governador e organizando-se tam ..
bem uma Junta ; a qual publicou logo um mani.
festo , convocaildo um Cong resso de representa n·tes. Começou , por ém, a di sc'ordiá a embaraçar a
victoria da causa commum: algumas provtnctas
qt1eriam o r~egimen federativ·o, e por isso não
adheriram á Junta d~ Bogotá . Esta, vendo que
..:;
.
. .
.
nao encontrava apoiO nas provmCias, qutz organizar uma Constituição só para a província dt=;
Cundinamar·ca. Em breve, convenceu-se, entretanto; de que nada faria isolada, e aceitou o principio federativo.
5. Infelizmente, os trabalhos do Congresso
de Bogotá fôram perturbados por D.· Antonio
Narifío, unitarista exaltadissimo, e cuja popularidade frustrou os esforços 'dos repr.esentantes,
sendo o Congresso obrigado a sahir da capital, e
a ficar sem acção alguma no meio das lutas
trec
•
•
mendas que se seguiram. Em todas as. provmctas,
as primitivas Juntas davam lugar a dtctadores,. a
maior parte dos quaes comprometteram po_: longo
tempo, com seus erros, ~ causa ~la re.voluçao. Das
dissensões entre os patnotas aprove1tavan~-se ~s
autoridades hespanholas para uma re,st~tencta
energica. Via-se a Junta de Caracas em sen.a conjunctura com a ent_:.ada de Fernando Mtralles,

-

227 · -

nomeado · ca pi tão -g en er
al da qu ell a ca pi ta ni a
pe la
regencia de Cadiz, qu
an do ch e~~u á _ .G~t
ayra
Fr an cis co M ira nd a. Es
te ge ne ra l p ha vta pt_
ete
nclido , em 1806, su ble va
r os se us co m pa t rto
ta s;
mas send o mal succedicl
o, re tir ar a- se pa ra a
In g lat er ra . Vo lta nd o á
pa tri a, ag or a i_nsu~·gi
da
co nt ra a Fl es pa nh a, se nt
iu que só en tã o m sp tra
va
co nf ian ça aos venezuela
nos.
6. O povo de Ca ra ca
s im poz á Ju nt a Pr ov
iso ria a nome aç ão ele M
ira nd a pa ra co rn ma i7da
nt
e
em ch efe do ex üc ito
re volu cio na ri a. Em qu
an to
Ivi ira nd a cuida va ela de
fe sa , a Ju nt a fa zi a ele
ge r
pelo povo um Co ng re ss
o, cu ja in sta lla çã o
tev e
Jog ar no dia 2 de M ar ço
de 1811. Es te Co ng re ss
o
· teve so rte qu as i ide nt
ica á do Co ng re ss o ele
Bo go tá . Com o· os re pr es en
tan tes se mo str as se m m
ui to du bios, üm gr up o de
pa tri ot as en ten de u de pr
oclamar sem de mo ra e ab
er tam en te a· in de pe nd en
cia
ela s · Pr ov ín cia s Un id as
de Ve ne zu ela . Ar ra sta
do
. af in al pelos in su rre cto
s, an im ou -se o Co ng re
ss
o
a decr·e tar , a 21 de De ze
mb ro de 1811 , um a Co
ns
tit uiç ão , estabelecendo
a re pu bl ica fe de ra tiv a. 7
- ·
De v,e-se no tar aq ui qu
e tu do ist o po r em qu
an to
er a ob ra de· um gr up o
va lo ro so de pa tri ot as
: a..
ma ss a ela população ain
da va cil lav a en tre a He
spa,~ha , que se de via
'
de nt ro ein po uco re sta
ur ar , e
a . mdependencia com
to da s as in ce rte za s
fu tu ro .
do
7. De sse es tad o de
es pe cta tiv a. ou an te s
de
du vi da , ti: av am . pa rti do
os . re ali sta s. Et n p~uc
o
. tempo, a sit ua çã o da s
coisa s ia m ud ar . · D a ci
da
de
de Coro, onde se tin ha
m co nc en tra do as fo
rç as
he.spanholas, pa rte cont:
·a Cara ca s o ca pi tã o
Do mm go s M on tev er de ; e
1sto ao m es m o tem po
qu e
er am de rro tad os os in su
rg en be s so br e o Or in oc
o
Po r de sg ra ça , . coincidiu
(n o d_ia -26 de Març
~
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de 1812) c?m esses revéses o pavoroso · tei-remoto
que f~~ mats de 20.000 victimas, e principalm ente
n~s sltws que estavam sob o domínio da insurreiçao. Em luta com o fanatism o do povo. tão habiln?ente explorado pelos realistas, os revolucionanos começ~vam a quebranta r-se. Apesar ela
grande energta do Congresso e da activiclade e
valor de Miranda, apoderou- se Montev.e rcle de
Caracas·; e faltando á . fé elo que se estipulára no
acto ~Ia capitulação, fez prender a muitos dos insun_-ectos , inclusive o g~neral em chefe, o qual foi
envtado preso para Cadiz, onde falleceu em 1816.
8. Montever de parecia ter suffocaclo a revolução; mas logo que se viu triumphan te, deu expansões ao seu espírito de vingança, decretando
deportaçõ es em massa, confiscand o propriedad es
·e commette ndo toda sorte de r·epresalias. Semelhante politic·a não tardou a produzir novos leva·ntes, e então, os hespanhoe s tornaram-se ferones nas repressões . Os horrores praticados com
os prisioneir os de Aragua ( 1) (a· 16 de Março
ele 1813) longe de abaterem o animo elos patriotas, provocara m indignação geral. Monteverd e,
oi·gulhoso de seus f,eitos, poz-se á fi··e nte das troao desembar. car em Barcelona ,
. pas · diri{Tindo
'
b
onde ia perseguir os patriotas que haviam escapado do massacre de Aragua, .uma proclamaçã_o
ás forças realistas, na qual assegurav a emphattcamente que os facciosos iam desappare cer como
fumo ·. . . Não obstante tal segurança , dentro de
poucos dias era clerrot'ac~o e.rn . ~Iaturin, e a muit<;>
custo conseguir a elle propno salvar-se.
o

•

• em de Gomez e Zunaola, ~hegaram "
(1) Aos fuzila dos, Por Ord
cortar as orelhas c 8 remcttel-as a negociantes hespanhocs de Cum..·ma.
Esses negociantes · as prgnvam ás :?Ortas, ·como trophcus I. ..

o
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que entra. definitivamente em scena o nobre vulto de Simão Bolivar.
No momento em que a causa da independencia
parecia periclitar ·em toda a vice-realeza, este homem, ainda joven, mas já com certa nomeada pelas
provas que dera de si sob as ordens do general Mira nda, offerece os seus serviços á Junta de Cartha- ·
gena. Com generoso enthusiasmo põe-se elle em·.
camp o~ frente de uma . legião de mil homens. Logo .
a 28 de Fe.vereiro de 1813, depois de haver Latido
alguns grupos de realistas, ganha a batalha ~ de
S. J osé de Cucuta, ,e a Junta. o eleva a brigadeiro:
Bolivar era um espirito que sabia descortinar longe
no futuro; e agora, antes ele tudo, pensava elle em
libertar Venezuela, para depois extender a . sua
acção sobre outros paizes. E' assim que, de
prompto, á frente ele 500 homens, transpõe as
fronteiras da patria, marchando sobre Caracas. A
noticia desta subita invasão alarma a Monteverd.:
e ·e rgue o aninio dos patl'iotas em toda a V e···
nezuela.
9. E' nesta occas1ao

I

CAPITULO· LI

..

3.0 mov-irlnento da e'Jnanâpação. ·- b) Colonias
hespa.nholas.-Nova Granada: Continuação ·
dá luta
1 .. Desde

qu~ pisárá. o s.olo da p~tria ,·Boliva~·

marchou como um triumphádor, venpo 'de· toda
p~rte chegarem legiões que . se punham sób suas
b··
. Oidens. Achava-se dle em TruJ'illo quand
' . . o sou e
lei d
c1
as :rue _a es _:ommettida~ pelos réalistas em Aragua' e foi entao que pubhcou a sua fa
mosa pro·- d
1
c amaçao eclarando aos hespa· n.. hoes u
ma guerra

· '
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de . mort e. "He span hoes e cana ri9s ( 1) - dizi
acont ai com a mor te aind a que indiff.erentes, si não
trab alha es acfiv ame nte em favo r da liberdade
da
Ame rica. Ame rican os, cont ai com a vida, mesm
o
quan do ford es culp ados ." A 7 de Ao·osto de 1813
b
.
BoJ.i var entr ava tl'iu mph ante .em Cara
cas. Esta
cam panh a ·é um dos ma is ext raor dina ri o successo
s
da histo ria ame rican a. · O · histo riado r all emão
Gerv inus ( Hist oria do S eculo X I X ) citad o por
Este f.ane z, escr·eve: "Fig ura este f eito ao lado das
mais atrev idas emp resa s mili tares que se tem visto
na Euro pa. O exer cito de patri otas ti nha anda
do
em tres ·mez·es cerc a de 1.600 kilom etros , de Cucu
ta
a Cara cas, trav ando 15 bata lhas cam paes e gran
de
num ero de com bate s."
2. A victoria de Boli var foi seguida de um
quas i gera l trium pho em Ven ezuela. Mas os hespan11oes não se resig nava m, e pare ciam cada vez
m~is disp osto s a uma luta desesper a.da.
Qua drilhas
num erosas f orm aram -se no inter ior dos s·ertões
,
tend o á sua f r ente chef es de uma · tep1eridade
e
fere za inco ncebíveis , taes COIJl O Thomas Boves
e
Tho mas Mor.ales, cuja auda cia brut al ficou famo
sa nos plainos do Orinoco. A maio r part e de taes
quad rilha s por fim não tinh am outr a caus a que
não fosse o praz·e r das aven tura s e as aleg rias
do ·
salteio e ela pilhagem . - Por sua parte , os revo
lucion arias 'não desc ansa vam . Boli var sitia va Mon
teverd e em Puer to-Cabello, quan do cheg aram
ao
chef e reali sta pocler~sos refo rço.s de Hesp anha
, e
os independ ente s viram -se -obri gado s a leva ntar
o
. cerc o, retrocedendo para .Car acas , onde foi o
infati ga v-e! caud ilho acclamado capi tão-g ener al
de
.

.

\

(l) Grand e numer o de colono s dns ilhas
nerviço do govern o hcs'pnn hol, e p'>r .esse Cnnàri n.s haviam·~~ posto ·
motivo oe tinhem townado
alvo especia l da antipa thia dos insurre ctoa
.
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Venezuela, e 1~ecebeu o titu lo de libertad
o·r. Em segui da á der rot a de Bar qui sim eto , gan
hou a bat alha de Ara ure (a 5 de Dez em bro de
1813.
3. Mo nteverde tinh a sido feri do
em com bat e.
S ubstitu e-o D. Jua n Ma nue l de Caj iga
l. As tro pas
rea list as esta vam dizimadas. Os qua
d rilh eiro s fuzil avam a tort o e a dire ito, la nça ndo
o ter ror por
tod o o paiz. E ram taes as atr oci dad
es pra tica das
por semelha ntes desalmados, que Bol
iva r ent end eu
ameaça i-os com um cas tigo ele esc arm
ento, '7az enclo ·ex.ecut ar ce rca ele 800 desses ban
did os apa nha dos em acção. Nes te ínte rim , o trem
end o Bov es
mar cha sob re Va lencia. Boliva r o con
tep1 dur ant e
mais de um mez, até que lhe che ga l\/[a
riíio com um
refo rço de per to de 4.000 homen s.
De rro tad o em
Bocachica, reti ra-se Bov es par a os
sert ões de
!oeste. Foi dur ant e ·est a luta que o cap
itão An ton io
Ric aur te se imm orta lizo u por um dos
feit os ma is
her oicos que a hist oria registr a : par
a evi tar que
as munições cahissem em pod er do
inim igo , elle
pro prio lançou-lhes fog o , faz end o-a
s voa r pelos
ares. "Es te suicídio pela ind epe nde nci
a e libe rda de
da p~tría - dizia Bol iva r - é dig
no de ser can:...
tado por um gra nde poeta."
4. Caj iga l e Geballos per seg uira
m ten azm ent e
os ~atriotas, até que a 28 de Ma rço
de 1814 pou de
Boh var off ere cer com bat e ás for ças
· reu nid as dos
dois inimigos na planície de Cat~ab
obo, inf ligi n?o-l~es um a trem.enda der rota .
Tr·es mez e's dep ois
mfe hzm ent e per dta a bat alh a da
P uer ta reti -rando-se com Ma riíi o par a Car aca s.
Em ' bre ve,
tan to Car aca s c~mo. Val enc ia cahira.
m em pod er do
temeroso qu.~dnlhetro Boves, con tra
cuj os exc essos nem Caj tga l teve aut orid ade . Bol
iva
r co111
·sua s IegiO
·'
es, f OI. per seg uid o pelo não me nos
as
fer oz
Morale$, e r·e fug iou -se em· Car tag e
,
11 a . T aes rev e-

..
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.ses, entret anto, não amort ecera m o espíri to de indepen denci a; e outro s caudi lhos nas provín cias
odent aes contin uavam a trava r luta r.enhida. No
comb ate ele J\fl:aturin é vencid o Morales, e no de
Urica (a 5 de Dezem bro de 1814) é morto o fa~
miger ado Boves.
5. Apesa r de taes esforços, ·em princí pios de
1815 estava toda a capi tania ele Carac as reconquistada pelos realis tas. Então houve um exodo geral :
·· a p ov~Jaçã o apavo rada aband ona os seus lares, e
procu ra escap ar á sangu inaria nevro e de Mora les, consti tuído em clictador. Os r evoluciona rias, e
cem elles todos os homens pacífi cos de Venezuela,
refug iaram -se em Nova -Gran ada, onde o espíri to
da reyolu çâo · revi via á noticia das iniquidades e
elos erime s . sem nome que a reacção espalh ava na
capita nia vizinh a. A 14 ele Març o de 1815, assum ia
o g ov.ern o ele Carac as D. Pablo Morillo, cuj o nome
já-·.se torna ra conhecido nas gueu as da penín sula
contr a Ós Bonap arte. Reun ira elle um exercito de
10.00 0 home ns ; e achan do-se a capita nia inteir amente pacifi cada, empre hende u camp anha contra
os indep enden tes ele N ova-G ranad a, onde a revolu. ção ganha va terren o.
·
6. Recor da-se o leitor ela situaç ão anarc hica
em que deixa mos Nova -Gran ada no capitu lo anteceden te, situaç ão devid a á clictadura de N arifío e
de outro s caudilhos. Ao chega r a .Carta gena, acossado pór Mora les, B'olivar tomoú a clirecção da
gperr a; mas. logo depois , desgo stoso retira -se para
Jamai ca. A 22 de Julho ( 1815) de sem barca o governa dor 1\..forillo em Santa Marth a, levando co~
sigo o trucu lento Moral es, ? terro1' de los mal1·ados. . . (como era conhectdo) e cerca de um
mez depoi s . já sitiav a Carth agena . Foi pavor os? _o
que ali se passo u .. As maior es calam idade s .affhg tA

..
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ram os sitiad os, cacia quál m~is horri v~l: a fon:e,
a peste e a discor dia éntr.e os chefe s?· amda a~stm
não d esalen tavam os defen sores herotc os da pt aça.
"P.erecê ram d.e fome - diz Estevanez - cêrca de
6.000 pessoa s; no 1o de Dezem bro ( quasi, po~t~n
to, 4 mezes depois do estabelecim ento ·do s~tw)
cahira m mortos de inaniç ão nas praça s 3.0 0 mdtviduc s ... e todav ia os sitiad os cont inuav am de-·
fe ndend o-se. A defesa de Ca r thag~na é uma das
mais .e xtraordina rias que regist ra a histor ia>milita r·
elo mund o."
7. Mas as f orças dos revoluciona rias estav am
esgota das, e a r esiste ncia já era ma terial mente impossível. E ntão resolveu-se aband onar a praça .
Cêrca ele 1.500 home ns emba rcaram , na noite .d e 5
ele Dezem bro, para o Haiti , onde apena s chega ram
uns 600. miser aveis e f amint os. Entra ndo em Carthage na, Morales encon tra nos hospi taes 400 e
tantvs enferm os, e faz degol ar a· todos os indiví duos varões. Com o estron doso desas tre de · Carthage na coiricidiram outra s derro tas dos · insur rectos em varios ponto s. Em taes condições, a Junta
de Bogot á teve de retira r-se, abat1tionando a capital, onde Morii lo entrou a 26 de MarçO de 1816.
Póde-se imagi nar os exces sos que f oràm corn~et
tidos. As prisõe s e os fuzila mento s eram feitos
em massa. E n~m só revolucionai-io~'t cahiam sob
as mãos dos bandi dos de Mo rales; nem . os mais
conce ituado s pela sua índole e ·costume~, nem os
mais .indif ferent es ficava m isento s: . as· feràs preferiam mesm o o sacrif ício das victim ás · mais
cligt:as. O propr io Moril lo dizia vangl ori,o.s o que
havta de expur gar a Nova . :. Grana da de "dout ores
e lettrad os que são sempr e. os prom otore s das rebelliões".
··
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8. As 'atro cidad es -prat icada s em Bogo tá não
eran1 mais horrí veis do .que ·as que enlut avam outras t:rovincias. A ultim a espe ranç a daqu~11as populaçoes era a cheg ada do novo vice-rei D. Fran cisco l\t1DI1talvo. Annu ncia va-se que era este um
home m prud ente e conc iliad or; e tanto basta va
· para insp irar desc onfia nças aos realistas. Morillo
cont inuo.u a exer cer uma verd adeir a dicta dura
sem se Impo rtar com o vice-rei, o qual f icou em, .
Carth a-gen a intei rame nte annu llado. Mor illo resolveu volta r para Vene zuell a; mas deixou em
Bog otá, el'n seu Jogar, o briga deiro Juan Sam an.J,
velho desn atura do que já se havi a feito famo so
pela sua ·feroc idade . Logo depois, a pedido de Morillo, foi nome ado Sam ano ·vice-rei de Nova -Gra nada por Fern ando VII, o resta urad or do absolu-·
tism o na penín sula.
9. Este barb aro Sam ano fingi u intui tos ·le
resta belec er a paz e a conc ordia na vice-realeza;
mas cont inuo u a perp etrar toda sorte de crimes,
sem· deix ar-se cont er pelos prote stos do nobre
Mon talvo . Entr e as victi mas do infam e scelerado
cont_a -se a jov.._Çn Polic arpa Sala varri eta. Generosa
e arde nte c;nthusiasta da independencia, esta dign a
filha da Ame rica anim ava, com a sua palav ra e o
s~u exemplo, a n~ocidade de sua pati·i a sonh ada a :
toma r arma·s cont ra a i-Iespanha. Tend o cahido em
pode r ·de Sam ano, foi fuzil ada em Bogo tá, a 14
de Nov emb ro de 1817. Para a sua execuçã.o formara m 3.00 0 soldados num a gran de praç a; e no
mom ento de ser sacri ficad a, ella dirig iu, altiv a e
-sere na, a segu inte apos troph e a um dos. batalhões
de volu ntari os creoulos·: "Am erica nos vis! ... volvei \•ossas arma s cont ra os inimigos da patd a .. ·"
E a desc arga inter romp e-lhe · a palav ra ... - Estava, porta nto, ·em fiD;s de 1817, de todo suffo cada
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a revolução. O esp írito de independer:_cia
, por ém,
cad a vez mai s intenso, agi tav a o cor aça
o dos ame ricanos.
CAP ITU LO LII

4. O 11'/.0'UI~m.e nto da. eman ápa~:ão . -

c) C olom:as
hespanhofa,s. Nov a-Granada: term o da
l-uta
1. Os insu rrec tos, em num ero so;;
gru Ços, ha-

viam-se refu giado nas nion tan has e flor
esta s do
interior e ach ava m-se de posse de qua
si tod a a
ilha de ' Ma rga rida, a qual nas gue rras
da ind ependencia exe rceu um papel imp orta ntís
sim o. O
despotismo f eroz dos real ista s triu mp han
tes, lon ge
de haver sopitad o no peit o dos pat riot as
o amo r da
liberdad e, par ecia ante s con ver ter- se em
propagaiJ.da viva e estimul o poderoso da insu rrei
ção . Já era
agora toda a vice -realeza de Nov a-G
ran ada um a
terr a mar tyr ' esm aga da sob o peso da
mai s bru tal
tyra nni a. - No seu exílio vol unt ario ,
a gra nde
alma de Sim ão Bol ivar leva nta- se ent ão
num a sober ana revolta. Era dem ais o sac rifí cio
imp osto ao
N ovo-1\II und'o. Na con cen traç ão dol oro sa
do seu espíri to, meditando em tod a aquella infi nita
trag edi a
que se escr.evia sob a insp iraç ão do mai
s jus to dos
ideaes, Bol ivar concebeu um plan o
gig ante sco ,
dign o de imm orta liza r tod a um a ger açã
o,· e de sa1·var per ante a hist oria ·a alm a de um gra
nde pov o.
2. Tin ha Bol ivar con hec ime nto .do
que se
pa~sava no con tine nte. Sab ia
que sua pat ria . ai1..:
ceiava pela libertação, e que, como
Ven ezu ella ,
todo o loeste 'e o sul da vice -rea leza não
pod iam por .
mais tempo fica r sob ·o dom inio ·tyr ann
ico da Hes panha. ~m vez de c i rc~nscrever a sua acç
ã0 a mn a
só pro vínc ia ou cap itan ia, como tinh a feit
o, sur giu
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Po ~eu pensa~et:to a idé~ .de alliar todas as 1:apitamas e. provm ctas da v1ce-realeza num esforç
"f
.
um o:n:e e stmult at;eo contra os doniinadore~ o.
Esta tdéa, vasta e grandi osa concretizou-se logo
num plano geral e compl eto. E' então que vemos
reappare~et: no theatr o dos acontecimen tos a f igura
legend ana daquelle homem ·excepcional, destin ado
a fazer- se o typo mais assom broso e mais caracte rístico da histor ia americ ana. Para iniciar .a nova
campa í.ha, Boliva r escolheu a ilha Marga rida
como base de operaç ões. A 3 de Maio de 1816 ali
' as
qesem barca elle com 300 dos antigo s patriot
emigra dos.
3. Teve; porém , de modif icar o seu plano. Na
ilha não valia a pena COD1bater, e ficar ali era perder inutilm ente um tempo tanto mais precios 'J
quanlo da preste za das evoluções depend ia muito
o ex ito que espera va. Da Marg'a rida, portan to,
passou.:.se para o contin ente, desetnbarcando á
forÇa em Carup ano. Não recebendo em Veneznella
os auxílio s que deseja va, tornou a embar car-se com
os seus volunt arios, e fbi para !oeste, onde ainda
o seu manif esto não logrou desper tar as populações do terror em que se achava m. Ehtão, resolve
Boliva r intern ar-se, na espera nça de ·r eunir- se a
alguns ·grupo s que guerri lhavam no interio r. Neste ·
mome nto, parece u que ia pericli tar a estrella do
heróe ·caraq uenho. Estava em· t'!larcha para o sul
do paiz, quand o corre entre as suas tropas a noticia
de que Moral es vinha contra· elle com um grande
corpo de exerci to . .Foi tal o terror que se apod~rou
de todos os anima s, que Boliva r não teve outro
exped iente sinão. refugi ar-se com seus soldados na
ilha hollan deza· de Buen- Aire.
-·
. 4. No atrope lo· do embat:que, porém , ficaram
em terra .cêrca de 700 homens. Em situaçã o tão
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clifficil e afflictiva, estes abandonados não desalen- ·
taram: escolheram para seus chef es o inglez MacGreo-or e o venezuelan o Carlos Soublette, ambos
muifos jovens, mas já conhecidos pela sua 'bravura nas g uerrilhas precedentes. Exalçados pela. coglonosa
essa·
temera ria elos dois caudilhos,
rao·em
.
~
b
Jeo-ião embrenh a-se nos sertoes. a travessa uma
zona ele mais ele LOOO kilometros, t rava combates)
evita eHcontros perigosos, derrota f orças ·realistas
·muito superiores em Q uebrada ~-Ionda, e cgnsegue
reunir-se á heroica pa rtida de J osé JV!anagas. Operando então conjunctamente, apocleraram-'-se os insurrectos de Barcelona, onde estabeleceu MacGre.gor o seu qua r tel-gene1ai. Morales tenta reconqu ista r Ba rcelona, mas é derrotado. - E ' nesta
occasião · que des-embarca em Bar celona o general
Bolivar e é mal recebi do pelos antigos com panheiros. -Mas a revolução que se reanimava em toda
a Venezuela precisava de um chefe, cuj o prest igio
puzesse te rmo ás cot'ltinuas ri xas elos caudi.Jhos.
5. Appellou-se então pa ra Bolivar. Est e conseguira, além das· f orças de terra que tinha . sob
suas ordens, armar uma esquadr ilha, sob o commando elo almirante Brion. - Mas, emquanto o
general em chefe a listava gente nas povoações de
leste, os hespanhoes retomam Barcelona. De volta
·da Guyana, encontra Bolivar os insurrectos sitid.nclo A ngostura, e assume ."logo o commando das
f orças. · Opera ele combii1ação com a esquadrilha
( a qual havia remontado o Orinoco até aquella
praça) e em poucos dias os hespanhoes evacuam
Angostura,· magnífico p_<?sto estrategico que tor~
nava a in~urreição dominadora ·em quasi todo 0
0~·iente de V enezuel~L · Desci~ que se ·v iu que 0 ri10~
v:mento se extendi~, com.eçara.m a surgir complicaçoes entre os propnos r~volu~10narios. Houve .logo

-...:. 238-

a idéa de constit~ir-se um Congresso
par
.
· ·.
a
gan.tzar uma na~ão que antes de tudo precisava .orâe
afftrmar matenalmen te a sua existecia.
6. Foi então qu~ Bolivar teve de impôr-se
c~mo o. homem d~ acça~ necessario em conjunctura
tao de~1cada. E nao hesttou : fez immecliatamente a
declaração forfl?al de que desconhecia a autoridadC:'
. ·do Congresso de Cumana, e organizou, para exercer o mando supremo durante o periodo revolucicnario,,l-uma Junta .cle 13 membros. reser.vando pa:·a
si a presidencia. Ao mesmo tempo, usou de rigor,
excessivo talvez, cot1) alguns chefes, não trepidando em fazer executar um elos mais devotados servidores da causa revolucionar ia , o valente general
Piar. - A insurreição sentia o braço forte de 1Jm
grande chefe, e ganhava terreno em toda parte.
Na província de Varinas, operava D. J osé Antonio
Paez, um dos mais nobres e sympathicos vultos da
r·e volução neo-granadi na. Derrota os realistas em
muitas ·e scaramuças, e nos combat~ ele Matalamiel ( 1) de Mantecal . e de Yagual, apoderando- se
da cidade de Achaguas.
. 7. As noticias do que se passav a em V enezuela obrigam Morillo a partir de Bogotá con:
4.000 homens, em direcção a: Caracas. Paez perturbou-lhe a marcha durante algum tempo, e nos
principias de 1818 fez juncção com Bolivar sobre
as margens do Apure. Bolivar tomou o commando
em chefe das fprças, e atacou Morillo em _Cal~bozo, .
perseguindo -o depois até Caracas, mas mutilmente. D'ahi em diante, successivos desastres forç~
os insurgentes a recolh_e r-se á Angostura. Ali,
teve Bolivar tempo de preparar uma phase n?va
· para. a revolução. Angostura foi declarada ca~Ital
8

. deu o exem"!)lo
(1) Onde Pacz
400 prisioniros .
·

. .
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pro vis ori a da Republica de C 1 b .
o om 1a, e um Co
. n·
gre sso , eleito pelos indepen
dentes_ de tod~ .?- vtcerealez.a, iniciou logo as su
as sessoes. Bo liv ar. ~or
occasi ão da ab ert ur a de ssa
assembl éa , pr onunciOU
um .pa tri otico discu rso e ter
mi no u res ign an do os
pode res de qu e se ac ha va
investido . o Ço n~resso
ap provo u-lh e todos os ac tos
, e elegeu-o ~rest~ente
ela Republica e gene ralíssim
o do ex erc ito hb ertad or.
8. E mquanto o Co ng res
so . pr ote gid o r~la esqu ad ril ha de Br ion , f un cci
on av_a em An go stu ra.
Bo livar enc eta nova ca mp an
ha . Co mo o inq u,e br an .tavel Paez, com as su as tem
erosas gu err ill Ías . en tretinha Mo rill o na s viz inh
an ça s de Ca rac as , rielib erou o ge neralí ss im o tom
ar o rum o de Bo go tá.
Reunincl o.-se em Ca san are
ás f orç as do ge ne ral
Sa ntaml er, em pre hendeu a
pa ssa ge m elos An de s,
chegando, a 6 de Ju lho de
1819, á ald eia de So ch a,
com o seu ex erc ito em mí ser
o estado. A 25 de Julho de rro ta em Pa nta no de
Va rg as o ge ne ral Ba rrei ro, e a 5 de Ag os to tom
a a cid ad e de Tu nj a.
Dois dia s dep ois inf lig e no
va de rro ta ao s realista!),
fazendo , em rep res ali a de atr
oc ida de s co mm ett ida s
por elles, fuz ila r 39 off ici
ae s pre so s .em co mb ate ,
inclusive o ge ne ral Ba rre iro
. A 10 de Ag os to
( 1819) · en tra va Bo liv ar
nà ca pit al, on de era rec ebido com ma nif est aç õe s de
de lir-io. O vice-rei Sa-:mano dera-se pre ssa em fu
gir pa ra o no rte co m as
. tro pa s que tin ha disponív
eis, e seg uid o de . tod o o
f unccionalismo.
.
. . 9. Pó de -se. im~ginar
o en thu sia sm o. qu e pro -·
duz1u em tod a a vice-realeza
a no tic ia da tom ad a
de Bogotá. O Co ng res so de
An go stu ra vo tou so lenne mo~ão em :ho nra de
Bo liv ar, a qu em co nf irmou .os tltu los que já lhe
ha via m sid~ co nfe rid os .
- SI bem que os he sp ap ho
es pr oc ur as se m _em mui..!

,
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tos pontos reagir valorosam ente a causa d a m
'
·
· ·
d
r e-.
B
definitiva
pen encta ta carnmho da victoria
tval
o
.
,
B
encont
ra~a ~~ o.gota . enormes recursos, . e em
.
pouco~ dias tmha elle sob suas ordens um exercito
ao-ue 1• 1•1·dos e 0
·de rnats de 20.000 homens
concurso
o
.
·
d
e urna pletade glonosa de caudilhos como Paez
'
·
A ·
Santande.r ' Sucre
. ' Urd ane t a, nzmench e numer?sos outro:, CUJO valor e cujo devotamen to patriottco se mediam pelos elo seu grande chefe. ( 1)
R

CAPITULO L II I

,.

5. O

~1novimento

da em,anC'ipação. - . d) Colonias
hespanholas. Ainda os hespanhoes em N 07'aGranada . .- P erú : prime-iras tentativas.
1. Os realistas mostravam -se tenazes na re-

sistenda. Samano fortifica-s e em Carthagen a, e ~
dali dirige a contra-rev olução. Em 1820, a mudança operada i1o governo da Hespanha , e que determinara o juramento, em Caracas, a 7 de Junho,
da Constituiç ão adoptarda, vem abrir nova phase
para o moviment o revolucionaria que se operava
em toda a Arnerica. Em Venezuela , Morillo que
se . resignava a guardar a defensiva, esperando
soccorros da península, entrou em communicacão
com Bolivar; e conforme ordens recebidas de
Madrid, fez-lhe sentir que a· Hespanha reconheceria tpdas . as liberdades e reformas reclamadas
pelàs a·m ericanos, si estes quizessem jurar fidelidade a · Fernando VII. Bolivar, : em resposta, declarou simplesme nte· a · MoriJlo qtie a Colombia
estava constituíd a em Republica livre e sob_e rana,
(1) E' de ju~tiça tambem assignalnr ;1. • pa;te que na revolução
colombiana tiveram muitos officines c soldados mglczcs, veteranos dns
ultimas guerras da Europa.
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e enviou-lhe a C on
st itu iç ão qu e o C on
gr es so de
A ng os tu ra ac ab av a
ele de cr et ar . ~
2. N ão ob st an te
es ta re solu çao be m . . . .
st gm fl cativa. combinou- se
que dali em di an te
, Cll!alq.uer
qu e fo sse a so rt e ela
s ar m as , nã o se
fu
zt la na m
mai s os pri sioneir os
ele gu er ra . F oi ta m
be m de cl ara do um a rmi stício,
pa ss an do M orill o
o g ov er no
de C ar ac as ao gene
ral L a T or re , e em
ba rc an do -s e
pa ra a E ur opa. L og
o nos pr im ei ro s di
as ele_ 18 21
as hostilidade s r ecom
eçav am . E ag or a,
os .,.,msurrect os tom av am f ra
nc~ Iüente a of fe ns
iv a. :Ni ar aca ibo. ciu e es ta va em
pode r elos r ea lis ta s,
re vo lta -s e
ta m bem , e f oi o m
esm o qu e da r o si
gn al pa ra o
rom pi men to ele no va
s lu ta s. O g en er al
B ermuclez
occu pa Ca ra ca s. ob rig
ando L a T or re a re
fu gi ar -s e
em Ca rabobo com
5. 00 0 hom en s. B oliv
ar e Pa ez
reu nem as ua f or ça
s e m a rcha m co nt ra
L a T or re .
3. A 24 ele Ju nh
o ( 18 21 ) encont ra
m -s e os
belli ge ra nt es , e a lu
ta f oi fo rm id avel.
M
or al es ·é
derr ot ad o e L a T or
re .a m ui to cu st o po
ud e re ti ra rse pa ra Pu er to-Cab
ello. A ba ta lh a de
C ar ab ob o
f oi deci siva, e fi gu ra
na hi st or ia ela inclep
enclencia
com o um a elas pa gi na
s m ai s bellas. C us ta
ra a vi da
de cêrc a d e 500 pa tr
iota s. O s re al is ta s
vi am -se,
po rt an to, nu m a si tu
aç ão qu as i de se sp er
ad
or
m ui to pouc os pontos
a. E m
ela ca pi ta ni a do m in
av am elles
ai nd a; e esses m es m
os in ca pa ze s ele re
s1st1r po r
m ui to tempo ao at
aq ue elas fo rç as lib
er ta do ra s.
Ivi ontilla vai si tia r C
ar th ag en a, e .d en tr o
em po uc o
ap od er a- se de st a pr
aç a. E m se gu id a
ca pi tu la
Cu m an a. La To rr e,
de sa ni m ad o, re tir ase
E ur op a, en tr eg an do
pa ra a
o g ov er no a M or al es
.
4. N es te m om en to
, B ol iv ar ap pa re ce
co m o o
genio tu te la r da in
depenclencia · am er ic
an a. V ic to rio sa a revolução em
to da a vice-r ea le za
de N ov aGra:nada, o gl or io so
so
ld
ad
o
em
pr
eh
en de um a ~xHISTORIA DA AMERI
CA
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peclição em favor elos independentes elo Perú, onde
a guerra ia activissima e tremenda. Deixava elle
na patria mui tos auxiliares ele coi1fiança · encarregados ele expulsar as ultimas tropas h espanholas
de alguns pontos em que se haviam ref ug iado. Entre esses pontos mereciam certa' attenção PuertoCabello e a península de Guagira. Nesta região
lVIorales sustentava uma resistenc ia desesperada.
De uma bravura temen1 r.ia, me nstruo a mesmo
este ]nomem operou incr ivei proclig io . Parecia'
que pelo s·e u peito expirava, com o e t ronclo dos
herées homericos, o poderio ela I-Iespanha naquella
terra. .
5. Com um reduzid o troço de soldados qué
lhe restavam. Morales chega a apoderar-se de Ivlaracaibo, posição ·e st rategica importanti sima em
todos os sentidos. mas que lhe era muito diff icil
manter nas condições em que e achava em relação
ao exercito dos vencedores. F ez mai s· a inda Morales. Nlontilla pretende retomar a praça ele Maracaibo e marcha contra ella ; mas o intrepido caudilho realista sai a seu encontro. e em Garabulla ·o
destroça. Em seguida, investe afoitamente contra
duas posições importantes da costa, e logo se apodéra ele Coro. Um mez depois, cabia tambem Santa
lVIútha sob o d ominio dos r·e alistas.
6. Ali poude Morales manter-se por mais ele
seis mezes, na esperança ele que lhe chegassem reforços de I-Iespanha ou elas Antilhas. Entretanto,
essa esperança f oi-se desvanecendo. e o desanimo
invadia o coração claquelles r estos desesperados ele
Úma causa que estava inexoravelme.n te conqemnada e perdida. Por seu lado, os patriotas empe1:ha·
vam-se em varrer do solo querido os derrade1ros
vestígios ela tyrannia abolida. Emquanto houvesse
um soldado realista na Colombia, ninguem tinha 0
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clir·eito ele de sca nsa r. Os esf
orç os elo s gru po s qu e
se ach av àm em arm as co nv
erg ira m po rta nto pa ra
as regiões ela costa.
.
.
7. No mez ele Ju nh o ( 18
23 ) ttn ha m sid o retom ad os pel os ind epe nd ent es
qu asi tod os os po nto s
elo litt ora l e com seus ult im
as
sol da do s vo lta va
'
JVIora les pa
ra Ma ra·caibo, on de ten tou
ain da fo rti.f ica r-se. Ma s já era im possí
vel o seu esf orç o. A
esq ua dri lha elos ind epe nd ent
es do mi na va t od o o
lago. lVIora les ·a rri scou-se a
off ere ce r algun•_, co mba tes , e res ist iu po r ma is ele
15 dia s á acç ão com bin ad a ela s fo r ças r epubli can
as ele ter ra e de ma r.
At é qu e a 24 ele Jul ho ele 182
3 nã o tev e rem ed ie
sin ão cap itu lar . Mo rales de
ixa va em tod a a Co lam bia um nome cer cad o ele
-adio e ele ad mi raç ão .
8. Re sta va ain da em poder
elos rea lis tas a
pra ça ele Pu ert o-Cabello , ult
im o red uc to do clominio da He sp an ha na qu ell a
pa rte do co nti ne nte .
CoLÍb e ao modesto ·e abnega 1
clo Pa ez a glo ria de
com ple tar a li a ob ra ela revolu
ção. P oz elle cêr co á
pra ça, de fen did a int repicla
e ten azm en te pelo ge neral Ca lza da . Es t·e res ist iu
a um lon go e ap ertad o siti o, e po r fim nec ess ari
o foi qu e Pa ez se de cidisse a tom ar a cid ade ele ass
alt o. O co mb ate fin al
tra vo u-s e· en tão fo rmiclavel
e me do nh o. E' rea lmente ass om bro so o den od
o e a au da cia co m qu e
aquelle gru po de ho me ns com
ba tia po r um a ca us a
cu jo ultimo ref ug io era o seu
cm·aç~o de ses pe rad o!
9. Es tav a, po rta nto , co
nq uis tad a ma ter ial me nte a independencia ela vic
e-r eal eza · ele Ne va Gr an ad a. Em pa rte alg um a
do <:ontinente foi a
lut a tão troemencla e ho rrí ve
l co mo ali ; e os po vo s
qu~ se erg ue ram na qu
ell a zo na da Am eri ca , e qu
e
hoJ e for ma m tre s rep ub lic as
cli sti nct as, pocfem or?·ulhar-se de ha ve r fei t? a su
a em an cip aÇ ão po líti ca
a cu sta do san gu e pre cw so ele
tod a um a ge ra çã o. -
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Iam agor a trav ar-s e nova s lutas , conf licto s de
outra natu reza é verd ade, mas ntm por isso mais
face is de dirim ir : já havi a dois annos que em Ro. sario de Cuc uta se tinh a r eu nido o Con g resso gera
l
que orga nizo u a Repu blica com o Yeremos subs
e. quen teme nte.
CAP ITCL O

LI\'

6. O 11wv imen to de ema.nápa.ção. hes~a.nholas.

-

e) C olo11ias
Rio da. Pra.ta. : com eço da. luta

1. ")Ja vice -rea leza de B ueno -.-\ ires. com
<iJ.Uanto foss e a revoluçã o posterio r á de ~ova

Gran ada, o fact o da indepencl encia r eal izou -se
alguns anno s ante s. Os acon tecim entos occo rrido
s
na metr opole em 1808 tinh am dado Joga r á orga
niza ção ele Iunt as de d ef esa. nas di\·e rsas prov
ir.cias. Algu mas dess as Junt as mos tra Yam-se f rancam ente incli nada s a sust enta r Fern ando VII
cont ra José Bon apar te. Entr·e os fieis ao rei desthro nado disti ngui a-se o gove rnad or de :iVIon tivid
éo
coronel Fran cisc o ]avi er Elio por seu enth usia smo
reali sta. Desc onfi ando elos intu itos de D . Santiago Lini ers, vice-rei q~e gosa va de mere cida
popu larid ade entr e os hesp anhoes, hato u Elio
de form ar a Junt a de Tviontevicléo. ao mesm
o
temp o que intri gava o vice-rei pera nte a Junt a
ele
Sevi lha. Surprehenelenclo a opin ião gera l. cheg
a a·
Bue nos- Aire s
notic ia de um decr eto nom eand o
novo vice -r-ei a D. Balt haza r Hida lgo de Cisn
eros. A Junt a ele Sevi lha pare cia prev er os succ
essos que se iam dar, e as suas vacillações não fizeram mais do que apre ssai- os. Ape sar ele have
r,
por um decr eto, data do de 22 ele Jane iro de 180?
,
reco nhec ido ás colonias da Ame rica o mesm o
dtreito de que gosa vam as prov íncia s peni nsul ares
,

a
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foi oo-eral o des con ten tam ent o pro duz
ido pel a des titu içã o de Lin iers .
·' 2. Ma s o deso-osto c1ue .lavrav
a nad a prod~o
.
zia no mei o elas duv ida s e da ind
eci são · dos am mos. Alg uns exa ltad os che gar am
a aco nse lha r a
Lin iers a que resist isse e não pas sas
se o gov ern o;
ma s Lin iers , com qua nto despeitad
o, rec uso u-s e a
ass um ir tão oTancle responsabilid
ade. A 30 de
Jul ho ele 1809 ent'reg ava elle. o gov
ern o a Cis neros. O novo vice -re i era por tad or
elo titu lo de
conde ele Bu eno s-A ires a Lin ier s;
ma s a Jun ta
ele Sevilha , ao mesm o tempo que
ass im gal arc loa va os serviços elo ex- vice-re i, imp
unh a-lh e a obr igação de reti rar -se par a a Eu rop a.
Lin ier s não
quiz obedecer a esta ordem , e pre
fer iu . int ern ar- ·
se. Cisneros, ou por pru den cia ou
por ine pci a, não
ligou imp orta nci a á conclucta de
s·eu pre dec ess or.
Comprehenclendo a g rav ida de da
situ açã o, pro cúr ava elle conciliar os ani mo s, em
vez de exa cer bai-os com ost ent açã o ele pod er.
3. Em Ma io de 1809 hav ia-s
e rev olta do o
povo ele Chiquisaca, con tra a fra que
za qua si i·fu- ·
becil do govern ado r da cap itan ia,
gen era l Ga rci a
Leon de Piz arr o. A rev olta , cap
itan ead a por
D. Jua n Alv are z ele Are mil es, tin
ha por pre tex to
a sus ten taç ão de Fer nan do VI I con
tra pre ten sas
usurpações que se dizia est are m
sen do pre par aelas_; mas o m? vel real era a em anc
ipa ção da cap itam~. O mo vim ent o ele Ch uqu isa
ca tev e rep ercussao em out ros ponto:;, e ala rm
ou o vic e-re i do
Per ú, levando-o a env iar con tra os
ins urg ent es de
La Paz , commandaclos por Dorriino-o
s :Niurillo mn
.
b
,
corpo ·d e ·exercito ele 5.0 00 hom ens
, que suf foc arat~1 ·e m. pouco tempo a reb elli
ão: em qua nto ge0
nel ai !'Jteto, com 1. 000 soldados,
r)a rtia ele Bu enos -Ai res e apo der ava -se ele Ch üqu
isa ca. Os re....
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beJdes do Alto- Perú fo ram castig ados com tal
rigor e crueldade, que bem se podia prever os exc-essos que iam ser commetticl os.
· 4. Em princ ipias d o anno segui nte ( 1810 ) a
noticia de que a Hesp anha cahir a sob o domínio
estra ngeir o levant2. de novo os an imos em Buen osAires . Cisne ros pàrec ia um home m bem intencionado e eleve-se dizer que duran te quasi um anno
ele gov~rrio, · havia capta do a symp athi a geral.
Isso e1\tr·e-tanto não impediu a suble vação, provo caçla pel os boato s àla rp1antes que adred e espalhavam os prom otore s elo moviment o. A 14 ele Maio
elo refer ido anno man ifesto u-se a conju ração, a
cuj a frent e estav am D. lVI a nuel Belg rano, D. Juan
J osé Caste li, o comm ancla nte Saav edra e outro s
home ns distin ctos e prest igiOsos. L og o depo is,
uma depu tação , em nome ele seiscentos notav eis,
d-irige- se ao vice- rei Cisne ros, e intim a-o entregar o gove rno. Cisne ros não r-esist iu, e immediatame nte retiro u-se para as Cana rias.
5. Dura nte os prime iros dias, f oi a autor idade supre ma exerc ida pelo cabüdo .: mas logo se
r·econheceu a conve nienc ia ele concentrai -a; e foi
então organ izada uma Junta Prov isoria , ela qu al
fazia m parte , entre oufro s, os refer idos Belgr ano
e Saav edra. Naqu elle inter1m, corre u .em Buen osAires a notic ia de se haver const ituído em Caclix
um conselho de regen cia para gove rnar em nome
de Fern ando VII: e então , algun s realis tas influen tes interv i·e ram para que a Junta adher isse á
r·egen cia; mas inutil ment e, pois que, embo ra declara sse ella que gove rnari a a vice- reale za emquan to duras se o capti veiro elo rei, não era mais
possível dissi mula r os intuit os do movi ment o. N.a
capit al, conta va a Junta com o apoio quasi unam me, -tanto da popu lação , como elas milícias. O

a
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mes mo. por ém, não s·e clava nas pro
vín cias ; e o
prim eiro emp enh o elos inde pen den tes
da Jun ta
f oi faze l-a r eco nhecer nos div erso s
pon tos ela
vice-realeza.
6. O s oo·ov·erna d or es das pro ví ncia s
ele Cor. dob a. do Par agu a i, do A lto- Per ú e
de 1\!Io ntev tdéo r e~u saram-se francai11ente a r eco
nhecer a autori dad e da Jun ta. Em Corclob a, o
gov ern ado r
D . Tuan ele la Con cha : a o qua l se hav
iam allia clo .
l.ini er , D . J oaq uim M e rene . o bisp
o da dioc,ese,
San tiag o A ll end e. D . Vic tori a no R odr
igu es e outr os intr ans igen tes. t inh a r eun ido cerc
a ele 2.0 00
hom en e mos trav a-se reso lvid o a
repe llir tod a
tent ativ a de. r omp im ento com a Hes
pan ha. A
J tint a P rovisoria cb:li bero u .e xpedir
con tra Cor clob a um a colu mna ele 1. 500 hom ens
ao man do de
D. Fra ncisco Ort iz de Oca mpo . O
gov ern ado r
Con cha aba ndo nou prec ipit acla mer ite
a cida de,
e Lin iers . o bisp o, D. J oaq uim Mo-reno
, o cor one l
A llencle e out ros che fes fica ram pris
ion eiro s.
· -·
7. Jul gou entã o a Jun ta ele Bue
nos -Ai res
ace rtado cem um golpe ele forç a esca
rmet~ttar os realista s, incu mbi ndo D. J oão Cas teli
da imm ecliat a execuç ão dos cati vos . Já esta vam
este s em
viagem par a Bue nos -Ai res qua ndo Cas
teli os encon trou em Pap aga llo. e ali me.s mo os
fuz ilou , com
exc epç ãc ape nas elo bisr)o. ·A Jun ta pro
cur ou jus tific ar-s e dec lara ndo que "de cre tara
o sac rifí cio .
claque11as vict ima s par a salv ar mu itos
niil hõe s de
it:nocentes ; pois só o t·error elo sup plic
io pod ia ser-'
v1r _de e_scarmento a seu s cum plic es"
. Em qua nto
Ort tz fica va em Cor dob a, D. Ant oni
o Bal car ce
mar cha va com a colu mna exr) edic ion
aria
Ch
sob .
.
D
.
.
te
uqm~aca.
epm s de soH rer um a dercrota em
Cotag<uta, Bai carc e ven ce em Sui pac
ha
·
1·
tas e den tro em pou co dom ina no cAlt os rea tso-P erú , fa-
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zenclo ali tam bem pas sar pelas arm as. ta
nto o govern ado r gen eral Nie to, com o o com
man clan te
D. José de Cor dov a e outr os. lV.Iostra·va-s
e, por- .
tant o, trem end a e imp iedo sa a insu rreição
ele Bue nos -Air es.
8. Em qua nto Ort iz e Balca rce iam
subm etter os real ista s elas prov ínci as ele Corclob
a e do
Alto-Pe rú, D. IV.Ianuel Belg ra no ahi a
com outr o
corp o de exe rcit o · par a Ass um pção (em
Setembro 1§10). O gov erna dor elo Par agu a
i, D. Ber nard o Vel asco . era mui to con side rado.
pela correcç ão e hab ilid ade com que adm i nist rava
a provínc ia; e Bel gran o teve que d ecla ra r-lh
e gue rra.
Nia4,{ infe lizm ente as f orça s elos insu r rect os
ach avam -se-· em" co"nclições mui to inf eri or es
ele num ero e de tact ica ; e Bel gran o, ao cabo ele
alg uma s
der rota s , f oi obri gad o a cap itul ar volt
and o para
Bue nos -Air es. Com eça entã o um perí odo
ele embar aço s inge ntes par a os revo luci ona rias
: con spira çõe s e . revoltas , deso rden s nas pro
víncias e
sobr etud o a disc ordi a ,e ntre os che fes mai
s infl uente s elo mov ime nto.
'
9. O obst acu lo mai s pod eros o que enc
ontr ava a Jun ta ele Bue nos -Ai r.es era a
resi sten cia
ene rgic a elos real Ísta s de· Montevicléo.
O gov ernad or, D. Gas par Vig ode t, con tava com
o apoio
da pop ulaç ão. 1\I.Ias; eis que o fam os o
Fran cisc o ·
Elio é nom ead o vice -rei , e põe-se á fren
te ele uma
tem eros a reac ção con tra Bue nos -Air es,
cleclaran-:
elo gue rra form al á resp ecti va Jun ta.
Con tava ·
Elio com forç as resp eita veis ele terr a e
de mar , e
logo a 2 de Ma rço ( 1812) derr otav a no
rio Paran á a esqu adri lha que ope rava sob as
orde ns da
Jun ta. l\1as, o espí rito da indepen~lencia,
que e~
tava late nte em toda a Ban da-O nen tal,
apt~ove~
tou o ense jo de man ifes tar- se. O tene nte
Jose Ar-

249 -

tigas põe-se á testa da sublevação, e pede auxílios
á Junta de Buenos Aires. Belgran o, que voltava
do Paragua i, presta-lh e soccorro s, e em poucos.
dias achava-s e o vice-rei Elio I'eduziclo em Mon. tevidéo, sitiado por Artigas.
CAPITUL O LV

7. O nw<;z:mento da emmzápa ção. - f) Colonias
hespanho las. Rio da P_ra-ta: term.o da lÚ.ta
1. Em ·1812 achava-s e, pois, bem encaminhada a revolu.ção em toda a vice-realeza. A Junta
de Buenos- Aires encontra va adhesões em todas as
provínci as, onde se organiza ram juntas locaes,
cada uma con1 o seu represen tante na Junta central. Mas, desde que se viram victórios os ou pelo
menos com todas as ·probabi lidades de triumph o
a sua causa, começam entre os. insurgen tes a revelar-se dissenções de toda ordem, e os disturbi os
succeclem~se em todas as provínci as. A Junta de
Buenos- Aires . já tinha deliberado concentr ar mais
o poder, constitui ndo-se um triumvir ato compost o
de D. Feliciano de Chiclana, D. Juan José clel Pazo
e D. Manoel de Saratea. Em difficil moment o,
começár a esse triumvir ato a desempe nhar a sua
missão. O porto de Buenos- Aires estava bloquea do pela esquadri lha realista de lVIontevicléo; os
insurgen tes elo Paragua i queriam formar uma
republica independente, separ?-da · elas demais provinci?-s ela vice-r.ealeza; e para aggrava r a situação dos negocias , era a Banda-O riental invadida
por f orças portugue zas .
Este ultimo successo · alarmou tanto 0 yicereJ Eho conío o governo ele Buenos- Aires: os
quaes celebrar am um. tratado de paz, obrigand o-se

., 2:
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.o trium vira to a faze r evac uar o Unw uai e o
vice•
b
'
r·el .a leva ntar o bloqueio ela capi tal arge
ntin a. Ma:;
o~ ~ndepenclentes ele Bue nos- Aire s tinh am que
divicllr os seus esfo rços por muit os pont os onde
as
clifficulclacles se mult iplic avam . Ao mesm o temp
o
que repr imia m moti ns e cons pira ções na prop
ria
capi tal. notic ias elo Aho -Per ú vêm desv iar
as
atten ções elo trium vira to para aquella band a.
O
fementiclo Goyeneche, vang l orioso ela vi.cto ria
de
· Huacy:::ti , alca nçad a cont ra Balc arce, põe-se
em
mar cha sobr e Bue nos- Aires, á fren te ele um corp
o
ele volu ntar ios reali stas. V ictor ioso em Coch
abam ba;: cons egue elle r esta urar o domínio hesp
anh ol em todo o Alto -Per'ú, e incu mbe o gene
ral
Tris tan_ele oper ar cont ra os inde pend ente s de
accorcl c com os lega lista s ele lVIon tevicl éo.
3. ·Ao enco ntro de Tris tan sai D . . Manuel
Belg rano . e o derr ota .em Tuc uma n, a 24 ele
Setemb ro de 1812. Em segu ida, marc ha Belg rano
sobr e o A lto-P erú. e subl eva ele novo toda a provínc ia. l\!Ias Tris tan recebe refo rços elo Perú
. e
c ffere ce-lh e com bate , sendo por ém obrig ado a
ca. pitu lar ante as forç as insu rgen tes. Belg rano
apodera -se ele Poto si., e estab elece naqu ella praç a
o
cent ro de su.a s oper açõe s. Entr etan to,. os reali
stas
reno vam -se de coragen1 e de elem ento s de guer
ra.
O brig adei ro Pezu ela subs titue a Goyeneche
no
commal}do das forç as h espa nh olas, e a cont ra
revolu ção se reaccencle. Em dive rsos com bate s
é
Belg rano batid o, até que é forç ado a ·· retir ar-se
,·
fican do a· prov íncia em pode r dos reali stas.
B.elgran o, clist~ncto . pelo seu sabe r e· pelo seu patn
orism o. desa cred itou- se com o hom em de g uerr a.
4. Entr e dois pont os divid ia-se · agor a a at~en

ção do gove rno revo luci onar ia.-. a .Ban~a-Or!'e
n
tal e 'o A lto-P erú. Roncleau sitia va ·hav ia algu
m
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tem po :iVIontevicléo. Vigoclet, . reduzido á fortaleza
da praça e ás forças navaes ele que dispunha, mostrava querer lutar até o extremo. Em tal contingencia, o Governo de Buenos-Aires ( 1) pre-.
cisava ele um homem capaz ele reerguer o animo
elos in suro·entes: e esse homem foi ,San 11artin,
nc:meaclo general em chefe do exercito argentino.
Emquanto o coronel Carlos Alvear ia liquidar a
situação ele Montevicléo, San Martin preparava-se em Tucuman para marchar contra PE!zuela,
que se achava em Salta. Pelo lado do . ócciclente
ou antes elo noroeste, San Martin isolou o territor io ela província ele Buenos-Aires dos movimentos reacciona rios que se operavam no Perú.
5. O coronel A lvear dirigia a acção contra .
l\!Iontevicléo,_ ele accordo .com o almirante Brown.
P osadas, logo que assumira o governo; tinha reconh ecido a necessidade ele apparelhar foyças
navaes capazes ele libertar a capital da contingencia em que a punha a esqu'aclrilha realista ele 1VIontevicléo. Para isso, comprou navios mercantes,
armou-os em guerra, e nomeou chefe da armada
argentina a \iVilliam Brown, ardente e heroico marinheiro irlanclez. que tão boi1s serviços prestou á independencia. Vigodet havia dividido as
suas forças ele mar ·e ntre Montevidéo e a ilha ele
Martin Garcia. Nest?. posição contavam os realistas dominar a ·embocadura do Prata, ao mesmo
tempo que bloqueavam o porto ele Buenos-Aires.
6. Brown ataca, portanto_, a 11 de 1VIarço
(1814) a ilha de Marti.n Garcia. A refreo·a · fói
medonha, e o almirante arg·entino, á f rente bele .um
grupo de heróes, portou-se com bravura sobrehumanq.. · As suas forças ·eram inferiores ás ini·
(1) J:í então : exercido por D. Gervnsio Posadas nom á
Suj)remo pela Assembléa Constituinte (a 26 de Jnneir~ de ;:l4o) _D,rector
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migas, e tiveram de ser batidas; mas no tumulto
do ~ombate, um golpe .de incrível auclacia muda de
sub1to a sort~ da.s armas: o almirante, seguido
dos s~us .mannheiros, desembarca na ilha, ao cabo
de se1s dias de fogo, apodera-se elas baterias elo
forte, e as dirige contra a esquadrilha victoriosa
pond_o-a em fuga! Esse feito glorioso clesassombrava Buenos-Aires, conquistando para a revolução um prestigio immenso.
7_; Guarnecida Martin Garcia. va i o al mirante Brown bloquear lVIontevicléo, emq uanto
pelo lado ele terra o coronel Alvear com 5.000 hon1·e ns ·e streita- o cerco ela praça. Ali se repetiram
os actos ele heroismo que já haviam immortalizaclo
o intrepiclo marinheiro irlandez; e ao cabo de tres
dias de combate, a esquadrilha realista é tomada
por abordagem. A 22 de Junho ( 18 14) V igodet
capitulou deixando em poder dos insurgentes
grande quantidade de a1_-r11amentos. De Montevidéo destaca Alvear forças contra Artigas._cuja
attitude constituía serio entrav·e a unidade de
a·c ção elo governo argentino, pela clissiclencia caprichosa em que se mantinha contra os unitaristas ele Buenos-Aires.
8. Em 1815 achava-se em toda a antiga província elo Prata assegurada materialmente a independencia; e o que impediu que· toda a vice-realeza
se encontrasse nas mesmas condições, preparada
para formar d~sde logo uma unica e .grande ~1a
ção, foi certamente, entre outras .causas, a Impruclencia obstinada do~ que prefenram a c.ent.ralização á autonomia federativa elas provmc1as.
De sorte que sem contarem com o concurso elos
independentes fóra do' Prata, trataram os ~rge~1tinos de simplificar o problema da or?'amzaçao
limitando-se no momento á inclependencm da sua
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antig a provm cta. Assim mesmo os pnme tros trabalho s dessa organ izaçã o fôram conti nuam ente
·pertu rbado s por discorclias , e sobre tudo pelo espírito de facção.
9. J á havia m succecliclo no cargo de Director : a P osada s o gener al Alvea r, e a este, depo sto
por uma revol ta, o gener al Roncleau. Nó mez de
Abril ('18 16) ' reune -se em Tucu man o Cong resso
Cons tituin te; e um elos seus prime iros actos foi a
nomeação elo gener al D . Juan Martit~ Puey rredo n
para o ca rgo de Direc tor ; com o que aincl~ uma
vez se affir mava o espír ito ele unita rismo, e talve z
algum as velleidacles mais . estra nha·s, como veremos no período subsequente. A 9 de Julho de
18 16 o Cong resso de Tucu man procl ama solerinemente a inclep enclencia, e const ituída a Naçã o .
Arge ntina , para semp re separ ada ela Hesp anha ,
a cujo gove rno dirig ira logo algun s dias depoi s
exten so e patrio tico mani festo , ·e xpon do os motivos gerae s que tinha m levado as proví ncias platinas a rebellar-se.
CAPIT ULO LVI

8. JV!ovú nento da eman âpaÇ ão. - g) Colom:as
hespanJwlas. O Pm-a gu.ai. - O Chile :
CMI'teço da luta
1. Ao mesm o temp o que const ituíam a sua

nacionalidade, preoc cupav am-se ·OS argen tinos
com a situa ção das outra s proví ncias, ele que se
havia m isolado, mas cuja sorte lhes inter-e ssava·,
sob o do1~orque emqu anto estas perm anece ssem
mínio hespanhol, não estar iam os indep enden tes
desas somb rados de . perig os de reacç ão, ou de velleich1des de recon quist a por -p arte da metto pole. A

.I
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unica proví ncia onde não tinha tido echo o movimento de B~len_os-Aires era a d o P a ragua i ; quê
0
se eleve attnb tur ta lvez a d uas causa s : o estado
moral elas popul ações ,· incult as e fa natiza das, e a
mode ração ·e o acerto com que exerc ia o poder o
govern~clor Berna rdo Velas co.
2. ] á vimos na lição LIV como l'vianuel Belgra na tivera ma llogr aclos os seus esf orços contra
Velas co. Assignacla a capitulação ele Taqua ry,
ent retan to, empen ha-se o gener oso patriota numa
outra camp anha em que o seu coraç ão e a sua
palav ra a r dente iam f.aze r o que ele promp to não
se tinha conse guido pelas a rmas. E ram chefes elas
f-o r ças r eali stas os coroneis Yegros e Caban as:
Belg ra no pede- lhes um a confe rencia , e com uma
logica ir r esisti vel fa la-lhes da obra que se levant a
em t oda a America, e desper ta no ani mo daquelles
d ois caudi lhos, que acaba vam · ele vence i-o, a idéa
da inclepenclen cia .
3. "O vencid o havia conquistado seu s vencedores - di z um a utor. ( 1) Belg rano retira -se radi oso : a der rota elo gener al desap pa recia ante o
trium pho elo pat ri ota. O nobre e generoso solcla:_lo
ela r evolu ção leva va com sigo uma conso laçao
suprema : t inha lançad o semen tes que Iam em
breve produ zir seus fruct os". D e voltéJ,; em Assuml)Ção fo ra m Joo·o os ·dois· officiaes ele Velasco
'
b
procu rados
·por Somm
ell era, secret a n o c1o gover nador , e já seduz ido por uma carta ele .Belg ran?.
D esde esse momento estava tramada, e no propn o
p alacio elo gover no, uma consp iração contra a
H espan ha.
4. Em princí pios d e 1811 é Velasco surpr ehendiclo pelo m ovim ento. 0 coron el D . Fulge nc10
o

'

(l) Ch.

Quentin -

o

" Le P!lragua y ", Pnris, 1865 .

---- -
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YeoTos apod era- se elos quar teis e depõ e o
gov ernaclor. Vela sco nem tent ou resi stir, e mes mo
que
o quiz esse não teria elementos.· Ao m esm o
_tempo
que Y egros leva ntav a a sedi ção nos quar te1s
, outros conj urad os convenciam a Vela sco de
que o
seu deve r era apoi ar um movimento que
se destina va sobr etudo a resis tir ás pret ençõ es de
Bue nos-Aires. Vela sco pers uadi u-se. e accecleu
até a
fazer part e ela Junt a que se f orm ou. com post
a de
Yeot:.Tos • Cab all ero. ell e Vela sco e o Dr. José
.
Gas •
!f)
par Rod rig ues Fran cia com o secretariO.
5. A Jun ta con vocou logo um Con gres
so de
repr esen tante . e a 20 de Jun ho el e 18 11. foi
decl arada a inclepenclenc ia elo Par ag ua i. D olor
osas
provaçõe , porém. tinh a ele soff rer aque1le
inclit oso povo . A inclepenclencia ali não fôra obra
ele
pa tri otism o, nem ao men os da r evol ta con
tra as
oppr es ões d o regim en colo nial. I sola da do
movim ento que se oper ava no Pra ta, e chei a de·
elesconf ian ças mal entendid as cont ra os inde pend
entes ele Bue nos- Aire s, a amb ição tene bros a
de algun s hom ens, apoi ada na forç a mat eria l elas
armas, f ez elo Para gua i, em 1811 , um paiz exce
pcio nal em que a civilizaç ão pare ce que soff r·
eu um
recú o ele seculos.
6. E ' quas i cert o que a falt a de ~ccô relo
entr e .
as dive rsas colonias se expl ica pela divi são
poli tica e pela prop ria natu reza ela viela que
toda s
tinh am supportac}o dura nte· quas i tres secu
los.
Tam bem a -c aren cia de gran des hom ens, ele
espí ritos de alto · desc ortin o, dera luga r. a anim
osid ades entr e as anti gas prov ínci as, algu mas
elas
quae s pret ende ram exer cer sobr e outr as a
heg emon ia que tinh am tido dura nte o perí odo colo
nial .
Em toda s as qua tro vice-rea leza s hesp anh
olas
acoi1teceu · isso . Ent reta nto,. o que é inc'<\mte
stavel
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é que o espí rito de independencia, e de solidariedad~ em todo ·o mov imen to da emancipação, é uma
glon a de que se pode m orgu lhar as colo
nias
ame rican as.
7. Os heró es ela inclepenclencia tiver am tão
inten so e ~ão alto com o o seu senti men to pat~·io,
amo r da liber dade , que os guio u por todo o cont 0
inent e, onde não conh ecer am fron teira s. Qua ntos
exem plos ·e clifi cant es pode riam aponlta r-se entre
todo s os povo s ela A meri ca! lVI irancla, ao senti
r
que ar patr ia não acco rdav a aind a elo silencio
secula r, vai rend er o seu tribu to ele her.oismo á incle
pend enci a elo Nort e, sob as ordens ele \tVas
hin. gton . Boli var deix ava aind a inimigos em Ven
ezuel a, quan do part ia para o sul em socc orro·
elo
Perú . Não esta va aind a Buen os-A ires desa ssom
brad a de peri gos, e San Mar tin tran spun ha
os
Ai-ides para serv ir a caus a elo Chil e, e logo depo
is
a do Perú .
8. Pode -se, port anto , lame ntar que os patri o,tas que dirig iram o mov imen to ela liber taçã o
no
Prat a não tives sem a habi lidad e, o simples bom
sens o de evit ar as susp eitas , e afin al as rival
idades das outr as prov íncia s ela vice -real eza: e para
isso bast ava o que depo is se comprehencleu e
se
· fe-z. isto é a form a fede rativ a ela orga niza ção,
de
.
· pref' eren cia' ao regim en centralizaclor .que Impu
nham os unit arist as. O que, porén1, não se deve
nega r ao~ patr iota s arge ntin os é a g~·an~e pa~·t
·e
que lhes perte nce· na obra da en:a nopa çao
dos
dive rsos povo s que se comprehend1am n~s clua~
vice-rea leza s ele Bue nos- Aire s e elo Peru , conform e vam os ver.
9. Ao mes mo .tempo que no Prat a, com eçár
a
a 1avra r, ale,m elos Aneles, a inqu ietaç ão que prenunc iava a inclepenclencia. Qua ndo se deu na E
~ u-

~===-

_ . 257 -

.nrap a a 1.11\'a são da l)en insu la pelo exe rci' t o fr<.:
t. h
cez o·overnava o Chi le um h onie m
que_ se m a:
pel~ ~~1 a mod eraç ão e esp írito libe ral
, Jmp osto __8.
1
con fian ça e resp eito elos colonos. Nia
~ a Jun ta ue
Sev ilha ,- que com eçá ra a ~gir tão. v~c
dl ant e e
peit csa. ente ndeu que dev ia sub stitU ir.
( ~omo ahc L
fez ou tent c u faze r em toda s as provnJ,C
iaS elo d~
min io h espa nho l) o gov ern ado r, gen
eral Lu: z
~'[uno z ele Gus man , por um out ro gen
eral , Gar c1a
Car rasco. Sem el han te erro não fez
mai s elo que
apr essa r a revo luçã o.

rs:l:S:

CAP ITU LO

L VII

9. O mov ime nto da emm zcip açã o . -

h) Colon ias
lz espa nholas. O Chi le : co·n tinu ação da
luta .
1. O gov erno ele Gar cia Car rasc
o pre cipi tou

no Chile a revoluçã o. Os colo nos já and
ava m alar mad os com as not icia s que vin ham de·
Hes pan ha,
e mai s aind a com o mov imel'lto ger al
que se faz ia
na A mer ica. Est imu lado s i)elos erro s
e imp rucl encias do novo gov ern ado r. cs chil eno s
imi tara m os
seu s co-i rmã os das out ras pro vínc ias.
O prim eiro
leva nte deu -se em San tiag o, no dia 25
de 1\!Ia io
ele 1810. A prin cipi o não se reve lava
plan o alg-um
preciso no sen tido da inclepenclencia
; mas ape nas
opp osiç ãc a Car rasc o. Ent reta nto, as
man ifes tações hav idas em San tiag o fora m tom
and o vul to
e em brev e assu mir am o car acte r ele
. -'
um a rev olu
ção. que pouco a pou co se acc entu ava
. Ced end o á
e~a ltação elos anim as, os ouv ido res
fize ram sen tir
a C~rr~sco a gr?-viclacle do que se pas
sav a, e a con - ·
vem~nc1a de atal har com plic açõ es
que pod iam sob~ev lr ; e a.c~nselhaclo por elles, o gov
ern ado r em
boa hor a resig-nou o seu carg-o, a 18
ele
Julh o.
HISTORIA DA AMERICA
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• Assu miu então o o-overno po •
c
,
1 acc1amaçao, ·o velho coro nel D. Niate
o ele T or o y Zam bran o, cond e da Conq uista . Zam bran o era um
homet_n prud ente e _conciliador. e talve z po!·que
possU isse essas qua!Jclacles em excesso. não se mostt:ou capa z _de ~uperar as clifficulclades que surgtam . Por m sp1ra ção elos independe ntes. accedeu
Zam bran o a f orma r-se a Junt a Prov isori a pa ra
exer cer o g over no em nome elo r ei ca tivo. a exem plo_ clon que se fazia em toda s as dema is pro\· in cias.
F or ·e ssa Junt a cons tituíd a a 18 ele Setem bro
( 1810 ) tend o como seu pres ident e e chefe elo o·o.
.
b
vern o, ·o Dr. J uan Mar t tnez ele R osas. Diss
olveuse logo a aucli encia ; f ormo u-se um t ribun al ele
Justi ça; estab elece u-se uma policia rigor osa, como
recla mava o m omen to, etc. :rvras a Jun ta installára-se sem ruídos, e limit ava-s e a gove rnar como
quem tinha a conv icção ele que ia acau telan do os
altos inter esses da mã i-pat ria.
·
3. Não obs1:ante, em torno da Junt a Prov isoria agita vam -se os parti dos. Não fa ltou mesm o
quem prev isse o golpe . ou o desfe cho que anda va
imm inen te, apes ar do espír ito cons ervad or que
presi dia aque lla orde m de cous as. No dia 1o de
Abri l de 1811 , uma sediç ão milit ar, com intui tos
reali stas, dirig ida pelo coron el Thom az de Figuei roa, surp rehe nde o gove rno; mas foi immediata men te suf.f ocad a, e Figu eiroa pago u com a
vida a sua louca velleidade, com a qtial não fez
máis elo que estim ular o espír ito ele indepenclencia.
A Junt a cont inuo u a exer cer consciencios_amente
a sua miss ão, sem comm etter exce ssos de ngor na
·repr essã o dos exalt amen tos, mas _dan do prov~s
sobr etud o ele uma nobr e mode raçao , semp re ta.o
cliffi cil em mom ento s anor maes . Seme lhant e politi ca f oi desg ostan do o parti do radic al.
_
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4. A Jun ta hav ia .já con voc ado
um Co ngr es. so
de rep res ent ant es, e a 4 de Jul ho
( 1811 ) reu nta se este . em San tiag o. Um dos pri
m eir os act os des~e
Co ngr esso fo i a nomeação de um
a Jun ta Ex ecu tiva. na qua l só fig ura vam con ser
vad ore s. Os exaltad os, que esp era vam a imm edi ata
e fra nca clec~a
raç ão ela inclepe nclencia. des con
fia ndo da dub iedade que via m na conduc ta dos
mc der ado s, pre par am ent ão um mo vim ent o no
sen tid o de dar o
golpe decisivo. A' fre nte desse
movim ent o ~ ac~a
va-se o pre sid ent e ela pri mit iva
Jun ta Pr ov tso na ,
Dr. Ma rtin ez Rosas e os irm ãos
Ca r rer a. A 4 de
Set em bro reb ent a em San tiag o
a rev oiu ção', assl.ímindo o govern o D. José M ig uel
Ca rre ra. clistincto mil itar , est ima dissimo no
Chile e já con hecid o na He spa nha , onde hav ia
mil itad o con tra
Na poleão. ··
5. O car act er violen to de Ca rre
ra, por ém , deu
lug ar a successos inespe rad os.
As sim que se . viu
senhor ela situ ação, dis solve elle
a Jun ta Ex ecu tiv a
e vai em seg uid a a té o ext rem o
ele elim ina r do
Co ngr ess o alguhs rep resent ant es
de que m se .su speitava, collocanclo, em lug ar
dos me sm os, pes soas ele sua con fia nça . De u isso
com o res ult ado
uma ani ma dve rsã o que log o deg
ene rou em lut a
abe rta con tra os raclicaes, por par
te" elos mÓ der aclos . O propri o Dr . Ro sas não
dis sim ulo u · a sua
f r anc a rep rov açã o aos pro ces sos
ele que usa va
Carre_r~, e por isso inc orr eu
no · des agr ado e nas
suspeitas des te, ao pon to de ser
exp uls o do Ch ile.
En tão Co rre ra ass um iu frq.ncam
ente a clic tad ura ·
e man'~a a ju~tiça que se dig a que
o seu gov ern o;
despot1co e v10lento em bor a, não
dei xou de recommendar-se por me did as mu
ito ace rta das·, e
teve co11~o collaboraclores alg uns
hom ens not ave is
tan to c 11 enos como ·ele out ras col
oni as.
'
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6. Mas .eis que logo nos começos de 1813 0
vice-rei ·do Perú (o mais · ca prichoso e devotddo
entre os preposto s da H espanha ) manda contra
Carrera uma expediçã o, a cu ia frente se achava o
general. Antonio Pareja. No .sul da provínci a, Fareja reuniu cêrca de 2.000 homens e ma rchou para
o norte. H ouve panico geral em Santiago ao saber-se que os r eali stas estavam em marcha na airecção da praça. Carrera sai ao seu encontro, e
depoi&. de alguns combates, persegue-o até Chill án,
onde os hespanh oes se f ortificam , e resistem vigorosamen te a os ataques dos patriotas . Pareja tinha
morriclo de febres e substitu íra-o no commando
elas tropas o cor onel J uan F rancisco Sanchez. O
fri o era rigorosi ssimo, as f orças desanim avam ;
e a 10 ele Agosto ( 1813) Carrera levanta o sitio
ele Chillán. F oi um verdade iro desastre ; porque
Sanchez o persegue, e bate-o dois mezes depois
·em R oble;
a retirada teria sido um destroço
completo, si não fôra a coragem heroica do general B ernardo O 'Higgin s .
. 7. Estava por um momento 'offusca da :1 estrella ele Carrera. A antiga Junta Executiv a se
reco~1stitue e declara destituíd o o caudilho revolucionario, nomeand o em seu Jogar o gener 2.l
O ' I-I]ggins . Em Noveinb ro chegava a Chillán. o
brio·adei r o Gainza, investido elo com mando do (
exe~·cito reali sta. Em. princípios ele 1814 recomeça-se a luta. A 4 ele Março, apocleram-.se os he~
panhoes ela cidade ele .Talca; e alguns chas depois
Gainza ataca O'Higgi ns, e logo l\!Iakenna, e em
seguida é qüasi posta em cleb<!-nclacl~ u~11a columna
. de reforço que marchav a de Santiago comman clada pelo coronel argentin o D. Manue) Blanco
Encalad a. A nóticia de taes derrotas proclu~em ~:~
· uma
- A Junta Executiv a P
capital
su ll
J evaçao.
•

e
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não correspondia tambem a' con f.1ança dos independentes, e sentiu-se a necessidade_ ele c?ncentrar ·
mais o poder. Foi então a Junta disso!viela, e acclamaclo Director Supremo o coronel D. Francisco ele la Lastra.
8. Gainza. ref.o rça-do, toma a offensi va e sa1
ele Chill án, marchando sobre Santiago; mas
io·o·ins offerece-lhe combate' e derrota-o em
O 'IJ
- ~bb
Ouechereo·ua. a 8 ele Abril ( 1814) . Neste m o;;;ento, s~spenclem-se as hostilidades em \ -Í rtude
ele um accôrclo celebrado com um representante do
vice-rei elo Perú . P or esse tratado, os insurgentes
reconheciam a soberania ela Hespanha; e o vicerei elo Perú , em nome ele Fernando VII, reconhecia por sua parte o governo f ormado no Chile, até
que as Côrtes deliberassem. definitivamente a respeito. Semelhante convenio. por ém. não se tornou
effectivo . . Mal recebido pelos chilenos, offereceu
ensejo a uma nova sublevação elas tropas em Santiago, sendo deposto o Director Supremo, ·e ·a ssumindo o mando o general D. J os& li/liguei Car- ·
rera. O'Higgins e as suas forças oppõem-se a
·carrera, e pretencl~m restabelecer o Director
deposto; mas uma surpresa vem harmonizar as
·dlras legiões na vespera elo combate.
9. No dia 26 de Agosto apresenta-se em
Santiago um manclatario elo vice-rei do Perú no. ti ficando aos belligerantes que o accôrclo feit; não
tinha sido, appr~vaclo, e intimando--lhes que se -rendessem. J a havia desembarcado em Talcahuan 0 0
coronel D. Ma.r~ano O~orio. o qual , assim que
soube que os clots cauchlhos,. fortificados em Ranc~gua, es~avam dispostos a resistir, avançou c-onti a elles ~ fr:nte de 5.000 homens, travando-se a
h~ ta no cha 1 cl~ Outubro ( 1814). O combate foi
ti emendo, . e os msurgentes tiveram . de ceder ao
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nm'nero no dia seguinte. A noticia do
desastr e pro duz iu terr or em San tiag o: tod os os
que se julO'a.
o
vam com pro me ttld
os na r evo luç ão em igr ara
m
par a .)V.[endoza. Est ava suf f ocado o
prim eiro movimeÍ1to libe rtad or no Chile.
CAP I T U L O L VII I

1O. Mo vim ent o da ema nci pação. -

i) C olon ias
l:tespanholas. Chi le : Teco,n hcCZ:m
ent o
da ·i nde pen den cia.

1. Os rev olu cio nar ias chilenos que
se refu gia ram em 1Vlendoza, ali fôr am · enc
ont rar San
Ma rtin , como gov ern ador ela ant
iga provin cia
· arg ent ina de Cuyo. ( 1) N o cap itul
o L V II já dissemos que San Mú tin, nomeado che
fe do exe r- ·
cito nacional, se hav ia rec olhido a
Corclob a par a
reo rga niz ar as· for ças com que dev
ia inv adi r o
Alt o Per ú. Concebendo pla no ma is
vas to, desilludid o ela effi cac ia ele ata que s isolado
s áquella l-ongín qua pro vín cia, San Ma rtin exo ner
a-se elo seu·
alto pos to par a não ü;q uie tar os ·acl
versarios e{J
cui da de reu nir soldados e ele pre par
ar-s e par a a
gra nde cam pan ha que vai emp reh end
er, ele rea1i- '
zar a inv<).são elo pr.aprio Per ú, ma s
pelo Chile. Ia
afa nos o no seu trab alh o, qua ndo
che gar am os
em igra dos chilenos. Est e's alis tara m-s
e logo nas
file iras do illu stre chefe. O'H igg ins
, que era elos
glo rios os .der rota dos ele Ran cag ua,
collocou.-se ao
lad o de San Ma rtin , pois a indepe
ndenc1a elo
Chi le rião obs tan te o ma llog ro do prim
eiro moviment~, tinh a de con sàg rar o her oism o
do illustre
pat rio ta.
11)

S. Lt.iz ,

A qunl com'. .,rehe ndia os territ
orios <las act•J acs provi ncins de
João e Mcnd oza.

s.
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2. Em fins de 1816 começa o general em chefe

a pôr em execução os seus proj ectos. E~pediu
primeiro para o Chile o Dr. Ma1:uel -R odnguez,
como um a viso de alarme aos patriOtas. E sta pro\·iclencia sur tiu o eff eito calculado, porque o mar echa l clel P ont ( 1) teve que di vid ir mui to as suas
f cr ças. e acreditou que não se trata va ' sinão de
in sig nif icantes correrias ele g uerrilh eiros. Em menos el e um mez tinham a s f orça s inva soras oper a do
a cli ff icilima passagem elos Andes, e em Fe-:ereiro
ele 1817 achava-se San :M artin com seu ex ercito
no valle ele Aconcagua . h ave ndo já infligido uma
derrota· aos r eali stas. A noticia de que San :Nlartin
él\·an ça va sobre a capital causa um grande panico
em Santiago. e o governador dei P ont, com suas
tropas. retira-se precipitada mente para Valpara iso. " con todos los h onor es de la fuga" - diz
Estévanez. No dia 13 ele Fever eiro ele 1817 enti·a va San Martin em Santiago, recebido com elelíri o pela população._
3. E' .San Martin acclamado Chefe Supremo
elo Chile; mas o generoso patriota declina modestamente ela honra. e· O ' Higgins é investido ela autoridade suprema. Estava ciuasi t odo o Chile em
poder elos independentes. Apenas em· Concepcion
o coronel D. José Ordofiez apparelhou elementos
ele r~sistenc_ia. Em breve lhe· chega~·am reforços .
consideraveis elo Perú, e apesar de batido em alguns coníbates, fortifica-se Orclofiez em Talcalmano, onde z?mba dUJ·ante muito tempo elos esfOI~ç?s dos chilenos, tendo o proprio O'Higgins
pa1 belo conti:a- elle. Occupanclo uma posição im- •
portante, re~mindo sempre novas par-tidas em di-·
versas locahclades do sul, e recebendo constante-

- - - -- - ·

(1) Francisco Marco dei p
t
b . . .
verno do Chile, ao coronel 'Maria~~ 0~~/htmu em fins de 1815, no 1:'0.
>o, o vencedor de Rancagua.
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I

mente recursos nota v eis elo P erú. O rcloíí.ez constituía um grande perigo para a revolução, e ma is
ainda quando chegou a T'alcahua no o cJ r onel
Osoriu com 3.000 h om ens.
, · 4. Toma a si San Martin. a ta refa ele liq uida r
aquella I{enosa situa çã o. E mqua nto pa r te da f orça
peruana g uardava Talca huano. Osorio e O rcl~ 
fiez punham-se em mar cha lenta sobre S an tiago.
San M artin e O ' H iggins saem a seu encont ro .
Evitag-:lo o exercito chileno, os r eal istas concentram-se em T alca . Os independentes a campam
perto desta cida de, na pla ní cie de Concha H.ayacla.
A aucbcia elos ·hespa nhoes levou-os então a conceberem um plano temer a rio : o ataqu e dos chil enos
durante a noite. F oi incumbido ele executai-o o int emerato Orclofiez. Surpreh endiclo por di ve r sas e
successivas carga s elo inimigo, rapidas como bom-.
barclas, o exercito insurgente d ebanda numa·
desordem incrí vel, e o destroço f oi m edonho
meio ela escuridão. N ão houve tempo para se pensar siquer em defesa, e a reincorporação elos g rupos dispersos f oi clifficilima. O ' Higgins recebeu
um ferimento, San Martin andou no ri sco de ser
pr 1swnet r o.
5. Quando se soube em Santiag o que o exercito . incl;pendente tinha sido desbaratado, a população apavorada só pensou em fug ir para ~I~n
doza. No meio da consternação geral , o espti·tto
reacci onario. quiz log o manifestar-se ; mas um homem . appareceu ü'aquella conjunctura, cli.g no dos
grandes momentos ela vida ~l?s po:ros: f ot aquel!:e
Dr. Manuel H.c clriguez que Ja havta -levantado n~
·Chile 0 grito ela sublevação ..Este homem , con;o -~~
viesse predestinado p_ara sfl.lvar a obr_a _q:te havta .~a
custado tanto sang ue e tantos saçn~ tctos, reum:-1
· sta
te um bom oantpo .de patnotas, orgamnum 111
c 11

no

.<,

zancl o um bat~lhãc. qüe se chamou o Batalhão da
nw?'te) destinado a defender a cidade. Tambem
cheo·ava m a Santiago as forças patrioticas e em
b
.
1
poucos dias estava r eorgani zaclc o exercito c a
revolução.
S. O uando os r ealistas. havendo tra nsporto o
Maul e ;ioitamente. se dirig iam sobre' a capital,
parte ele Santiago o exercito chileno. Desde as vizinhanças ela cidade. começou-se a avistar as
avançadas do inimigo. e nas collinas de Niáipo, a ·
tres leguas ele Santiago, a 5 de Ab ril de 1818,
trava-se a batalha que decidiu ela independencia
elo Chile. D errotados os r ealistas, Osorio refira-se
pa ra o sul e Q rdonez é feito pnswneiro. Esta
grande victori a produziu enthusiasmo geral'; . e
bem que. os hespanhoes ainda dispuzessem ele forças r espe it av~i s . a: causa da revolução . estava
triumphante. Abr e-se. neste momento um período
de g uerrilhas que trouxeram por . muito · tempo
continua1nente inquietados os pati-iotas chilenos.
Entre os g ueh-ilheiros que · deram mais trabalho
aos independentes, estava o famoso Vicente Benavides, o qual r epetiu no Chile as atrociciaeles dos
ban'clidos ele N ova-Grana.cla. Derrotado müitas
v~zes, e outras tantas havendo conseguido r~o rga 
mzar as suas hostes, foi afinal preso, e enforcado
em Santiago.
7. San Martin e O ' Higgins, emquanto empregavam nas g uerrilhas os seus prepostos, iam-se
preparando para a execução ele projecto mais im~or t ante . San_ Martin entendia que a obra já reahz~da na_ ~1~10r parte ela America do Sul não
st.na ~ef 11nt1Va en;quanto a soberania da Hespanha nao fosse bamcla
elo continente: e o seu )e 11_
.,
•
1
samento, ccmo Ja vu:1os, ao abalar .de Mendoza
'cr,m os seus voluntanos, era ir ao · Perú levar a

.. .

~
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guerra ao uüico preposto hespanhoi que di stribuía
soccorros a os realistas de todas as províncias.
Logo que a inclepenclencia elo Chile se viu assegurada pela victoria de Ma ipo, San Martin e
,Q'Higgins cuidaram ele o rgani zar a e ·quadrilha
chilena, ele cuja c.-.Joperação não se podia prescindir
num paiz que t inha mais el e 600 legua s ele costa a
guardar, e onde a locom oção marítima era muito
mais rapicla el o que as jornadas por t erra.
8':' Tratou-se, portanto. act ivament e ele apparelhar as forças navaes elo Chil e, comprando-se
di ve rsos na vios. cuj o numf(: ro f,oi aug'merúanclo
com o ap risiona mentc de embarcações inimigas .
F oi posto no comma núo ela . esquad rilha o illustre
marinheiro argentino D. Ivlanuel Blanco E nca. ca lada. Enormes ser viços prestou á revol ~1 ção em
toda a A merica do Sul, quer nas aguas elo Pacific o. quer nas elo ·Atlantico, a nascente marinha
chilena. Em 1818, o governo revo luci ona1~ i o aceita
os serviços ele lorcl Cochrane, -o m esmo qüe alguns
annos 1~ais ta rde commancla a frot a brazil.:ira.
( 1) Ao mesmo tempo que se preparavam a ssim
as forças
ele mar ' San Martin, .poderosamente
-.
. secunclado por O'Higgins~ orgamza :O exercito mvasor do Perú. .
9. No Chile ficava como díctador o general
Não 'se most r ou este preoccupado
com
O 'Hio·crins.
bb
.
•
•
a organização constitucional da republica ; e tsto
desgostava a muitos patriotas que . recl amav~m. ~
convocação elos representantes populares. O Higgins, surdo a taes reclamos, teve que usar . ele
rigor e prepotencia, chegando a decretar o f_unlan1ento elos mais exaltados, como o nobre e ar dente

..

.
h ' to .
. ana como uma das
!S rm a.mcr1c
.
Juta
· bclhis figuras Durante cêrca de t rcs annos
.
mais aingulares . ~ mda •sCh' l
do PerÓ· em 1822 serve a causa do Bras•1 ;
I indcpendencla o
' c c
,
G
.
~~n
corre com alguns navios em favor da
rec1a .
1827
Cl) Este Jord Cochranc í1cou na

!
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Rodriuuez
e os irrnã·os Carrera. A dictadura
ele
b
•
O'Hio·o·ins findou. em 1824, e ainda ass1m sem
bb
1'
deixar o territorio elo Chile completamente tvre
. elos reali stas, pois fortificado na ilha de Chiloé, o
general D .A ntoni o Quintanilla o fferec~u uma re-.
sistencia her-oica até 1826, quando capitulou a 22
de Janeiro.
CAPIT U LO LIX

11.0 mov in·1.ento da. em.a.nápa.ção. ·hespanh ola.s. -

j) Colon.ia.s
Luta no Perú..

1. O Per{t foi o ultimo reducto do poderio

,,

hespanhol na America do Sul. Póde-se dizer que
desde meiaclos elo seculo XVI houve ali frequentes sublevações, primeiro dos indígenas contra os
conquistadores, depois tambem dos colonos contra os excessos e' iniquidaeles elo regimen colonial.
Durante o primeiro clecennio elo seculo passado,
emquanto por toda a America lavrava o 'espírito
revolucionaria, o Perú parecia insensível· Ol.l incliffere!1te a esse movimento geraL Isso não quer
dizer; enti-etanto, que não houvesse ali um partido
ela independencia; mas apenas q~1e n'aquella vicerep.leza se confinava o poder militar da Hespanha
nas colonias do Sul-America, e que por consequencia ali os vice-reis desenvolviam uma actividade. e
solicitude ex·cepcionaes. Quando começou o movimen~o ,separ~tista no continente, era vice-rei do .
Pe.r~t D. Jose Hernando de Abascal, e este homen1
fm de uma energia e firmeza admiraveis em soecorrer a ~utorielade legal em todas as provit~cias
onde se vta ella ameaçada.
2. Qu~ndo ?an Martin chegou ao Per.ú, em
1820, era v1ce-ret o general D. Joaquim de -Ia

-
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Pezttela. Abascal tinha conseo·uiclo suffocar as
duas mais importantes sublev~ções hav idas em
Cuzco, a pri_meira em 1813, reprimida pelo general D. lVfat!m Concha, e a segunda (que assumiu
as proporçoes ele uma verdadeira revolu ção) em
1814. Os insu~-rectos chegaram entã·o a occupar
La Paz, AreqUJpa e outros pontos e a reunir cê rca
de 20.000 h omens ele combate. l\!Ias afinal fôra m
. batidos e destroçados pelo general D. Juan Ram irez, depois ele se haverem commetticlo. ele uma e
de outra parte,· as mai clamor-osas atr~c iclacles.
Os h orrores com que enlutaram os realistas a cidade ele Cuzco igualaram. si ;1ão excede ram, os
lances mais tenebrosos da re volução colombia na .
Tinham. ppis, soHriclo tal escarmento os patriotas
peruanos, e a causa ela inclepenclencia parecia ali
supplantada.
3. Entretanto andava ella tão flagrante ali na
alma · popular como em toda a America. As apparencias de immobilidacle e ele socego disfarçavam
apenas ~ anceio geral elas populações. O novo vicerei Pezuela teve que continuar aquella tarefa in- .
gente ele cohibir as repeticlp.s conspirações e a sua
situação agg.ravou-se eles do momento em que a
ésquaclt'a chilena começou a operar,· cruzando nas
costas. Por yezes o almirante Cochrane ameaçou
Calláo e ·tanto bastou para que .os patriotas ele
Lima ~e reanimassem. Procuraram combinar ope-·
rações ·c om as forças ele mar; m~s. tolh_iclos in~ei-.
ramente em terra pela rigorosa v1gllancta elo vtcerei todos os esforços eram imiteis, e apenas davam
en~ejo ás tremendas. vindictas elos hespanhoes.
As esperanças dos independentes concentravam-se
todas nos heroes que acabavam de fazer a emancipação. do Chile.

-
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partia de
'l alpara iso ·a esqua dra de Cochr áne condu zindo as
f or ças ele desem barqu e ás orden s elo gener al San
Mart in. A esqua dra comp unha- se ele oito navio s
a rmados -em g uerra (com. perto ele 200 canhõ es)
e clezese is t ra nspor tes. As f orças ele terra não excediam a ·4.500 home ns: ao passo que os hespa nhoes conta vam com cérca ele 25.000. San Marti n,
. porém, não se inquie tava com tal desproporç ão,
tendo certeza ele que ao saltar na · tena Mrua na •
não lhe faltar iam comba tentes. Para isso já levava bôa quant idad e ele armas · destin adas aos patriota s. A 8 de Setem bro estava a esqua dra fundeacla junto i~s ilhas Chinc ha, e San Marti n de-.
semba rca parte elas suas forças , ·apode rando -se de
Pi sco. P ócle-se imag inar que impre ssão produ zin .
em Lima e em todo o P erú a notici a da ·cheg ada
·
ele San Marti n.
5. O vice-rei Pezue la envia emiss arios ao general invaso r, fazend o-lhe propo stas as mais seclucto ras ; mas o accôrclo era imr)os sivel. Comp rehenclenclo que· taes negoc iações , além de infru ctiferas , o obriga vam a perde r tempo , r·esolveu San
· Marti n dar immecliato comeÇo ás opera ções. Entregou 1.000 h omens ao gener al Arena les. incum bindo-o de provo car no interi or .e pelo sul a .suble vação elos patriotas, emqu anfo elle, depoi s ele hav~r mand ado ele Ancon algum as partid as a· o·üernl~ar até nas vizinh anças ele Lima , ia o~erar
t~1a1~ para o norte, de fó:·ma a dividi r as força s
1eal~stas. O porto ele Callao , onde Coch rane já se
havta_ apode rado da fraga ta hespa nhola Es-nterald~.J f tca va bloqueado pela esqua dra. San Mart in
..
ele L'tma, e I oo-o
. ho , ao norte
. em Huac
.. desem barca
toma a vtlla ele Haut:as, ponto excell ente conio ba~e
4. No dia 20 ele Agost o de 1820

,,
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de ope raçõ es. D 'ahi exp ediu . emi ssar ios
ás provínc ias do nor te, ·e toda s insu rgir am- se.
.
6. Are nale s que hav ia, com activiclad
e infa tiga vel, sub leva do mui tas .povoações do
inte rior
derr otan do ·o s real ista s em a lg uns reco ntro
s, diri~
g;e-se tam bem .. par a o nor te, e faz junc ção
com as
forç as de San 1\IIa rtin , em prin cípi os
ele 1821.
·Em Lim a, o gen eral Pez uela , ao cabo
de alo·uns
mez es de indecisã o, dur ante os quaes
au gm~1ta
ram a~ com plic ações, resig na o seu carg
o. e assume o pod er o gen eral La Ser na. O exer cito
inva sor
apro veit ava a inac ção d o vice -rei par a
tom ar posiçã o em tO:d os os pon tos estr ateg icos. Em
fins de
1\tlaio ele 182 1 pócle-se dize r que a cap ital
do Per ú
• esta va qua si sitia da pela revo luçã o. La
Ser na lutava com emb araços ele toda orde m, eles
elas defecç ões con tinu as que soff ria o seu exer
cito . até
a falt a ele vive r es-: em tal conjunctlll~a
r esolve o
vice -rei aba ndonar a cida de ·de Lim a a 6
ele Julh o,
tom and o, com os 4.000 hom ens qt~e lhe
r esta vam ,
cam inho da cord ilhe ira.
·
7. A 12 de Julho, San Ma rtin entr
ava na
cap ital peru ana . Gra nde num ero ele fam
ílias realista s refu giam -se em Cal láo; mas o gen
eral :vi.,.
ctor ioso procura tran quil izar os anim os
insp iran do
con fian ça a todo s. A 15 de Julh o ele
1821 era
procla!m ada sole n·n eme nte a inclepen
den~ia do
Per. ú ' . e ai<Yuns dias dep ois era . San M.
a rtm
b
no• .
mea do Pro tect or, entr egu. e a aclrmmst
ra~ao a um
con selh o prov.isorio ele que foi elle o pres
rclente. A
mai or par te ela vice -rea leza se ach ava
, port~nto,
em pcd er elos patr iota s ; mas os h~spanho
es nao se
tinh am sub met tido _a inda em ·v~r~os pon
tos. Concent rand o--s e em Cuzcci o vice -rei La Ser
na dest~~a
o gen eral Can tera c .oom 3.000 . ~0~11eps
en~ .auxrlt:·~
de Cal láo, ond e se tmh a:m . foptift:cado
cerc a d ..

-
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2.000 realistas, resistindo vigorosamente tanto ao~
ataques ela esquadra chilena como ás investidas de
San Martin. As forças ele Canterac chegam a
Calláo, mas alguns dias depois voltam para o mterior . sem haverem combatido.
8. O anno de 1822 começou mal para os independ entes. Canterac derrotava em Y ca um corpo
ele exercito que San Martin confiára ao general
Tristan . Entre -os proprios chef es da revolução
começaram a apparecer complicações. Com,. . a sua
política moderada, o Protector elo Perú afíenava
de si a sympathia e a popularidade de que gosava
entre os independentes mais exaltados. Estes por
fim nem mais se -continham e censuravam abertamente a transigencia inexplicavel ele San Martin
com certos inimigos ela vespera. O Protector não
clava ouvidos ao' murmurió que se fazia em torno
de sua pessoa. Alguns historiadores dizem mesmo
que as vociferações que se levantavam, e nem
ainda o esforço elos hespanhoes, em muitos· pontos
ameaçando-a obra elos patriotas, conseguiam distrahir a attenção ele San Martin elos altos planos
políticos que o preoccupavàm, e que iam crescendo
no seu espírito á medida que observava os factos
e os homens.
·
. 9. Nada se sabe ele positivo quanto aos movets que' determinaram a ida de San Niartin a
Guayaquil. A província ele Quito acabava ele ser
expurgada ele realistas ( 1) e solicitado pelo Prot·ec~~r do ~erú, ~chou-se Bo_livar. em Julho · de
18-:-, na ctdacle de Guayaqml, onde os dois heróes
ela _mclependencia ~mericana celebraram- (a 26 de
] ulho) uma entrevtsta. No meio dos mysterios do
(1) A grande victoria de Pechincha
.
t~!\'e como consequencin " rendiçüo d t •d a 1cançnda !>elo :tenernl Su~•·c,
amda c'Stavnm em campo.
.
c o as ::ts forças hespanl•olns que

•, .
h ... '

:.

;. -

2i2 .

..
Cjtte então se passou ( 1) o que é certo é que não
foi cordial a conferencia havida entre os dois
chefes. E tanto, que San l\1artin voltou a Lima
desgostoso; e a 20 de Setembro, perar; te o Cong -r esso de representantes do povo peruano, resi- '
gnou o Protector o seu alto cargo, r etirando-se
immediatamente para uma casa ele · campo nas vizinhanças de Calláo. Duas horas depois, uma
deputação elo Congresso a li lhe levava uma mensagem _na qual se lhe exprim ia em term os commoventesc a gratidão elos peruanos ; a ssim como um
decret o que o nomeava generali ssim o elo exercito
nacional. San Niartin só aceitou o titulo, renun. cianclo as funcç ões; á tarde desse mesmo dia ( 20
·de Setembro de 1822) embarcava para o
Chile. (2).
CAPITGLO LX

12.0 n·Íov1:mentÓ da emancipaç ão. - h) Colonias
hespanholas. - Perú: reconheá11·z.ento
· da -independetiúa.
1. O Congresso peruano delega o poder executi-v o em uma Junta Provisoria composta elos generaes D. José La l\1ar, D. A ntonio A Ivarado e
co;1cle de Vista Florida. A si~uação não era n.acla
tranqu1']'1za-:: Iora. O g·e11ei·al I'e ~ali.st~<: D · IJeronimo
,
Valcl~s se conservava senhor ela Importante lJO..
,.
r h . nis tas m a is nut0J·:sudoJ ·- - .diz
( 1) S e-gundo affu mnm ~~r.~ "~.m-a I ~ecepçiio ao ne n t ir (]l.e n ohvar
Es tévanc z ·- soffrcu S a n
~uJ ou-se ln ~mo desatten llido quando
o tra t ava como a um s~ba tel n o ·,,.;j
osse d e Gunyaquil . Parece IJUC
r:uiz dt'fencle•· as pre~e nçoes B df· p~ foi a fncrivel vcllcicladc de San Mar~ qu~ mais cscandallz?u ~ . .o _Jvat mon;rchicos com,o as ;nnis adnptnvets
tin , de falm· lhe e m mstJtu~~~=~tar Bolivar ch egou a a ltera•:-se; c Snn
ao3 povog que a cabavaPJ_,de nsi nc;brunhndo .
:!11a~tin l'CJl'l'CSsou ~o Pel u ~u .. • .
r·vada esteve Snn Mnrtin até
( ?) N o C hile, r Ecolhido a Vl(ln Pl• v,· ~~u- ;:,obre e obsct.ro. Veio
.
rn a Fran~n. on( e
·
aos 70 annos de idade.
182•1, partindo depOis· pn •
a "fnll ecer em Bolonha, em 1850'

r.at. . J

~
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sJçao ele A ric a, em qu
an to Ca nt er ac _oper~v
a em
tcclo o sul com um a ac
tiviclade in fa tig av e,
m ove nd o-se ra pidam en te
de um po nt o ya ra ou
tro
, e
su rp rehend en do os in
su rr ectos em cll ve r so
s re co ntros. Al va raclc pa rte
cont ra V aldés, m as
ao ca bo
ele alg un s com ba tes in
decisos, é de rr ot ad o
( a 21
ele J an eir o ele 1823 )
em Ni oq ue gu a pe la s
fo r~a~
reunid as de \ alclés
e Can.t er ac . A lv ar ad
o IO l
subs titu ído po r An d ré
Sa nt a Cr u z. no com m
an do
do exer ci to na cio nal.
Em L im a a ag ita ção
r
do
pí rit o publico er a en or
es m e. O ex er cito re
al is ta
crescia no in te rio r . e
a· anciedacle ge ra l to rn
av a- se
em ve rd ad eir a an gu st
ia.
2. Sa nt a Cr u z, co m
5. 000 ho m en s, em ba
rc a
em .Call áo pa ra ir to m
ar A ri ca ; m as Ca
nt er ac
desce da s m on ta nh as
e ca i so br e a ca pi ta
l, on de
reinava a clisc ordi a. A
19 ele Ju nho os re al
ist as
occupam Li m a. O Co
ng resso tra ns fe re -s e
pa ra
Calláo, pr ot eg id o pe lo
ge ne ra l Sucr-e, en vi ad
o da
Colombia po r Bo liv ar
. Er a tal a du bi ed ad
e co m
que ag ia m os independ
en tes, e tã o · di vi di do
s se
ac ha va m os ch ef es , qu
e o Co ng r·esso com m
et te u a ·
incrível fra qu ez a qe no
m ea r o ge ne ra l .Sucre
ch ef e
su pr em o do ex er cit o,
desm or al iz an do as sim
lev ia na m en te o ge ne ra l Ri
va A gü er o, qu e ha vi
a sid o
· eleito pr es id en te da
Re pu bl ica . A gü er o, co
m to da
ra zã o est imulado, pr ot
-e sto u e re tir ou -s e co
m al gu ns de pu ta do s pa ra
Tr uj ill o. Em qu an to
os ex cess os ela dem ag og ia co
m pr om et tia m as sim a
so rte
çla re volução, o ge ne ra
l S_ucre ia ag in do co
m ffr . me~a . L ogo, ,um mez
de pois, Ca nt er ac ev ac
cap1tal e vo lta pa ra as
úa a
m on ta nh as .
. . _3. O ~o ngí·esso
, es tab ele cid o ele no
vo em
L1m a, . destJtue ~ ge ne
ra l A gü er o, e ele ge
pr es ident e da Re pu bh ca o
m ar qu ez de To rr e Ta
o·Ie. 0
ge ne ra l Sa nt a Cr uz ,
qu e su bs tit uí ra a Al
HIS TOR IA
DA AME RIC A

v~rado
19

!
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invade. o Alto-Perú. e proclama a inclependencia
~m La Paz e em_ ChuqL~isaca; emquanto Sucre
accupava Areqmpa._ O ,corl)O elo exe
· 1·c1'to· 1.ea1·Ista
I
f·or·ç. ac1a, vat·
commanc aclo por . \!. alcles ' á marcha
c
c
L
a _a Paz, e nas v1zmha nças daquella cidade reunido as forças d? vice-rei La S erna que 0 soccorrera
de Cuzco, obng a o r evolu ciona ri as a retirarem-'
se para a c~sta. Os h espa nhces. reanimados, perseguem entao com denodo os in surgentes. Sucre,
a o_cabe ele uma luta desesperada nas prop rias ruas
de Arequipa, tem de r·etirar-se ; a ssim como uma
legião ele patriotas chil enos, ao mando elo genreal
Antonio Pinto. A situaçã o elos independentes era
bastante critica. La Serna, que tinha · em armas '
ainda de 15 a 20.000 homens. desen volvia ltma
a.ctiviclade que parecia revelar a conf iança mats
absoluta na victoria ele sua causa.
4. E' neste momerito que "Bolivar vem de
Bogotá ( onde deixa o · general Santancler) em
soccorrà elos peruanos. Cheg·ára eHe a Lima · no
dia 1o ele Set,embro ele 1823, encontrando os indepettclentes .tão divididos por questiunculas pessoaes, que o seu desgosto e aborr ecimento quasi se
comrerteram .e m revolta e indignação. Emquanto
se preparava para pôr-se em campo, uma secliç~o
apode1:a-se ele Calláo, e a entrega aos realistas. ·
Bolivar exaspera-se com a fraquezà e inacção do
presidente Tagl~, e o exautora,. Dizem me~mo
historiadores C}Ue teve Tagle que refugtaralo·uns
.
o
se ·e ntre os hespanhoes para escapar ele ser .fuzilado. Cai tambem a capital em poder,dos r·eal1stas,
e Bolivar, ainda· ilão apr:iarelhaclo . para a luta, retira-se para Trujillo, á espera de que lhe chegas- ·
sem r.eforços ele Colombia. ,
5. Um acontecimento occot;riclo em Hespanha, e agora divulgado ··entre os peruanos, ve·io

·.
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mudar a situação, tornando-a favoravel ~os 'independentes pelas complicações de que fot causa
entre os hespanhoes: a abolição, por Fernando y n , e pela segunda vez, elo pacto liberal de
1<).22. A maior parte elos generaes hespanhoes eram
co·n stitucionali·stas ; mas no Alto-Perú, Olafieta
declara-se pelo absoluti·smo de Fernando, accusa
a La Serna ele desleal a seu r,ei, e durante algum
tempo oHe rece muito séria resistencia a . Valclés,
mandado contra eJJ.e. O terrível caudilho r.creou
embaraços enormes ao vice-rei, . contribuindo poderosamente para a desmoralização dos realistas.
Em meiaclos ele 1824 estava Boli va r prompto para
entrar em campanha com cêrca ele 10.000 homens.
N o seu exercito, contavam -se voluntarios ele toelas as colonias elo sul , e os mais valentes officiaes
que se haviam di stinguido na revolução.
S. A 1o ele Setembro ( 1824) move-se o exercito ele B~olivar contra o famoso Cantera.c, e a 6
travam elles combate na planície de Junin, onde a
ca vallaria elos insurgentes derrotou os hespanhoes, perseguindo-os encarniçadamen te na sua
r etirada em clirecção a Cuzco. Tornando-se · necessaria a sua presença em Lima, entrega Boi i var
o commanclo elas forças ·a Sucre, e volve ao Iittor~l. La _Sern~ incorpora en.tão todas as forças · que
tmha chssemmadas, no Alto-Perú e em diversos
outros· pontos, e marcha em soccorr·o de Canterac
com cêrca ele 10.000 homens. Sucre, que se achav~
inferior em forças, teve que operar com muito
tino ele modo a ir fatigando as hopas do vice-rei
a~é que toma, ele accordo com os prii11eiros offi~
ctaes ele seu commanclo, a resolução de offereter
batalha decisiva aos inimigo~,
7
.
· A
ele Dezembro ( 1824), achavam-se os' .
clms exercitas ele fronte um do otttt·o 11a 1
p anura

?
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de Aya cuch o. L o.o·o ao
.
.
c
c
~--atei o entr e as avan çada samafn1.lecer começou o
ti·
torna d ·
111t enso cada vez mais at,e OI-s,e
·
n
o-vrvo e
•
c
' c e que os he
h
mar am v ig-or osam ente
a< o ff .
span
oes to.
os rece bem com form idav eis densiVa. Os. perua
nos
.
I
1
.
c .
o-as e a· cava]
1a na co om Jtan a r omp e a linhaescar
I o ' • . . ,c ga
emqu ant-o os lado s são •investidoc e centrf o .mtmt
. .
·
b ·
s com mta
mclo-,
mlta , ~ aiOn eta:. To_dos os heroicos esforços
de
fLa Sei .na
d
, eram mute ls : a maio r l)arte
.
e
·o r_ç~ ~a estav~m . ou deba ndad as ou prisio suas
neiras.
~o1 enta o que Sucr e deu aind a uma prova de sua
nobr eza e generosidade ~ man dand o offerecer aos
derr otad os urna capi tulaç ão honr osa. La Serna,
segu ndo aff irma m algu ns histo riado res, parecia·
aind a disp osto a 1 esist ir; mas os seus officiaes e
o ge)·a l elas trop as r estan tes o cons trang eram a
ac~itar a prop osta de Sucr e.
8. A capi tulaç ão foi -feit a nesta s condições: o
vioe -rei La Sern a reco nhec ia a indepeq_çlencia do
Perú , e os venc edor es comp rome ttiam -se a respeita r a viela e a propri5=dade dos hespanhoes. A
bata lha de Ayac ucho , a 9 de Deze mbro de 1824,
foi a mais brilh ante diz um histo riado r, e ao mes'
.
mo temp o a mais nota
vel que se deu na Ame nca
elo Sul, pois foi o tiro de. honr a no domínio ~a
I-I·es panh a; e tão assigt].alada e defin itiva victona
elos ameri-canos foi recébi.da em toda parte tom as
mais viva s dem onst raçõ es ele enth usias mo. Entr~:.
tanto , o pode rio hesp anho l quer ia ter uma ~goma
trem enda : apesar~ ele acha r-se todo o Peru em
pode r dos inde pend entes , · Callá o obstinava-se
num a resis tenci a teme raria, desconhecendo 0
acto .da capitulaç~o- ele Ayacu~ho.
da
9. A guar mça o de Calla o era comm~nda
pelo ·c oron el Roclil, hom em valen te e obstmado ·
.Soff reu dura nte treze mezes o mais apertado
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sitio debaixo de um fogo continuo, tanto do lado
do n;ar como de bater iàs elo lado ele terra. ~ um.erosos assaltos tentaram os peruanos. mas_ mu!llmente. Além dos combates, a fome e as eptdelm~s
dizimaram a população . Durante o sitio pereceram mais ele 10.000 pessoas. Afinal , quando a
defesa se tornou materialm ente impossíve l. capitularam os sitiados. a 22 ele Janei ro ele 1826, exactamente 13 mezes depois da batalha ele Ayacucho .
Sucre imm ediatamen te depois ela esplenclida victoria' que sell ou a independe1:JCia elo Perú, marchara em c\.irecção a Chuquisac a e a La Paz, onde
se lhe r endem logo os ultimos grupos elip~rsos ele
e
reali stas.
CAPITULO LXI

13. O nwv imeuto da emancipação. - 1) Colon·i as
hespan./wlas. - M ex·ico : pn:meiras
11wn i f estações.
1. No Mexico as lutas ela independe ncia fô-

ram quasi tão violentas e. pavorosas como em
N ova-Grana da. Não ha duvida que fôram ali
preparado s com mais firmeza e decisão os elementos que se puzeram em campo contra a metropole; mas tambem, ·em parte alguma ela America
tinha o regimen colonial deixado raizes mais
profundas , contra as quaes se tornou ri.e cessario ·
um esforço mais energico e mais viril, e ela parte
ele mais ele uma geração; porque no Mexico sobretudo, as lütas contra os vicias ela colonia não
cessaram com a inclependencia. "Em ·nenhuma
poss~ssão hespanhol a - diz o autor ele uma obra
recente sobre aquelle paiz ( 1) a_ necessida de de
d p 'd
(1) " Le 1\~ex.ique. tel qu'il ·.:; t aujourd'hui". D_. Franc·s
1 co
r1 a
~
Y Arteaga, Par1s, 1891.

..
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de . ~~yacucho. Logo ao amanhecer começou o tiroteiO entre as avançadas e fo i-se to 1·11 a 11 c-l
·
•
· •
c
O V I VO e
mtenso c~cla vez ma is, até que os hespanhoes tomaram vigorosamente a offensiva Os
•
•
c •
pet uanos
os .recebem com
fo rnuclave1s clescar c,o·as
e a · cava1
.
c ,
Iana
colombiana r ompe a linha ele cent ro inimio-a
en:quanto ?s lado são investidos com f uri a indo~
m1ta, a baionetas. T odos os her oicos esforços ele
La Serna era m inuteis: a maior par te ele suas
forç<~-;s já estavam, ou debandadas ou prisioneiras.
~oi então que Sucre deu a inda uma prova ele sua
nobreza e generosidade, mandando offerece r aos
derrotados urna capitulação honrosa. La Serna,
segundo affirmam alguns historiador es, parecia
ainda disposto a resistir ; mas os seus officiaes e
o ge'ral elas tropas restantes o constrangeram a·
aceitar a proposta ele Sucre.
8. A capitulação foi fe ita nestas condições: o
vioe-rei La Serna reconhecia a inclepet1dencia elo
Perú, e os vencedores compromettiam-se a respeitar a vida e a prop ri~clacle elos hespanhoes . A
batalha ele Ayacucho, a 9 de D ezembro ele 1824,
foi a mais brilha nte, diz um historiador, e ao mesmo tempo a mais notavel que se deu na Am erica
elo Sul, pois foi o tiro ele honra no domínio da
I-I,e spanha; e tão assigi)alacla e definitiva victoria
elos americanos foi recébicla em t oei~ parte com as
mais vivas demonstrações de enthusiasmo. Entretanto, o poderio hespanhol queria ter uma agonia
tremenda: apesar ele achar-;- se todo . o P erú em
poder elos independentes, Calláo obstinava-se
numa · resistencia temeraria, desconhecendo o
acto da capitulação ele Ayacuch_o.
9. A guarnição de Calláo era comm~nclada
pelo coronel R odil , homem valente ~ obstmaclo ·
.Soff reu durante treze mezes o mais apertado
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sitio, debaixo de um fogo continuo, tanto d o lado
elo mar cam a de bateriàs elo lado ele terra. r:rum_erosos assaltos tentaram os peruanos , mas_ mu~ll
mente. Além dos combates, a fome e as eptdeml~S
dizimaram a população. Durante o siti o pereceram mais ele 10.000 pessoas. Afinal , quando a
clefe a c tornou ma te rialmente impossível, capitula ram os sitiados. a 22 de Janeiro ele 1826, exactamente 13 meves depois cia batalha de Ayacucho.
Sucre imm ecliatamente depois da esplendicZa vi- ctoria que sellou a independeFlCia do Peru, marchara em cl~recção a Chuqui saca e a La Paz, onde
se lhe rendem logo os ultimas grupos clip ~rsos de
reali stas.
o

'

'

CAP I TULO LXI

13. O mov inwnto da emancipação. - I) Colon·i as
hespanholas. - M exico: p·r úneú·as
m.a1·zif estações.
1. N o Mexico as lutas da inclependencia fô-

ram quasi tão violentas e. pavorosas como em
Nova-Granada. Não ha duvida que fôram ali
preparados com mais firmeza e decisão os elementos que se puzeram em campo contra a metropole ; mas tambem , · em parte alguma da America
tinha o r egimen colonial deixado raizes mais
profundas, contra as quaes se tornou ri·e cessario ··
um esforço mais energico e mais viril, e d~ parte·
de mais ele uma geração; porque no Mexico sobretudo, as lütas contra os vicias da colonia 11'ão
cessaram com a independencia. "Em nenhuma
poss~ssão hespanhola - diz o autor ele uma obra
recente sobre aquelle paiz ( 1) a. necessidade de
d p 'd
(1) "Lc l\:ex-ique, te! qu'il ·.ot nujourd'hui ", D. Frnncis
co ~ r1 a
,
y Artengn, Pnr1s, 1891.
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uma_ mud~nça_ rp.dical e soberana se havia feito
I-I
sentrr ma1s VIOlentamente do que na N
ova- esT d
IJanh
a. . . o os os males que acabam os I
c
c e enu·
mera 1· ac11am-se reumdos
nesta reo··-e, por.
.
..
0 1ao, onc1
t
anta, e1 a ma1 s accentuada a linha ele clei11'l. ·. c 1 caçao
d
·
. Ia,
. .l eo·Iac
.
a
ent 1 e as . uas classes ela soe iedacle.
lVI
pt
c
·
c
<=>
e a explorada."
2. Os prim eiros sympto.mas ela revolução
( sem contar ?s r evoltas continuas que assignalaram ~ela a viela_ ela colonia eles elos t empos ela
conqmsta) mamfestaram-se pel os fins elo secule>
XVIII, durante o governo ele D. 11ig uel J osé ele
Aranza ( 1789). L ogo depois, nova explosão se
dá, sob o vice-reinado ele D. P edro ele Garibay.
Taes movimentos fôram suffoca elos facilmente, e
valeram como avisos de alarme a ós hespanhoes.
Afinal , porém, a acção elos patriotas mexicanos
era inevitavel. Logo em segu ida a uma conspiração abortada em Vallaclolicl ( 1809) e ás desordens
causadas em toda a administração ela No,;a-Hespanha pelo governo da .Audiencia, fôra nomeado
vice-rei pela Junta ele Sevilha o general D. Francisco J a vier Venegas. A opinião publica achavase muito exacerbada pelos err os que àcabavam ele
commetter os realistas, divididos entre si por paixões e vis interesses.
3. Com a chegada · elo novo. vice-rei coincicli'a
uma nova e formiclavel sublevação. Desde algum
tempo ·c onspiravam alguns patriotas, preparando
um movimento simultaneo em diversos pontos.
Como fossem denunciados antes elo dia em que
tinha ele estourar a revolução, o padre D. Miguel
Hidalgo y Castilla, um das chefes conspirad?s, resolveu antecipai-a, erguendo na pequena v!lla ele
Dolor-es na noite ele 15 ele Se-t embro ( 1810) o
grito .cl~ inclependencia. E.m poucas horas, Hidal-

-
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o·o se viu á frénte de uma legi~o de cêrca de_ mil
homens. O estanclar.te ela revolução tinha a. Imaele Guadalupe. Dirig iu-se H1clalgo
o·em ela V iro·em
;::,
;::,
para San Nliguel e! G rande. Em t odas as po~oações que atravessava. turbas d e patriota~ cornam
incorporar-se a o exercito r evolucio narw, e dent r o ele poucos dias t inha Hidalgo sob suas o rdens
em Gua na juato 50.000 homens. ·
4. Nas província s elo sul. um outro curéJ., o ·
padre D . J osé l\!I a ri a Morelos y P avón , tambem
se insurg ia e or ga ni zava um segundo co rpo de
exercito. sendo nom ead o por H iela lgo capitão-gene'ral elas Tien-as Cahe11tes. O vice-rei Venegas
esta va quasi impossibilitado ele agir, por falta ele
t r opas que pudessem faze r frente ás legiões de
H iclalgo; e limitá ra-se a augmentar a g uarnição
ele Q uer etaro. E n t retanto, o chefe revolucionar ia apcdera-se ele VaJ.Jadolid. e com 80.000
hom ens toma rum o ela . capital. l\!Ias o coronel D. To rcuato Trijullo sai a seu encontro,
e t rava-se combate e;11 .,Las Cruces, perto · do
Mexico. O numero venceu , e Hielalgo estabelece
em Las Cruces o seu quartel-general. Então começa à declinar a fortuna ele Hidalgo. Em vez de
avançar sobre o Mexico, retrocede elle para o norte. Esta inexplicavel manobra lànça descontentam ento geral no exercito, e as deserções começam
a dizimai-o.
5. P oucos dias depois ele sua partida de Las
Cruces é Hielalgo derrotado em San Jeronimo de
Aculco ( 7 ele Novembro de 1810). Iniciam-se · então as tremendas represa! ias, as· horrorosas atroci:tacles com que tanto realistas co~110 independentes
• Iam manch~ndo a terra .mexicana. No dia 26 de
Novembro. chegava o chefe -supremo da revolução
a GuadalaJara, onde encontrou o l)adre D . Jose'

a
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Antonio Torres, valente cabo que já . tinha derro~
tado em Iacoalco as f orças do coro 11e] ' T'JJ
. ' 1 asenor.
. C
·
J."'t'"'
l"!"'
c
Gu"·
a
Htcla12-o
ele
om a chegad_a
c0 111 CI· cl!a a derrota ele Ignacio A ll ende em GuanaJ· u t
0'
· I f.. ort1'f'·tcaclo. H idalgo estabelece aem
on d e se ~1n1a
Guaclala_)ara um g overno pr ovisorio. ficando elle
c_omo chefe, e co:110 secr etarias elo Estado e da Justiça o Dr. Ignac1 o L opes Rayon e D. Maria Chico ·
·e expecle:emissari os para os Estado U nidos. e par~
alguma~ elas coloni as que se ach avai11 em o·uerra.
6. Em Guadalajara o exercito in suro·ent"' suh om ens. H ouvesse a rmas e bo·eneraes..
biu a • 100.000
.
e tena Sido o lVIexico a prim eira colonia h ::spanhola a emancipar·-se. H icl;:Ligo sai a encont ro claquelle m esmo chefe que j á o havia de rrotado em
Aculco, d ois mezes antes . o genera l D . Felix JV[ar ia
Callej a. Não _d emor ou que lhe chegasse aviso rl~?
que o exercito inimigo tambem avançava, e H id::dgo fo rtifica-se nas barrancas elo riacho Calcler.;n,
sob1:e um alto que dominava a passagem obrig3.d<1
ele Calleja. N o dia 16 de J a neiro ( 1811 ) f oi Hicla1go atacado resoltitam ente. As f or ças de Calleja
não passavam ele 6.000 homens ele tropas reg ulares. Combatethse de parte a parte com inexceclivel
denodo durante muitas horas, até que o general
hespanhol, á frente de uma columna. acómm ettc
com incrível violencia o grosso elos insurrectos c cs
põe numà completa debandada.
7. Cabe aqui uma judiciosa observação ele ~s
tevanez, cuja imparcialidade é. preciso r~~01:heeer ,
mesmo através elos seus enthus1asmos, alias JUStos.
' -pelo valor tradicional dos hespanhoes.- "~ que cha-ma a attenção, ao examinar-se os ep1sod10s. ·e os •
resultados dos combates ele Aculco. GuanaJnato e
éalcleron. não é a victoria elas tropas reg\tla!·,~s.
pois ·e stas, ainda que infedores em numero, tmham
•
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a v·a nta gem imm ens a de est are
m bem or~·ani~adas
e ma nda das com per icia . O inc om
pre hens1vel e que
tão cre sci das ma ssa s ele ind ios
tão val ent es nâ(1
soubessem faz e r ao me nos o que
faz iam seu s pro a·eni tor es no tem po ela con qui sta
b
: m orr er em seu s
•
•
post os. Ge ral me nte deb and ava mse aos pnm e1r os
ti r os. I-Ia \~eriam deg ene rad o os
incl ios . me xic ano s
em t r es sec ulos ele sub mis são aos
in vas ore s est ran gei ros ? E' possível. Sem elh ant
e r'e sul tad o não
hon ra mu ito o sys tem a coloni al
ele seu s domi~ador es." Boa duv ida !
,
8. A der rot a da Pu ent e de
Ca lde ron di vid iu e
ck sc rien tou com ple tam ent e os ins
urr ect os. Hic lalg o
e All encle clesa vie r an1-se; e o cur
a ele Do lor es ced eu
a este o con~mand o elas for ças
, .p ret end end o ret irar - e par a os Est ado s U nid os.
Çê rca de doi s 'me zes dep ois em Acatita ele Ba jan
, no mo me nto em
que ia tra nsp ôr a fro nte ira , foi
pre so Hid alg o, assim com o out ros dos ma is fam
oso s cab eci lha s; e
quem execut ou a pri são foi exa cta
me nte um ant igo
off icia l que ser vir a sob as ord ens
do gen era líss imo ,
o cor onel Ign aci o ele Elizonclo. Em
Ch ihu ahu a, jul gad os por um con sel ho ele g uer
ra. for am All end e,
Jim enez, Alclama, La nzo gor ta,
Ca ma rgo , Ch ico ,
Zopota , Ma ri ano Hic lalg o e ma is
vin te e um out ros
cor yph eus da rev olu ção, for am
tod os · fuz ilad os, no
dia 26 ele Jun ho ( 181 1). No dia
30 ele Jul ho segui nte , sof f ria o pad re Hic lalg
o a me sm a pen a de
fuz ilam ent o , ten do sid o pre via
me nte deg rad ado .
9. As sim· aca bár a o pri me iro
cau dil ho da · re- .
voluçã~ me xic ana : tive sse
elle cap aci dad e mi lita r,
e ter ia, já em 1811, rea liza do
a indepencl enc ia ,cle
sua pat ria . Co m elle , por ém , não
mo rri a abs olu ta- ,
me nte o esp írit o de libe rda de que
agi tav a o sei o daquelle povo r evo ltad o con tra a tyr
ann ia col oni al da
He spa nha . Em tod o o Me xic o
se mu ltip lica ram os
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.
band os· ele guer rilhe iros ' e sobr etttclo nas pt. ov .tncta
s
· m estes com tal afan e , .
1 ag1a
1
~
c o su
nao
que
agem
t
cc
c
c
.
I ..
. ~etxava0n1 a o_s hesp anho es um mom ento ele elesmats nota vel. dos chefe s c!·aque11 a zona era
cans o.
,
D
.
' 11. , o cJU ct. I t.I elos )' Pa\'o
o JpacI' I' e : J ose Man a lVIor
c
_
E ·t
n 1a Ja estad o .em- r elaço es com 1--Iichc lo-o
c . . s e pac!· M . 1
ele
I e_ .r ?I e os et a t~1con testavelm en te um gene ral elo
dos
senti
os
mais ~mo e ele mats m erito em todos
que o mall ogra do cura ele D olore s. Exer cia tàmbem ~ ! e as f uncç ões el e cura na pequ ena povo ação
·
ele Cara cuar o, ond e goza ,·a ele gran de prest ig io
pelo seu ~~ ~o val-or m o ral, e sobr etud o pelos senti
s
men tos ctvtcos que poz em relevo. como vamo
ve r.
C1\ PITU LO LXII

14. O 1nov imen to da enzan áfJação. - m ) Colonias
h espa nhol as. - NI exico: conti uuaç ão
da luta.

1. O padr e lV[or elos inau gura nova phas e elo

mov imen to revo lucio naria . A lliaelo ao antig o auxilia r ele Hiela lgo, D. I gnaó o Rayo n, come çou e11e
pela fo rmaç ão ele uma junta exec utiva presi dida
em
pc ~- D. Igna cio, i'icanclo elle com o com mand o
chef e elo novo exerc ito insur gent e. Com f irmeza,
habi lidad e e cons tanci a More los orga niza e disci
o
plina as suas força s, e cerca -:- se de auxiJ iares muit
dig úos, taes como a famí lia Brav o; Mata moro s,
·Gue rrero' Tera n, Vict oria e. muit os. outros. O vice.,
rei, alarm ado, expe de . cont ra os msur rectos o Ja
famo so gene ral Calle ja, o qual, a 2 de Janeiro de
se
1812, apod era-s e ela praç a de Zitac ua r o, onc~e
tu-se
acha va a Junt a revo lucio naria . Calle ja cond uz
ali com uma cruel dade inaud ita, fazen do fuzil ar os
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poucos rebeldes que poucle prender , e reduzind o a
cinzas a povoação .
. .
2. V ictori oso contra Rayon, CalleJa tnveste
contra o proprio general em . chefe, entrinch eirado ·
em Cuantla. Ao cabo ele uma resistenc ia· heroica
durante setenta dias, Morelos teve que evacuar a
praça. r etirando-se mais para o sul. O anno ele 1812
fo i todo agitado ele g uerrilha s, sem vantage m decisiva para nenhum dos dois la dos. Os hespanh oes,
impacien tes pelo termo daquella situação, ::jueixa~
vam-se elo v ice-rei, attribuin do á sua inepcia o insuccesso elas forças leo·aes. Em princípio s de 1813
é CaJ.le ja nom e~clo v ice-rei ela N civa-Hes -panhà .
Mas nem por isso· arrefece u o enthusia smo elos revolucion arias. l\!Iorel os achava-s e senhor ele t odo
o sul ; e a 13 ele Setembr o reunia-s ê em Chilpari cing o o prim eiro Cong r esso ele represen tantes. A
ind epenclencia da ação Mexican a foi iri1mecliatamente proclam ada, e M orelos recebeu o titulo ele
gene r ali s~; im o do exercito nacional .
3. Reunind o as forças que tinha dispersa s· por
alguns pontos sem gi·ande importan cia, entra MoreJas em campanh a atacando Valladol id. A praça,
porém , fo i sqccorrid a por uma columna de reforço
·a o mando dos generaes Llano e Iturbide ; e no clia
24 ele D ezembro ( de 1813) foram os insurgen tes
desbarat ados . . Alguns dias depois, nova cleri·ota
em Puruara n (a 5 ele Janeiro) dizima o exercito
elos patriotas , e assignal a o declínio elo imrnens o
prestigio ele :Morelos . No proprio ·campo ele bata~
lha foram passados pelas armas muitos officiae s
cabidos em põcler elos realistas ; e eq1 VaHaclolicl
foi tambem fuzilado o habil e destemid o caudilho
Ivlatamo ros, \ lugar-te nente elo
general.i ssimo.
Persegui do 1~r. Iturbide : e outr9s chefes hespanhoes, mal pocha Morelos amparar o funccion a-

'·
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.
mento elo Cor1gresso, trans:f!.e 1-1·clo cont111uamente
de um para outro ponto.
4. Foi numa cless~s occasiões, em que prote0".
o·] .·
oia os deputados m. ex1ca rios ' que
0 ::::,
OllOSO pro.
. J • ' ·
· 1a o
o·ar co111 a V JC
teve de pac ::,c
mclepenclencJa
a
c
Cel
I
.
.
. g I anc e exempl~ ele abnegação e ele heroico civistinha
m o que legou a posteridade. O C 01 wresso
0
promulgado e1_11 A patzingan, a 22 ele 0utubro ele
1~14, .a Con stitui ção polí tica da Republi ca elo MeXJCO. E!11 todos os po ntos que se achavam sob 0
domínio elos insurgentes fô ra a lei f undamental
acolhida e jurada no meio ele fes ta publicas. N a
capital, por ém, e nas províncias que permaneciam
· sob o ple.no domíni o hespanhol, fôra r ecebido com
incligrl!ação aquelle documento ele inf icleliclacle á
patria soberania. E ncorajado com a r estauração
de Fernat)clo V II, e com os r efor ços que acabava
ele r eceber da metropole, o vice-r ei prepara uma
acção energica e decisi va contra os r ebeldes. ·
. 5. R econheceu-se logo a necessidade de afastar o Congresso ele TehuacaJ), onde imperava o
valoroso caudilho coronel l\!Iier y Teran. Mas a
trasladação elo co rpo legislativo· era perigosíssima : num erosos 'destacamentos ele fo rças r eali stas
cruzavam continuamente na extensa zona que tinha de ser perc91Tida. Mais clifficil e temerario se
tornou semelhante emprehendimen to, quando foi
o vice-rei Cal:leja informado ela ma nobra, e expediu
dos representantes algumas .coem . perse2·uição
o
lumnas. Apesar de tudo, Morelos tomou a S I a
tarefa ele a~ompanhar e proteger a . marcha dos
deputados através ele . todos os eml~araços. _Achavam-se, depois de trinta e tantos chas de v1agem,
em Tesmalaca) quando a 5 ele Novembro ( 1814) ,
se veem os membros do Congresso bruscament.e
atacados pelas ·forças elo general Manuel Concha.
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6.· Mo relos faz adiantar-se a vanguarda elo

. seu exercito, amparando o corpo ele representan ~es, emquan.t o elle proprio, com as forças ele ~-eta
ele mfe-,
o·ua rcla, faz frente aos inimigos. Apesar'
•
.
b
ate
resistiram
insurgentes
riores em numero, os
o ex t remo, e puderam impedir que os congressistas f ossem alcançados. P or fim, cai Morelos prisioneiro, e mez e meio ·depois, a 22 de Dezembro
( 1815) era fuzilado em San Christobal-E catepec.
Tremendo golpe soffrera a revolução COIJl o desappa recimento elo mais notavel de seus chefes.
E nt retanto. os outros caudilhos continuaram a
sustentar a g uerra .In felizmente, as eternas dissenções que os dividiam creavam embaraços
crescentes. As continua·s derrotas soffridas dui·ante o anno ele 1816 e a _politica habil e mais humana elo novo vice-rei D. Juan Ruiz ele Apoclaca
(o qual sul)sti tuira o general Calleja em Setembro desse anno) tinham recluz.i do muito á acçao
elos revolucionat·ios.
7. Em . prin~jpios elo anno seguinte ( 1817)
reanimarain- se alguns elos mais valentes caudilhos com a chegada do intrepido guerrilheiro
D. _Francisco Javier :iVIina, conduzindo cêrca de
500 voluntar.ios ele diversas nacionaliclad es. De..:
sembarcanclo perto ele $ oto-la-l\llari na, ]avier internou-se, e foi augmentancl o as suas forças ·nas
povoações por onde · passava. Tornou-se no norte
. o t~rro r elos hespanhoes. De victoria em victoria
chegou até a praça ele Leon, ele· onde, rechassaclo
por forças superiores, foi reunir-se aos patriotas
na serr~ ele Comanja. Ali, fortificados , resisti. ram .os msu rrectos durante ·muitos dias aos assa]:.
tcs cl?s inimigos. capitaneados pelo general Linan,
e mats elo que a tsso - a todos os horrores cl.
fome e da sêde. Até que afinal, exhaustos· e clizi~
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màdo s, aban. dona m o forte de Somb rero os u lt"lmos sob rev I vente s que pude ram escap ar, e conti nda guer ra ele recur sos . T.1 es
nuam aque1.1a Jtreme
.
.
·
111ezes d epois. , avier cai 1)risio nei1. 0 e e' Hnme
c1latame nte fuzila do.
8. O ·p adre T orres , que resist ia num outro
ponto _d a serra , no f orte dos Remecl~os, era obrigado .a evacu ai-o, a muitó custo , salva ndo-s e elle
prop~-10 com algun s comp an~1eiros; e para ser logo
depo is por um deste s assas smad o. A r evolução estava porta nto em vespe ras de um compl eto desas tre. Dos caudi lhos ele va lor, o uni-co que ainda
comb atia era o bravo e nobre Guer rero. E ntret anto, seria gran de illusã o acred itar que o espíri to
de inclepenclencia morr êra com a maio r parte elos
chef_es. "O movi ment o revolucion a ri o - diz um
auto r a que já nos refer imos (o Sr. Pricla y Arteaga ) . - parec ia pois repdm iclo, e mesmo suffocado, mas não o esta va si não nas suas appa rencias
mate riaes , pois que sua alma , ainda qu e aclon úentada, estav a mais viva do que nunc a, e não devia
tarda r eni mani festa r-se de mane ira mais decisiv a."
9. Mas triste e glori oso povo mexi cano! tão
desg raçad o e tão · heroi co! A inclependencia para
ti ia ser uma obra de Sisyp ho; e quem sabe si se
pocl~ria dizer qt~e só agor a é que a estás realiza11clo. A tua ·histo ria políti ca e social destes ultim os
cem anno s é uma elas mais eclifi cante s e mais . ~s
somb rosas trage clias que se tem · repre senta do no
mund o: trage clia comp leta, a que não faltam ~s
gran des figur as morr endo , porqu e tu, povo mex~
r toda essa vasta. prohcaÍ1o tives te ele estranD-ula
1
b
'
feraç ão ele crime s e rriiserias em que se quen a c.es, dobr ar o clespotisn-ío antig o. E porqu e. ten_s stdo
um povo inart yr, te fizest e tamb em glono so povo,

,.
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remi-n do-te pelo martyrio. Imagina-se co1~10 te has
ele sentir consolado e feliz na phase nova em que
' entras, cada vez agora mais firme e seguro, com a
consciencia d o teu valor e confiante na tua propria força para proteger o teu clirei~o.
CAPITULO LXIII

15. O movimento da enwncipação. - n) Colon -ias
h.espa:nholas. - NI e.1;ico : reconhecim.enfiJ·
da ÚLdependencia .
1. Não fo i, no Mexico, o esph·ito liberal que

fez a inclepenclencia: dolorosa anomalia que felizm ente · não teve sím il e perfeito em paiz algum
elo Novo-M undo. O f a cto material ela separação.
ela colonia não f oi obra elo espírito americano: e
quem poderia suspeitar que a paixão do despotismo. viesse a faze r aquillo que só se deve esperar
do sentimento da liberdade? Como se explica que
o mesmo facto - a r estauração constitucional na
península ( em 1820) - que.' ia ergbaraÇando a
causa da emancipâção no Perú e em outros pontos, tivesse no lVIexico effeito t ão diverso, isto é,
apressasse o rompimento definitivo com a Hespa.n ha? Já va1)10S ver como se desdobraram os estranhos successos, a que se eleve incontestavelmente att ribuir o· ominoso período ele discorclias
que com a iúelepenelencia se inaugurou no Mexico.
Os elementos que durante mais ele 20 annos se tinham insurgido contra a metropole, t~epresenta
vam naquelle inclitoso ·paiz as classes exploradas.
Quan~os s~ achavam- ~1o goso elos privilegias funccwnanos ele toda ordem e grandes especula...
dores - I_ev~nta~·am-se furiosos contra um movimento, CUJO mtutto ·não era outro sinão melhorar
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as condições sociaes elo povo, corú
classes privilegiadas.

preJuizo das

2. Não.. ~avia, portanto, no lVIex ico realistas
contra · republicanos, ma s apenas: uma classe ele
homens qt~e tinham in te resse em manter 0 regimen colon.Jal, contra out ra classe ( incompa ravelmente m~:s num er osa, porém menos f or te e sem
n exo pohtlco) que aspira v a a libertar-se elos horr ores d esse r eginien. Nlas quando mais empenhaelos anelavam os r ealistas em suff ocar os ultimas
anceiós ela revolução, eis que ela propria metropole os ameaça o sentimento liberai que agitava toda a E uropa. Havia -se restabelecido nél Ffespanha a Constituição ele 18 12, e isso não era men os elo que um a viso que vinha a larmar na America os que viviam elo privilegio e ela ty rannia. E
·então começam os realistas no Mexico a _conspirar contra a Hespanha, compreh enclenclo que a
separação era o unico expediente que dev iam tomar para conservarem o r egim en que a metropole se dispunha a modificar. O p roprio vice-rei
Apoclaca se poz á f r ente da conspiração, muito
embora proclamasse, por medo elos liberaes elo .
exercito, a Constituição restaurada.
3. Nlas isso não era nada àincla; porque o
proprio r e{ Fernando \nr, que. a jurá ra. era contra a Constituição. O ignobil monarcha chegou a
escrever ao vice-rei uma carta em que affi rmava
que Não obedecia ao rei coJ.lstitu.cional) i.stà é. q~1e
elle, tenebroso representante elo despotismo, . nao
reconhecia o espírito liberal que acaba .d: tn.umphar pela segunda vez na península. D1z1a amda
Fernando que os liberaes hespanhoes p~nsavam
em decapitai-o,_como ]).avia111 feito os franc~zes a
Luiz XVI, e que estava prompto pa~·a fugir ele
Hespanha, e trasladar-se com sua corte para o
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Me xico . Em taes con diçõ es, poi
s, tom ava m os
·r eali stas } cem o vice -rei e pód e-se
diz er c?m o
pro prio Fer nan do imp enit ente á test
a, o par tido da
incl epenclencia. Era cer tam ent e :o ma
is formicl~vel
conluio que jám ais se tram ou con
tra os cles tmo s
de um pov o!
4. Com eço u o vice-rei pon do Ag
ust in Itu rbicle á fren te elas fo rça s qi.1e tinh am
de ext erm inar os rep ubl ican os que se ach ava
m ain da de arma s na mão. Itur bicl e, em vez ele
combate1·, pre feri u ent rar em accorcl o com Gu erre
ro. Dep ois de
um a con fere nci a em Igu ala , ass ign
ara m os doi s
che fes . um pac to, des ig nad o por
Pac to das .tre s
gar ant ias} e no qua l ficá ra esta bel
ecid o: 1o a incl epenclencia abs olu ta elo Me xic o,
e a sua con s.t ituiç ão em Est ado sob era no sob um
gov ern o
nar chico : 2° a uni ão ele ame rica nos
e hes pan hoe s,
sem clist incç ão ele raç as; 3o a cmÍ serv
açã o ela reli ~
g ião cath olic a com exc lusã o ele out
ros cu ltos. Os
term os ele sem elha nte accôrcl o rev
ela ram tod o o
plan o ele Itur bicl e; e o vice -rei Apo
clac a ent end eu
qúe el le hav ia exc edid o os pod ere s
que lhe con ferira ; mas viu -se imp ote nte par a rea
gir , por que o
que fize ra Itur bicl e não era ma is
que o res ulta do
positivo ela con spir ação em que o
pro prio vic e-rei
tinh a entraclà .
.
5. Ao n:es mo tem po as trop as
que gua rne C)!m o Ivie x1co , . des con fian do ele
Apo clac a, clepoem-n -o, e ent reg am o mai1clo ao
gen era l No vel la. A rev olu ção elos rea list as esta va
triu mp han te,
qua ndo che ga o nov o e ulti mo vic
e-re
O' D
i D J
·,
. uan
.
ono.J u ; o qua l, ao · des em bar car
em Ve ra~ruz. ~o.u_be com su r!)r esa elo que se
pa's sa v a, e
tmpos:'lbihtaclo de agu ·, ent end e-se
com Itur bic le
em _Corcloba, ond e é a_ssignaclo um
nov o con ven io.
Por esse accorclo, o vtce -rei rec onh
ecia
. 1
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E"'s t a b e1ecia-se
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1\ ,reXlco.
dencia do lv.t
ta111be
m. que o
c
c
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f,
a
·a
.
ador)ta
nação
em
mdo
pa1z constlt
01ma moc 11 c
•
t e da
.
narcluc a com um princir) e dac fac 1111·11·ac 1.eman
Ir
- espan I1a.

. .6. Si. bem que no seu aspecto geral o novo
tratado parece.s se c~nforme ao PaCto das t·res garanúas, Hurb1d e t1 nha consegu ido incorpo rar
uma outra clausula , á pri méira vista muito simples e natural , mas que para Iturbid e r epresen tava a C't_]uarta garant ia que lhe convinh a ; e era que. no caso· em que os príncip es hespan hoes recusasse m a~eitar o thron o, o Congr esso mexica no
elegen·a u.m re1:. De então em d ia nte, Tturbide
não encont ra mais obstacu los. Va llaclolid , Quereta r o e todos os pontos guarne cidos elo interior
já haviam capitul ado. e o gen eral victorioso corre
a sitiar a cidade elo lVIexico. onde Novella não
poucle sustent ar-se. A 27 el e Setemb ro ele 1821,
Iturbid e fazia a sua entrada solenne na capital,
acclama clo com.o um grande patriot a e libertad or
elo seu povo, e por aquelle s mesmos homens que,
não havia muito, tinham celebra do com festas a
morte ele Hidalg o e de l\d:orelo s !
7. Iturbid e tornou- se logo o unico poder. Homem cie qualida des politica s, e sobretu do audacio so, conduz iu-se com mui·ta tactica, de fórma a não
inspira r suspeit as, deixan do que os acontec imentos dessem como f ructo legitim o e natural o que
tinha sido por elle habilm ente calcula do. Primei ro
organiz ou uma regenci a para govern ar o paiz até·
a chegada de F enwnd o V 11, e depois formou t~ma
Junta Execut iva proviso ria: sendo elle, Ittti-blcle,
o preside nte ele _a mbas estas corpora ções. Além
disso, foi Iturbicl e nomead o generalíssimo elas
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forç as de mar e de terra , com o sold o de 120.
000 •
pesos e q trata men to de Alte za S eren iss-ima .
. 8.- Em segÚicla foi conv ocad o um Con
gres so
cons titui tne, e este reun iu..:se . na capi tal, a 24
ele
·F ever eiro de 1822. Form aram -se logo ness e Con
gres so tres parti dos: 1o o elos que quer iam
o
trium pho immecliato e defin itivo da Rep ubli ca;
2o
o elos que espe rava m .Fern ando V II, ou algu
m
outr o prínc ipe da sua clynastia ; 3° o dos que preferia m Iturb ide para chef e supr emo . Tam bPm
no
seio ela repr esen tação man ifestou-se desc onfi ança
cont ra as man obra s que Iturb icle já não podi a
dissi!nul ar ele todo. Para aggr avar as com plica ções
que surg iam, cheg ara ele Hes panh a a notic ia
ele
que as Côrt es não appr ovav am os acto s do vice
r ei O' D onoj ú, e em taes condições era prec iso
eleger um r ei. E ra o mom ento supr emo para Itur
bicle .
. 9. Hav ia elle prep arad o o golp e que outr
os
dev iam vibra r ; e occas ião oppo rtun a apre sent
ouse quan do o Cong resso fazia entr ar para a r egen
cia, com o intui to ele desg osta r o pres iden te
· da
mesm a, o gene ral Brav o, seu desa ffec to. Pare
cia
vencer no Con gres so a pref eren cia pela fórm a
republ icana , quan do, uma nout e ( 18 ele 1\!Iai o
de
1822) . a g uarn ição elo Mex ico proc lanú j mpe
raclor a Iturbicle. No dia segu inte, a cida de esta
va
redu zida á situa ção ele uma praç a d'ar mas , e
o~
parti dario s ele Iturbicle, em tumu lto, forç am
0
Cong resso a hom olog ar o · pron nnci a:mien to
elegend o o libertado ·r , com o nom e de Ao-u stin
I
com~ chef e ela dyna stia que pass ava a- im~erar n~
lVIexlco. A 21 ele Julh o era D. Agu sti I sole
nnemen te coro ado impe rado r do 1\1exico!

--------------------~--~~~--~~----------~-;~·
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CAPITULO

LXl V

16. O movhnent~ da emancipa ção. __

0)

Colouias

hespanhol as. -- Ame?'ica Cent·ral. -- Cuba
1. As noticias que se espalhava m na A merica
Central, sobre o mov imento separati sta que se ia
oper~ndo em todo o continente. tinham produzido
Ja dl\~ersos planos de conspiraç ão, que a solici ta
vigilancia do prudente capitão-ge neral Bustaman -·
te conseguir a faz er abo rta r. Nias a inda em Guat imala, o m ovimento libera l da H e panha, em 1820,
f oi causa ela ema ncipação. Começou a luta por
occasião ele eleger-se 2. assernbl éa legislativa ela
província . Di vidiu-se a opinião em dois partidoso que aspirava a inclepende ncia, e o partido hespanhol. Triumpho u este ultimo elegendo a maioria da assembléa . Apesar de estarem predomina ndo, deixaram -se os realistas tomar de apprehen·sões ante a rapidez com que crescia e se agita va a:
facção liberal.
2. Enteúder am então os hespanh oes que era
preciso imitar os mexica nos e agir com r esolução.
Obrio·ara m !)Ois o velho !tovernado r U rrutia a
b
'
' .
resigna,r o mando. D. Carlos Urrutia era um .homem enfermo, e sem capacidad e para exercer _o
~-overno em sitlJações anormaes . Foi elle substi~uiclo pelo general D. Gabino Gainza. JVIas bas.tou
saber-se em Guatimal a ela attitucle que ass:tm~~m
os mexicano s, para dividir-se ele nO\~O a otpmao.
O proprio Gainza dirigiu-se a Iturb1de, e poz-se
de accôrdo com o ·movimen to de novo caracter que
se o,perava no norte da antiga_ ;ice-1~eale~a. ~~~
mesmo tempo, o conselho provmc1al. pt opoz ao co
vernaclor que convocass e as autonclacles hespa<-O
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11holas, para ou vil-a s· na coi1j unctu ra clifficil em
que se enco ntrav a a capit ania.
3. Com effei to, as ·auto ridad es e o cons elho
em comm um resol veram proc lama r a inclependencia, mas sobre a base elo Pact o das tres gar(l;nt,z:as.
o· parti do ela inclependencia abso luta, poré m, ganhav a terre no, e em breve tiver am as duas facçõ es
que passa r á luta mate rial. Em Hon dura s, Nica -:
ragu a e São Salv ador avult avam os parti dario s da
•
.o •
•
anne xaçã o ao Mexico. Nest a ultnn
a prov mc1a ,
um plebiscito , reali zado a 5 de Jane iro ( 1822 )
recla ma a anne xaçã o por uma imm ensa maio ria.
Guat imala , onde pred omin avam os indep ende ntes,
viu-se invad ida pelo gove rnad or ele Honc luras .
Delg ado, em S. Salv ador , insur ge-se cont ra a
vont ade elos povo s. Nest e mom ento inter vem o
Mex ico: Iturb ide incumbe o gene ral Vice nte Fi! isola ele invad ir a capit ania, á frent e ele 6. 000
homens.
4. Filisola, de accô rdo com Gain za. marc ha
sobre São Salv ador e subm ette a D~lgaclo. Em
Feve reiro ( 1822) estav am suffo caclo s os independentes em toda a capit ania. e o Cent ro Ame rica incor porad o ao Mexi co. Filis ola assu miu o
gove rno. Mas os indep ende ntes come çaram logo
a agita r-se de novo , e em brev e o desc onte ntam ent o torno u-se geral , ao sabe r-se ela coro ação ele
Agus tin I. O desg osto gera l conv erteu -se logo em
verd adeir a insur reiçã o, ao ter-s e notic ia elo mov imento reacc ionar io qtte contr?- os impe rialis tas
fazia m os r~~ublicanos do Mexi co. O prop rio gov:rna dor Fll1sola_, home m honr ado e ·prud ente,
·
1~0 se mostr~u ~nfenso aos recla mos dos povo
s,
tao gerae s e tao JJ.tstas lhe pare ceram as man ifes. taçõe s que ele todos os pont os lhe cheg avam . ,
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5. Resolveu, portanto, -Filisola ent reo·ar
a
;:, <
·
sorte do J ·
1 a~z a_o propno povo, e convocou um Cono·.
::,1 esso de 1 epi esentantes · 0 c ual a 1 ele J
1c ' c
u 111 0 c1e
'
.
18?"
-..), declarou. solennem ente a inclepenclencia
(sem compromi sso a! ;:,o·um , ou se 111 laço c!e unt·-ao
com ~1enhum outro paiz ) ela capita nia gera l ele
Guatimala, com o n ome de Provi11cias U uidas do
C~ntro A-Tne!·ic~. Em seguida, pr omulgou 0 CongJ~ess o constitumte a lei f undam ental ela Repubiica: "ét:Ioptando a ~orma fede ra tiva . As ant igas
provmc1as ele Gua t1111a la , ele H onduras, ele São Salvador , ele N icarag ua e ele Co ta R ica f icaram
constituindo outros tantos E stados, cada qual
com seu governo a utonomo. F oi, por ta nto, a capitania · ele Guatim a la a unica possessã o. h espanhola que se ·ema ncipou -sem lu tas. F ili sola . as im
que se proclamou a inclepenclencia , ·r etirou-se para
o lVI ex ico.
6. Si ti vessemos pref erido a o rdem chronologica ( aliás quasi im poss ível, dada a quasi imultaneiclaele d o movimento emanCipaclor ele toda a
- America hespanhola ) te riamos, log o após o capitulo em que tratam os ela inclepenclencia elas colonias britannicas, tratado ela r evolu çã o nas A ntilhas, onde as lutas apresentaram alg uma cousa ele
estranhamente eclifica nte. · Da capitania g eral de
Habana era a ilha de Cuba a mais importnte, e f oi
a unica r)ossessão ela H espanha que não conseo-uiu emai1cipar-se apesar· elos ingentes . esf orços
b
elos respectivos habitantes. · Ali refugiavam-se
ele todas as colohias, á medida CJUe . se
emio-raclos
b
iam separ8:,nclo ela metropol~, ou ~enc~o conqUistadas :por outras naÇões. Ate os pnme1ros quatr_o
lustros elo seettlo passado eram os cub~nos os subcl_Itos mais leaes que contava na Amenca a clynastta
dos Bourbons: ele, sorte que os successos que por
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aquelle temp o se dera m na penín sula não prod uziram em Cuba os mesm os effei tos que em outro s
pont os.
7. · Com eçara m a mani festa r-se symp toma s
positi vamente sepa ra tistas em 1822 . Em 1824
alg un solda dos quize ram revo ltar- se cont ra Fernand o VII, mas inuti lmen te. Qua tro anno s depois um mov imen to abor tado custa va a viela a
F ranci sco Agü ero e a Sanc hez. :t.m 1834, nova
subl evaç ão cons tituc ionali sta. á frent e ela -'qual se
poz o ma rechal D . Manuel L oren zo. Em 1841 , o
reg1ente Balcl omer o Espa rtero nome ia capit ãogene ral ele Hab ana a D . J eron im o V alclés. ( 1)
.
Serv iço relev antes prest ou este honr ado e clistinct o pat ri ota. Quan do se r etiro u ele Cuba , foi
preciso que os amig os lhe custe iasse m a viagem,
exempl o unico talvez na histo ria colon ial! Em
1844 houve uma ccns piraç ão de hom ens ele .cô r
contr a os bran ccs reali stas. D ' D onnell, succ esso r
ele \ aldés, u sou ele rigor exce ssivo na r epres são,
mand ando -fuzi lar muit os dos cons pirad os, entre
entre os quaes o poeta Placiclo (Gab riel de la
Concepcio n ) e um bran co que não tinha outr a culpa sinão a ele ser um admi rado r enth usias ta de
Placiclo.
8. A' medi da que a aspir ação ela i'nclepet1dencia se tarna va mai s- inten sa , a mão ele . ferro da
H espan ha ia-se fazen do senti r sobre aque lle povo .. O regimen co~onial cada vez se aggr avou
n~at s em Cuba ,_ ate fazer daqu ella belli ssim a
porçao :lo Novo -1viuncl? uma terra exce pcion al pelo
.
hero tsmo de seus fllh~s, pro;rado no mais long o
e clolor os? elos m~rt ynos . Pode -se dizer que durante mats ele meiO s_eculo lutar am · os cuba nos
( \) Tanto Vuldés como E•pn ,·~cro havia m co~b
t'l
no Pcrú.
1
a "o pe a H espanh n
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pela inclependencia. S obretudo, de 1850 em clian. te, o seu ideal se affirmou com uma constancia
e v~lor que só a supremacia ela f orço material podena vencer. Desde que a Hespanha presentiu
que .a formo~a perola das A ntilhas) na phrase elo ·
glonoso alm}r~nte. s~ preparava para escaparlhe, com o h av1am feit o as outras colonias comm etteu o g r a nde erro e deshumaniclacle ele ' ver :;i
retarda v a o desast r e á custa de pr epotencias.
ass im que o domínio h espanh ol em Cu9 ..
ba ( assim como em P orto-Rico) se tornou càcla
vez mais execrado. E m 1868 pa ra 1869. reb, nta
em Yara uma insurrei ção qu e vinha desde mui tr',
lavrando nos anim as e que se teria tornado f orsi não fôra a immensa força ele que dispunha o
partido h espanhol, inte ressado .em canserva1· :1.
ilha como possessão ela Hespanha. Ao cabo de
doze annos· ele lutas trem endas, os insurrec tos
exhaustos, viram-se con str a ngidos a faze r a p;1.z .
No protocollo que se a ssig nou em Zanj on (em
1878 ) o governo ela Hespanha assumiu compromissos que não fôram cump.riclos. .A clesillusão
elos cubanos foi a mais dolorosa; e em menos ele
vinte annos estavam elles apparelhaclos para o
no vo e sanguinolento conflicto decisivo com que
tanto. se commoveu o mundo, e que término~ , como
se esperava, pela v ictoria definitiva da incl~pe n
dencia, com protecção elo g overno norte-amencano

ª'

(1902).
CAPITULO

LXV

17. O 1novhnento da e1nanâpação. O Ha-iú
1. A ill~a elo Haiti, a Hispaniola ele Colombo,
tem unia historia elas mais interessantes, pela
originalidade dos p I1enomenos que a caracteri-
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zam. Já vimo s como nos fins elo secul o XVI I, a
FranÇ a se apocl erára ela parte !oeste ela ilha. Mais
elo que em outro qualq uer ponto ela Ame rica, foi
no I-Iaiti horro rosa a escra vidão ele> afric aw;. Em
1789. a popu lação ela ilha não exced ia ele 750.0 00
habit antes . el os quaes apena s· cêrca ele 100.000
seri am branc os. Trata dos como besta s. sem contarem ao meno s com a pieda de e a miser icorc lia
elos senhol'es cleshuman os, cuja av.icle2 mais insacia vel e torna va á medi da que enriq ueciarii, os
neo-ro s conceberam no seu mart yrio um oclio profundo e incon tinen te á raça
branc
Esse oclio
.
. a.
mani f estou -se eles elos prime iros temp os em · continua s revol tas sang renta s, até que a ímpe tos de
vinga nças parci aes succecleram no anim o elo africano estimul as mais poder osos para verda deira s
.
. 1n su1-r eJçoes
.
2. Em princ ípios ele 1790, anim ados pel o que
se passa v a em F~·ança, suble vam- se os negro s e
mesti ços, recla mand o a liberd ade para a sua raça.
Mas os branc os estav am preve nidos . e o levar ita- l!r
ment a parec ia suffo caclo , quand o em 1791 a revolução tomo u um tal_c~racter ele gener alida de e violencia . que os colonos pedir am o socco rro imme cliato elas colon ias vizin has. A situa ção em que
·logo se viu a Fran ça no conti nente influ iu sob;·e
os os negoc ias ela ilha. e sobre tudo na parte occúpacla pelos franc ez'es, deter mina ndo a Hesp anha e a Ingla terra a auxil iar contr a estes os negros elo Haiti . Logo ,- porém , comp rehen deran T cs
caudi lhos africa nos que não podia m confi ar muito na gener osida de com que eram socco rriclo s. e
obsei -vara m ao mesm o temp o como os deleg ados
ela Conv enção s~ most ravam mais since rame nte
libera es do que os ingle zes e hespa nhoes .

-
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~oussaint-Louverture,

um elos chefes ne~-ro~ maJs prestigiosos, não hesitou: preferiu
. apOJar c:_. causa ela sua patria no espíri to novo ela
Revcluçao. Lo~l\rertu r e m ost rou-se um grande
h omem, n~ meiO ela ~xtraorclinaria complicação
de acontecimentos em que teve ele agir, parecendo
trefeg.~ entre os inim igos que se disfarçavam,
mas f1 el sempre a o seu g randioso ideal - a liber- da-el e ·e a inclepenclencia ele sua pati·ia. P ondo-se
com .Ss seus solelacl os em a ll ia nça com os francezes, em breve L ou ve r t ure expulsou el e t oda a ilha
inglezes e h espanh oes. A o m esmo tempo a 1-I~spa
nha cedia á França a parte elo I-Iaiti que lh e pertencia. A Inglaterra, por ém. continuou a hostili. zar a ilha, cheganclo o a lmirante Parker a apoderar-se de S. D omingos. E' então que o vulto ele
T oussaint-Lou ve rture se destaca al.tivo e grande
com o os heróes ma is dig nos e acl miraveis ele que
se orgulha e hi.storia humana.
4. V ia-se elle entre estrangeiros que no solo
ela sua p·a tria não faziam mai s elo que combate rse por questões ele política internacional. A lém
elos exercites estrangeiros q~te não o apoiavam
calculadamente sinão pelos inter~sses que elle
CQmbatia, teve Louverture ele lutar com a traição
e com a venaliclade dos proprios da sua raça, pois
alguns elos auxiliares da ins~trreição, assim que a
victoria os favorecia, tratavam de locupletar-se
até á custa da mesma vergonha da escravidão.
Com toda a firmeza de uma pura consciencia elle
aff ronta va, entretanto, á propria impopularidade
e desprestigio, . as prevenções, ás suspeitas, aos
odios e perfídias ·que se moviam em torno .da sua
grandiosa figura! Bello typo este Toussamt: na
sua pureza ethnica de africano, soube representar
.

·

-

299-

naquelle momen tó o que tinha de mais exceiie nte e
august o o homem do Novo- :Munclo. .
5. Quand o em 1798 os ingleze s tivera m ele
evacua r a il1ha. os inimig os do Haiti passar am aser os al li aclos ela vesper a; e então, sem perda ele
um instan te, o glorios o patrio ta reclam a a retirada ele S . D omingos ·elo contin gente hespat1hol que
havia auxilia do os france zes contra aquelle s.
H espanh oes e f rancez es resiste ni, e Louve rture
contin úa contra ell es a m·esm a campanhc:t', que,
· havia dez annos. anelava fazend a pela sua patria
e pela sua raça. Em pouco tempo incorp ora São
D oming os ao Haiti. e quand o Bonap arte, eQ1
1801, por um decret o, subme ttia a ilha ao . regimen colonial anterio r á insurr eição, Touss ai!ltL ouvert ure declar a a inclepenclencia e procla mase chef e suprem o ela Repub lica Haitia na (a 1 ele
Julho ele 1801) .
6. A Franç a então e as suas alliaclas (I-Iespanha e H ollancla) atiram -se impied osas sobre
aquell a presa. que se debate agitad a e nobilís sima.
Cada pma clellas manda confra o Haiti a sua esquadra , e sob as ordens ele Lecler c um podero so
exerci to de cêrca ele 20.000 ( 30.000 dizem alguns) desem barca em Saman á ( 1802) com o intuito ele reconq uistar a· ilha. A guerra foi . tre-menda , e o chefe haitian o mostro u-se implac avel
com os inimig os cfe sua patria. Apesa r elas succes sivas defecções que enfraq uecera m as süas for-ças, elle comba teu com inexce divel herois mo até
o momen to em que se tornou a susten taçãó ela luta
materi almen te imposs ível. E' admira vel a coragem com que este· homem defend eu a sua · causa
contra tres inimig os formiclaveis, ainda ampar aelos rio interio r pelos domin icanos !
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teve Louverture de cedeJ- a' f _
7~ Afinal,
0 1 ça .
c
.
· ·
- _
. me a assim fez uma capitulação h onrosa
sa 1
c .
1
:vanc o o que _e ra· p~ss ivel para o povo haitiano. Pel o
- t·acto ela capltulaçao. ell e se compromettiac a Je
I
]'.
l
rar-se c a po 1tlca. e a vive r na sua propriedade ele
Sanc~y- 1\l[as, com o era natura l, os fra ncezes começaram logo a descon f iar da attitude apparen temente serena de L ou verture. e á lealdade elo tratado preferiram não per de r a occasião el e eliminarem a c:tuella ameaça con tante ao dominio ela
Fr~nça 1~0 Hait i: prendem. de s urpresa. o patriota 1mpemtente e o en v iam para a França. D etido
no :forte de J oux, sob um clima f ri o e hum ido, a
ui11a altitude superior a 1.000 m etros. o h eróe
americano alli m orreu dez m ezes depois. ralado ele
ama r guras.

A- 1

8. Ficou - diz E s tevanez - na histo ria
com o redemptor elos esc ravos, e era h om em ele
muito merito. "Exprobam-se-lhe a lg umas crueldades, mas elle tem desculpa n o t ransbordamento
. ele paixões que a guerra havia pro duzido. Não lhe
teria sido facil conter os desmandos daquelles negros , cujas espadas andavam ensanguentadas peJo latego ele seus exploraclqres e que em todo branco viam um inimigo ela humanidade". ·M as a per-.
fidia de que · se valeram os francezes contra
Toussaint não poz termo á luta. Outro chefe negro, Jean-J acques Dessa! ines, t oplOU o com mando
elo ex·e rcito haitiano, e quando soube da m orte
de Leclerc, invadiu S. D omingos á frente ele
25.000 homens e derrotou em diversos combates
os francezes. Por . morte de Dessalines, o Haiti se
dividiu em dois Estados . .
9. Logo, porém, manifestou-se rivalidade
entre os hespanhoes de S. D omingos e os franc:zes e a Juta entre elles rebentou em 1808. Auxl-
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liados por forças do Haiti e de- Porto Rico, os hespanhoes venceram os francezes em Pala Hincado.
S. Domingos , portanto, continuou como col01_1ia bespanhol a por alguns annos. A regencia, assim
que viu reconquis tada a sua parte na ilha, começou logo a restabelecer ali todo o seu systema,
ainda convicta de que só a .tyrannia, em taes condições, pócle manter uma submissão e fidelidade
que não se fundam na conveniencia elos povos. O
resultado a Hespanha viu sem demora. Em 1821
(a 30 ele Novembro ) os haitianos invadem CS. Domingos, e secundam o moviment o capitanead o por
D. Jo é Nuííez el e Cáceres. A 9 de Fevereiro ele
1822 constituía -se a Republica .de Haiti, uma e
indivisível.
CAP IT ULO LXVI

18~ O mou_únent o da einamcip ação.-

a) Colon-ias

port'l Lguezas

;:,n

1. O regimen a que P ortugal submettia . as
suas colonias era quas'i identico ao estabeleci do
nos domínios ele Hespanha : as mesmas exacções,
os mesmos privilegias , as mesmas iniquiclacles e
abusos ele toda ordem que suffocava m os povos
em toda a · America latina. Como nas possessõe s
hespanholas, na vasta colonia portuguez a, semelhante systema devia logo produzir os fructos que
são naturaes a todos os despotism os: fructo~ que
são sempre como certos venenos, .ê1ue fazem bern
ou que pelo menos operam reacções profícuas no
organismo , mas que elevem ser em . seguida expellidos ou neutraliza dos, sob pena ele determina rem ·
a morte. Bastaria recordar os horrores que soffreram .em tres seculos os povos americano s, para ex- .
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plicar-se toda es~a infinita serie ele lutas que tem
custado ~ orgamza~ão defini ti va elas nacional idade~ amencana~. A 1~1~epenclencia assignal a a época ·e1:1 que ma1s cleCicltdamente começar am ellas a
reagir contra os vicias e males elo regunen colonial.
2. E ainda, quanto a o Brazil. é pr eciso que
não se dissimul e - a luta contra os abu sos desse
regimen não se começou r esoluta mente em 1822. E
a ·razão disso está talvez no m odo como f izemos a
nossa gmancip ação política . .Em todos os . outros
paizes ela A m erica, a inclepencl encia f oi um.a conqu ista elo espíri to A m eri ca no em conf licto com o
despotis mo das metropo les. N o B raz il não se deu
tal. Havia certame nte a qui o mesmo conf licto ;
mas no moment o ele concreti zar a a spiração elos
povos, a id éa suprema ela independ encia absor veu
as icléas secunda rias ele fórma e todas as considerações ele natureza menos urgente. E m .vez de sublevar·em -se contra P o rtugal , cuj o g overno os opprimia e vexava, os brazileir os preferira nJ aceitar
a solução faci l e immedia ta que associav a á obra
ela inclepenclencia os inter esses domestic as ela dynastia reinante na metropo le.
3. O imperio 'foi um verdade iro prolong amento da colonia, sob o ponto ele vista social e· politico.
Isso compr·ehencler.am o.s mesmos homens de 1822 :
e a prova está nos successo s que agitaram ~od~ o
período que termino u pela abdicaçã o elo pnme1ro
intperad or. Mas infelizm ente era tarde ;. e os ~ne
lhores homens 'elas gerações que se seglllram tiveram ele vêr imiteis ·o_s seus esforços . Só uma rev~
Jução radica·! poderia corrigir o e.rro em que cah.Iram os patriota s· ela inclepenclencta: .A monarch ta
podia ter sido, e pócle ser mesmo ameia, um e-;c.elJente regimen para outros povos: mas o que c 1n-
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contestave l é que ella é -incompatí vel com o espírito
novo que se cr·eou na A merica. Só a f\.epublica , 114
phase historica em que se _encontram os povos do
continente, é capaz ele dar ensanchas á evolução·
elas nac ionalidade s que se integram. No Brazil;
portanto, a reacção contra o systema colonial só
começou francamen te em 1889. E ainda isso .. .
4. Mas narremos ago ra. os f actos. ·O prime~ro
movim ento sério no sentido ela inclepencle ncia, sem
contar symptoma s como a g uerra elos emboabas n o·
sul e a elos mascates no norte, foi o que abortou na
capita nia ele Minas-Ge raes · em fi ns elo seculo
X V III. P or aquella época, algu ns br azileiros chegados da E uropa e elos· Estados-U nidos trataram
ele concretiza r num projecto ele r evolução contra
a m et ropole as icléas que desde muito agitavam o
espíri to elos co\pnos. O plano encontrou apoio enthusiastico em V illa-Rica, e entre os conjurado s
·estiveram logo os homens mais clistinctos ela capjtania, taes como Francisco ele Paula Freire ele
A ndrade, Ignacio J osé ele A lva renga Peixoto,
· Cla udio Manoel.'da Costa, Thoi11az A ntonio Gonzaga, o padre J osé Carlos Corrêa ele .Toleclo e
mui tos. outros. O mai s a rdente elos ·patriotas na
propagand a ela revolução era o alferes J oaquim
J osé ela Silva Xavier, conhecido pela alcunha de
T1:·m dent,es.
5. Os conjurado s r esolveram incumbil- o da
espinhosa missão de adquirir a rmamento s no Rio
ele Janeiro, e ele captar adhesões tanto nesta como
na capitania ele S. Paulo. Tú·adente- s não tinha ·a
pruclencia inclispensa vel: parecia inconscien te elos
perigos a que se expunha com andacia tem eraria.
Como. é fácil explicar, teve logo o capitão-ge ner~] , vtsconcle ele Barbacena , denuncia.:. circunsta-n ctacla do plano; e immecliat amente ma!Klou pren-
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der os conspiradores que se achavam , em Minas
desapercebidos, a·c mesmo tempo que o vi"ce-rei
D. Luiz de Vascóncellos e S ouza fazia encarcerar no Rio de Janeiro o Tirade'lltes. Tanto bastot.~
·para atalh~r a execução de um projecto tão inconsistente . e tão pouco pratico. O govern o portuguez pumu com o cleoTedo a todos os conjuraelos, excepto a Tirad~ntes. o qual soff reu a pena
de morte no Ri o ele Janeiro. ( 1)
· ~· Em fins ele 1807, um· corpo ele exercito
francez. sob o commanclL1 em chefe d o general
J unot, transpoz as fronteiras de Portuga l. em
marcha acceleracla s bre L isboa: com o f im ele
obrigar o g overno po rtug uez a adherir á política·
ele Napoleão contra a Ing laterra. O príncipe regente (depois D . J oã o· VI) que não tinha meios
de trasladarde r esistcncia.. tom ou a deliberação
o
se com tecla a côrte pa ra o Brazil. e tencb partido
a 29 ele N ovembro, chegou á Bahia a 22 ele_Ja-·
neiro de 1808, ali demorando-se cêrca ele um mez.
A 7 ele :M arço chegava a fa mília real ao Rio ele
J aneirc. Os brazileiros viam esse acontecimento
como prenuncio ele successc s extr ao rdinari os e
affao·avam a ·es·perança de que proximo anelasse o
dia ~11 que se tinha ~le constituir a nacionaiiclacle
_
.
.
que aspiravam.
7. De fact o. melh orára mu1to a s1tuaçao ela
colonia com a pr.e sença ela côrte no Rio ele J aneir o.; e entre as grandes vantagens logo assegur.~
das devem contar-se as que trouxe ao ccmmercm
e ás industria.s nascentes a abertura elos -portos
brazileiros ás nações amigas. E ntretanto, a esb. · 'le iro(' t udo que t';!nl
(1 ) O "Til·adentea" rcpr:s,•nta . pnrn. os , llaZ1N·"'" ... i oi um .....a nde
.w l'' hoJ da...,. Are-:!<h rren ..:roso e santo o cnthusiasn>J ~lclo hbel:<.a< ~ -,
c t.
·• dcs • de )nu• lto.:; c os c~nltypo
· ·t...
· a s VIl
. ~ n ~ m mes mo pos s •••a
do heroico
chd.•
ou nn lliStOl'Ia patl"lrt como o
r
lim.
I I
.
. ·- o encrndrada pe la grande causa
I
ns lC
rica hespan lO :.t:
.
e incondicional devota mento, < n J)n txn

da

___ ,. .

independ~ncia .
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pec tat i va c~ os pov os na- o .f 0 1· Seati sfe it't · e sem des c '
•
con hecer aJo·uns ben efi cio s que
log rou a col om a,
é precis o cli~er que o esp irit o aca
n~ado dos g ove rnan tes . com as medid as avu l sas
e mcom ple tas que
puz era m eii es em p rat ica , não
pod ia co rre spo nd er
{1s asp ira ções que
se agi tav am na alm a pop u.la
r.
A's des illu sões que and ava m
sen tin cto acc res cta m
as ;-j\;alid ade s que o car ran cis
mo da côr te ia auo·m ent and o ent re bra zil eir os
t:>
e por tug uez es, com
•
•
as excepções odi osa s d e .
que era m vtc tnn as
aqu ell es.
· 8. Os inte resses de P ort uga
J est ive ram sem pre .em compet içâ o com os de
He spa nh a nas _fro nteir as elo sul ; e o gov ern o po rtu
g uez . ago ra ms tal !ad c no con tin ent e, mo str ava
-se di spo sto a .tir ar
na A me r ica r epr esa lias dos des
ast res que sof fri a
na E uro pa. Lo go ele ch ega da,
ao d ecl ara r gu err a .
á F ra nça, mancl á ra o pt·incipe
reg ent e· ~1ma ' exp edi ção con tra a Gu yana. D ois
a nn os dep ois ( 181-1)
faz ia inv adi r a pro vinci a hes
pan hola da Ba nd aO rien tal, cuj a incl epe nclencia
foi dec lar ada . Em
18 14. com o os arg ent inos
qui zes sem ' inc e>r por ar
ess a prc vin cia , · fo i ~lla de ~~ov
o inv adi da pó r for ças por tug·ue zas ao ma nd o do
ger ier al Fre der ico
Lecor. Es te der rot a a Fru ctu
oso Riv era e nia reh a
sob re IVIo nte vicl éo, ond e e~tra
triu mp han te a· ·20
de Jan eir o ele 1817. Qu atr <?
ann os dep ois , era a _
Ba nda -O rie nta l do Ur ugu ai' inc
orp ora da ao · rei no
do Era zil sob o noq1e ele PRO\T
INCIA CISPLJ\TINA.
9. Ao pas so que se dav am tae
s suc ces sos pa ra
os lad os do sul , em toclb o pai z
t~ecrudescian,i.- as ·an i-mosid ade s já not ada s ent re por
tug uez es e bra ;i.leir os. E ent ão o propri o exe
rci to se div idi a. Os
·of f iciaes bra zil eir os; ma is ou
me nos hanca~11ente
liga vam -se a pat rio tas pai zan
os e con sti tuí am éÚ~
clubs e con cili abu los , ond e cad
a
vez ma is se exa cer lllsT onrA DA AMERICA
21

.

.,

306

ba_.vam_ .os anim os contr a os l)Orttto·tte
_
.
: : , zes. O proPilO gove t no era quem mats conco ri·t·a
l)a. - _.
.
c 1 a 111 I ta r
_os cIOIS parti dos, _mostrand o-se systec matic
amen te
f a v oravel aos pen-m sulares em teclas as
•
·
·
c
c
ques t-oes
que se susc1tava1:1 ent~·e. estes e os brazi
leiros. O
que seme lhant
e I111I)O
!Jt1ca ·fa
·a
et·a
dete
_ .
21
.
. c _ c
Imtna
a:cen tuaça o. ,-epul~!tcan a elo desgosto com que r osa
ftlho s elo pa1z se vtam onera dos ele uma côrte cheia
ele faust_o _e c~e uma inf inita multicláo ele inept os
que o gnvtl eg10 exalç ava.
CAPIT U LO LXVI I

19. ·O mo0•in1-ent o da eman cipa ção. por tu g 11 e:::a s. ·

b) C olonias

1. Em todas as capit anias accen tua vam-se.
cada \rez mais. ás velha s ri valicl aeles entre brazi leiros e portl.tguezes. Na ele Perna mbuc o. desde 18 14,
se tinha fot~maclo uma socieclaele secr eta ele milita res e civis, a qual se poz em tomm unica ção com
patriQ tas d~ outra s. prov i·ncia s. E m 1817, uma ordem do dia impr uden te elo car~itão -ge n·eral , dese!'nbarg ador Caeta no Pinto ele lVIiranda Mont enegr c',
irrito t1 de111asiado os . anim os, e teve o effeit o de
préci pitar os acont ecime ntos. Os offici aes brazi leiros não dissim ulara m a sua anim adve rsão e fôram
tão ousad os, que o cap.itão-ge neral encon trou motivos para orden ar ·a prisã o ele muito s suspe itos,
tanto .milit ares co1i10 civis. Algu mas elas prisõ es
decre tadas fôram feitas sem grand e clifficulclade;
t~es como a ele Dom ingos José Mart ins, a ele Manoel 'ele Souz à Teix eira e a ele outro s muito s implica dos.
..
2. Mas quan do se tev~ de execu tar a ordem
com relaç ão a milita res, os confl ictos ha viclos de-
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o·eneraram nun la ins urr eiç ão ger
al ( 6 de Ma rço
de 1817). Es ta irr om peu , com
o si est ive sse pre paí·acla, á esp era de um signal, no
mon:e1:to er~1 que o
capitão J osé de Ba rro s Lim a
(br azd e1r o ) ms ult aclo pelo com ma nda nte bFigadeir
o Ba rbo sa de Ca s- .
tro , ma ta- o com um golpe de
esp ada em pr~sença
ele tod a a oH icia lidacle d o corpo.
O aju dan te de ordens elo car) itfto-o·eneral foi tam
bem mo rto po r um
b
•
tiro, na occ àsião em que ten tav
a rea gir . Se m me ws
ele res iste ncia, o desem bar gad or
Nionte negr~ ref ugio u-se rio f ort e do Br um com
alg un s off iêi aes e
soldad os por tug uezes. Na noi t.e
ele 7 pa ra 8 de
lVIa rço ret iro u-se par a o Rio , ond
e, ao che gar , foi
preso e recolhido incom mu nic ave
l a um a for tal eza .
3. O m o vime1~to, aliá s não
pre via me nte com binado . est end eu- se por tod a a
cap ita nia e em pou cos dia s, como um incenelio, lav
rav a em muit~s
_out ras pro v íncias elo No rte : o
que pro va que a revoluçã o esta v a no esp írito elos
povos. Os che fes de
Per nam buc o ·est abelec era m um
goveri10 pl~oviso:
rio ; e em vez de org ani zar em
·log o rec urs os ma teriaes de def esa , cui dar am pri me
iro de pro vo car
aclhesões , expedindo em iss ari os
tan to pa ra o ~1orte,
como par a o 'sul. E como é só
pela vic tor ia que as
1·evolu ções se propag am , os em
iss ari os per nam bu - .
can os nad a con seg uir am , sendo
no Ce ará pre so o
pad re J osé 1\!Iartiniano ele Ale nca
r, ~ e na Ba hia .
preso e fuz ilad o o Padre Ro·l1'ia
, (Jo sé Ign aci o Ri~
bei ro ele Al?ret~ e Lim a). Ao me
sm o tem po , o go verno prov1sono elo Re cif e se
via em sit uaç ão em bar aço sa, ata cad o por ter ra e po
r ma r.
"
.
4. Em tal con jun ctu ra, os rev
olu cio nar ias offer ecê rai n cap itu laç ão, ma s est
a -não foi ace ita .
Vendo-se na impossibilidade ele
res ist ir po r ma is
tempo, Do mi ngo s Th eot oni o Jor
ge (no me ado dicta dor pela Jün ta pro.visoria)
tom ou a res olu ção

~
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deses perad a de aban dona r· o R ecife com as força s
de que ainda dispu nha, as quaes se disso lvera m
logo. e deba ndara m pelo inter ior. Estav a suffo cado
d mqvimeonto; e come çaram as autor idades a castiga.r os c~1lpados ; e fôram tão rigor osas que ao propno Lwz elo Rego Barr eto, novo capit ão-ge neral
de _Pern ambu co, chega ram a hor roriz ar os exces sos que se comm ettiam . Todo s os chefe s princ ipaes
da mallo grada insur reição fô ram execu tados , e as
perse guiçõ es só cessa ram cêrca de um anno depois
()
quan do D. J oão VI deu um decre to de amnistia.'
5. Entr etant o, a idéa da indep enclencia já era .
.um senti ment o domi nante no coração elos brazi leir os; e para conve rter-s e em fac~o, só esper ava pelo
concu rso ele circu nstan cias que em breve iam apparecer . Em 1820, a revolução con stitucional ista ele
Pp rtuga l r eclam ava a prese nça ele D. J oão V I na
séde da mona rchia . O movi ment o, que se iniciá ra.
no P orto, rapid amen te se extenclêra por todo o
reino , e reper cutia logo em muitos r>ontos do Brazil ~ de mane ira que alarm ava ao sober ano
portu guez. Pens ou-se prim eit"o em mand ar para Portu gal o prínc ipe D. Pedr o, afim de conju rar a melinelrcsa situa ção. Mas _n o Rio de Janei ro e em todo
.· o Braz il, os negoc ias comp licav am-se , pois que a
victc ria elo movi ment o const itucio nal, a que ceder a
apro pria côrte , levav à mais longe as aspir ações elos
bra~ileiros.
·
··
o
6. D. João VI vacil lava entre a volta para
Lisbo a e o estab elecim ento defin itivo da séde cl_o
a·ove n1o no Rio ele Janei ro. Afina l, seus con~elh_et
~os o con~· encêram da prefe renci a pela pn1~1e1 ra
mecl ida : a 7 ele Març o de 1821, D . João publica ':a
um decre to mani festa ndo a sua resol ução de parti r
para Portu gal, deixa ndo .seu filho D: Pedr o ~omo
regen te do rein? do Brazt l. Poucos citas depots, os
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tum ult os se dé ram po r occas
ião de se reu nir em
os eleitores na Pr aç a do Co mm
erc io, pa ra ele ge rem
de pu tad os ás Cô rte s de Lis
bo a, rev ela ram tod a a
oTa vid ad e ela sit ua ção em qu
e o an
~ha ia de ixa r o Bt:azil. Pa rec e gu sti ad o mo na rque D. Jo ão tin ha
ma is elo que presen tim en to do
que se ia da r: en tre o·a nclo o o·over no elo novo rei
b
b
no ao fil ho , r.e gre ssava ell e pro prio pa ra P ort ug
al conscio de qu e lhe
ha via prepa rad o um thr on o.
7. De fac to, o prí nc ipe D.
Pe dro tit~ha-'se tor na do popu lar no . B razi l. Iss
o lhe foi fac il , po rqu e
o que . qu e1·i am os bra zil eir os,
an tes de tud o,· era a
ind epe nd enc ia na quell e mome
nto, e D. Pe dro mo stra va -se digno e capaz clé r eal
iza r ess a ob ra. A su a
regencia com eçou logo a rec
ommenclar-se ·co mo um
go ver no moderado. jus to e
pro gre ssi sta . En tre tan to. o em ba raços que
enc on tra va pa rec iam aggTa va r-se con tin ua mente.
A ct) se fin an ce ira qu e
se seguiu á ret ira da da cô rte
era pa vo ros a. O -es tad o
elo espírito publico , cad a vez
ma is inq uie tad or. O
ma ior empecilho, po rém , com
qu e lut av a o prí nc ipe
era o que lhe cre av am as pre
venções da s Cô rte s de
Li sboa, procu ran do po r tod
os · os· mo do s en fra qu ecer no reino a au tor ida de elo
reg en te. lVIuitas cap itan ias , cómo as ela Ba hia , ele
Pe rna mb uc o, elo 1\1aran hã o, elo Ce ará , etc., ch eg
ara m a rec us ar- se a
ob edecer ao príncipe , en ten
de nd o-s e cli rec tam en te
com as Cô rte s pórtu gu ez
as, e da li recebe~1do
' ordens.
,
8. No meio ele tae s clifficulc
lades. nã o fal tavam ag ita do res ele todos os
ma tiz es. Fu nd av am -se
clubs, sociedades secretas, e
ap pa rec iam numeros-os
fo.liculorios e pamphletos ele
pro pa ga nd a. Os rep ubltcanos pro cu rav am ap rov eit
ar- se elas circunc.;tan. ~ias pú a rea liz ar a sep ara
ção co mp let a elo Br az il,
nnplantanclo um sys tem a no
vo ; ma s o pa rti do da

.

-
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inde?e 1:denc ia incond ici onal incli nava-se a apoÜ"fr
o pnnc1p e, como sendo_esse o mei o mai s expedi to e
~eguro de fazer effectJ Va a emanc ipação imm e..-l i :~
ta : Além disso, _pela f lagran te ri valid-a de que se
creou e1:tre D : P ed ro e a di visão por tuguez a r ue
guarn ecia_ o R 10 de J aneiro . os pr oprios r cpublic1ano~s 1~ar~ecram propen so a aceita r a soluçã o ql1e o
prmcr pe estava offere cenclo . Mais se accent uou a
sympa thia dos brazile iros pelo regente, quand o se
recebe'l.i· ele Lisboa o decr eto que decl a ra,·a independentes do Rio ele J aneiro os g overno s elas outras
capita nias ou provín cias.
S~ Na Bahia, o pa r t ido por tuguez foi até ped i ~·
o restab elecim en to do r egime n colonia l : e as Côrtes
de Li sboa, não só app rovara m a clesobecl iencia ela
Junta provis ori a cl aquella capita n ia á a utorid ade
do r·egent e, como não trep idaram em manda r para
a Bahia r efor ços ele tropas para habilit arem a J unta
a resisti r. T odas as m edidas impoli ticas das Côrtes
não faziam mai s elo que a ug menta r a g ravida de elo
m oment o, t ornand o semp1· e ma is prof unda a.antig a
animo sida de que exi stia entre b razilei r os e pcrtuguezes . A exacer bação elos a nim as tocou ao extremo quand o se teve noticia elo decr eto ele 29 de Setembr o ( 1821 ) chan1anclo o prínci pe. e n1ancla rdo
organ izar n o Rio ele Janeir o uma Junta, como . se
havia feito nas· outras capita nias. D esde esse mstai~te a luta estava travad a. "
CAPITU LO LX VIII

20. O mov z:,.mento da emancipação . -c) Colonias
portug u.ezas.
· 1. Os indepe ndente s elo Rio ele · ~anei ro comprehen dêram que tinha _chega?o o mome nto " .~e
agir. Tratar am Jogo de m1pecltr por todos os m ..t s

•

'
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a seu alca nce a pár ticl a elo prin cip
é reg ent e. Pr(Jmo vêr am nas cap itan ias ele Mi nas
, Rio de Jane i r.1
e S. Pau l o rep res ent açõ es a D. Ped
ro supplicando~
lhe que con tinu asse na reg enc ia,
si não qpe ria vêr
o Bra zil ele um a vez par a sem pre
rom per os laç os
que ainda o uni am á naç ão que tan
to o tinh a hum ilha do. No dia 9 ele .Ja nei ro ( 182
2) o Sen ado da
Cam ara , seg uid o ele g ran de ma ssa
pop ula r, dir ig iu-se ao Paç o ela ciclacle . ond e,
r ecebid os sole nne me nte pelo prÍn cip e. apr esen tou -lhe
OS VOtOS'"'ins tan te'S el os b raz il eiro s. ao qua es, ao
cab o ele algum a
he itaç ão . accecleu D. Ped r o com mo
vicl o, rom pen do
a im cor a jos am ent e .com a s Cô
rtes por tug uez as·.
Pócle-se dize r que des de esse dia
est ava o Br0-zil
sepa rad o ele Por t uga l.
2. O povo que cer cav a o pal aci
o ent reg ou- se a
um \'erdacleir o clel iri o, e dur ant e
tres dia.s o reg oij o publico ma nif est ou- se em tod
a a cid ade por
fes ta s ruid osa s. O par tido por tug
uez não pou de
dissimul a r a rep rov açã o que lhe me
rec ia a conclu cta
elo prí ncipe. e o despei to que lhe
cau sav am a·s · ale g r ias elos bra zile iro s. Na noi te ele
10. mu itos solê:laclos da .D ivis ão A uxiliad ora . ins ufl
ado s por por tug uezes .com me ttêr a m des ord ens,
e atr ope lar am o
pcv o nas rua s. O com ma ncl ant e ela
Div isã o, t ene nte-g ene ral Jc rge ele A vilez. con hec
ido pel a ant ipat hia que vot ava aos bra zile iros
. qui z m esm o
<1;ventu ra r-se a um a r eac ção, pon
do- se á fre nte das
f orç as pc r tug uez as, e pro mo ven do
um ·l eva nta me nto mil itar . Ch ego u elle a tom ar
pos içã o no ' m o 1;ro
elo Cas tell o, ond e a sse sto u bat eri as
con tra a cid ade
pro mp to par a r om per fog o.
'
3. l\II~s D. P edro e os che fes
indepet1clentes,
em tal con Jun ctu ra, obr ara m com
tod a ene rgi a. N
0
c~mpo d e San t' A nna reu nir am
-se mil icia nos da
ctclade e dos arr edo res , em qua nto
ela Pra ia V ern ie-

-
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lha vinha artilheria para fazer f rente a Av ilez. Ao
mesmo tempo D . Pedro dirigia uma patriotica · )ro'""'
.
1
c.l ~maçao
ao~ braz1"I e1r?s,
e :xpeclia emissarios para
Mmas e ;3. Paulo. Avdez nao se animou a toma r a
resp?ns~biliclacle ele um combate. A 12 ele Janeiro.
o pnnc1pe regente in tim ou-lhe que se rendesse. e
elle não rec~lcitrou: pediu a capitu laçào. s0b promessa ele retJrar-se com todas as :Fo r ças ele seu com- ·
mando para P ortt_Igal: o quê el e fact~ fez . pa rtindo
no clia (15 ele" F ever eiro ( 1822) . P o r e te tempo
D. Pedro r econ stituia o seu mini steri o e já reinava
como um soberano.
·
4. J osé B oni facio ele A ndrade e S il va, com o
seu espirito libera·! e os seus talent os. assumiu logo
uma posição saliente no gove rno. e tratou ele concretizar a situação no sentido ela inclependencia .
Tres importantes decr etos indicaram pos itivamente os intuitos que v ingavam i1o espírito do ministeria : o primeiro convocando ( a 16 de Fevereiro
1822 ) um C~nselh o ele Procurad or es Geraes ele
toda-s as províncias; o segundo ( ele 21 el o r eferido
mez) d eclarando que ordem ou lei alguma das·
Côrtes de Lisboa seria executada no B razil sem o
C?ftln.pra-se elo pr i nci pe regente ; e o terceiro determinando ás Juntas Governativas das províncias
marítimas que não permittissem o desembarque de
tropas portuguezas em littoral brazileiro ( 17 ele
Março).
5. Mas em algtJ1nas p-rovíncias elo norte e na
ele Minas as coisas 1.1ão corriam bem. Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará. Alagôas, não reconheciam, a
autoridade ela regencia, continuando a obedecer as
Côrtes de Lisboa. Na Bahia lavrava a guerra entre
os dois partidos. · Na capitania ele. Minas, a orientação elo espírito publico, influenctacla .por alguns
chefes liberaes, impressionava o governo, fazendo
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prever successos que pod eria m per turb
ar a obr a
enc ami nha da. N aquella terr a os pat riot
as viam com
desc onf ianç as o modo como se esta vam
real izan do
as asp iraç ões gen eros as dos bra zile iros
, e foi necess aria a pr.esenç a do príncipe reg ente
par a sere nar
os anim as, restabelecendo a con cord ia.
D. Ped ro
f oi r ecebido em toda par te com inclescr
iptivel enthu sias mo.
6. As Cõr tes ele Lis boa , ao sab erem
elo que se
pas sav a no Bra zil. enc hera m-s e ele incl
ignaç~o; mas
aos esfo rços que em Por tug al se fazi am
con tra os
intui tos el o' povo braz ilei ro resp ond ia o
gov ern o do
prín cipe cem actos e med idas que affi rma
vam cad a
vez ma is f ran cam ente a von tade ele um
a naç ão que
erg ui a a sua voz sob eran a per ante o mun
do. No dià
13 ele :M a io ( 182 2) D. Ped ro ace itav
a o titu lo de
D ef ens01' P e,rpetuo do Brazü, e logo a
3 de Jun ho
con vcca va. a inst ancias dos povos; uma
asse mbl éa
ger al. con stit uint e. Que mai s falt ava ?
Sem as velleidacles despoti cas das Côr tes por tug
uez as, ond e
os rep rese ntan tes elo Bra zil sof fria m até
inju rios os
ataq ues, .t alve z não se fize sse tão ced
o a · inde - .
pen dencia.
_
7. Como na ele Min as,. as luta s e diss
enções de
par tidos na cap itan ia ele S. Pau lo aco
nse lhar am o
prín cipe a par tir par a ali, em Ago sto (
14 de 182 2).
A sua pres enç a fez logo o con gra çam ento
ger al dos
pau lista s. Da cap ital seg uiu D. Ped ro
até San tos,
e de volt a, no dia 7 de Set emb ro de 182
~, ao ent rar
em S. Pau lo, recebe, pór um offi cial , div
erso s des pac hos ele Lis boa , pelos qua es rom piam
as Côr tes
abe rtam ente con tra a rege ncia elo Bra
zil. Ali mes mo, jun to ao riac ho Ypi ran ga, D. Ped
ro leu e
releu a corresponclencia, e ao cab o de
algu ns mo men tos ele. med itaç ão, commoviclissimo.
arra nca do
cha peu o laço por tug uez , e leva nta o
grit o que se
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ella getori1 ou a pati- iotic a e féi.mosa leo·encla claqu
raçã o: lnde pen denCI:a ou. 11W1'te lb ·
·a·
8. O enth usia smo elos. paul ista s toco u <ás 1.a< 1cS
J 1' . E
j
se·
o
r
ed
P
c o c e 1n_o. "' qua nd o. dois dias depo is. D.
. mar poz de viag em , cle ..volt a para o Rio ele Jan eiro
até a
tida
. chou con; o un: tnump.11 aclo r , el es ela pa r
inua .
cheg a:Ia a capi ta l cl ebarxo ele uma ovaç ão cont
a-se no
No clla 12 ele Out ubro segu inte . cele brav
ama ção
cam po de San t' A nna a ceremonia ela accl
do Bra do prir nipe com o imp erad or cons titw ional
elo iove n
zil. O prim eiro, ou um elos prim eiro ac to
l; r azinion arch a f oi diri gir uma proclama ção ao
m anif e leiro s pedi ndo -lh es uniã o e f irm eza. e um
ir. com
to ao g ove rno port ug uez. no qual faz ia sent
o em
ca
no
o dese jo de con tinu ar a anti ga a mi zade
umm á ra ,
que foss e resp eita do o :fact o que se con
a mai s
o prop osit o de decl ara r a os por tugu czes
ro de
vi olen ta gue rra. si nã o foss em r eti rada dent
conqua tro mez es as trop as que as Côr tes a inda
serv avam em algu ns pon tos elo Braz il.
or9. l\1as pass ou-se o prazo a ssig naclo . e as f
o
rá.
Pa
ças p ortu gu ezas cont inua vam a occu par o
teve de
l\tl aran hão e a Bah ia; e o g over no imp erial
as excon cen trar os seus esfor~os no emp enho de
ás
são
divi
pulsar·. Exp ediu -se para o n orte uma
uma esorde ns elo gen eral Lab atut , e logo depo is
hran e.
Coc
te
qua dril ha sob o com man do do alm iran
ortu gal,
Ape sar elos socc orro s que lhe vier am ele P
ia (a 2
Bah
a
ar
teve o o·eneral Mac ieira de aban don
Pará e
ele Julh o de 182 3) e logo depo is cahia1_11 ·.o
renas,
1letr
o l\tla ranh ão em pod er das forç as braz
mas
den~lo-se em segu ida ou dissolvencl o-s~ .algu
h~
ia
ame
part idas disp ersa s de port ugu ezes que
Braz tl
viam fica do no nort e. Em 1824 esta va o
o sonaçã
em
com plet ame nte livre, e c·ons titui do
bera na.
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SYNTHESE DOS GAPITULOS DA TERGEIRA PARTE
XL V. 1. Situação gcrnl da Amcricn. No3 fins
do seculo
XVIII a A m c rica, cujo t er r ito rio dividi a -se entre n H espan.ha, a Ing-laterra c P o1·tuJO:al, contava uma pop~:.l açiio de cer ca de 35 milhões .
A lavoura c a criação de animacs deSenvolviam -se, m as n industria principal e ra a da mine raçüo . Eram inca lculaveis os thesouros s·em ettidos
pnra a.. Europa .
.)

XLV I. 2. Situação geral da Amcrica. D esde p rincipio ~o i
muito di verso o s ys tenw co:onià l da Inglate rra do 3ys tcm a :;>ratica<.lo
pc l:l H csp anh n c Portug,!l . Os colo n os ing lczes, de chegada. · i al'J! cc
faze ndo proprietarios : c g-ove rnando-se por s i m esm os, eram inai~ 1ivres
na Amel'ica do que na ln;::late lTa . O traba lho e a liberdade foram
o3
dois g r;lndes
fun dame ntos do admiravel progresso das co1onias
britannicas.
XLVII. 3.
Situação geral da Amcrica. Para as colonias
hcspanholns Q portugue'zas, ao contrario. trasladava-s e. ainda aggravado, o ,dcspotisn10 re inante na p enínsula. Os aventure iros não traziam
família: c isso deu Jogar ao üb;,s tardnm ento de numeroJas gerações.
Na parte occidcnta l do Sul-Amcrica hot:vc co mmixt.áo de raçâs, .e na
pa rte orie nta l hou ve as similação pela conquis ta exclus iva .
Os a borigc nas, e ntretanto, exerceram influencia mais ou n1enos )>rofundn ~m
toda parte. Os males cla America latina fôram princ ipa lme nte a 1·iqueza
do s ub-s olo ·~ o rcgimen colonial .
XLVIII.
pratica pe los
vexatorio que
esmngavam os
dade e ntre o3

O rcrrimcn colonial. O ;·egimen colonia l, ;>Os to '' m
governo3 h espat;thol e portugue z. foi o mais iniquo e
se p ó de imaginar. Toda sorte de especulações e a busos
jndigenas e os colonos . A consequencia .foi logo a rivalipovos das colonias c os repres enta ntes das metropolis.

XLIX . I. O mc,·imcnto da emancipação. Colonias inglezas .
Os colonos ing]ezEs , que estavan1 acos tumados n go_vernnr-s e e a gosnr
de. todos os seus di reitos, ins urg iram Ge em 177-1, qr.ando o governo de
Londres pre t endeu cercear-lhos a lg uns desses direitos. \Vns hing ton, nomeado general em chef e dos insurgen tes, vence os ing lezes em diversos
combates , c em 1776 o Congresso de Philadelphia promulga a famosa
Declaração de· Direitos . Ao m esmo tempo alguns patriotas da Europa
vêm a uxi liar os n o rte-amer icanos; c a · capitulação d e Cornwallis (1781)
çstnbe lcce a indepcndericia dos E s tados Unidos da Ame rica.
L . - 2. O movintcnto da emancipação. a) Colonias hespnnholns.
A r e volução nas colonias hcspanholas foi longamente preparada pelos
nbusos do regin1cn colonial, e Qunst nin-:.ul t.c"\ncamcnt.! ~xplodiu ·~m todaS
us v ice-renl'e zns. Em Nova-Grnnnda a insurrelçao começou definitivam c nt<>- em 1809 por um levante em Quito; c Em 1810 era j á deposto c
preso ·o vice rei, e convocado um Congresso ' em Bogotú. A s discordins
entre os chef es iam dando como resr.ltado a derro ta dos insurgentes,
quando Bolivar e ntra em campanha ú frente de uma i egiiio.
-

316
3. O movimento dn emancipação. b) Colonias hcs panholns.
LI: DepoiS de occ~par a ca pital de V e n e zue la , é Bolivar obrigado n
abandonai-a · refugmndo-se em Carthage na, d e onde, a o ca bo de qu:ltt·o
mezes de: uma resistencia heroica, re ti ra--se )Jara a Jamaica . Os rcnlist..'lq
marcham sobre Bogotú, onde e ntmm commc ttendo h orrores . Entre , ;
victimns da ferocidade dos realis tas contn·se a digna e altiva hc roina
Sala varrida, fuzilada e m 18 17 .

LI!. - 4. O movimento da emancipaçtio. <:) Colonias h es panholas .
Boliva r 5ai de Jama ic a , c ú ft·e nte de 300 pa t r iot a s desemba r ca n o
contincrtte; m as r e trocede p ara n ão cahi r em p o der dos r eal ist a s . U m
g rupo de 700 volunta ri os , poré m , r es olve in terna r -s e. e apodera-se de
Barce lona , onde B oliva r se lh es ir;c orpora . Tom a B olivar a importa nte
praça de A.n go3tura, o rg an iza uma J u n t.."\, e convoca u m Cong resso dt
toda a vice- reale za . Emq u a nto o Co ng r esso íu n ccion a, p rot eg ido p or
uma es quad':·ilha, va i P aez ·atnca r a c idade de Caracas , c Boliva r march a
s obre B ogotá , o nde e ntra em A gos t o ( 18 19).
5. O movimento da c manc.ipnç ão. d ) Colonias h cs panholns.
LIII. A H espanha, fati gada . m os tra. <>c dis p osta a f a zer concessões; m as
o.s patriot..."l.s d eclaram que s ó s e sa tis fa ze m com n indcpe nde nc ia abso·
luta . . D ep o is de t:. ma t r eg u a , r ecom eça m , em 1821, a s h os t ilida des . E
então, f ô rnm os in s urg e ntes de vi ~ toria e m vict oria, a t é e xpul sa r os
r ealis t as de Pue rto-Cabe llo, u ltimo r edu c to do poder io h esp a nhol ali ;
de Nova-G ra na da. o nde a
i nd~pendenc in
ficando a ss im a ssegurada a
r~ voluçiio f o i mais trem e nda do que <>m part e a'lg uma .
G. O movimento da emanciJ>nçãÓ. ., ) C oloni..'ls h cspnnholas.
LIV. revoluç ã o com eçou " m 1809,
Na yice-re ale za de Bue n os-Aires , a
quando. cheg ou o vice -re i Cis ncros para s ubs titu ir a Linie rs : N o a nno
seguint2, e ra d epos to o v ice-re i, e nom eada uma J untn p ro visoria . O ~o ·
vc rnado r de C ó rdoba não r econhece a J t:. n ta, e -osta m anda con t ra clle
1. 500 h omens , que o obrigam a f u g ir . D e C ó rdoba des ta ca-se uma co! um na para o Alto-Perú. Belg rano , quere ndo s ubmette r o Par aguai, é
r e chassado . A provinda da B anda Orie nta l com e ça a ;·eacç üo contra
a .Junta de Bue nos-Aires.
7. O movimento da e mancipação. f) Coloni ns' hcspanholn3.
LV. In o g overno de Bue nos -Aires reprimindo des ordens e m v:trio3 po ntos, qua ndo teve n ecessida de de expe dir f o;·çns contra ~ealis tas do Alto ·
Perú. Belg rnno, depois d e nlgum'lS vic torias , .:; obrigado a r ecuar. p e rdendo de ·u ma ve z o s eu valimento como homem Je 6 Uerrn . Cnnc~n
tt·nndo o uode r n as · mãos de 11m ·J ircctor, ~rntnm os indepe nJ ~nt'!S •Jc
submctter Montevidé o . San Mnrtin é nome ado g e neral . :?m ch~fc, e Bro,·~· n
almirante da es quadrilha dos p a triotas . Em 1816 •,;;tava a 1·evoluç:io
complctnm ent~ victoriosa . A 9 de ,Jl~ lho dess e anno, •) ~on~,t"re:;::;o tle
Tucumnn proclamava a indep e11de ncin da Re publica Arg enbino .
LVI. _ s. 0 mov imento •In cmancipaçiio. ::-) Colonias hcspnnholas.
A unica provincia da vice-L·ealezn de Buenos"-Aires onde não tinhn
_
tido écho a revolução ern a do Paraguai; m as quando B c lgrano capitulá m
em Taquary, tinha deixado a ucnlcntc da .insurreição no animo dos
proprios officines do . governador. Chegando a Assumpção, depõem o.s
officia'es 0 g overnador e organizam uma ,Junta . A 20 de .Julho de .181.1 ,
Congresso de Assumpção declara a independenciu do Puragunt . . 0
Niio obs tante as dissen ções' que • e davam continuamente e~trc os chefes,
'" justo dizer-s e qt:e 06 heróes ria independencia dn Amcl'tcn hespanholn
lutavam pela grande causa nem conhecerem fronteiras .
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LVII. - 9. O movimento da emancipação. h) Colonias hespanholas;
No Chile, em 18 10 o governador Carrasco foi forçado a resignar o
cargo, f ormando-.;e uma Junta pruvisoria . Uma 's edição ' militar pretendeu rcagii·, m as inutilme nte . Como os conservadores quizessem dominar
a s ituaçüo c frustrar os planos de independencia immediata, revoltam-se
o.; exa ltados . c Carrcra assume a dictadura. O vice-rei do Perú socc~rre
os r ea listas . c Cancra é deposto. Ante o inimigo commum, congraçam-se
os di ve rsos gr upos insurgentes, mas são derrotados em Rancagua, e
muitos cm ig1·am pura 11.cndoza . ·
L VIl I. 1 O. O movimento da emancipação. i) Colonias hespanholas. E m fins de 1816, o general San Martin, a uxiliado por muitos
dos patriotas chilenos, transpõe n cordilheira, e a 13 de Fevereiro do
anno scgui~te e ntra e m Santiago . O'Higgins é investido do mando ~~:·
p r emo . Os r ealis tas, tendo se reorganizado, marcham sobre a capital c
des troça m, a pouca dis tancin de Santiago, e de surpresa, a'iot forças de
Sa n Martin c O ' Higg ins ; mas um grupo de ard!!ntcs patriotas organizam
um bnta lh ão de voluntnrios da marte, e em poucas horas reanimam-se
os ins urrectos . A 5 de Abril ( 1818) não os realistas derrotados na bata lh :t de Ma ipo, cuja victoria foi decisiva p a ra a independencüi do Chile.
- Trata San Martin em ,;cguida de organizar a expedição com que vai
invnd ir o Pcrú.
LIX. I I. O movimeiJto da emancipação. j) Colonias hespa.:
nholas . D esde 18 13 tinha havido manifestações revolucionarias no
P e rú , mas ac mprc abafadas. Em Setembro de 1820 chega San Martin
ao P c rú, e ·s ubleva todas a s províncias e districtos 'do• Norte. A 12 <1e
Julho (182 1) e ntra San Martin na c a pital peruana, e .é acclamado Prot ector . O v ice-re i con centra suas forças em Cuzco, e inflige algumas
de rrota s a os ins urre ctos . E~ Jt:lho do anno seguinte, r;cm preoccupar-se
com as con1plicaçõcs do mon1ento, vai San Martin a Gunyaquil, c con ..
fcre ncia com Bolivar. Voltando dali desgostoso,
renuncia o :>Ode;
p erante o Congresso de L ima, c retira-se do Perú.

·i

' LX. 12. O movimento ela emancipação. k) Colonias hcspanholas. Com a retirado de San Martin, os hespanhoes 1·eanimam-se c
· retomam a capital. O vice-rei reune um exercito de 20.000 homens, e
n s ituação é gr~v iss im a para os independentes. Neste tnonlento, Bolivar
c Sucre vê tn s occorrer os peruanos , e com a chegada · dos g loriosos
heróes mudn a sC'rte das armas , tornando.c:;c favornvel nos ins urge ntes.
Nu cele htc batalha de Ayuc ucho são vencidos os realistas c assegurado
para Gcntprc a independcncia do P er(t.
LXI. 13. O movimento da cmoncipaçlio. I) Colonios hcspunholas. No l\'icx ico , a revolução \·ebcntou definitivamente ·em 1810 .
O padre Hidalgo, curll de Dolore::; , ú fre nte de 50.000 h omens derrota
05 hespanhoes en1 alg u.ns · combate:.:;, 1ua.s recusa-se a at.:'lcãr a capital.
En1 Gundalnjára, onde organiza um governo, chega a ter sob Gt.3.:1 ordens um exercito de . 100.000 homens, na maioria indigcrias . Mas n ão
se:'do home m de guerra c dirig indo f orças s em disciplina ·~ ~na] armadas, foi logo vencido. preso e fu z ilado (1811). Ficaram em armas, porém,
'llUito; bandos de gue rrilheiros , entre os quaes o do padre :M orelos,
• LXII. 14 . O movimcn•.o da emancipação. m) Colonios hespanhoins . O exercito insurgente, concentrado nas alturas de Ch~lpan
ciugo, pt:otege ·o funcc ionnn1c n to do Congresso. Es.t e proclama a indepe ndcncin,. c I\torelos é non1cado gcneralissimo. Em nlarcha sobre Valla·
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dolid, é Morelos . derrot,ado pelos r ealistas, c afinal cai prisioneiro e é
fuzilado . Em princiJ,>ios de 1817, Min::i . invade 0 M exico á frente de
uma · legião; mas cai tambem logo em p od er dos reaÚsta s c é fu zilado .
Dos caudilhos, é 9uerrero o unico que ainda esU.í em cam panha .
15. O moviml'Tlto dn c mancipaçiio. n ) Colonias hcs paLXIII. Afinal, niio foi o espiri t c -nm cr icano q ue f ez a indcp c nde ncia
nholas. do Mexico. · Por um capricho do des tino, q t:.ando na H cspanha 1-cbc ntou
n revolução liberal de 1820 , a s classes privi legiadas do M cx ico Jc va nta·ram-se, e !izeran1 caus n com os i!.Ge pe ndentes . Iturbide, n·.mndado contra
os republicanos de Gue i'l'ei·o, celebra com Qstc 0 cele bre P acto de }guala
ou Pacto das tres garantias, c log o d epois um convenio com Q'))onoiú,
novo v ice -rei que n ão chegou a t.mnar posse do cnrg o .. Triumphnnte ,
volta Iturbide para o 1\'lexico, c a ss ume o m a ndo s uprem o . A côrtc de
Madrid n ão approva o con vcnio O 'D onojú e o Cong resso mcxicnno,
ratificand<1 1 a acclamação das ti·o;>as, e lege imperador a llurb idc .

16. O movime nto dn emanc ipação. o) Colc nias h csl>nLXIV. Em Guatimala t>1mb2m os hes p allh ocs res is tiram a idéas de
nholas. indcpendcncia : n1as qu:tndo 3o nbcram. do que occorr ia n o 1Vle xico, adhcriram ·a lturbide e declnraram n capitnniu incorporada ao lVlexico . E com o
os rePublicanos s e agitassem , Iturbidc tna ndn Filis ola invad ir Guntimala.
com 6 . 000 home n s . Mas o prop ri o F ilisola, Gabcndo da cor oaçiio de
Iturbide, convoca um Co n g r esso, e est e , a 1 de Julho de 1823, d eclara
Cuba . a
a inde p c nde ncia das Prov ín cias-Un idas do Ce ntre> Ame rica. mais importante das Antilhas , ti n h a s e tornado o r ef ugio de todos os
'
ali
começaram
1823
Em
pontos .
o utros
·de
emigrados·
realis tas
a s m a nifestaçõt'S do es pírito r evolucion ar io e as a utorid ades .f o ra m tornando a oppressiio colonial cada vez n1ais insupportavel . Em ! SGS t·eb e nta em Y ara uma insurre ição que durou dez annos ·. , Não dem orou.
porérn, que de n o vo se l evant..~ssem os cuba nos em 1893, e agora, ;>ara
!llcançarcm a victoria do ~:e~,;.- Ideal (1902) .

Em 17 91
17. O movimento da emancipação. O Raiti. LXV. insurgem-se os negros do H a iti, prc tcgidos pela H espanha e p ela Ing laterra . Mas Toussaint-Louve rture comprch~~deu .Jogo que os alliados
lhes davam um f a lso â!:'oio, c voltou s e para os J:rancezes . Então alliavase á H cspanha a França, c Touszaint revolta-se contra uma multidã o
de inimigos de sua patria. Livre d os ing lezes , combate os hcspnnhóes;
e quando Napoleão tenta rcsmurar o rcgimen colonial, T ous saint protes ta, C · declara a emancipação rla ' ilha. A Fra nça, a · H cs p a nha e n
Hollanda esmagam 0 exerc ito libertador, e afinal, Toussaint, victima de
traição, é pres o c enviado para França , onde mOL-rl". D essalines, porém,
toma · 0 conimando dos patriotas, e ~m 1808 os dominicanos insurgem-se,
.
cons tituindo-se então a R epublica do Haiti.
18. 0 movimento da ·• emancipnçiio. n) Colonins i>ortuLXVI. _
em
libertador abortou
movimento
guezns. _c. No Brazil o primc irÓ
Minas, em 1789 scnd'o e,:,forcado o mais ardente dos propaga ndistas nntcs. Em . 1807, acossada pelos êxercitos de Napoleão,
o gl_orioso TJ·rad'~
traslada-s e n .côrte portugueza ))ara o Rio de .Janeiro. Comquanto :nclhornssem um pouco ns condiçõ 2 s da ..colonin, foram recrudescendo ns
c portuguezcs ·
b) Colonins pÕrtuO movim-:>nto da cmnncipaçiio.
rebenta uma r e volução republicana -om Pernambuco;
Em 1817
guczns. ··u quatro províncias do norte, · ;:oi 1\finnl
mas . circunsçripta n umas .tres

antigas

animosidades entre bras ileiros

LXVII. -
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319 · · dominada . A revolução de 1820 em Portugal obriga D . João VI a retirar .se do Drnzil. deixando seu filho D. Pedro co~ o regente do reino.
D . P e dro inspirou s ympathias ao3 brasileiros, e :;uspeitosas do futuro, as
Côrtes de Lis boa chamaram o prir:cipe .
LXVIII. - 20. O movimento da emancipação. c) Colonias portuD. P edro, n ins tancias. dos povos, não obedeceu ao decreto
g uczas. das Cô rtes . As tropas portuguczas quiz.eram reag ir, 1nas foram obrigadas n .cmbal'~nr para a Europa . J osé Bon ifacio, entrando para o minist e ria , encaminhou a s coisa s no sentido da indepcndencia . Apparecem
dissensões e m ~I i na s c e m S . Paul_p, mas D . P e dro com a sua presença
r cstal>c lcce a concnrdin; e a chava-se e llc nes ta ultima província, quando
I'Ccebeu des pachos de Lisboa que o levaram a proclamar incontine;ti n
ind ep c nd c n ci ~, n 7 de Se te mbro de 1822 .
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QUARTA PARTE
CAPITULO

LXIX

1. Estados-Unidos da America do N arte
1. Feita a inelepenelencia, ia começar <iJara os

povos americanos a enorme tarefa ele realizarem a
sua organização politica: tarefa ingente, por cer t ..·,
qde lhes devia custar talvez maiores sacrifícios do
que a obra elà emancipação. O regimen coloniaL
num longo periodo de trez·e ntos annos, havia deixado os povos elo continente numa situação excepci onal: ele sorte que os mesmos males que determinaram o movimento libertador tinham ele actuai·
mais tarde, como causas de resistencia e ele perturbações, sobre o perioelo subsequente, da organização elas nacionalidades. - Entre os diversos povos
do Novo-Mundo, já fizemos sentir como os angloél11lericanos se encori.travam em condições riluito
diversas relativamente aos ele raça latina : elles fizeram a sua inelependencia' como um individuo que
chega á sua mai ori~lacle civil e emancipa-se, já encaminhado na viela autonoma, e recebendo o seu
patrimonio ; ao passo que com os ibero-americanos
se deu exactamente ó contrario, como teremos de
ver nas lições subsequentes.
2 . Assegurada a indepenclencia elo NorteAm~ri;a, é .a nobre figura de Washington que
1
como guia elo seu povo; e
contmua a ces~acar~se,
creador da nac~onaltcl~cle nascente. N acla mais assombroso e mats achmravel nos apresenta a histoHisTORIA DA AMERICA
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ria humana , elo que o appareci mento desse homem
que ele um instante para outro se revela como un~
predes_tinaclo, ainda na vespera simpl es camponi o,
e. no cba ela luta a exa_lça r-se á culminan cia ela g lo·r~, ,_,como um elos ma1 or es chefes ele ·povo. ·Em
1181, o congres so con stituinte de Philadel phia trat~va de elaborar a Constitu ição da R epublica. A
f1~·m_eza , o bom senso. o espíri to ele justiça e o patnotism o ele \i\Tashin gton f izeram- e imprimi r em
toda essa obra. O r egim en feclera ti\·o era o que
se impl-)nha com o o m a is de accôrclo com a índole
e com os costum es claquelle povo. fo rm ado ele numerc.sas colonias que t inham já o · habito ele se
adminis trarem por si mesmas·. O t raba lho elo"' legislador es consist iu em achar uma · f ormul a que
clésse o poder federal como r esulta nte elos governos elos Estados, já const ituíd os ; elo mesmo modo
que estes por sua vez não erai11 sinão a synthese
dos governo s locaes.
3. A Constitu ição ele 17 ele Setembr o ele 1787
foi promulg ada, portant o, como um pacto ele todos
os Estados , unidos para o bem commum pel os laços federati v os. Des cJ!ahi se começa a admirar a
felicidad e com que aquelle povo se poucle constitu ir
em grande nação, sem ter que enfr·enta r com os
embaraç os que per.turb àram a acção organiza dora
em toda a America latina. Fôram os Estados que
formara m ali a unidade nacional : o contrari o do
que se fez nos outros paizes elo continen te, ? nele o
governo central tinha primeiro ele consohclar-se
para depois organiz ar os Estacl?~ ' e estes a . seu
turno ·as adminis trações mun1c1paes. - Tmh~ .
~Tashington, pois, presidid o a ~onf.ecção ela l~t
fundam ental; e como si os destinos de sua patna
lhe conferis sem o encargo ele completa r a grande
obra encetada , cêrca ele um anno depois. em 1788,
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era elle incumb ido ele executa r, com o preside nte ~lc-.
Republica, a Constit uição que ell e proprio assigná ra como preside nte cb Congre sso. Em N ewYork, a 30 ele Ab ril elo referido anno, assumi a elle
o seu novo posto.
4. 'vVassington cercou- se elos homens ma is
eminen tes em quem a Republ ica podia confia r;
conteve os par tido que se formav am; reprimi u com
mão f orte alguma s agitaçõ es provoc adas pelo imposto sobre bebidas, recentemente decretado ;~ submetteu mui tas tri bus indígen as elas fl or estas de
!oeste. fazendo rechass ar para o norte as mais h ost is e encarni çadas. O princip al empenh o de 'vVashington f oi sempre to rna r bem ni ti da a índole elo
r egim en feder ativo. Mesmo .antes ele organiz ada a
U nião, escrev ia elle aos govern adores dos diversos Estados . expond o-lhes, com simplic idade e
franqueza, os princip ias que em seguida fo ram
consign ados na lei basica. e elos quaes, dizia, ficava clepenclenclo a prosper idade e talvez a propria
existen c\a ela Republica. Durant e a sua admini stração, os partido s democr ata e federa:l ista se e~
trema vam no Congre sso, e em alguns Estado s iamse agitand o com paixão : e elle teve que acceclet·
aos votos e ás instanc ias ele seus concida dãos aceitando o poder por mais quatro annos. Que clifferença entre a abnega ção e magnan imidad e deste
homem e os process os triumph antes elos Napoleões e ele todos os caricat os imitado res que ·na
anarch.ia elo período organic o tiveram em alo·uns
pontos ela Ameriç a os heróes elo 18 bruma 1~ e
0
elo 2 ele D ezembr o.
5. Os chefes ele ambos os partido s insistem
~ara que el~e contit:ue, na ~hJ·ase ele um escri'pt or,
a. defende~ os not te-ame ncanos contra elles propnos, clepots ele os haver defend ido contra os ini'

•
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migos externos", e em 1793 foi · \ iVashinoton
reeleito chefe da nação por utúnimidacle. O ~11 o
mento era en:baraçoso. A Europa, colligada con-tra a Repubhca Franceza, extendia quasi a. todo
o mundo os ef_fe~tos do tremendo conflicto em que
as velhas. trachçoes se encontravam com o espírito
novo sahtdo da Revolução. Washington se viu
entre os sentimentos geraes do povo americano,
infensos aos inglezes, e as solicitações e exigencias ~lo mini stro f rancez; mas por tou- e com tanta
gravidade _e~pers·picacia que conseguiu manter a
paz com todas as nações im pli cadas na guerra temerosa que assolou a Eu r opa. No interior a sua
política foi tão sabia, no meio dos ·embaraços ·que.
em um dos Estados principalmente, a Pennsylvania, creou o partido democrata, que ao terminar
o seu segundo quatriennio, os chefes elas duas par- ·
cialidacles ele novo lhe pediram que continuasse
no governo. lVIas desta vez elle r ecusou-se peremptoriamente a accecler aos votos elos seus compat_riotas, allegando que isso era contrario á indole
do systema republicano; e a 4 ele Março ele 1797
deu por finda a sua missão política, retirando-se
. para as suas propriedades na Virgínia. Nessa
occasião. recebeu do povo americano as manifestações mais commoventes de gratidão e de respeito.
6. Succedeu a Washington um elos mais dio-nos vultos que tinham f.eito a independencia e
~rganizado a Republica, o velho John .t:dams; _o
qual já havia sido vice-presidente nos dms quatnennios anterio res ( 1789- 1797). Os clemocrat~s
·
· - a Ad ams, e se <'tt)rovetfiz·e ram v1va
oppos1çao
taram contra eHe do descontentament? que prodyzirarn alguns novos impostos que foi. necessatto
crear. ·A Republica -e steve :ambem no nsco ~le t;~~:i~
collisão com a Fran5a, pt ovocada pelos desa .
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disp oz
men tos ela política cl~ Dire ctor io. Aclams se
s do
altiv ame nte a sust enta r os dire itos e os brio
W aspovo ame rican o. A inda uma vez o glor ioso
com o
,
hing ton se ergueu do seu retir o, imp erte rrito
cie de
si f osse apro pria alm a elo seu povo, uma espe
gene num e tute lar ela naci onal idad e; e nom eado
to viralíssimo elo exer cito, cleclaroq que emq uan
te, no
men
vesse esta ria ao lado ele sua patt·ia. Infeliz
elle
anno segu inte (a 14 ele Dez emb ro ele 179 9)
·dos
~r
~pes
fallecia, a inda em pleno vigo r phys ico,
ada
67 ann os de idade. A sua mor te foi cons ider
so
gres
Con
com o uma cala mida de para a nação. O
tam decr etou luto publico por 30 dias . Reso lveu
tal.
capi
á
ton
hem que se désse o nome de Was hing
nto
ela U ni ão, e que ali se leva ntas se um mon ume
sua
na
só
foi
Não
á mem oria do imm orta l patr iota .
ça, já
patr ia que teve elle h ome nage ns. Na Fran
erno
desf eito s os peri gos de r omp imen to, o gov
ban - .
ordenou que dura nte 10 dias trou xess em as
igre ja
cleir as da Rep ubli ca um .laço de crep e, e na
uias ,
dos Inva lido s cele brar am- se pomposa s exeq
bre
faze ndo o mar quez de Fon tane s o elog io fune
do gran de mor to.
dos
7. A John Ada ms succecleu em 1801 um
n na
mas nota veis collaboraclores de \i\Tashi ngto
n.
erso
Jeff
obra ela orga niza ção naci onal , Tho mas
cido
Conspícuo advo gado e pens ador , ti.nha exer
de
gran
um
em Pari s o carg o ele min istro , e et·a
s paadm irad or da Fran ça. "To do hom em tem dua
is
Par
De
ça:"
trias , dizia Jeff erson: a sua e a Fran
este
foi elle cham ado .por \ iVashing ton, logo que
do
Esta
de
io
assu miu o pod er: e como secr etar
vice
pres tou serviços rele vant es á Uni ão. E 1:a
elev ado á
pres~dent~ da Republica., quan do foi
. Em
pres1denc1a _em 1801 , send o reele ito em 1805
com 1803 nego cwu com 6 gov erno ela Fra nça a
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pra ela Luis iana por 80 milh ões ele fran cos.
Cuidou so~icit~mente de r econ hece r e exp lora
r 0 vasto tern ton o ele loes te até o Pac if ico. F o i
dura nte
a sua pres iclen cia que F ul ton, em 1807 . fez
nave ga:· s~bre o Huc lson . entr e New -Yo rk e Alb any
,0
pnm e1ro barc o a vapo r , o Clen non t fac to
ele import anci a capital para a civ iliza ção' mod erna
.
8. Em 1809 subi u ao pode r J ames l\!Iac
lison
e ~oi 1:eel eito em 18 13. Dur ante o seu ultim
o q ua~
tnenn~o c heg aram a ser tão gra ves a
com plica ções a que dera m luga r abu sos com met t
iclos por
ingl ezes conltra nav ios nont e-am eric anos,
que a
gue rra teve ele ser decl arad a. O s ing lezes
elo Canad á invadira m o Esta do elo M ichig an:
mas f ôram logo exp ul sos ao mes mo tem po que
a esqua dra derr otav a as fo rças nava es da Ingl
ater ra
n os lago s Erié e Cha mpl ain. Em 18 14, poré
m. os
I ng leze s a j)ocle ram -se ele \ 1\1 as h ingto n e
incen d eiam o Cap itoli o. R echassaclos ele Balt imo
re e ele
outr os pon tos, bati dos em Nov a-O rlea ns e
em divers os enco ntros nav aes, disp uzer am- se os
inglezes a faze r a paz, em 1814. A Mad ison succ
edeu
em 1817 outr o vete rano ela inde penclenc ia,
Jam es
lVl;on roe ; o qual tinh a sido secr etari o da
gue rra
dura nte o conf licto com a Gra n-B reta nha.
Mon roe adq uiri u a Flor ida, foi reeleito .em
.1821 , e
num a cele bre men sage m form ulou a conh
~cida
dou trin a que tem o seu nome.
.
9. A Mon roe segu iu-s e, em 1825 , J. Qum
cyAda ms. filho elo 2° pres iden te. O gov
erno .ele
Qui nc);-;-Ad ams só teve . ele n:otavel a insis
tenc ia
com que advo gou a abol ição ela escr~vatura.
Em
1829 foi eleit o Anc lrew Jack son, reele ito
em _183~.
Dur ante a presiclencia de J acks on, este ve
11111111nent e um rompime1~to com a Fran Ja· Seg
uem -se
as pres iclen cias de van Bur en (18J 7-18 41)
e ele
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J ohn Tyler ( 1841- 1844 ) em cujo perío do nada
occo rreu ele notav el. Em 1845 fo i eleito Jame sKn ox Polk. Logo no ~um o segui nte, o lviex ico
decla ra g uerra aos Estad os U nidos, por causa ela
a nn exaçâ o elo T exas: Os norte -am erica nos atacam o Mex ico pelo norte e por mar. Scott apod era -se ele São J cão ele U lloa, e marcha sobre a ca- ·
pita! mexicana, onde entra vieto rioso, em 1847.
A paz f irmou-se em Guaclalupe, em 1848. e pelo
t ratad o cedeu o Mexico aos Estad os 'Unid os,
além elo 'Texas, a Calif o rnia e o Novo -Mex ico. - .
E m 1849 vai ao poder F illmore, e a Uniã o conti núa .a ser augm entac la ele novos Estad os. Fran klin Pierce ( 1853-1 857) estabelece trata dos ele
com mercio com o Japão e toma impo rtanc ia
crescente a zona .occicl ental elo já vastí ssimo ter.ritori o ela Republica.
CAPIT U L O · LXX

2. Estad os-U nidos da A mreic a do
guerr a de secessão .

N arte.

o ela aboli ção elo
estad o servil - vinha desde itlgum temp o ·ágita nclo os espír itos em toda a Uniã o. Já .nos prim eiros
annos elo seculo passa do, elle divid ia, po1: uma
ri validade cada vez mais profu nda, os Estad os
elo Norte , enriq uecid os pelo comm ercio , dos Estaelos do Sul, cujos intere sses capit aes se fundavan~
sobre tudo no traba lho agríc ola . . O que mais con. ~o~-reu para lança r-se defin itivam ente a quest ão
±oi o empenho .com que os senho res el o Sul trataram cl~ _combater a restri cção territ orial que os
· que ·
ndiam impô r - o
Norte prete
negro phtho s do
.
.
reente
por certo sena desor gamz ar comp letam
0
1. U m g rande problema -
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gime n servi l, opera ndo de facto a abol ição. Mas
os escla vagis tas conse g uiram no Miss uri faze r
decre tar em favo r dos senho res o direito de extraclicção elos escra vos forag id os. e desde es e
mon"ento a prop agan da abolicioni sta foi recru des_cendo) e geran do aniri1 osidacles que em breve
tenam desen lace na g uerra civil. D epc is de Ouin cy-A clams (em 1825) teve Jam es Bucl .;nan
( 1857-186 1) a corag em ele indica r franc a ment e
ao estutl o e solic itude . elo Cong re so a PTan de
ques tão. Dura nte a pr esicl encia de Buch anan.
cheg ou ella ao seu perioclo agud o. A revol ta m ai ·Jogra da d e John B r ovvn indi cou logo que não r estava mais esper ança ele soluç ão pacif i ca.
2. Em 1860 afina l , a Ca rolina separ a-se da
Uniã o, e o seu exemplo f oi seguido pelos ou tros
·Esta dos elo Sul. Em Feve reiro do anno segui nte,
estab elece m os separ atista s em Mont gome ry
( Aléib ama) o gove rno · dos Estad os Conf edera dos
da Amer ica) sendo nome ado presi dente Jeffer son Davi s. Em fins de 1860 ( a 9 ele Nove mbro )
tinha sido eleito presi dente ela Uniã o A braha m
Linco ln, e f ôra esta escol ha o signa l de alarm e
pa.ra os escla vagis tas. Ao assum ir o gover no, em
4 de Març o de 1861 (um mez exact amen te depois
da rebel lião do S.ul) comprehencleu Linco ln a
O"raviclacle formi clave l elos emba raços com que ia
b
..
enfre ntar. "Elle achou lê-se numa not1 c1a
biogr aphic a do gránd e patri ota amer icano
o theso uro vasio , trahic lcres por toda parte . · a~
Cam aras do Cong resso divid idas, a opini ão publica hesit ante ; e no meio ele taes clifficuldaclcs.
via-s e sem exerc ito. Não obsta nte, decla rou resolut amen te a sua inten ção de prov á po.r fados os _
meio s, mesm o pela ·f orça. ao resta bel.ecJmento ela
União '-'. "Cum prind o o seu dever, Lmco ln soube
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gran de
torn ar-s e o braç o, a cabe ça, a alm a de um
pov o."
nsiv a,
3. Os sepa racli stas rom aram logo a offe
fort e
atac and o Cha rles tow n e apod eran do-s e do
peno sa
S umt er (a 12 ele A bril ele 186 1). Em tão
ao preconj unct ura, o Con gres so fede ral conf iou
até o
side nte t odos os pode res, susp ende ndo- se
mai s
habeas-corjms. Linc oln cerc ou-s e eles hom ens
ão
incç
dign os e mai s capa zes de a uxilia] <). sem dist •
de dar
ele part idos ; e a sua nobr eza foi ao pont o
am
tinh
liber dade a uns com miss ario s elo Sul que
o e
sido apri sion ados em um nav io inglez. Calm
inve stiinfl ex ível. sem preo ccup ar-s e dem ais com
elle de
das imp rofícuas dos sepa rad istas , trat ou
fins
prep arar -se com acti viclacle para a luta . Em
600.000
ele 1861 tinh a o gov erno fede ral alist ados
a lei ela
hcm ens, e logo depo is vota v a o Con gres so
arm as
conscrip çãa.. Em 1862. o Nor te cham ava ás
o tem para mais ele 2.000.000 ele hom ens. Em pouc
s em
po mon tara m-s e cêrc a ·de 600 navi os arm ado
i.
inhe
gue rra, com uma tripu laçã o ele 70.000 mar
r os.
sua
4. Dep ois dest es prep arat ivos entr ou por
erno
gov
vez em cam panh a. tcmat~clo a off.e nsiv a. o
os dois
fede ral. Emq uant o nos cam pos ele bata lha
abo da
da
part idos se bati am, fl.Ctiva-se a prop agan
. Os
lição n os cent ros popu loso s de todo o N arte
elas
nos
dig
phil anth rovo s, com afan e enth usia smo
de. ingran des c9-usas, iam resg atan do, por meio
JaEm
.
avos
clemnizações , gran de num e·ro ele escr
mpç ão
neir o ele 1862, já se tinh a feito assi m a rede
· a -fise
aradecl
elo clistri"cto federa.!. Em segu ida.
mbr o
xaçã o terri toria l elos escr avos , e a 22 de Sete
ncip ad_? refe rido anno , proc lam a Linc oln a ema
fran çao. ccm plet a ela raça ..e ~o mes mo tem po
Os
quet a aos negr os as ftlet ras elo exer cito .
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_dois primeiro s annos ela luta fôram funestos para
os ~ecleraes: os separati stas triumph aram em
mmto_s pont_os, e chegara m a pôr em pehgo a
propna cap~tal da U nião. Q uando. porém, entraram_ em acçao os grandes elemento s que Lincoln
hab!lme nte prepará ra. começou logo a mudar a
sorte çlas a rmas.
5. Contando com a cooperaç ão ele homens not~vei\ com o ~herma n, Butler, Grant, etc., o preSidente ema nc1paclor concebeu , e poz em execução o plano que devia dar o desfecho elo conf licto.
Os exercita s elo N a rte. operand o combinaclam ente,
f echaram ·o g rosso elas fo rças separat istas no Estado ela V irg ín ia O ri ental. Já por duas vezes, em
1862, havia sido a tacada a capital do· S~t l. R ichm oncl, mas sem vantage ns. E m 1865, porém, a
in vestida era formiclavel, e a batalha devia ser decisiva. O cc mmanclo em chefe da acção coube ao
general U lysses S impson Grant. O chefe elas fo rças elo Sul era o fa moso e infatiga vel general R obert-Eclm oncl Lee. Davis, presiden te elos confederados, desenvolveu uma activiclacle. e esforços
sobrehu manos. Combat es incarniçaclissimos fô ram travados , f a v ora v eis, ora a uns, ora a outros
dos belligera ntes. A batalha ele \ 71/ilclerne ss durou,
com pequena s intermi ttencias, cincà dias, cabendo afinal a victoria aos unioni stas. A lg uns dias
depois, Grant soffria um revés (a 3· ele Junho) .;
mas era chegado o moment o ele agir com audaeta.
6. Shermar í e Farragu t apoderam -se ele
Atlanta, e Grant cerca Petersbu rgo, ao mesmo
jtemp 0 ameaçan do Richmon d. A lut~ se t ornou
feroz. Lee então investe sobre Washmg ton, supponclo assim derivar para ali a attenção elo gener~l
inimigo .. J\1as Grant não abandon a as suas posições, e Lee, repelliclo outra vez no N ardeste, volve a
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defend er a capital do sul. Entre Richmo ncl e Petersbur go pelej ou-se durante oito mezes: De uma
e ele out ra parte, o heroism o tocou ·á loucura · muitas ezes. Dir-se- ia que eram hostes animad as ele
odios eternos ! Af inal , ao cabo de uma batalha
qu e du~· o u tres dias. caem, tanto Petersb urgo
como l~ ichm o ncl , em poder dos fecleraes. Tão
exacerb adas achava m-se as paixões , que os vencedores . não ob tante a energ ia e serena austeridade ele Grant, la nçaram o incendi o ás d!tas povoações aba ndonad as pelos separat istas. A tomada
ele Richmo ncl punha termo á guerra civil, e cor oava el e comple to triumph o a causa da aboliçã o.
• 7. Parece incrí vel que tão cedo se pudesse
f azer o cong raçame nto na União.; tanto mais que
para isso não concorr eram os esforço s ela politica
que se seg uiu. L onge ele se tratar elo esqueci mento
elos oclios coll ocanclo na magist ratura suprem a
uma g rande figura nacional sem compro missos
na luta, reelege u-se o proprio Lincoln . E' provavel que essa figura conciliaclora não apparec esse,
porque os homens mais notaveis tin'ham tomado
partido , pelo menos, no conflic to: e só isso talvez
expliqu e a reeleição ele Lincoln para accentu ar
francam ente a política · victorio sa. Pelo que se viu,
tambem o sul aceitou a lição: da guerra civil, por
fim. não restou, mesm o entre os esclava gistas
vencidos, mais elo que tuna resigna ção muito sensata com as leis mais simples e inelucta veis ela historia. Entreta nto, a reeleição de Lincoln no moniento não deixou ele irritar os animos entre os
partida rios mais fervoro sos ela separaç ão. .Já a
camp,anha eleitora l .havia sido renhida .. colloca da
mesmo no terreno elo pleito que se dirimia . ·Mac~
Clellan, que fôra destituí do por Lincoln elo com-
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mando em chefe do exercito, era o candidato da
opposição sulista.
8. '!'r_iu:np~1ante o benemeri.to emancipad or,
os seus mnmgos recorrêra m á violencia, e alguns
exaltados tramaram contra sua vida. A ssistia
Lincoln no theatro de Ford, em vVashingt on, a 14
de Abril de 1865 (cinco dias depois ela cap.itulação ele Lee em Burkesvíl l) a uma representa ção,
quando os conspi raclor es assaltam o cama rote presidencia l e um clelles, vVilkes Booth. dispara um
tiro certeiro contra a nobilíssim a victima. Lincoln
passoü á historia como um elos mai s dignos f ilhos
ela Amerca. " . . . elle pertenceu - lemos alg ures
- á raça elos verdadeir os grandes homens que
põem o genio, ou a fé que é f ecunda como o genio,
ao serviço elo dever." Como um protesto, ou uma
reparação devida á grande causa · que Li.ncoln
symbolizá ra tão brilhantem ente, elegeram os republicano s o general Grant presidente ela União
(a 3 de Novembr o ele 1868) . A sua política dirigiu-se especialm ente no sentido ele operar a reconstrucç ão economica do ·paiz; pois a guerra,
além de outros males, deixára uma divida de 12
milhares. Em 1872, foi Grant reeleito. No segundo periodo, o seu governo foi mai3 agitado, e esteve immi.nente um rompitüen to com a Hespanha .
9. A' sabia política elos . homens que se succeclêram no governo eleve aquelle grande povo a
restauraç ão ele sua antio·a~
vitalidade , assombrosa
b
em todas as espheras. Em 1876 celebrava com b_nlhantismo surprehen clente o centenario ele sua 111clepenclencia, offerecenclo ao. mundo. o espectaculo
grandioso ele uma civilização tão vtgoro_s: como
não ha exemplo na hi~toria. As expostçoes de
Philadelp hia ( 1876) e de Chicago ( 1892) per~~~
cem ao numero dos mais vastos certamens do t I

o
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nos sos
balho e do gen io hum ano real izad os nos
idos do
dias. -· A Republica dos Esta dos -Un
re as poNor te está collocada hoje no. mun do ent
do con titencias de prim eira ordem, e na política
e Isso
nen te, repr esen ta o papel prep ond eran te;
ulho das ·
com o consens o, par a não dize r com o org
que até
outr as nacionalidades da Am eric a, pois
ser, no
hoje o glorioso povo elo Nor te tem sabi do
prin cipi o
concerto internacional, a inca rnaç ão elo
ame nca no.
CAP ITUL O LXX I

1. O Jll!exico. -

Lut as poliúcas: tentativas
m.ónarchicas.

men os
1. Os povos ele orig em latin a eram

insu rfelizes elo que os ang lo-a mer ican os: elles
con tra a
giam -se como escr avo s que se revo ltam
tyra nnia
tyra nnia dos senhores, e depois que a
s as apti dõe s para
mat~tra no espiri.to elas vict ima
e, que
a vida auto nom a: O sent ime nto ela 'liberdad
·na alm a
lhes cleixára o longo mar tyri o, abso rvia
desrios
clest.es povos a responsabilidade dos prop
encle-se
tinos políticos. Em taes condições, c~m1preh
a org aosa
qua nto ia ser longa, acciclentacla e pen
povos elo
nização ela Am eric a latina. - Ent re os
caro elo
s
mai
cont inen te, o mexicano devia pag ar,
eran ia :
que nenhum outr o, a ·con quis ta ele sua sob
, aqu elDei xam os, na lição ante rior sob re este paiz
e Agu sle povo entr egu e .a Itur bide , sob o nomeocl
retá ra o
tin I, imp erad or hereclitario, segu ndo clec
part ido
Congresso da inclitosa nação. Em qua nto o
triu mph o
dos privilegiados se rego sija va com o
o mepov
asse gura do con tra as icléas liberaes, o
penclenxicano, os mai s notaveis caud ilho s ela. inde
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cia,· so bre viv en tes á ref reg
a, emmqcleciam, nu ma
especie de su sto e de pa sm
o, an te aq uella infra cç ão , mo me nta ne a em bo
ra, da s leis da moral e
. da his tor ia. Pa ssa do o
mome nto do assom br o e·
da est up efa cç ão, era precis
o esp era r que o de stino
viesse de no vo conciliar ~se
com a ord em no rmal
elas ca us as hu ma na s.
2. A reacç ão co1i.tra o
mo nstru oso art ifí cio
nã o podia ta.rclar. Iturbicle
não poucl e so ffr er po r
mu ito tem po as impe rti ne
nc ias e int ru sões ele um a
legislatt11-a ; e em Ou tub ro
( 1822 ) decla rou po r
um de cre to disso lvido o Co
ng res so, o me mo qu e
o ha via eleito seis mezes an
tes : e nomeou um a
ju nt a de no tav eis pa ra ex
er cer a h mc ção leg islativ a. Es te ac to de vio len cia
deu o res ult ad o que se
de via es pe rar : qu asi tod os
os memb ros ela co rpo raç ão de sti tuí da fô ram
en gr os sa nd o, en tre os
pr op rio s im pe ria lis tas , a
ma ssa do s desconte nte s
e rev olt ad os . Ac cre sci a ain
da que o pa rti do popu lar em peso es pr eit av a ap
en as o ensej o ele ins ur gir'-se, pa ra rec om eç ar a
ob ra bu rla da , que j á
tin ha tid o o ba pti sm o de
san gu e de tan tos heroes.
A 2 de De ze mb ro ( 1822)
o co ronel D. An tonio
Lo pe s de Sa nta na pro cla ma
a Re pu bli ca em .V era Cr uz , e logo se lhe all iam
os g.eneraes Gu err ero,
Br av o e mu ito s ou tro s ·ca
ud ilh os . Iturbicle ma nd a
fo rça s co ntr a os ins ur ge nte
s, ma s aquellas faz em
ca us a com est es, e o tri ste
im pe rad or viu -se ab an do na do .
.
3. Te nto u ain da Iturbicle
.su ff<;? ca r o movime nto cô nv oc an do um no
vo Co ng res so ; ma s a
caus~ elo de sp oti sm o est
av a conde1:111a~Ia_ em tod a
a na çã o, e ~turbide hã o tev
e remecho. sm ao renm~
cia r a co rôa . O no vo Co ng
res so aceitou a r.~m~n
da , de cla ran do qu e o ex -im
pe rad or se ex pa tn an a;
e ~stabeleceu-lhe um a pe ns
ão ele 120.000 fra nc os
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ela Ita lia . pa ra on de
com a obr ig· açã o ele não sah ir
ta com po sta elos gef oi tra nsp ort ado . - Um a jun
cto ria , ass um iu en tão
ner aes Br av o, Ne gre te e Vi
cli ata me nte um con o g ov ern o, e con voc ou im me
4 ele Ou tub ro, era
gresso con stit uin te. Em 1824. a
ela Re pub lic a Fe de rapro mu lga da a Co nstitt~ição
con ser vad ore s ( esc otiv a elo l\1exic o. - :M as os
que tin ham int er.e s ..
ceDes ) qu er d ize r - todos os
e tod os os ho rro res
ses em ma nte r os pri vi,legi os
res ign ara m com a
elo r egi m en coloni al , não se
me nta nd o esperanç~. de
qu~da ele Itu rbi de. Ali
chefes pri nci pae s
vel-o res tau rar o im per io. os
tud o qu ant o se pas iam inf orn1ando a Itu rbi de de
ment e que sah iss e do
sav a. e lhe ped iam inst~111te
sal var a pat ria . enseu ex iJi.o par a ain da um a vez
pop ula ça (yo rlúno s
t r egue a os des tem per os ela
ubl ica nos ).
era o nome qu e se -clava a os rep
pel os seu s par 4. Itu rbi de dei xou -se illuclir
Ita lia . e dir ige -se a
ticlari os, e um bello dia sai ela
a Am eri ca. A 14 de
Lo nd res , ond e em bar ca, pa ra
o o inf eli z na ter ra
Jul ho ( 1824) pu nh a pé ele nov
ém , foi pre.so e
me xic ana . Im me cli ata me nte , por
oce:::e.s ale gra vam -se ,
concluzicl'O a Pad ilh a. Os esc
r, qua ndo Itu rbi de
com a chegad a do seu im per ado
rbi de aff ron tou a
era pas sad o pel as ~rmas . Itu
e até ass egu ram almo rte com gra nd e oor age m,
1wev.eniu aos sol dagu ns que foi elle pro pri o que
era che gad a a ho ra
dos que o gu ard ava m, de qi:te
Co ngr ess o de Ta ela exe cuç ão. De sor te que o
sum ma ria me nte a
ma uli pas , que con cle mn ára
sur tiss em eff eit o
Iturbicle, não cléra tem po a que
s. A not ici a do fuas ma chi naç ões elos im per ial ista
Me xic o um regoSIJO
zila me nto pro duz iu em tod o o
1mmenso.
ign ara m os con 5. Ma s nem por isso se res
a civil per ma nén te,
ser vad ore s. O est ado de gu err
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em que se debateu aquella republica durante cerca
de 50 annos, foi devido · á luta sustentada pelo es!)irito liberal contra a classe priv j.!egiacla e absorvente que queria a eternização ela colonia. E sse
partido chegou mesm o, ele certa época em diante,
a tomar francamente a di visa ele g uerra: P RrvrLEGIOS E RELIGIÃO! E quem estuda pa rticularmente a historia aclmiravel claquell e povo heroico
fica .sentindo vivam ente como sao dolorosas . e
santas ·estas grandes conqui stas humana , que se
traduzem na paz e río bem-estar ele uma nação,
asseguradas por um pacto ou conciliação ele justiça relativa entre govern os e governados. N o meio
elas agitações continuas que se vão seguir. é quasi
impossível destacar em syntl1ese os acontecim entos, tão vari as, rapiclos e surprehendentes são elles. Tentemo·s, entretanto. um esf orço, no intuito
de assignalar ao menos os succe;;sos ma rs n otaveis:
6. Logo que f oi promulgada a Constituição
de 1824, o general Guadalupe V ictoria. eleito presidente ela Republica, assumiu o .exercicjo · ele seu
cargo. Não demorou que o s esco cezes começassem
a conspirar. Desesperados com o mall ogro da ex- ·
pecli.ç ão Iturbide, levantaram a idéa de re staur~r
no J\1exico o domínio da Hespanha. E eram ·logrcos: nà península já as .armas francezas tinham
restabelecido o absolutismo fercz e impenitente ~!e
Fernando VII, e portanto Ja a independencta
nada lhes adiantava. Chegaram mesmo a tentar
uma sublevação das tropas; mas a qual custou
apenas a eliminação ele um frade e de .al.gur~s generaes. Entretanto, a maioria elos pnvtlegtados,
desil:Judidos çle soluções ~·aclicaes, preferiram logo
resignar-se, e entrar na ordem ele coisas que lhes

par eci a def ini tiv a, e ass im fic
ara m sem pre em
cam po os dois par tid os: o elos
escocezes) que pu nha m ele lad o as que stõ es ele
fór ma , e adv og ava m
só os seu s pri vil egi as; e o elos
'J'OTkinos ) con sti tui do pelos clem<?p·atas adi ant ado
s, que faz iam q~te~
tão da rep ubl ica fed era tiv
a, éom o prmc1p10
cap ital .
7. Os pnm e1r os con seg uir am
log o pre do mi nar . e por meio ele fra
ud es ele ger am , ou
ant es fiz era m r eco nhe cer com
o presiclent,ç o general Ge mes Pec lra za. Em pou
co ten ipo , est ava m
os vorlúnos rec o.rr enclo ás arm
as, ten do á sua
f re;1te o pro pri o gen era l Gu
en·,e ro, que se con sider ava o legitim o el eit o. De rro
tad as as f01:ças de·
Peclraza. a con ven ção de _L\c ord
ada dec lar ou nul la
a ele içã o pre icl encial. e Gu err
ero ass um iu o go ver no. O fam oso cau dil ho, nob
re vet era no da inclepenclencia. nem bem r epellia
das cos tas um a exped içã o ele hes pan hoes ( cbr a
elas int rig as e ma chi naç ões el os imp eri alis tas )
já se via ·a bra ços
com um prorumciamie nto dos
escocezes. Pe rfi da me nte hav ia Bu sta ma nte pos to
con tra o che fe re-;publicanc um cor po ele exe rci
to d est ina do a expu,lsar os hes pan hoes. Co nta ndo
com 6 apo io elos
conse1·vaclor es ( escoce:::es) ,
ma rch a Bu sta ma nte
de Ja lap a sob re a cap ital . ond
e ent ra (em De z.em bro ele 1829) e ass um e o gov
ern o.
8. Gu err ero . sen do for çad o a
aba nd on ar a
cidade , vai reu nir for ças na~
provín cia s elo sul . Os
gov ern os ele alguri1as des sas pro
vín cia s o apo iar am
e, puz era m- se em arm as con tra
o u sur pac lor . lVIas
hu sta ma nte tra tou ele suf foc
ar ene rgi cam ent e
esses~ gene1:os~s. pro tes tos ela
dem ocr aci a me xic an~. Em JWlllCI_Pios ele. 1831 , a tra
içã o ma is hechoncla gar ant iu- lhe a vic tor ia,
pel
a eli mi naç ão elo
HIST ORIA D1\ AME RICA
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presidente legitimo. ( 1) l\l[as a infa mia comm etti·
produzira o·eral indio·naç-ao
da· contra Guerrero
cc.,e
B ustamante .f 01. dep~sto pelos :::,:yor!únos : :(,1832)
.
.
·
·et
eso·ostoso
d
prestclente
Santana, eleito
1 11 a-se,
c
. ,
. .
s~ndo substJtmclo pelo vice-presidente Gomes Fana_s. Os ~scoceses tramam contra ·~u·i as, e pr.ocut am alltar-se a Santana; mas este, não só os repel.Ie, como se põe em campo, e os der rota em sangumolen.t?s com bates. T odavia . Santa na segue
uma po~1t1ca tortuosa. e qua ndo todos acred itavam
que era elle um elos melhores elementos elo pa rtido
federal , a Republica unitaria era proclamada e
Santana elei to pr-esidente.
9. A pesar ele ele i to, no em tanto, não ass um e
o pcder, mas. entrega-o ao general M ig uel Barragan, e em s.eguicla, por morte deste, a D. Justo
Corro. DerDg:ada a fórma fede rativa, houve estremeçimento em algumas proví ncias, e o Texas
declarou-se fóra elo compromi sso federal , pretendendo organizar-se em republica iJ1clependente.
Corro expede contra o Texas um corpo ele exercito ele 6.000, ao. ma ndo el e Santana. Este derrota
os fecleraes elo Texas ; mas a f inal, soccorriclos estes
pela União Americana do N orte, conseguem eles troçar as forças elo J\tlexico, aprisionando Santa··
(1) Eis aqui - di z Arteagà - como é narrado por um dos cscri!)to·
rcs mais distinctos da R e pub lica o facto da m orte de Guerrero :
" Bu~tamante comprou p or 50 . 000 pesos a c umplicida d e de um
a venture iro genovez, chari1ado Picaluga, cari b1o de navio mercante que
•e achava e n tlio no p orto de Acapulco, onde Gue rrero acaba va de cheg ar
depois de t e r alcançado uma victoria completa n o Texas sobre as tropas do
usur pador commandadas pelo general Armij 0 . Pica luga devia convidar
seu amig o, o g eneral Guerrero, para um aln1oço n bordo de r.eu navio,
fazel-o pris ioneiro, e conduzil-o u um porto da cos ta de Oaxaca, onde
se achariam soldados de Bustam a nte enviados para r ecebei-o. Este plano
infame foi executado fielmente pelo mis cravel p;en ovez. Guerrcro chegou
. sem desconfiança a . bordo, mas t inha apenas subido quando seus inimigos
a li occultos, lançaram-se sobre e ll c, e depois de o tere m carr<;gn?o <lc
ferros, dirigiram ·se pnrn o pot·to de Huntulco, que era o mdtcado.
R ecebido, e f eito pris ioneiro pelos gomernes de Bustnm an te, foi ~o n~uzido
n Oaxaca julga do por um conse lho de g uerrn composto de otC<ll' IOS, ~
condemnado ú - morte . Foi elle executado •:m Cuila pan, .,m Fevereiro
de 1831."
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na. Em qua nto no Tex as era des feit
a a exp edi ção
de San tan a, o fero z Bus tam ant e gal
gav a de nov o
ao pod er no Me xic o; e no meio de ruid
oso s app lau sos dos escoce:?:es. Du ran te o ann o de
1837, con timta ram os fed era es a pro test ar em
div ersa s pro víncias, como Pot osi, Tam pic o, Son
ora , etc., con tra o golpe d'Estaclo com que se hav
ia feri do a
Con stit uiç ão ele 1824.
' _,_
CAP ITU LO LXX II

2. O M ex·ico. - Gue rra com os Est
ado s Uni dos .
Cont-inuaç ão das luta s áv1:s.
1. Bus tam ant e con seg uiu ma nte r-se
no pod er
até 1841. Du ran te o seu om ino so gov
ern o; a Fra nça exi giu , e poude ext orq uir pela forç
a, larg as indemnizações a subclitos fran cez es . que
se diz iam
pre jud icad os em seus inte ress es pela
s ulti ma·s lutas. Ao cabo ele quasi cinco ann os de
clic tad ura , é
Bus tam ant e der riba do, )1ã o pro pria
me nte pelos
republican os, mas por alg uns gen era
es diss ide ntes, tendo á dia nte ira o "fu nes to San
tan a". Um a
nova Constituição é pro mu lga da, esta
belecendo o·
reg ime n uni tari o. Em 1846 é San tan
a sub stit uíd o
por 1-Ie rrer a. Nes te momento, ás diss
enções inte stina s vinha jun tar- se a inv asã o estr ang
eira . A ;nnex açã o do Tex as aos Est ado s Un ido
s der a Jog ar
a protesto elo gov ern o do Me xic o,
e logo for ças
ame rica nas tran spõ em as fro nte iras
, em qua nto
um a expedição por ma r des emb arc a
em · V era Cruz. O general Par ede s, inc um bid
o ele res isti r
ao inimigo no nor te, pref.ere ent rar
nà cap ital
. o go:v
depôr I-Ierrera e ass um ir
erno. Era m tod os'
da mesma facção ten ebr osa que cles
gra çav a o 1\!Iexic o: não se uni am pela pat ria nem
dia nte do ini,migo ext ern o.
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. 2. Esm aga do de humilh ~ções
pelo est rangei ro, e sob a má nop la imp ied osa
ela cauclilhao-em
.
. 1gn ora nte e tre f .ega, o pov o me
xic ano nw iub ele
col era . O esp írit o libe ral estimula-s
e, e ·im p~essio
na;clo, me nos com a imm ine nci a dos
per igo s que vinha m ele fór a do que com as des gra
ças que ''tra balha vam o org ani sm o da Rep ubli ca,
o par t ido popular se\ me e se lev ant a. Par edes é por
sua vez apeado, e em seu Jog ar tom a o pod er D.
:f\/[ ar ian o Salas.
Est.e i erc á -se d e hom ens con hec ido
s pelo seu liberali sm o, pro clam a r esta ura da a Con
stit uiç ão de
1824, e con voca imm edi ata m ent e o
Con gre sso.
San tan a, reh abi lita clo per ant e o par
tido popula r,
é eleito pre sid ent e ela Rep ubl ica. A ind
a San tana!
Com o -per dia lições aqu elle povo !
- Ttr do isso
succecle em qua nto os nor te-a me rica
nos victori oso s
ma rch am sob re a cap ital e em bre
ve a occ upam.
E agora, só re·s ta v a aos me xic ano
s a . res ign açã o
ele ace itar em a paz que lhes era dic
tad a. 3. Fir mo u-s e, por tan to, o respec
tivo trat ado
em Guaclalupe , a 2 ele Fev ere iro ele 184
8. P or elle , o
Me xic o cedia, me dia nte um a ind em
niz açã o de 15
milhões ele clollars , a A lta- Cal ifo rni
a , o Tex as, o .
N ovo -1\!Iexico e · um a par te da pro
vín cia de Coa huj la, os Est ado s Un idos. Ap rov
eita ndo-se ela
má imp ressão que nat ura lme nte cau
sav a aquelle
hum ilha nte trat ado ( hum ilha nte ma
s inev itavel )
os escoce::::es qui zer am ten tar um gol
pe, c_omeçanclo
por um pro 11iU1 /.ciam1:ie nto de Par ede
s e.m Ag uasGa1ientes. ·A ten tati va tev e com o res ulta
do a lament<l:vel exe cuç ão elo dig no pat rio ta pad
re Jarau~ a , que
tan tos serv iço s pre stár ·a def end end o
a pat na con tra os estr ang eiro s. O inconstant.e
San tan a compre hen deu logo que a sua pre seti ça
. no gov ern o
vir ia a em bar aça r a consolidação ela
nov a ordem
de cau sas que com tão bon s element
os con tav a; e
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antes mesni·:.. dt term inad a a guer ra com os Estados Unid os, tinha tido o bom senso ele renu nciar o seu posto.
4. Subs tituiu -o D. Man uel de la Pefía y
Pefía , na quali dade de presi dente da Supr ema
Côrt e de Justi ça. Era a prim eira soluç ão de crise
feita ele accôrclo com o prece ito cons tituc ional . Em
segu ida, f oi eleito presi dente , na fórm a ela lei,
D. Joaq uim Herr era. Par.ecles tento u aind a apoderar -se elo gove rno, mas improficuament~ Herrera completou o seu perío do ele 'adm inist raçã o
sem deso rdens. Em Jane iro ele 1851, passo u elle o
pode r a seu subs tituto lega·l, D. Mari ano Sala s
A ri sta.· F oi este menos feliz : os pron1:t.ncÜJi1·Tu~entos
succeclem-se ; o trefe go ·e nefa sto Sant ana empo lga nova ment e o mand o, e desta vez · exerc endo
uma verd adeir a clitac tura, viole nta e retro grad a.
Este homem parec ia um proclucto genu íno claquella
situa ção .em que se via o Mex ico: ambi cioso e
desab usad o ; ~ conta ndo, semp re que era para vencer. com o apoio ela classe trem enda que se cons tituíra algoz daquelle povo, Sant ana teria talv.ez
excedido a I turbicle, si não fôra o hero ico patri otismo elos liber aes mexicanos. Cheg ou-se a sabe r
mesmo que o dicta dor tinha o plano sacrí lego 'ele
entre gar ele novo a naçã o á H-espanha, have ndo
até iniciado negociações nesse senti do.
5. Em Ayut la deram -se os prim eiros signa.es
da reacção. A' frent e elos revo lucio naria s estav a
D. F·lorencio Villa Real,· e outro s offic iaés e civis .
Logo se lhes reun iu o g~eneral Alva rez, nobr e veteran o elas guer ras ela inclependencia, desd e 181 O;
e em segu ida o gran de prest igio do gene ral Co.mon fort, e ele outro s vulto s rep'ublicanos, deu forte
impulso ao movimento. Asse gura m todo s os historia dore s que era a insur reiçã o unan ime ele tudo

(
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q~tanto no lVIexico ain da
res tav a de vir ilid ad e ciV I~a e ele tal en tos . O 5Iicta
clo r nã o · po ude res ist ir:
a ;J de Ag os to ele 18 5j ab
an do na va Sa nta na po0
de r. Em Cu ern av ac a. um a
jun ta ele no tav eis elo
pa r.ticlo re1?ub lic an o ele ge
o ge ne r al D. J ua n A lvar.~z pre s1d eri te ela Re
pu bli ca. O no vo ch efe da
·
na ça o org an iza um mi nis
te ri o co m os h omens
ma i s no tav eis elo pa rti do,
en tre os qu aes co nta va se T eje cla , Ju ar ez, etc.
Pa rec ia an nu nc ia r-se,
po is, L~11a n ov a era pa ra
.a lVIex ico . e co m eff eit o
sel -o- ia si m en os pe r sev era
nte na s ma ch ina çõ es
fos se a fac çã o t em er os a elo
s pri vil egi as.
6. Ta mb em , os lib era es úã
o ·souhe ram un irse ·Com fir me za pa ra r esi
sti r decisi va me nte aos
ini mi go s im pla ca ve is dJ. su
a pa tri a. As cliverge ncia s em ma ter ia ele na tur ez
a ·s.ecu nclaria os en f raque~eram , e de ram
Jog ar a qu e, ap roveit an do
-se
dellas. se· pu zes sem .em cam
po os co nse rva do res. A
gu err a civil ass olo u ba rba
ram en te o pa iz, " ma is
do qu e as de so rde ns ha vid
as até en tão " - esc rev'e
o his tor iad or .Pelo qu al no
s g uia mos, o Sr . A r. tea ga . A lva rez cede o go
ve rn o ao ge ne ral D.
Ign ac io C01no nf ort , h om
em ele ca rac ter pu ro e
con he cid o pelo seu esp íri to
mo de rad o. Os tenebr oso s pa rti da rio s d os pri
vil.egios co nti nu av am a
co ns pir ar. No vo s m oti ns ,
no vo s pro nun cia mi en tos e sub lev açõ es pe rtu rba
ram a acç ão org an iza do ra no me io ele um a ser ie
de de sor den s que pa recia m int erm ina ve is. Em qu
an to o Co ng res so discu tia um pro jec to 'de no va
Cons tit uiç ão, o go ve rno , ex erc ido pelos ho me ns
ma is co mp ete nte s da
fac çã o acl ián tad a elos· rep
ub lic an os , tra tav a de
lan ça r as ref orm as ma is rad
ica es, ao me sm o tem po qu e ia inu tili zan do as ma
ch ina çõ es dos re<;lcciona rio s. Po r de cre tos ex ecu
tiv os foi de cla rad a ex tin cta a Co mp an hia ele Jes
us ; ord en ad a a eles-
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amort ização elos bens .ecclesiasticos, estabe lecido o
casam ento civil, etc. E' escusa do dizer que o clero
todo se levant ou contra os reform adore s.
7. Em 1857 (a 5 ele Fever eiro) ao cabo ele
porfia dos .e tempe stuoso s debate s em tres sessõe s
do Congr esso, fo i promu lgada a nova Const ituição. Instit uía-se defini tivam ente o . regim en federati vo, mas tambe m transt gta-se em a!gun s
pontos capita es com o espíri to da facção mode rada elos repub licano s. A 1 de Dezembr~ do referido anno, foi r eeleito présiclente o gener al Comonfo rt. Este homem comm etteli então o erro de
quere r concil iar os repub licano s acliàn tados com o
partid o conse rvado r , e a conse quenc ia foi o abandono em que logo se viu, tanto ela par.t.e de uns,
como ela parte ele outros . Como nfort deixo u-se
mesm o afinal arrast ar pe:a perfíd ia ou pela ignorancia perve rsa ele algun s máos conse lheiro s,
abalan çando -se ao extrem o ·de um golpe cl'Estaclo
contra o Congr esso. O patrio tismo elos repub licanos protes tou altaní ente, e então os desaz os do
presid ente não tivera m mais limite s: foi até a
perseg uição aos homen s mais digno s e mais eminentes do l)artid o libera l, sem excep tuar o co nspi··
cuo cidadã o D . Benit o Juare z, que exerc ia o elevado cargo de presid ente ela Supre ma Côrte de
Justiç a.
8. Com este revira mento da polític a que parecia trium phant e, insufl am-se os conse rvado res e · tentam ainda uma vez a fortun a. A igsur reição começ a na propr ia capita l. Como nfo;·t , a
princi pio, quiz resist ir, mas compr.ehencleu depre s- .
saque lhe faltav a o indisp ensav el apoio , e prefe riu
retira r-se da patria . O p·ro·nu:nC'ia-m:iento elos escocezes venceu, e o gener~l D. felix Zuloa ga é eleito
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pre sid ent e, sem res pei tar -se a nov
a Co nst itui ção .
sgu ncl o o pre cei to ela qua l , 110 cas
o ele imp edim ent ~
ou r·en unc ia do pre sid ent e, dev ia
ass um ir o gov ern o ,
o pre sid ent e da Sup rem a Cô rte.
D. Ben ito Jua rez.
que exe rcia est e car go. ret ira -se
ent ão ela cap ital
par a Gu ana jua to. ond e est abe lece
o. gov ern o constitu cio nal. De Gu ana jua to tra sfe
re- se par a \le raCru z. dep ois de ter est ado em
Gu ada laja ra. Zuloa ga faz ia na cap ital um a rea cçã
o t rem end a. e come çou a•g uer ra civil cha ma da ela
REF OR? IL\ a ensan gue nta r o solo d o lVIexic o. Em
b reve ced e Zulca ga o pod er ao ma is pre stig i oso
che f.e elos con ser vad ore s, o ·gen era l 1VI iram on.
9. To dos os esf orços elos rea cci
ona ri os era m
dir igid os sob re V era -Cr uz. ond e
o nob re Jua rez .
com indef.ectivel firm eza def end
ia a Co nst itui ção .
Du ran te tre s ann os rep elliu ali tod
as as investi das .
em qua nto os out ros gen era es ela
Rep ublica se batiam por ella em tod as as provín
cias. Até que em
1860 (a 22 de De zem bro ) são
os escoce:::es der rotad os num a bat a·lh a dec isiv a, em
San lVI iguel ele
Cal pul alp a·n. O gerier al rep ubl ica
no Go nza lez Orteg a ent rou vic tor ios o no Me xic o
e ass um iu inte rinam ent e o ma ndo sup rem o, na aus
.encia elo pre siden te con stit uci ona l. No dia 1 de
Jan eiro de 1861
era D. Ben ito Jua rez rec ebi do na
cap ital me xic ana .
cc·m o sal vad or elas ins titu içõ es.
Reo rga niz ado o
mm ist.erio . con voc a-se imm edi ata
me nte o nov o
Co ngr ess ; e é eleito Jua rez pre sid
ent e 'ela Rep ubl ica, de accôrclo com ·a Co nst itui ção
de 1857. Dir -se ia que se ach ava m afi nal os me xiê
anos enc am inh ados def init iva me nte nos seu s des
tinos ... J\!Ias vamo s ver até ond e são cap aze s de
ir a fila uci a e a
pro ter via elos hom ens con tra os
dir eito s ele um a
naç ão ...
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CAP ITU LO LXX III

3. O 111e:rico

hz7Ja~ão

estrangeira _; imp erio de
J1!1 a:rZ:miliano

'1. Vendo que ten dia m a con soli
dar -se as iú:;titu içõ es libe raes. o par tido elos pri
vilegios, des esper ado . con spir a com o estr ang eiro
. Pro voc ar, sobre qua.Jc1uer pre tex to. a inte rv·e nçã
o ele alg um 2
g rande pot encia eur opéa, que os scc
cor res se eff icaz m ent e, e viess.e faz er pela for ça
o .qu e ·era repelliclo pela von tad e mas cul a elo povo
mex ican o, eis
o pen sam ent o sini stro que dom ino u
os escocezes)
des de que vira m os rep ubl ican os
triu mp han tes,
ten do á sua fren t e D. Ben ito Jua rez
, "es ta gra nde
e pat ri otica figu ra. sym bolo elas nob
res asp iraç ões
libe raes ele sua pat ria" - na phr ase
de Art eag a.
E mq uan to, par a traz er-se con tinu ame
nte agi tad o o
esp írit o nacional , se ma ntin ham em
cam po con tra
o g ove rno ela Rep ubl ica os prin cip aes
cau dilh os da
rea cçã o abs olu tist a, out ros che fes
tram ava m na
Eu rop a o form ida vel con luio com que
se ia aff ron tar a Am eric a, feri ndo -se a libe rda de
e a sob era nia
ele um elos mai s nob res povos çlo cOI
1tinente.
2. Em 1861 era cliffici-lima a situ
açã o fina nceir a da Republi~ca, ato rme nta da ele
tan tas gue rra s
e des ord ens ; e o Con gre sso legi slat ivo
viu -se obr igad o a dec reta r a sus pen são elo pag
am ent o·, por
. dois ann os, elos enc arg os ela div ida
publica. Era
sem elh ant e med ida o pr.e tex to· ele que
pre cisa vam ·
os fero zes inim igo s ela Rep ubl ica
mexi-cana. A
Fra nça , a Hes pan ha e a Ing lete rra,
que tinh am
inte ress es clir.ectos no Me xic o. apr
ess am -se em
com bin ar um a acç ão ccm mu m nos neg
oci as· ela Repub!ica. As for ças elas naç ões allia
clas che gam a
V era -Cr qz; ma s pouco tem po dep
ois. em qua nto
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~inda se t_ratava com o governo ele Jua rez, reti1am-se os n~glezes e os hespanhoes, querendo assim
faze1~ ,acrec~Itar que não pact uavam com os intuitos, Ja entao ostensivos, el o imperador elos f rancez~s. Em princípi os ele 1862 começa a luta cont ra
c s m vasores. Estes. depois ele uma prim eira derrota ·em Pu ebla, evitam encontros, até que lhes
cheguem reforços esperados ela E uropa.
·3. N o mez ele Setembro, desembarca va o gen eral ~oy com 30.000 homens. e o cêrco ele Puebla,
onde se hav-iam concentrado os patriotas. to rnouse pavor oso. Não obstan te os poel ero os r ecursos
elos sitiantes, o general O r tega r esistiu d u r;:tnte
dois mezes, ao f im dos quaes, impossibil itado ele
combater por fa lta de muni ções, prefe riu rend erse ú cliscricção a capitular "pa ra não entender-se
com os inimigos ele sua patria. " A tomada ele
Pu ebla pel os f rancezes tornava im possível a SItuação para os republicanos. Jua rez tem que.
abandonar a capital e vai estabelecer o seu governo em San Luiz ele P otosi. e depo is em Zacatecas.
E ntão a s legiões ele patriotas não deixam um instante de repouso aos inimigos. "No meio ele toda
aquella desgraça .- diz A r teaga D. Benito
Juarez não cessou um só instante ele dar as mais
evidentes provas da firmeza de sua alma e ele seu
grande patriotismo. T odo· revé.s da fortuna, cada
novo desastre parecia ainda augmentar no coração deste exc.ellente patriota a esperança elo proxim o triumpho. -''
4. Emquanto os generaes ela Republica ( Ortega,· Porfirio Diaz, Alvarez, etc.) trav avam campanha renhidíssima contra os intrusos, o g~neral
francez, com applausbs sacril~gos de mexicanos
desnaturados, constituía na capital um go?erno
provisorio. Uma assembléa de notaveis simulou
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que deliber ava sob r e os des tino s elo
pai z, mas de
fac to não fazi a mai s do c1ue dar app are
nci as ele J.eg itim idad e a o que já esta va des de mu
ito reso lvid o
na E uro pa. A tal asse mbl éa assento u
que o lVIe xico
ada pta ria a fórm a ele g ove rno mon
arch ico her edita rio, cem um prín cipe cath olic o, -sen
do logo escolhido o a rchi duq ue d' A~t stria, Fer
nan do J osé
Car los 1\lla xim i lia no. U ma com mis são
par tiu · immedia.ta mente par a a Eur opa , a off ere
ce r f .cor ôa
im perial ao sob era no .eleito .
infeliz r)rin cipe ,
com o si tivesse sido par te no tram a,
não hes itou .
E m 186 4 des emb arca va . o novo imp
erad or em
Ver a-C ruz , e em seg uida diri gia- se par
a a sua capita l. ond e fi"z.era a sua ent ra da sole
nne, no mei o
elo reg osij o dos imp eria li stas.
5. A pos se elo soberan o, apo iado num
gra nde
exe rcit o, e app laud ido por tod a a aris
tocr acia e o
cler o, deso lou os r epu blic ano s. As inst
itui çõe s clemoc rati cas pare ciam condemnaclas ;
e um semnum ero de pes soa s elo proprio par tido
libe ral foram adh erin do. no seu des alen to, á nov
a ord em de
coisas. Um só hom em, cerc ado de üma
s pou cas kgiões de fie is, a toda aqu ella torm ent a resi
stia , he.roic o e imp assível _: era Jua rez , a con duz
ir, de mon tan ha a mon tanh a, o esta nda rte repu
blic ano , a
pro pria patr ia esp a voricla mas insub~11
issa , gua rdad a pelo mais ven era vel e g.Jorioso
elos gra nde s
fi]h,)S que a sou ber am hon rar naq uell
e omi nos o
per ioclo. Par a rep rim ir ele um a vez o
·mo vim ento
de gue rril has que não cess ava m os pat
riot as de fazer, Ma xim ilia no ord eno u por um dec
reto que fossem fuzi lado s todo s os pris ion eiro s de
gue rra. A
e·:; ta bar bar idad e, Jua rez , do seu qua rtel
em Pas o
c1el Nor te, corresponcleu pro hib ind o ás
forç as re. pub lica nás que mat asse m prisio~1eiro&.

o
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G. Em 1866, o . governo dos Estados Unidos

entendeu que não era mais admissivel no continente
aquella anormalidade; pois manter-se ali uma institu'ição a custa de exercitas estra ngeiros era uma
affronta a todos os povos a mericanos. E tanto insistiu junto ao governo ela França, que afinal Napoleão III accedeu ·em fazer eva·c uar o Mexico .
Assi"m que se r e ti r aram as t r opas f rancezas, Juarez
tom ou <?JJer.tamente a offensiva. Ta.mbem o infeliz
:Maximiliano ·Começou a ser abandonado; e quando
comprehendeu que a causa imperial estava ele todo
perdida, pensou em abdicar e retira r-se. Mas dissuadido ele tal solução. não se sabe por quem
ou porque, resolveu a rrostar as contingencias que o
destino lhe impuzera, cumprindo o de ver doloroso
elo posto que havia assumido. Ao mesmo tempo. a
mudança operada na política do imperador, f rancamente defínida pela pre:fer·encia elos homens mais
suspeitos á nação. deu logo como fructo um reviram ento do espírito publico, mesmo entre os mais
fatigados e mais desejosos ele paz. em favor elos
republicanos.
7. Ao sentir toda a g ravidade ele sua situação. ·

o inditoso monarcha perdeu a prudencia e a calma,
C[Ue eram as mais distinctas das suas qualiclacle.s políticas. Entregue aos desesperos ela nefasta facção
a que devia o Mexico todos os horrores, o mallogrado príncipe foi, de queda em queda, até o fundo
do abysmo a que não duvidára lançar-se tão impensadamente. Por fim , o imperador em pessoa
collocou-se á frente do exército; mas as armas republicanas, animadas daqueJl.e mesmo · ardor q:te
em 1810 levantára os patriotas da inclepenclencm,
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triumphavam por toda parte. D e victoria em vic.toria, P orfirio Diaz apoderà-se de Puebla, defendida
por Noriega. l\!I iramon, derrotado por Escobe~?'
rehwia-se com l\1ejia em Queretaro. O pr opt 10
impe~aelor, acompanhado do feroz e hediondo .:M arquez, vai soccorrer Q ueretar o; ma s ao cabo de
uma Ju ta heroica, a praça cai em poder dos rep ublicanos (a 16 de :Mai o de 1867). U m conselho de
g uerra conelemnou· a' pena c1·e -f uzl'·r amen t Q " ? c~a v a Jh eiro l\!Iax imiliano de A ugsburg o, que se.mtttu1a
imperador, e os trah idores l\1iramon ·e l\!Iej ia".
8. A 2 1 ele Junho ( dois dias depois da execução ele l\IIaxinüliano) o general P orfiri o Diaz
entrou no Mexico, e a 15 ele J rilho seguinte ( 1867)
era Juarez recebid o em t_riumpho na capital da R e- _
publica. E m Dezembro, por um voto solenne, conf irmou o Cong r·esso os poderes de Juarez e este
·g rande homem ia na paz consolidar e engrandecer
a obra que salvá ra nos campos de batalha. O seu
principal cuidado foi fazer ·a R epublica amada dds
mexicanos. A nação reviveu , e mostrou-se conf iante nas instituições que haviam sido redimidas
pelo sangue e pelo sacri f ício dos mai s glori osos pat ri otas. Entretanto, o esp irito··maldito não estava
m or~o. De 1868 a 1871 , teve Juarez que reprimir
movimentos em P otosi, em Zacatecas, em J alisco e
em J a lapa. Mas para dar provas de in tu itos de ccmó liação (pois a maior parte c,los ch efes destas ultimas revoltas perte1ciam 'á antiga facção modera~
c!~ elo partido republicano) , o Congress~ votou 1111r1
~e1 de amnistia: Por occasião da segunda reeleição
~le J\1arez, em 18?2, o generàl.Por:firio Diaz poz--se
mopmadamente a testa ele uma revolta conü·:?. 0
go v~rno _ele seu antigo companheiro · de a rmas . .A
su) e\~açao ~wopaga-se rapidamente por . mui ta-;

1
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provi~1cias, . e. ro~11pe a guerra civil com todo

seu
0
cortejo
de
1111qmdades.
No
meio
elos
con
bat.es
_
•,
• •
1 c
, po
1 em,_a notJ.c1a ela morte ele Juar·ez va i fazer emmu cleoer os canhões. A cliscorclia esta,cou immobili zada
ante aqueHe vulto ... "que não fica na historia rlrt
An:erica ~penas como uma incliviclual iclade - diz
·Ant~aga - mas como a personificaç ão mesma ela ·
patna".
9. Assume então o governo, como substituto .
leg·a] deJ uarez, na fórma ela Const itui ção. o presidente .ela Suprema Côr te, D. Sebastião Lerdo de
Tejada. Novo decreto ele a m nistia compl etou o effeito produzido pelo fa,Hecimento el o grande h omem , que tinha inca:rnaclo a icléa republicana. E m
'Novembro elo mesmo ann o ( 1872) Tej ecla era eleito president-e eff,e ctivo e c~m o apoio elos proprios
amigos de P orfirio Diaz. Tejecla ent retanto não
fez a poliüca que se ·e sperava, e n ova revolução rebentou com intuitos raclica,es, e sobretudo pa ra imp1edir a reeleição elo presidente em ex.erc tCJO. Ao
cabo ele longas lutas e desordens in termina veis,
triumphara. m os partidarios ele P orf iri o Diaz; ·e é
este deito, por unanimidad e, chefe ela nação, em
1876. Em 1880, findo o quaüi-e nnio de Diaz. é eleito constitucion almente o general D . .Manoel Gonzà.lez. Este continúa' a política sabia ele seu 1wedecessor. Em 1884 é ele novo eleito P orfirio Diaz, a
cujo patriotismo estava reservado um papel que
devia col·local-o na histo'r ia patria ao lado ele
Juarez. - A data de 1876 ma.r ca, portanto, a grande era ele paz para o Mexico, onde se ad).am clefi~
nitivamente implanta,das as instituições libâaes
sobre os moldes do regimen federativo. Com ellas,
aquelle nobre povo tem podido, · eÚ1 20 annos, refazer-se de meio secttlo ele revoluções.
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CAPITU LO LXXIV

G11atimala) S. Salvador) H o11d1was) N1:caragua
e Costa Rica
1. Promulgada a Constituição ela Republi·c a
elo Centro-America ·ca 22 de Novembro de 1824) e
eleito presidente ela federação o general Arce, trataram os cinco estados que a formavam ele organizar sua administração e seu governo autonomos.
Como no Mexico, os partidos políticos cliscr?minaram-se logo em conser vado res e adiantados, si bem
que em Gentro-America não· tinha ·o antigo despotismo co·lonial os mesmos elementos com que coritava na séde. ela antiga vece-realeza. Assim m esmo
t ive ram de travar lutas sangrentas as duas principaes facções. O que neutralizou tambem a competição elos .partidos f o i a ri validade ou o antagonismo ·
ele inte resses manifestado logo entre as antigas pro-·
vincias da capitania, constituídas agora em Esta- .
dos. Assim que se organizou a Republica federativa, fôram-se t·evelando mesmo symptomas de intuitos e sentimentos que tornavam impossi vel
manter os laços de união entre aquellas provin- .
c1as.
2. Ainda no período constitucional elo presidente D . Manuel José Aroe. pqJ1ha-se em campo
contra a hegemonia ele Guatimala o general D. J uan
Francisco Morazan, h omem digno e respeitado
pelo seu patri otismo eles elos tempos da independencia. Já no Congresso constituinte de Guatimala,
l\!Iorazan se ha:via opposto aos centralistas. Naela
havendo conseguido pela palavra, dentro em pouco
recorrir. ás armas contra o presidente Arce, cler.rotando, á frente ele uma legião, o exercito fede,...
ral em Gualcho. A noticia desta, victol"ia foi 0
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brado de alarma · para os liberaes
de Gtt a t.tma1a
c
que
1)elo D 1·. Cal vez. E.. n1'
. se
. .sublevaram dirio·idos
o
pnnc1p10~ de 1829, lVforazan, á frente ele 2.000
homens,
mvade
o. Estado de Guatimala
D ' a 1·1 f 01·
,
.
c c.
porem, _repelltdo, depois ele uma derro ta. I-Ia vendo~
se refe1·to, inv_a?iu de novo o referido E stado, e
estabeleceu o sitio da capital, onde, ao cabo de dois
m ezes, entrou triumphante .
. 3. ~lorazan inicia fr a ncamente a reacção no ·
sentido liberal. Depois ele have r desterrado -o pres~clent'e_ A rce, r estabeleceu as a utoridades que haviam stclo por este clestituiclas d ictatorialmente ·
clecretoü a extincção ela . ordens monasticas, as.:
segurando a todos os cidadãos uma cbmpleta liberdade ele cultos, e fez ou tras ref ormas r acl icaes.
Com o é f a cil d e comprehencler,. o clero . levantouse protestando altam ente cont ra a impiedade elo
reformador; mas l\llorazan su tentou com energia a sua autoridad e, não t repidando em expul sar
o arcebispo ele Guatimala . O Congresso approvou
todos os decretos, e em 1830 f oi Mo razan eLeito
presidente ela R epuhlica. A pesar elas machinações
elo clero e elos conser vadores, manteve-se Niorazan
no poder até 1839. Até 1837 o seu governo passou
quasi sem acciclentes: apenas cleu-s_e um ou outr_ó
movimento, que lVIorazan ia fa cilmente repnmindo.
4. Entre esses m ovimentos, o ele Cornej o, no
Estado ele S. Salvador , em 1835, f oi o mais importante. Cornejo, governador deste E~taclo, entendeu que J\/[orazan exercia uma autonclacle absorvente sobre os Estados, e declarou-lhe guerra. O
proprio chefe ela federação á frente elas ·trop~s
dominou os insurg1en1bes. Entretanto, o paitido conservador e os clericaes minavam com perseveran_ça o prestigio elas instituições. A propa)

3S 3

gancla su rd a qu e se
fa zi a clava conío fr u~
tos co ntin ua s in su bo rd in aç õe
s e le va nt es . Em N Ic
ar ag ua ,
em Ho nc lu ia s ho uv e
at é rebelliões· fo rm
ae s qu e
foi necess ar io su pp la
nt ar pe la fo rç a . .Em
18 38 , o
.ca ud ilh o Ca rr er a ap
od er a- se de G ua tim
al a, onc~e
co m m et te at ro ci da de
s. I-<estabelece as or
de
ns _re hcriosas e o·overn a co
b
mo clictado r, de sd e
'
b
a de rr ot a
·elo le gi tim o go ve rn o.
Ce m a re tir ad a de lY
io ra za n,
os Es ta do s le va nt ar
am -s e pr et en de nd o
ca
da um
const itu ir- se em Re
pu bl ic a in de pe nd en
te
,e so be ra na .
,
5. Ca rr er a co m pr eh
en de u qu e er a impo
ssi"vel
m an te·r a fe de ra çã o,
e ob ed ec en do a in
sp ira çõ es
do s cl er ic ae s e do s co
ns er va do re s, lo go de
po is qu e
f oi eleito pr es id en te
ela Re pu bl ic a, de cl ar
ou · o de
Gu at im al a se pa ra do
elos de m ai s Es ta do s
(a
21 ·d e
M a rço de 18 47 ) . 1 os
ou tro s se fe z a
m es m a
co isas, f orm an do-se
ou tra s ta nt as re pu bl
ic as . A
luta en tre lib er ae s
e co nservadc:>res co
nt in uo u
ac ti v a em toda s e! las
, e en tre um as e ou
tra s te m
ha v ido gu er ra s de sa
str os as . A s cliscorcli
as c i vi s,
en t re ta nt o, or ig in ad as
se m pr e ela op po si çã
o - da s
classes an tig as ao es
pí rit o ad ia nt ad o. da
m as sa ,
tê m fe ito m ai or es m
al es áq ue lla s Re pu bf
ic as dó ·
que os in te re ss es anta
go nico~ 'qu e as tê
m po st o em
co nf lic to.. O s · pa rti do
s ali ch eg ar am a
im ita r os
seus vi zi nh os elo lYiex
ics , ampara,nelo a su
a ca us a
na pr ot ec çã o do es tra
ng ei ro . .
'
· 6 . Em 1853 , os
de m oc ra ta s de N ic
.
1
ar
aob ·ü a ,
c ese~peraelos , ac ei ta ra
m em se u fa vo r o
co nc ur so
ele um flibus-teiro no
rte -a m er i-c an o, ele no
m e \iVal ker. Es te b~rba,ro co
m m et te u ta es e4 ce
ss os , qu e
revoltou, na o so m en
te os an im os en tre
os
n ic ar a- ·
gu en se s, m as ~o pa tri
ot is m o al tiv o ele
to da s as
ou tra s Re pu bh ca s Es
te · o-rand
.
cr at as de te rm m ou· , po o c e e1· 1· 0 elo s c1em orta nt o, um a lig a ge
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em po~c_o _temr)o debellou o intruso, consider ado
como 11111111~·o commum . Em 1857·, 0 aventure iro
\V ~lker capitulà va em Ribas. embar.ca nclo em segmda para os Estados Unidos. Em 1860, Walker
tenta uma n ova expediçã o; mas desta vez sahiu-se
um po~lCü menos bem que da _prim eira : cahinclo
em poder elos piratas ele Hondur as. foi ubmetticlo
a conselho ele guerra, e f uzilado (a 3 ele Setembr o
ele 1860, em Trujill o).
7,, Não obstante os successivos conflicto s em
que se têm encontra do as cinco pequena s R epublicas, a icléa ela federaçã o vive latente no espírito
ele todas; e pócle-se affirma r que a uni ão constitu e
o con.stan te anhel o elos melhores pat ri ota . e seguramente é questão ele tempo o asp irado r estabelecimento da primitiv a unidade nacional sob o regimen federati vo, pois todos reconhecem que vai
nhso o seu interesse ·suprem o. Separad as, e por
ora ·sem grandes recursos, vêm-se ellas na' Ame.:
rica reduzicl às a um papel secunda ri a. e nem siquer dispõem ele prestigio e ele credito para ·s e
applicar em a desenvo lver os grandes elemento s de
naturez a ciue ali se podem tornar fact ores importantes de progres so material : emquant o, uniclas póde-se imagina r attenta a sua situação geographica - elevem fazer-se mais .uma naci~na·liclacle
ele grande futun!>, e ass_ento ·ele uma n otavel ci·
vilizaçãó .
s. Um homem já apparece u em Guatima la
que pretende u concreti zar a icléa ~la !ecleraç ão;
· mas tão mal se conduzi u quando qmz' por em pratica o seu 11-lano. que nada consegu iu, e ainda se
tornou victima elle proprio da imprucle ncia qu~
commet teu, pretende ndo faze~- pela força _o que so
pócle ser obra da vontade soberali.a e elo. livre cot~
senso dos povos. F oi esse homem o general Bm-

rios. Er a um político int ell
ige nte e ele vis tas lar.:.
ga s, hone sto , e so bre tud o am
igo sín ce r? e ·d ev ota do
de su a pa tri a. Er a pre sid en
te ele Guatunal~, qu an do ii1t en tou (em 1885) rea
liz ar o seu pro Jec to ele
reu nir nu ma só Re pu bli ca
fed era tiv a os cin co Es tad os ind ep en de nte s ela Am
eri ca Ce ntr al. Pa ra
esse .fim delibero u. ell e pro
pri o á fre nte ele um
corpo ele ex erc ito, inv ad ir
S. Sa lva do r. As sim . qu e
ell e se dir igi u pa ra a fro nte
ira , na s ou tra s Re pu bli cas ·o esp íri to nacional ala
rm ou -se .
9. Em tod a pa rte , a co
nclucta de Ba rrÍbs foi
con sidera da como av en tu
ros a ten tat iva ·ele ab sor pç ão ; e tan to ba sto u pa
ra qu e tiv ess e co ntr a o
seu ideal todo o Ce ntr o-A
me ric a: Inf eli zm en te,
po rta nto . conccbê ra elle ele
fó rm a tão de sas tra da a
na tur eza ela ob ra a con str
uir , qu e logo tio co me ço
de sua exec ução teve ele fra
ca ssa r co mp let am en te,
po r um a de rro ta t rem en da
, qu e lhe inf lig ira m os
pa t riotas ele S. Sa lva do r.
Ad mi ra co mo um esp írit o ati lad o. qu al pa rec ia
Bú rio s. nã o co mp rehencl esse ao menos qu e r:.ã
o era aq ue lle o ca mi nh à
po r onde de via ch eg ar á
all ian ça federativ~ dé
povos ·já aff eit os á su a ind
ep en de nc ia.· O ge ne ral
Ba rri os mo rre u no comb;:,te
de Ch alc hu ap a. -. -. E'
de crê r qu e a su a ge ntr
os a asp ira çã o. sen tid a
pelos povos da qu ell a zo na
, ve nh a um dia . a se r
mais ha bil me nte rea liz ad a,
e for nie m as cin co
Republicas um a só naóo
naliclacle, pro sp era e
gTande.
CA PIT UL O LX XV
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. . 1. Lo g? qu e foi . ass
~gu
mdepenclencia da ca plt am racla ma ter iaÍ me nte a
a-g era l do p :at
.•
•
1
çou a ag ita r-s e o esp.int
a, con1eo pu bli co á prc oc
ur a. da
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f'órma institucional que se devia preferir. Em toda.s ·as províncias, a maioria elas populações inclinava-se a favor do regimen federativo. l\IIas em
Buenos-Aires havia um forte partido unitarista
- parece mesmo que não se restrin-'
. pretençoes
CUJas
giam a nuanças ela fórma r epublicana; pois assegura-s~ que muitos monarchistas se preoccupavam_ ah, com a escolha de um rei para a nação.
Como e natural, essas dubi edades e semelhante:;
tenclencias dos politiGos de Buenos-Aires ' que •já
C\
haviam produzido o mal ele dissolverem entre alguma·s das antigas capitanias e províncias da vicerealeza os laços que as uniam, continuavam, nas
que fizeram causa commum,a despertar suspeitcts
·contra os intuitos centralistas dos chefes buonairenses. Mesmo em Buenos-Aires,· entretanto, havia partidarios ardentes ela Federação; e por influencia destes, ainda antes ele organizar-se a nacionalidade, constituiu-se na capital uma Junta ele
representantes e um governo exclusivo e autonomo
da província.
2. Houve até, em aiguns pontos, bem senos
movimentos armados contra a ol)stinação elos
unitaristas; de modo que em 1819 tinha Pueyrreelon que abandonar o puder, sendo nomeado Director o general .Roncleau. As rúanifestações a favor
elo systema federativo impuzeram-se afinal t~?
evidentes e tão imperiosas, que foi necessart?
convocar.:.se (em 1824) um Congresso ~onsti
tuinte das Provincias-üniclas do Prata. Reunido,
porém, esse Congresso em Buenos-Aires, grandes
dissenções dividiram logo os. repre~enta~1tes; e·_ao
cabo ele um anno e tanto ele rntermtna vers debate~,
f.oi, com . surpresa geral, prom:Ilgada_ ur~a Constituição estabelecendo a Republlca umtana. Hou~e
em todas as províncias uma profunda exacerbaçao
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de anim as, e os fede ralis tas, a cuja fren te
se
acha va o gene ral Dorr cgo, reag iram por todo s
os
meios. Em brev e era Rivaclavia, que exer cia
·o
poder executivo, subs tituí do por D. Vice nte Lo..,.
pez, e na pr-ovíncia ele Buen os-A ires se resta belecia a antig a Junt a, sendo Dor.rego nomeado govern ador.
. 3. A i·eacção liberal ia trium phan te, quan
do
o general Lavalle se rebella cont ra os fede ralis tas.
D orre go vê-se forç ado a aban dona r Bue nos- Aire
s,
mas é perseguido pelas forç a·s ele Lavalle, pres o
e
pass ado immediatamente pelas arm as ( 13 ele Dezembro ele 1828) .-Começa entã o a t'remencla guer
ra civil que ensa ngue ntou o ·paiz até 1840 e que
além elos males clirectos q~1e espalhou por toda
a .
Republica, produziu os oclios e a·s complicações
que deviam por longo período cont inua r a affli gir
a . naçã o. O _fuzil ame nto do nobr e Dor rego causára em toda part e uma revo lta impl aca vel, e
os
corre ligio nario s da victima, resolutos e sinis tros
a clam ar ving ança , ot:ganizaram um mov imen
to
formiclavel. Sant a-Fé torn ou-se o cei1tro da sublevação. Ali se acha vam as forç as que havi am
escapadq do desa stre de Dorr ego, e D. 1\!Ianoel
Orti z de Rosa s, á fren te clellas, prep arav a-se para
toma r a offe nsiv a. Uma Convenção, em nom
e
das províncias, dirig ia o vast o e teme roso protesto arma do cont ra Buen os-A ires.
4. Lav~He, em marcha. sobr e Sant a-Fé , apodera -se da ctdacle elo Rosa no; mas dali retro cede
temendo_ que os ,aclversarios atac asse m a capi tal:
Persegutclo, porem, pelas forç as fede ralis tas
de
Rosa,s e de Lopez, com post as na maio ria
de
gaúchos, fo~ Lavalle dest roça do. (Ab ril ele 1829
).
A Convet~çao fec~eral ~ransfenu-se logo para
Buenos-Atres, e lmm edta tame nte expe diu forç
as
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· c6n~ra · Cordoba, onde o general unitarista Paz
hav1a.:.se. apoderado elo governo. Só a 10 ele Maio
de 1831 foi Paz vencido. A g uerra continuou
ainda por muito tempo em diversas provincias;
mas D. Manoel R osa s adquiria um presticrio
e1.1 orme, apoiado principalme nte nos bando s :::.ela
cam~anha, legi ões furi osas e trucul·en tas que Ih~
rencbam passiva obecliencia. No governo ele Buenos-Aires havia . o general V iamont succeclicl o ao
.fen~rél'l Balcerc·e ; mas d e f acto, era R osas quem
mandava. ·

5. A' medida que crescia a sua inf luencia e
se alárgava o seu preclomini o, ia R osas simulando
uma grande abnegação. exactamente como fa zem
sempre aquelles qiie vêm com o segredo ele todos
os p·racessos ela tyrarinia. Elle espero~1 habilmente '
que as multiclõe·s o reclamassem com instancia,
porque sabia que o desclem pela fortuna é em
certos ca·sos o que attrai a deusa caprichosa.
Quando quizeram elegei-o · chefe executi ;ro da
nação; recusou-se elle calculadame nte a aceitar
esse posto. Mas o seu p·ovo insistiu. e por fim o
grande patriota não -teve renieclio sinão ceder ás
solicitações geraes: a 7 de :Março ( 1835) era
eleito Rosas governador ele Buenos-Aire s. Desde
·então ' durante cêrca ele vinte longos a"nnos, tor.
.
nou-se este homem o unico senhor e o algoz ominoso claquelle povo. Sob o pretexto ele c_oml?ater
os unitari·stas, commetteu toda sorte de Jmpleelades imaginaveis .; r·e coneu a todos os excessos ela
sua louca phantasia de impulsivo; creou a famosa
compa·1·!./1t:a da 1·nashorca, para expurgar a R.epublica de todos O'S suspeitos: fez, em summa, o que
se pócle dizer a absorpção ele um nobre ,povo por
um homem cruel.
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6. Calcula-se em mais ele 20.000 o numero
ele victimas immolaclas ao furor tyrannico de
Rosas. Como se explica um phenomeno tão desccmmunal, que parece uma aberração monstruosa
ele todas as leis ela historia! A . autoridade de
Rosas não tinha limites. Não faltaram tentativas
par a derribai-o; mas elle zombava ele todos os esf or ços. E lle sabia resistir as · proprias complicações que a sua tenebrosa política creou no exteri-or. A França, não satisfeita com a solução que
tinham as suas reclamações por vi olenci~s praticadas contra subclitos francezes, manda bloqueiar
pela sua esquadra o porto ele Buenos-Aires. Por
. sua vez, os unitaristas não deixam descanso a
Rosas, e r efug iados em Mq_ntevicléo, in suflam
cl 'ali a r ebellião contra o clespota fer oz. Mas Rosa$
va i atacai-os ali m esmo, e durante quasi dez annos
ma ntém o siti o ela capita l uruguaia. Em 1845 a
França e a Inglaterra bloqueiam ele novo Buenos..:
A ires; .e ai nda desta vez o tyranno resistiu.
7. Em 1850, os proprios federalistas estavam
cansados de , tanto horror. Tamben1 o governo
brazileiro comprehenclen os perigos que lhe sobreviriam na fronteira elo sul si Oribe conseguisse
tomar lVIontevidéo; e declarou guerra ao clictaclor
argentino. Ao ma ndo elo conde Cmais tarde duque ) ele Caxias, invadiu o exercito brazileiro o
Estado Oriental Cem Setembro de 1851) e loo·o
se lhe alliaram.
as forças elo e·eneral Urquiza J bo~.
vernador ele Entre-Rios. ·U m mez depois C11 ele
Outubro) rendia-se Oribe; e uma divisão elo
exercito vencedor marchou s·ob1:e Btl'enos-Aires
venceu. o tyranno na batalha ele Caseros '(a 3 cl~
Fevere1ro ele 1852) e entrou na capital, a 4 assumindo o governo o general Urquiza. R osa's disfarçado em gaúcho) tinha-se escondido na cidade
. ,
~
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e depois. r~fugiou-se com sua família a bordo ele
um navw mglez, transportando-se para a Ino·lab
terra, onde falleceu em 1874.
· .s. Est~va clestruicla a tyrannia, mas a cliscm·dta con~muou a ~ampear nos pampas elo sul.
Os. federalistas reunrram em San Nicolas ele los
Arroy?s os governadores das diversas províncias
p~ra ass_entarem sobre a reorganização ela Repubhca. N ao obstante algümas dissenções, resolveuse a cot:,vocação ·de um Congress-o constituinte: o
que, entretanto, não impediu que as províncias do
norte se sublevassem contra a hegemonia ele
Buenos-Aires. Esta capital soffr eu um sitio
apertadíssimo em 1853 ; e ass im que f oi promulgada a nova Constituição, e eleito presidente o
general Urquiza, scindiu-se a Republica, f ormando as províncias federalistas elo norte um governo
á parte, com séde na cidade elo Paraná. As lutas
intestinas continuaram. Em 1859 reconstituiu-se
a feedr~ação, e em 1862 foi elei-to presidente da
Republica o general Bartholomeu Mitre. Datam
de então os grandes progressos que· tem realizado
aquelle nobre povo arg'entino.
9. Tem custado enormes sacrifícios a consolidação do regimen federativo; e apesar dos esforços que fazem os homens mais clistincto~ d~
quelle paiz, não se póde ainda di~~r q~e as mstrtuições preferidas funccionem J~ ali regularmente. Durante o governo ele Mttre, c!.eu-se a
guerra provocada pela politica pretencwsa _ d~
di-dador parag·uaio Snlano Lop~z. Em 186~ fot
eleito presidente ' o genet~'ll Dommgos Sanment~,
dm·ante'cuja administraçao houve revoltas do paitido federalista. Em 1874, foi elevacl?. ao pode~·,
por este partido, o notavel homem pohtJco D. ~l
colas Avellaneda. A este ·succedeu em 1880 o be-
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nera l Juli o Roca. Em 1886 foi eleito
D. Jua rez
Celman, con tra o qua l se deu em 1"89
0 um · séri o
mov ime nto revo luci ona ria. Úe entã o
em dian te
não têm falt ado rebelliões con tra os
resp ecti vos
gov ern os em algu mas pro vínc ias, ond
e, p0r ém, a
inter ven ção da auto rida de federal pare
ce que tem
sido effi caz . Pód e-se affi rma r, pois ,
que ali se
consolidam as inst itui çõe s libe raes sob
re os moldes elo regi men fede rati vo, e que a Rep
ubli ca Argen tina é uma elas mai s adia ntad as elo
conti~ente.
CAP ITU LO LXX VI

Urugum: e Paraguai
1. D esde que se sub leva ram con tra
a Hes pa-

nhà as div ersa s cap itan ias e pro vínc ias
da vicereal eza do Pra ta, man ifes tou -se entr
e a mai or
par te dellas e a ele Bue nos -Ai res uma
cerf a riva lidade. Os che fes insu rge ntes ele tod as
as pro vín cias com preh enc lêra m logo , ou des con
fiar am pelo
menos, que Bue nos -Ai res pre tend ia
fica r :como
cen tro -d a gov erna ção , abs orv end o as
out ras por ções elo anti go domínio. Em qua nto com
bati am os
hes pan hoe s, esti ver am unid os arg enti
nos e uru gua ios; mas assi m que con seg uira m
exp elli r as
ulti mas forç as ela metropole, app arec eu
o ant ago nism o, e não mai s foi possível con serv
ar um a
uni ão que a Ban da Ori enta l con side
rava intolera vel. Já vimos como depois ela der rota
sof f r ida
em Ta·q uare mbó , o che fe liberal Art iga
s se reti ra
par a Ass ump ção ; e como, sob o nome
de Pro vín cia Cis plat ina, se inco rpo rou o Est ado
Ori enta l
ao Bra zil ( 1820). Em 1825, trin ta e tres
pat riot as
uru gua ios inva dem o Urn gua i e pro clam
am a 111-
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clepenclencia. conseguindo subl evar oTandc numero
o
de partidarios da emancipação.
2. P or ~ua vez. apresentam-se os a rgentinos
p~·e t~nclend o mcorpor a r o terri to rio ela antiga provmcta :. · os generaes A lvear e Lavalleja ( aquelle
argentmo e este oriental) com cêrca ele 10.000
homens, marcham con tra as fo r ças brazileiras ele
ocêupação. D epois ela b<:ttalha ele Ituza ingo, celebra-se a paz, r econhecendo. tanto o Brazil como a
Reput"'~lica A rgentina. a indepenclencia da Republica do Uruguai ( 27 de Agosto el e 1828) . D esde
então esforça-se aquelle povo por organ izar -se ;
mas as lutas civis têm perturbado a acção dos patriotas, r etardando por a lo·um tempo a norma li zação do reg imen. A·lg um as di ctacluras que conseg uem le-v antar-se não 'v ivem muito, encon trando
correcção. si não no sentimento elo di reito. no máscul o espírito ele inclepenclencia e el e liberdade elo
povo urug uaio. Nos temtjos ela clictaclura ele Rosas
em B uenos-A ires, os a rgenti nos perseguidos refugiavam-se em 1\!Iontevicléo; e com o el'ali moviam
conspirações contra o ty ranno, declarou este guer·
r_a ao Uruguai.
3. Durante um longo perioclo ele quas i 10
annos, uma luta fe roz ensang uentou o solo oriental. O patriotismo claquelle a ltivo povo e a sua heroica inclomita bravura puderam resisti r á brutalid~de ela força por tanto tempo. Só ·o cêrco ele
1VIontevidéo dut:ou mai s de 9 annos, e fi.cou r egistrado na historia da America elo Sul como um brilhante exemplo de quanto pócle o amor da patri.a
contra os caprichos da tyrannia._Em _1851 , auxt~
liaclos pelos brazileiros e pelos ar~·entJ.nos de . Entre-Rios, conseguiram os uruguaws msubmtssos
ver-se livres elos exercitas de Rosas. Em 1864, a
política d o vres.idente Aguirre, infensa ao impe-
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rio. dete rmin ou a invà são elo Esta do Orie
ntal por
forç as braz ileir as, assi m como por arge
ntin os.
Mu itas povoações, e por fim a pro pria
cap ital
uru gua ia cah iram em pod er elos inva sore
s. Com
a que da elo part ido blanco, foi o con flict
o liquidad o. e logo os orie ntae s (em 1865), entr
aram em
allia nça com os braz ileir os e <JS arge ntin
os, con trá.
o fam oso tyra nno elo p,-,ragu ai .
4. A hist oria dest a ultim a · Rep ubli ca, entr
egue, por cêrc a ele 60 ann os, a todo s os
oor rore s
de um desp otis mo verd ade iram ente asia tico
, é uma
ela s mai s estr anh as e curi osàs . No con
tine nte, o
Par agu ai não repr esen ta, com o os dem ais
paizes,
o con flic to secu lar do espí rito ame rica no
com as
,-elh as tradiçõe s : o Par agu ai r_e pres enta
o soff rimen to. e é uma lição viva, uma prov a ·inc
ontr asta vel cl~ qua nto pode m a igno ranc ia e ó
fana tism o
deg rad ar gera ções e gera ções , até amo
rtec er na
ahú a ele um povo tudo que esse povo pod
eria dar
el e ene rgia s viri s. "O povo elo Par agu ai
- diz ·um
autc r ( l) - não sup port a a tyrà nnia :
elle se
sati sfaz com ella, elle a ama ; o jugo não
lhe pes a;
elle não dese ja entr ar em com mun hão com
as outras nações ; elle não comprehepcle mes
mo que a
situ ação · polí tica e economica em que se
ach a seja
ano rma l e_ nen.1 asp ira outr a." (2)
5. Pro clam ada a inclependencia em 1811,
por
insp iraç ão de Bel gran o aos offi ciae s éle
Vel asco , deix amos. no capi tulo L VI, funccionancl
o com o
ped e r sup rem o a Jun ta exec tltiv a em que
figu ravam Yeg ros, Vel asco , Cab alle ro e o Dr.
Jósé Gas par Roclriguez de Fra ncia como secreta1
·io. Era
e9te o unicó hom em capa z ela Jmita , e
foi que m
(1) Ch. Quent in "L e Parag uay
(2) Este juizo era dado em 1865 . ".
Desde 1870 começ ou incon tes ta-·
•7elme nte ·a muda r a aituaç íio intern
a da Repub lica.
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assumiu de facto a . direcção dos negocias . De começo compreh endeu Francia a obra que tinha ele
executa r, ~ não perdeu um instante .. Aquelle povo
est~v~ pedmd? um senhor, e elle sentia-se com
apt1dao para Isso. Tratou logo ele isolar 0 Paraguai ele Buenos- Aires, como o isolou tambem do
mundo. Fedet~ado á Republica A rgentina, os seus
planos falhana n! , porque em Buenos- Aires ha homens c1ue vêm, e forças que o annulla riam. E m seguida, ~uidou de ir ficando só po governo. U m
simulac ro de Congres so, em Assum pção reunido,
faz tudo que se lhe ordena. P or salvar convenien- ·
cias, ele que Francia SOLtbe convencer os rep resentantes, o Congres so nome·ou, em vez ele Junta,
dois consules por anno, sendo um o antigo secretario da Junta, e outro, D. Fulgencio Yegros·.
6 . .Um anno depois ( 1813 ) Francia · reuniu
de novo o Congres so, e obrigou- o, convence njo-o
de que a patria estava em perigo, a nomeai-o dictador por tres annos. Emquan to se preparav a
para a posse complet a de- poder, ia tratando rlc:
organiz ar um exercito, mas ~xercito pessoalmen·t e seu. Fez acquisiç ão ele material de g uerra, em.
·troca de product os do paiz, cuja exportaç ão monopolizo u. Afinal, em 1817, elle se fez nomear
dictador supremo e perpetuo. D e então em diante
é que elle se revel:ou todo. O terror fo i a sua grande ·arma contra alg·um resto de dignidade que se
. fazia sentir. Prendia e matava a quantos lhe parecessem suspeito s. Yegros f oi uma das prime~ras
victimas , pois . tinha tido velleidacles de co.nspir~r
contra elle. Descrev er a tyrannia de Francta sena
o mesmo que recompo r os ·iml)ios furores, a ne- ·
·vrose, o delírio sacrílego e nefando elos Denys.
Tudo nos parece que é ·lenda, quando nos aperce-
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bemos ele que tudo se passava na Americ a, e já no
seculo XIX.
7. A tyranni a de Francia acabou com a morte
elo tyranno , em 1840. Este período ele 30 annos
( ele 1811 a 1840) enche uma pagina unica, sem
exempl o na };listaria do mundo. Não hoüve, nem
nos tempos mais tenebro sos do Oriente , um· elespata que se pudesse compar ar a Francia . - O secretari o elo clictador, . Patinas , tentou apodera r-se
do g overno, mas os militare s lhe burlara m os pla-n es. Houve luta enúe os officiae s que disreuta vam
c mando; e como estes eram ele todo incapaz es,
preci saram de um secreta rio, e este foi Carlos
L c pez, qua~i tmi novo Francia complet o. Convocou-se logo o Congre sso, e Lopez foi nomead o 1o
con sul. e Roque Alonso 2°. O Y egros ele. Lopez era
um sargent o Duré :. foi passado pelas armas. Em
seguida , desvenc ilha-se Lopez . de seu collega de
consula do, e faz o Congre sso decreta r uma celebre ·
Constit uição ( 1844). O mesmo Congre sso nomeou -Lopez dictaclo r por dez annos; mas elle
exerceu o · poder até 1862', quando mOrreu ,· legando
a clictadu ra a seu filho Francis co Solano Lopez.
8. Carlos Lopez tinha continu ado a política ·
·ele seu predece ssor, mas ficou · muito longe de
Fr'a-ncia no rigor elos process os. Depois ele Francia. a situaçã o social e política claquelle povo, por
mais triste que fosse, t_eria sempre melhor ado alguma causa: o que não quer dizer que não continuasse a ser horríve l. Vai·ela, no tal Congi'.e sso,
tentou impedir a acclam ação ele Francis to Lor:iez,
invocan do gravem ente a chamad a Constit uição;
mas .foi inutil velleida de: Lopez li é investid~ do
.supr~mo mando, e Varela é punido com o encarcerame nto perpetu o. ü novo tyranno mostro u-se, . ·
mats qúe o pa1, na altura ele Franci a: era · frio
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tri um ph o ex alç am -se ; e
comm ett em tão desas tra do s ex ce sso s co ntr a os lib
era es, qu e est es se co nve nc em de qu e só o ·re
cu rso ela s arm as lhes
res tav a.
. _3. Conspira_m , po rta
nto, os ele me ntos opposicw ms tas . Re pe tid os lev an
tes per tur ba m a ma rch a do s ne go cia s pu bli ca
s, e d eso rde ns co nti nu as
tra ze ?1 ag ita da a op ini ão
. lVI as tod os os esf or ços
do s hb era es pa rec em im
pr of ícu os. O mi nis tro
Po rta les era a .c ab eç a, a
a lm a ela itu aç ão . cad a
· ve z nP.is fir me . As su mi
u est e homem t.a l ascende nte na po Jitjca elo Ch
il e, qu e pa rec ia t ira r
ao s rad ica es tod a a espera
nç a ele reconqui sta rem
o po de r. :M as o pr op rio P
on al es, ab u ai1do elo seu
pr es tig io, creou os em ba
raç os qu e dev iam co mpr om ett el- o. Ha ve nd o co
n uli c!aclo a sit ua ção no
int eri or , en ten de u Po rta
les que dev ia illu str ar a
_p olí tic a ac ce ntu ac là no
Chile até o ex.ferior ; e attenclenclo a so lic ita çõ es
ou int rig as ele co ns erv ado res ·pe ru an os ,· de lib ero
u int erv ir na s lut as pa rtid ari as do s po vo s viz inh
os declara1iclo g ue rra. á
Co nf ed era çã o Pe rú -B oli via
na . qu e ac ab av a ele ser
fo rm ad a.
4~ An tes , po rém , qu
e dé sse começo a ex ecu çã o elo seu pla no , fo i
P ort al es vic tim a de um a
sed içã o n1ilitar. En tre tan
to, já est av a o g ov ern o
ch il·e no co mp rom ett ido nu
m co nfl ict o que na da
ex pli ca va , e tev ê ele ma
nd ar inv ad ir o Pe rú
( 18 38 ). M as o ge ne ral
Bl an co En ca lad a, ~ncar~
reg ad o ela ex pe diç ão ,. já
ca nii nh o de Ar eq wp a, e
co ns tra ng ido a ca pit ula r
e ret roc ed er. N~ an no
seo ·ui nte ( 18 39 ) um no vo
0
co rpo ele exerc1to, sob
as or de üs elo ge ne ral Bu lne
s, d~sembarca pe1~to de
Ca llá o. Au xil iad o pe los
co ns erv ad ore s. pe rua no s,
en tra Bu lne s em Li ma . e
a 20 ~le_ Jane1rq_ de rro ta
em Ym ;gà y as fo rça s pe
rú- bo !Iv ian as, cltssolven-
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elo-se assi m a eph eme ra Con fed eraç ão,
obstin~da
men te com bati da pelo s con ser vad ore s
do Per u. A
vict v.·ia das arm as chil ena s no exte rior
:teu com o
resu ltad o a con soli daç ão da ord em ele
co 1sas esta belecida no Chile, ape sar ele todo s os
esfo r ços dos
1iberaes .
_
5. E m 185 1 f oi eleito pre sidente
D. Ma nue l
l\i[.o ntt. h omem de g rand e capadclacle,
mas alta men te a utor itar io. M ontt tOJ"n ou- se
o ·ver dad eir- o
creador elo reg im en . pois imp rim iu o
cun ho elo seu
espí rito nas inst ituiçõe s elo Chile. Dur
ant e o primei ro quin quennio ele seu g ove rno,
esfo rço u-se
ell e por sub meHer com plet amente a
forç a mil itar
:'t autu ri dacl e ci vil. aca ba ndo com a polí
tica ele casern a que era o sup plic io elas nov as
repu blic as
a merican as. Ao mes mo tem po que
imp unh a o
pres tig io do g ove n 10, pro cur ava M ont
t des env olver as incl ust ria s do pai z. anim ar a inst
ruc çao ·publica , encami nha ndo assim a s gra nde
s que stõe s
que entendia m com a integra ção ela nac
iona lida de.
Par a semelha nte obr~ te ve _natu ralm
ente ele com mebter exc esso s, coi1trcl os. qua es a
rea.cção não
pod ia dem ora r, pois o esp írito libe ral
não se tinh a
suhmettielo.
6. Em 1856 f oi lvlo ntt reel eito ,
e cl~sta vez
trat ou de ann ulla r tam bem o pres tigi
o elo cler o . .
- Isto deu Joga r á uma insu rrei ção
que só a per tinac ia· e a :firmeza ele lv[o ntt pud eram
suf foc ar . .
Em_ 1861, ent.re.gà:ra elle a .aut orid
ade ·sup erio r,
ch,e1a ele prest1g10 mab alav el, a D.
Jos é Joa qui m
Per ez, tam bem c"onsehrado r. A polí
tica · de Pér ez
torno~1-se mai s s),m path ica aos libe
raes , pela moc~eraçao com que o -povo pres iden te
.sou be con ci- ,
har o pres tigi o ela auto rida de coni o
plen o vio· or
das gar anti as con stitu cion aes a todo
s os clir ei;o s. ·
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~érez

firmou o seu governo na confiança ela naçao; e en: 1866 f oi reeleito. Em seu tempo, deu-se
um con~hcto entre o Chile e a Hespanha, moti vado
pe)a altivez e prepotencia com que o almirante
Parej~ reclamava contra medidas ele polí tica internaciOnal ou ele simpl es policia marí tima tomaelas pelo govenw chileno.
7. A

naci onaliclacl~ na cente soube avir-se

e

d ig na compo tura proprias
ce m tecla a en erg ia
ele um c;ovo que j á tem consciencia elo seu valor e
fé no seu destino. A Hespanha compreh encl eu
logo que tinha dia nte ele si uma nação or gani zada
·Capaz de def ender OS StU S direitos e O seu decoro
de po_d er sobe rano. Tendo o a lmirante Fa reja se
suicidado depois elo d esastre ela Covaclonga ( tomada pela cor veta chi k~na Esmeralda ) ass um iu o
commando ela esquad ra h espanhola o general
Nufíez "(-l\1énclez). A 31 ele Março ele 1866 bombardeou N ufíez V alparaiso, naquella epoca elesguarnecida e indefesa·; em seguida. investiu sob re
- Calláo, onde encontrou h er oica r esis_tencia. Neste
m omento, os Estados-Unidos intervêm a favor
das n~çõ.es elo Pacifico, e .a esquadra hespanhola
retirou-se claquelle oceano. Durante o ultimo quinquennio elo governo ele P érez, r enova ram-se as
lutas dos dois partidos; mas felizm ente sem sahi. rem do terreno dos debates politicos.
8. Entretant~, crescia a animad versão entre
elles reinante, e era ·facil prevêr com~ um dia resurgiriam. os conflictos antigos á mão armada: a
te1~tativa ele Balmaceda ultimainente é uma p1:ova
de que o dia não anelava longe. E s.tará elefinit!vamente normalizada a vida úiilitante elos partJclos
. no Chile, dentro da Constituição e elas leis? Não

e
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se sab eria dizel-o com seg ura nça .
O que, ent retan to, par ece ind ubi tave l é que Bal
!11aceda con tinúa a ins pira r ali um gra nde par tido
: o seu esp írito, á med ida que se afa sta no tem
po, com o. que
mai s vivame nte vai iníl uin do sob re
as ger açõ es
pos tera s. Elle par ece fica r na hisfc)l)
a 4a evoluÇão
política do Chile como um a. gra nde
fo~:ça_ mo ral · e
cívica, que ·c ont inú a con trab alan çan
do a.. pre pon - ·
cler anc ia elo ant igo par tido con ser vad
o( . E ,~st~
par tido eleve crer-se mes mo que ace
ita smc era u
men te a lição e o avis o. por que é
sensível que ·. se
tran sf orm a, pelo men os na nat ure
za dós Í)rocessos.
9. Des de que se ger ou ent re o
Chi·le e alg umas naç ões viz inh as uni a · cer ta riva
lida de; cuj as
cau sas não é diff icil ass ign alar , trat
ara m os chi lenos de emp reg ar esfo rços prin ciri
alm ent e na organ izaç ão de sua s for ças na vaes. Ap
erta dos nup1a
estr eita mas ~onga fita ele littoi·al ,
ent re o oce ano
e os Aneles. elles pre vira m logo que
, ma is tem po
men os tempo, teri am de jog ar nos
ma res os seu s
clestii1os. Foi ass im que o Chile se torn
ou na Am erica um a das prim eira s pot enc ias
· nav aes . Em
1879 enc ont rou -se ele novo com o Per
ú e a Bol ivia. Inv adi u aquelles pai zes , venceu
-o~ ; ala rgo u · .
par a o nor,te o seu terr itor io; ma s
ass im, não fez
menos elo que erig ir em com pet ição
late nte as
velhas riva lida des que o sep ara vam·
claquelles viz inho s; e si hoj e não se ach a isol ado
, tam bem não
pod erá dize r que dor me tran qui llo e
des ape rce bid o
ele per igo s nas sua s fron teir as. O Chile· é hoj e
. um a naç ão pro spe ra, e no con tine
nte occ upa um
Jogar saliente pela sua alta cul tura
e pelo pah :iotism o de seus filhos.
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CAPITU LO LXXVIII

O Perú e a Bo!i71Ía
1. Assegurada materia lmente a indepenclencia· d,o Perú, _pela victoTia ele yacucho, reuniu-se
logo em Lima um Cong resso conSJtituinte ( 10 de
Fevereiro de 1825). Um do prim eiros actos desse
Congresso foi votar mensagem ele g ratidão a Bolivar, conferindo-lhe os títul os ele LrBERT \DOR e
PAr TI!b PATRIA. P ela Con titui ção que se promulgou; e que foi solennem ente jurada a 9 ele Dezembro de 1826, f oi B olivar in.vestido vita li ciamente
da magistratura suprema. O LIBERTADOR achava-se nessa occasião em Bogotá, para onde fô ra
chamado afini ele arregrar os embaraços que surgiam na política ela Colombia. Mas a Constitui ção
decretada não satisfez os liberaes. e o recurso fo i
Jogo uma revolta, apoiada pelas tropas. A victoria elos adiantados collocou no poder o general La
Mar. Estava desfeita a obra el e Boli var, ob1~a im ~
mensa, mas n'aquella época in sustentavel. E ll e se
illudia acreditando possível uma vasta Confederação ele todas as colonias que havia libertado. Talvez .mesmo revelasse o LIBERTADOR intuitos airfda
mais amplos, quando convocou o grande · Con-.
gresso Inter·nacional d_e Tacubaya.
2. Começavam par:1 a gloria de Bolivar, portanto, as amarguras que quasi sempre as glorias
custam. La Mar foi desastrado, levantando logo a
veiha questão impertinente da posse ·de Guayaquil. Chegou a tentar dirimil-a pela força. M~s
derrotado, desvaleu e teve de emigrar. SubstJtuiu-o o general Gamarra, e as desord~ns atorÍllentaram o Perú. Os f~deralistas agitavam-se
em todo o paiz, protestanc~o contra a anormalidade
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ela situaç ão politica, e recla mand o a eleição de
novo presidente. Para aggra var os emba raços , o
general Santa -Cruz , m·ais dicta dor do que o,. presidente da Bolívia, appar eceu, prete ndend o reconst ruir -o antig o Perú unido, fazen do-se chefe
ele uma só Conf edera ção. Dispo ndo de certo s élementos, invad e Santa -Cruz o Perú (em 1836 ) e
no meio ela . disco rdia reina nte, conse gue . realiz ar
o seu proje cto. lVIas os perua nos pedir am então · o
auxilio do Chile e em 1839 dissolvia-se a epnem era
Confe deraç ão Perú- Boliv iana, sendo Gam arra ele-.
'aclo de novo á presiclencia elo Perú. Dent ro em
pouco invad ia Gam arra por .sua vez a Boliv ia, sob
prete xto de repri mir novos movi ment os contr arias
á inclependencia elo Perú.
3. Mas Gam arra foi derro tado na batal ha ele
Ingav i, morr endo elle propr io na . acção ( 1841 ).
Passa ram-s e quatr o annos de levan tes e motit~s
contí nuos. Em 1845 foi eleito presi dente o gener al
O. Ramo n . Castilla, veter ano elas guerr as da separação , comp anhei ro de arma s de San Mart in. Era
um homem liberal e bem inten ciona do. Adm inistrou com applauso dos partid os e fez um gove rno
prude nte e justic eiro. Term inou em 1851 o seu
mand ato sem ter que domi nar p1·onunâawâentos.
Em 1851 foi eleito Eche nique ; mas tão ma.l se ·
conduziu este, que em 1855 era expul so, assumindo Casti lla de novo o gover no, e dand o uma
Cons tituiç ão. O Pet:Ú ardia na guerr a civil, e Castilla teve de pôr em acção uma -energ ia extra ordinaria , conse guind o, por uma victo ria . defin itiva .
em Areq uipa, suffo car o movi ment o mais grave .
· 4. Em 1858. é Casti lla ·eleito presi dente constituci onal; convoca em segui da um Cong resso e
faz appro var uma nova Cons tituiç ão ( 1860 ). Em
1861, de accôr do com algun s .chef es ela vizin ha
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Rep.~tblica_, _tentou elle restaurar a Confederação
Peru-B~1hv1ana, mas improfkuam~n.te. Duranlte

esta .t~Ltima phase elo seu governo, teve Castilla
complicações com o Equador; as quae ti v eram
- termo depois do bloqueio ele Guayaquil pela esCast ill a prestou boTancles serviços
peruana,
qua:clra
.
'
a sua patna; e um que f ig ura entre os que são
m.ais gloriosos para o seu nome, é o ele haver abolido a escravidão. O paiz gosou cal ma até 1864
'
.
~
quando a Hespanha entendeu que devia faze r mão
ele fo.rça sobre as nações do Pacifico. Apesar ela
violencia com que o almirante h espanhol Nu fíez
se apoderou das ilhas Ch incha, o governo elo Perú .
foi forçado a sanar as complicações cedendo alguma cousa ás exigencias que lhe eram f eitas.
~· lVIas o patriotismo dos peruanos exaltouse e reclamou a clesaffronta dos brios naci onaes.
O presidente P ezet é apeé:Lclo e em seu lugàr assume a dictadura o general Prado, homem ener'gico
e d e grande préstigio. Não fo i possível evitár o
rompimento com a I-Iespanha: em princípios de
i866 a g uerra era declarada. A 2 de lVIai o, a esquadra inimiga se apresenta á vista ele Calláo. O
g·overno ·peruano cori.centra ali as suas fo rças, cliI~igidas pelo proprio ministro da g uerra. O combate foi empenhado com ardor descommunal; e
ao cabo de .algumas horas os na vi os hespanhoes se
põem ao largo, reconhecendo a impossibilidade ele
operar um desembarque. Passaran1-se algun·s mezes em paz. Os partidos, porém, Jogo recomeçaram as Jütas. Uma sublevação, concentrada em
Arequipa, derriba o presidente J::'rado, collocanclo
em seu lugar o general La Puerta. Cêrca de m~1
anno depois entrega este o poder ao general
Canseco.
<~
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6. Em Julho ele 1868 foi eleito presidente o
coronel Baita. Fez este uma boa administr ação,
procurand o melhorar as condições economica s e
reconstrui r a s finanças, já então em estado deplora vel. Esta va , porém, a terminar o seu mandato,
quando rompeu a fam osa insurreiçã o chamada
elos Guti errez ( 1872) elo nome dos seus chefes,
Thomas, S ilvestre e Marcellian o Guiüerrez . Estes
ambi ciosos, por um g olpe de sm:presa, apoderar am -se ela pessoa elo presidente , e D . ThoJ3;1as Gutierrez assume o mando ; mas apenas por quatro
dias, porque a · população ele Lima, indignada·, peg ou en1 armas, e nas ruas e praças ela cidade comba teu-se horrivelm ente: espectacul o que . ainda -se
clevia , ali ás, repetir ali , para vergonha ela civilizaçáo americana e cloloro.:;o ensinamen to elos peruanos. D esesperados, os Gutierrez assassinam covardement e o coronel Balt~. A justíça do povo
puniu-os f azendo enforcai-os na praça publica. E'
então nomeado Pardo presidente . O governo deste
só teve que suffocar a revolta ele Nicolas Piérola,
ao qual entreta nto, estava reservado um papel importante na historia elo Perú. O general Prado
succedeu em 1876 ao presidente Pardo. Em 1880,
invadido o P erú pelos chilenos, caem Lima e Calláo em poeclr destes. A paz custou aos peruanos a
perda ele parte ele seu t~ rritorio ao sul. - O Perú
parece que consolida afinal as suas instituiçõ es.
Sendo um povo J.aborio<>o e patriota, senhor de um
sól o· riquíssimo, só a ordem definitiva é a condição ele que dependem a sua prosperida de e gi·ancleza cot11o nação.
· 1. Des elos primeiros dias ela inclependencia,
ccmeçou a manifesta r--se uma certa rivalidade
entre o P~rú e o Alto-Perú . Já no Congresso ele·
Litmt, em 1825, profundas clivergencias tinham-
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se_ d~clo_ entre os_ rept~esentantes elas duas grandes
p1 ovmc1as. Aos desej os elos ·patriotas do Alt _
o
p ' .
eru_ JUntou-se a circ unsta ncia ele haverem prevalecido no Cong r esso os pr incipias .unitarios.
~as a preponclerancia élbsor vente elos peruanos
estabelece~t um comple~o antagoni sm o entre as
duas partes elo va sto pa iz : até que. cles illud iclo de
uma união impossivel. c.! it:ig ira m-se o a lto-pe ruanos ao LIBERTADOR) solicita ndo .a sua inte r venção. B éiJivar. qu e .reconheceu ju sta a causa d'aquell.es povos, e que além di sso esta\·a desgostoso
com os peruanos, incumb iu o seu Jogar-tenente,"
general Sucre, de fa v-or ecer a aspiração do A ltoP erú. Sucre f oi a .L a P az . e fez Jogo um a pr oclaÍ11ação, declarando fra nca mente que ali fô ra pa ra
r ealizar a inclepenclencia da prov incia (Fevereiro
ele 1825) . Em Junho reunia-se o Cong resso constituinte em Chiquisaca. o qual. a 24. proclamava
solennemente a completa separação elo A lto-Perú,
sob o nome de R EPUBLICA DE B ou vAR ( depois
BoLrvrA) em h onra elo L IBERTADOR. N o a rmo seguinte, o Congresso adaptava a ·c onstituição que ·
o LIBERTADOR tinha redig ido : substituia pelo de
S ucRE o nome de Chiquisaca e elegia presidente
vitalicio o glorioso vencedor de Ayacucho.
8. l\1as o general Sucre em breve desgostouse com as constantes desordens qw~ perturbavam
a Republica, e renunciOl: o seu alto pos-to ( 1828)
para dois annos depois vir a ser assassinado· p01:
um seu subalterno. S egLtiu-se um periodo ele quasr
completa anarchia, ao f im elo qtral · Santa-Cruz
o·a·lo·ou a-o poder ( 1829) operando uma vercla.
. I
o o
cleira reacção contra as icléas que tm1am tnumphado ·c om Sucre. Em 1836. o general SaritaCruz conseguiu engendrar a eph'emera CoN-
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FEDERAÇÃO PERú-BoÚVIAN;\ composta de tres
. estados, sendo elle PROTECTOR S u PREMO da nação.
Tornou-se Santa-Cruz. pelas suas velleiclades de
dominio, antipathico aos peruanos; e estes, com o
auxilio dos chilenos, derrotaram ( 1839) _o Protector, e desfizeram a Confederaçã o. Santa-Cruz
ref ugiou-se no Equador~ e dali insuflava os seus
particlarios contra o novo governo da Boli via. O
presidente Velasco viu-·se na contingencia de reclamar o auxili o do Ptrú. O general Ga.~parra,
ch efe desta Republica foi em pessoa á Bolívia;
mas a expedição cust o~t-lhe a vida na· batalha ele ·
Ingavi ( 1841). Entretanto, Velasco lográra consolidar o seu governo, e em 1844 o transmittia a
Ballivian. Em 1848, a insurreição parte do seio
mesmo elo governo, e o ministro Belzú assume a
dictaclura. Segqem-se alguns annos ele desordei1s.
9. Em 1855 é elevado á presidencia o gene- ·
ral Córdoba, mas as situações continuari1 a ser
instaveis. Tentando um esforço cfe conciliação, os
chef es políticos ent-regam o governo a um civil, o
Dr. Linares. Este, porém, sustentou-se pouco
tempo, e . um Conselho Executivo passou a exercer a autoridade suprema. O novo governo mostrou-se inexoravel com os partidarios dos ultimas
presidentes, reprimindo com rigor · excessivo os
pronuu.ciam·z;ientos e as desastradas sublevações
com que tentavam reconquistar o poder. Só num
dia fôram degoladas ceeto e tantas pessoas do
povo nas praças de La Paz. O general Córdoba, e
outros muitos militares fôram fuzilados.. Em
1862, reuniu-se a Convenção, mas · esta nada
poucle fazer no sentido de organizar clefinitivamerite a Republica: apenas elegeu clictador o g-eneral · Acha. Este reagiu contra os e~altados, e
te.ve occasião ele punir o~ res_ponsaveis p~los mas-
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ele 1861. · E~ 111 . 18-o
1 ~ dá-se a guerra contra
0
C:hile. Parece qu~ mfehzmente não se encerrou
·
·
na
.amda a phase das desordens
v1c1a c1aque 11e
c
. .
b_
n ? I e povo, um elos prllnen·os a dar ' nos principws elo :ecu_lo passado, o gr ito de rebellião contra
o cles·potismo colonial.
· ~acres

CAPITULO LXXlX

Çolombia.. -

\

Vene::: uela.. -

Equ.a.doT .

. 1. Já ·dissemos que eri.1 Cucuta se reuniu a 6
ele l\I.Iaio ele 1821 o Congresso qLte devia di scutir
e approvar uma Constituição para a Republica ele
Colombia. Fo'i estabelecida a capital· mi c"iclàde ele
Santa Fé de Bogotá.· Boli var fo i nomeado preside_nte, e Santancler vice-presidente. Quando em
. 1823 partiu· aquelle em soccorro elos peruanos, ficdu Santancler á testa elo governo. As constantes
perturbações e os embar2.ços que assoberbavam 'a
seu· Jogar-tenente apresséiram a volta ele Bolivar. .
Chegava elle á sua patria cobert<::J ele gloria. depois
de haver feito a independencia dos povos vizinhos,
e creaclo no continente mais duas Republicas. FiZera tambem a incorporação elo Equador na Colambia. Esta era a obra ele que mais se ufanava
o grande defensor elos povos americanos; e de
factó a Colombia parecia ter nascido grande ..das
lutas ela independencia. Infelizmente, ao sahir elo
despotismo colonial para o regimen ela liberdade,
arJuelle nobre povo tinha que desvairar por longo
tempo, até que se affeiçoasse aos novos processos
o·eraes decorrentes ela sua . soberania politica.
2 • .Desde que se começou a clàr fórma ás ins:::.
tituições, já se poderia rÍ1esmo. prognosticai· con~o
seria insubsistente a ob<·a de Bolivar. A tendenc1a
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bem assignalad a dos americano s para o systema
federativo já andava ém antagonis mo com os
principio? dominante s da política do LIBERTAD OR.
A lé111 disso, os povos reunidos por elle sob uma
unica autoridade suprema já haviam fori11aqo capitanias · ou províncias , cada ·qual com a sua aucliencia e o seu governo á parte; ·.e si bem que obedecendo ao vice-rei, e.ssas províncias não .esqueciam nunca que em tfltima instancia · aindà lhes
fica va, como recurso, o p-oder soberano da,,.metropole. Ago ra separadas , o seu primeiro pensamen to
era accentuar , com todas as .vantagens da independencia , o regimen ele autonomia que era nat ural na nova situação que se tinham creado.
Acresce que este pensamen to dm:ninava de tal
medo os pClJtri otas das províncias , . que· á medida
custa de seus proprios e~f_orços~ conc!ue iam,
quistando a sonhada separação , tambem se iam
çrganizan do administr ativa e politicame nte. Antes mesmo de reunir-se o Congresso de Cucuta, já
Venezuela , Nova-Gra nada e Quito tinham, cada
qual, sua Constituiç ão.
3. Ora, a lei fundamen tal · que Bolivar tinha
redigido e que queria impôr aos diversos povos
que libertára,. estabelecia uma republica unitaria.
com · excessiva con·centr~ção ele poderes e ele competencias exclusivas , tar.to na esi)hera politica,
como- em materia de administr ação. Emquanto o
pr-cprio Bolivar esteve , na suprema direcção dos
negocies, poude amparar a sua obra; mas desde
que elle .se afastou · do poder, as complicações fôram crescendo , até determina rem · o desmoron amento do edifício. Elle proprio teve, durante todo
o seu período de governo, de lutar com enormes
embaraços , conjurado s á custa elo seu presti'gio
incontrast avel. Em 1826 foi reeleito Bolivar. O
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seu esp irit o vio len to c au tor ita
rio cre ava em tor no
do seu go ver no opp osi çõe s e
ocli os cad a vez ma is
pro fun do s, em co ntr aste com
a obedie nci a incondic ion al da ma ior ia. H ouv e
me sm o num et'osos
pro nun cià 11Ú ent os) e· até
ten tat iva s ele ass ass ini o
co ntr a elle . Em 1828, em con
seq uen cia · de um a
sed içã o em que fig ura va m mu
ito s dos seu s ant igo s off ici aes e o pro pri o Sa
nta nd er , remmci ou
elle o po der ; ma s o Co ng re§
so ree leg eu-o.
4. 1E ntã o, os opposicio ni sta
s r eun ira m em
Oc afí a un ia Co nv enç ão ( 182
8) : e qu ize ram . ou
ad ap tar a fór ma fed era tiv a,
ou log o a sep ara ção
com ple ta da s an tig as cap ita
nias. Pa ra salvar a
un ida de ela Co lom bia , >) LIB ERT
ADOR não tre pid ou
ent ão em ass um ir a dic tad ura
. O desesp ero elos
fed era lis tas toc ou ao ext rem
o ele int ens idade, e
um a -c-onspiração se fo rm ou
con tra a pro pri a pessoa de Bo liv ar. Qs con spi rad
ore s o sur prehen deram em seu pal aci o ao:; gri tos
ele nw 1'te ao tyr an 11-0 ! 1\IIas, sem qu ebr
a de ani mo , Boli var con seg ue
esc apa r-s e ; e incita nd o as tro
pas , debella o movime nto . Em 1829, a pol itic a
r eaccionar ia de La
Ma r, pre sid ent e do P erú , qui
z aff ron tar ao LrBERTADOR1 e des tru i r o seu
pre sti gio , aba lan çan do- se a pô r em con tro ver sia a
pos se de Guaya9-uil.
Ma nd ou La Ma r um a exp edi
ção con tra o die tado r da Co lom bia ; ma s o des
tro ço completo deste
cor po de exe rci to em Ta rqu
i (em Fe ver eir o ele
18 29 ) poz fim ao con flic to.
. . .
5. Bo liv ar, vic tor ios o con tra
mt mt gos · extei:no s, ·co nti nu ava ent ret ant o a
]~ttar CQ~n os pa rti dos. Ta mb em se achavcl elle
enf erm o, clesammad_o
e clesrrcstoso com seu s com pat
rio tas . Lo go depois
da gt~erra com o Pe rú, ~leu-s
e a rev olt a do coron~~
Co rdo ba, fac ilm ent e su:tf.ocad
a .. A rev olt a de C01
cloba, po rém , tev e ech o em va
no s dep art am ent os. _
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Em Antioc hia; o legenclario 'Paez levant a a bandeV J ra ela separaÇão ele Venez uela, e logo depois o ge:.
neral Florez declar a Quito . indepe ndente . Era b
desmo ronam ento da vasta constr ucção em que empregár a Boliva r o rnelho r dos seus esforç os. Desillucliclo, o LIBERJ:ADOR é:banclona o poder a 20 de
J aneiro ele 1830, e desta vez irrevog avelme nte. O
Congr esso votou solen::fe mensa gem ele approv ação ele seus actos, e ele reconh ecimen to ·pelos serviços P.restaclos á patria, confer indo-lh e ainda o
nov-o titulo de PRI:MEIRo CIDADÃo DA CoL9MBIA.
Esta mensa gem f oi acomp anhada de um decret o
institu indo em fav or ele Boliva r uma pensão vi~a
licia . o grande patrio ta americ ano, typo singul ar
talvez na propri a histori a do mundo , retirou -se
pa ra a sua casa de campo , longe de Bogot á, e ali
fall eceu logo depois. ·
6. A grande Repub lica ele c ·olà.m bia 'tinha
clesappareciclo. O ultimo qne figuro u como seu
presid ente f oi D . Joaqui m Mosqu era, o qual nem
pensou em susten tar a unidad e nacion al. Em vez
ele Colom bia, portan to, appare ciam entre as nações da Ameri ca as tre::; Repub licas : de NOVAGRANADf\ de VENEzUELA e do EQUADOR,. A evolução polític a operad a nos novos Estado s sobera nos . tem tido o mesmo caract er que revest iu no
Mexic o e em geral em todas as Repub licas néolatinas ela Ameri ca: o espírit o de refórm a encontra-se com a tradiçã o anti-li beral; e a nature za elos
.proce ssos a que recorr em uns, a fórma ele resistencia em que outros ficam - produz em essa intermin a vel série de conflic tos que não cessam
emqua nto_ não se ·appro ximam os dois partid os: o
quê natura lmente só se realiza no dia em que ambos (como no Mexi co ·e no Chile por exemp lo) se
resolve m a ceder algum a coisa um ao outro, sa-
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h indo · do

terreno . escabroso do . radicalism o absoluto para
o terreno ela moderação e ela transigeücia.
7. A. N ovA GRANADA conservou em Bogotá
a sua caprtal, e. U1:1 _Congresso ali reunido promulgou-a Consüturçao ela R epubi ica sobr e moldes
federativos. Passaram-se alguns annos ele paz até
1840. Nesta época. os con ervaclàr es reao·iram
por mei o ele insu rreição ; e uma guerra civilmed?nha. assolou o paiz at é 1843. termina ndo pela
vrctor!'ê:l elo governo libera l. Em 185 1 c em 1854
Constituição ia
oc~orreram novos · levantes.
seúdo constantemente r ef ormada e sempre ~10 sentido leberal e dem ocraticc , e hoje é um a ela ma is
livres ela A merica. U m elos presiden tes que mais
serviços prestaram á consolidação das instituições, foi o general L~pez ( 1851-1855 ) . D epois
de suffocar um m ovimento dos conservadores,
realizou Lopez importantes refo rmas. taes como
a abolição da escra vicl.io e ela pena ele morte por
delictos políticos; a ela instituição do jury. a ela
liberdade de imprensa, a ela abolição dos dizimas,
etc. Em ·1858 levantara;n-se ainda os copservadores CQnt{-a a ordem constitucional; ti1as o governo
triumphou cabalmente; e então, reconsti.tuiu -~e . a
Republica federativa sob o n ome ele EsTADos
UNIDOS DA CoLOMBIA) ét qual parece que se encaminha resolutamente para a viela riormal.
8. Em. VENEZUELA) Paez foi eleito' presidente e teve. loo·o c1ue ver contra si levantados os
I
. l
o
'
~ c e goCompletado o seu . penoc
conservadores.
verno, o velho veterano ela inclepenclencta p~s
sou-o a· seu successor, e ficou á frente de ~xerctto
inutilizando todas as macliinações e movt~nent~s
elos reaccionarios. Substituíram-se na pres1clencta
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até 1838 os generaes Vargas e Soublette, durante
cujas administra ções não cessàram as revoltas.
Em 1839 Paez assume de novo o governo, e até.
1847 não se repetiram as desordens . Em 1848 .
triumphar am os conservad ores e depois ele haverem dominado algumas sublevações, decretaram em 1858 uma Constituiç ão unitaria. Os liberaes, porém. continuara m cada vez mais agitados e insubmissos, até que em 1880 galgaram ao
poder, decretand o ·enl seguida ( 1881) a Constitui- ção federal. Venez uela é uma das Republi~s que
mais promettem na A:11erica elo Sul.
9. A antiga capitania geral ele Qüíto já tinha
a contra gosto entrado na grande Confedera ção
ela Colombia. Assim qu~ se retirou B olivar do go- '
vcrn o. em 1830, separaram -se os antigos departamentos, para constituíre m uma Republica á
parte. sob o nome ele EQUADOR, tendo como capital a cidade de Quito. Nesse · mesmo anno, o
Congresso votou a Constituiç ão; e o general Florez fo i eleito presidente : - A Elorez succecleu Rocafuer te em 1835. Em 1839 fez -se uma reacção
conser vadora: Florez reconquis ta o poder, e uma '
nova Constituiç ão é decretada . Mas em 1845 os
liberaes sublevam- se, apoderam -se do governo e
uma Convençã o restabcit·ce os principias ele 1830,
decretand o um novo pacto. Seguem-s e porém,
- muitas desordens , até que o g·eneral Urbina se eleclara dictador, ele accôrclo com o Congresso de
Guayaquil. Urbina é eleito depois presidente
consti-tucional, e em 1856 passa o governo a seu
legitimo sucessor. o genrral Robles, depois ele haver suff ceado mach inações elos conservad ores,
para o que teve de · desterrar · 6 general Florez .
. Estes, porém, não descc.lnsam , .e em 1860 galgam
ele novo ao poder. chamam Florez e orgamzam
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fortement~ a dictadura . de Garcia IVIore~:o. En-

tretanto, e per~ittido esperar que 0 espiritv liberal venha a tnumphar def initi vamente.
CAPITULO LXXX

1. O Bra::,·il
1. Este período da hi storia braz il eira é uma
vh:a clemonstr~ção ele como f oi in sufficjente aqui
a mcle:)endencJa ( nas co_ncli ções em que se real\zára) para satisfazer o espírito libera l que caracterizou a revolução americana. Assegurada
materiahi1ente a separação, c ideal que agitá ra os
· brazileirc s, e produzira o movim ento liber tador,
continuou a ser affirmado inclefessamente. A lém
do processo falso que ~e · preferiu. aceitando a
emancipação como um arranjo clynastico, duas
causas accidentaes concorreram para to rnarem-se
·anarchizados os primeiros annos elo imperio : o
q.utoritari ~~rno ele D. Pech'o I. e o predomínio elos
Anclradas. D. P eclro não hesitou em aceitar o
' repto que lhe lançara o esp írito liberal. assumindo.
francamente uma attitucle ele abe rta resistencia.
Perseguiu, portanto, os chefes ma is nota veis, de-.
portando a uns e obrigando outros a fugir para o
estrano:eiro.
Nas medidas rigo rosas, a inclole
b
..
absolutista do imperado r encont rava-se, a pnnc1- ·
pio, com a política elos A nclradas.
2. Eri1 principias ele Abril ele 1823. o ,animo
publico revelava uma g ra nde_ ancieclade !)elos
a:contecimentos que se prenunCiavam. No cba 3
de Maio · a · Assembléa constituinte era solennemente in~tallada. E~ provavel ·que o proprio D. Pedro não se apercebesse ela situação que se ia crean-.
do. Como homens de partido, os Anclradas estél:-

,.
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-vam com a corôa emqua nto era precizo concre ti- ·
~ar elementos para a organi zação de um govern o
f é rtc c desassombra do; mas D. Pedro esquec ia-se
de qu e os Andra das eram afinal' americ anos, e
eram os mesmos homen s que no seio das côrtes
portug uezas. tinham feito troar a palavr a nova, a
vibran te e temero sa voz ela nova potesta de que se
erguia . Desde que firmar am o seu pres.tigiO, a
g rand e causa nacional. avassa ladora e suprem a,
passav a a pôl-os em collisã c com as tenden cias elo
impera dor. Divo rciados dos intuito s ele D. J>edro ,
demi ttem-se d o mini sterio j c sé Bonifa cio e Martim F ra nci sco. e vão cem Ai1tcnio Carlos e ou!T(JS . dirig ir a f ormicla vel campa nha que se lev~m. t·a ccmtra a 'polític a imperi al.
3. Assum iu propo;·ções ele um · franco r ompiment o ou ele uma verdad eira r evolúç ão ·a
a tti.tude elos liberae s, cem o projec to de Consti tuição que Antonio Carlos aprese ntára. P or esse
proj"ec to. o govern o que se· organi zava ia ser quasi
tlm govern o r epublicano. ténclo ·um chefe com o
t itul o de impera dor. D. Pedro então compi·ehendeu que a tempes tade ia desenc adeai·- se. Com a
agitaç ão ela Consti tuinte exacer bavam -se os animas, sobretu do entre portug uezes e brazilei1::'JS,
estimu lados pela attitucle agg1:es siva da impren sa
oppcsi cionist a em relação acs pFimei ros. . Os tumultos q'ue se deram durant e a pri1pe ira quinze na
'cre N ovemb ro ( 1823) cbrigar am o presid ente da
A ssembl éa a suspen der inclefii1idamente a sessão ,
e o minist erio. sem prestig io para conjur ar os embaraço s, f oi substit uído. Ao n1esmo tempo , D. Pecli-c assum iu resolut amente a direcçã o do diffici l
momen to,· e tratou de · reunir tropas afim de af-:
-fronta r ~s furias que se despre ndiam. Ao saber
·das disposições que tomav a o impera dor, a AsHISTORIA DA AMERICA

...
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semblé a reabriu -se, e declara ndo-se em sessão
perma~1:nte, reclam ou explica ções do mi nisterio .
O esp1nto ~ub~co havia chegad o a um t~l g ra u·
de super-e xCitaça o, que o g overno se mostra va vacillante e sem expedie nte para resolve r a crise .
. . ~· Mas D. _Pedro não h esitou a nt_e as r esponsabilid ades que Ia chamar a si ; e a 12 el e Novem bro decreta va a di ssolu ção ela Constit uinte. e fazia prende r e deporta r os mais violent os dos chefes
liberae s. Em seguida . nom eou um Conselh o ci'Estado: óe dez membr os, dando- lh e a in cumben cia
especia l de redigir uma Constit uição. E m poucos
dias estava formul ad o o pacto p olítico que o im perado r ia decreta r , muito á semelha nÇa ela r ecente Constit uição portug ueza; e a 2"5 ~le lVIarço
de 1824 era com enthus iasm o jurado na capital
elo imper-io e nas provínc ias. E' de justiça di zer -se
que na Constit uição outorg ada, D. Pedro transigia o mais que lhe .era possíve l com o espírito nacional. A influen cia ela Revolu ção France za já se
· tinha fei,t o sentir por toda parte, mas sobretucl0
na Americ a, onde a a u sencia de tradições facilitava a victori a elos grande s princip ias ele 93. A
par ele disposi ções altamente con servado ras. pois,
figurav am ~1a carta constitu cional ele 1824 preceitos salutar es ele liberali smo.
5. J\1as os aq)ntec im entos occorriclos no Rio
de Janeiro t iveram logo repercu ssão nas pr o~ in,
cías · e a aUitucl e autorit aria e absorve nte elo 1111per;clo r impres sionou muito mal o. partido adiantado,· princip alment e em a lguns pontos d ~ norte.
onde as icléas 1:epubli canas faziam progres so aJar mante. R.ebent ou ainda uma vez em Pernam bucQ
a rebelliã o, e no sentido françament~ republi cano.
Cypria no José Barata ele A lmeida. um elos chefes .
mais enthusi astas. insi.tflo u .os animos contra a
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poEtica imperial, e conseguiu que o presidente . da
junta governativa daquella província, Manoel de
Carvalho Paes Andrade, se recusasse a passar
o governo a Francisco Paes Barreto, nomeado
Presidente por carta imperial . Entendendo-se
com outros chefes das províncias ela Parahyba, do
Ri-o Grande do Norte e do Ceará, Paes ele Andrade proclamou a 2 ele Julho ( 1824) a CoNFEDERAçÃo Do EQUADoR. O grande erro "deste m ovimento consistiu em ter-se procurado estendel-o a oul:ras
províncias, em vez de apparelhar meios c..~ sustentai-o materialmente em Pernambuco .
6. O que acontecei.l, portanto, foi que o governo imperial .suffocou facilmente a . revolução
no seu nascedouro. Seguiram-se as mais atrozes
perseguições a todos os implicados: numerosas famílias cobriram-se de luto, e muitos chefes repu- ·
blicanos, desillucliclos, submetteram-se,· como sendo esse o unico meio ele salvação. Entretanto, nem
por isso o ideal republicano succumbia ás defecções e aos desastres. D. Pedro, passado o perioclo ele enthusiasmo pela inclepenclencia, perdia a
popularidade; as lutas elos partidos, os descontentamentos ela força armada, as más condições elas
finanças, etc .. 'complicavam sériamente a situaÇão
elos negocias. No Maranhão, na Bahia, na Cisplatina, em Pernambuco ~utra vez, logo em Minas
Geraes, os embaraços cresciam ele fórma assustadora. e na propria capital elo imperio, os motins
repetiam-se, devidos principalmente á animosidade
que augmentava entre brazil~iros e portuguezes
(havendo estes .tomado o partido de D. Pedro). O
imperador procurava com solicitude aplainar as
difficuldacles, indo pessoalmente entender-se com
os chefes, dando manifestos patrioticos, ou recorrendo á força; mas tudo inutilmente.
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7. A exacerbação popular no Rio de J aneiro
tornara-se intensíssima no momento em que 0 impera_d?r, p_arecenclo affrontal· os liberaes, demitte
o n~~msteno~ e ch~ma para o g over!1o . (a 5 ele
Ab11l de 18J 1) somente alguns aulicos com quem
a sua · causa pessoal poderia contar na tremenda
conjunctura em que se encontrava. O povo re-.
une-se tumultuariamente no Campo ele Sant' Anna . e cl'ali envià-se ao Paço uma commi ssão. para
pedir ao imperador a reintegração dos a nt igos ministr o~ D. Pedro não accedeu, e o povo continuou
1;euniclo, at é que as tropas f ôram adherinclo ao
movimento. A propria guarda ele h onra elo imperador associou-se ás manifestações popu lares.
Durante todo o dia e a noite de 6 para 7, a multidão se agi.ta va na praça. Pela madrugada, corrêra a noticia ele q.ue D. Pedro tinha abdicado, e
ele facto, ás 5 horas ela manhã era lido ao povo,
no meio do pasmo de un s e c enthusiasmo ele outros, o acto ele adicação. Nesse mesmo dia ( 7 ck
Abri l ele 1831) transportou-se o monarcha para
bordo ele um navio inglez, e clahi a dias retir~va-se
para a Europa.
8. A situação do paiz nem por isso tinha-se
tori1ado menos grave. Os exaltados ameaçavam
deixar a capital entregue á anarchia, quando alo·uns deputados e senadores deliberaram reunir · se
o
.
.
e nomear uma Reo·encia prov1sona, que tomas:?e
o
No oo·overno
- ao
. em ·nome do imperador menor. .
só na capital do imperio . se haviam dado ac o nte~Imentos de tanta gravidade; pois as mesmas t•.:-n ·
dencias dominavam os espíritos em toda parte-·
Na Bahia, em Minas-Geraes, no Pará, ~10 Mara nhão . no Ceará, em Pernambuco, repetiam-se os
m otins e os conflictos, mais ou menos exten?OS,
entre brazileiros e portuguezes. - Em ] ulho era
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eleita a Regencia permanente. Os descontentamentos elo povo e a insubordinação . . das tropas
crearam logo embaraços muito sérios ao governe,
.e a R egencia teve que assumir uma attitude
digna ela excepcional conjunctura em que se achava a nação. Pócle-se dizer que naquella época a
cidade do Riq ele Janeiro vi via num estado permanente ele desordens. Tres partidos principaes·, além
elos REPUBLICANos) exploravam a situação, · produzindo contínuos clisturbios: os IVIODERA:P-,OS1 os
LII3ERAES e OS RESTAURADORES fieis estes ultimos
a D. Pedro I, cuja volta esperavam, e chegando a
trabalhar por isso com e~forço até 1834, quando
falleceu o ex-imperador.
.
9. A 7 ele Abril de 1835 era o padre Diogo
Antonio Feijó eleito Regente do Imperio, nos ter- '
mos elo Acto Acldicional, recentemente promulgado. A regenc\a ele Feijó ( 1835-37) foi assignalacla por constarites cliscordias: e o acontecimento
mais notavel que se deu foi a erupção revolucionaria no· Rio Grande elo Sul. Emquanto lutava com
os formiclav.eis embaraços da sublevação elo Pará
e ela guerra temerosa elo sul. via-se o Regente a
braços com a mais desenf reacla opposição nas Camaras onde a facção moderada constituíra-se em
maioria-. Vendo que não podia manter-se no governo, a não lançar mão ele recursos excepcionaes;
0 padre Feijó prefer iu exonerar-se, entregando o
governo aos adversarios. Neste proposito, nomeou
ministro elo Imperio ao senador Pedro ele Araujo
Lima (depois. marquez ele O linda) e a 19 de Setembro ele 1837, _tomava este conta da Regencia
interinamente, como substituto coústítucional ele
Feijó. No anno seguinte (a 22 .ele Abril) era
Araujo Lima eleito Regente effectivo. O seu go1

'

o
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verno acalmou um pouco os ca111111 os na capr·t a1;
n~as. o mesmo não aconteceu em algumas provmclas.
CAPITULO LXXXI

2. -

O Brasz:l

1. Na maior parte das províncias, os Jiberaes
e os republicanos agitavam-se e produziam movimentos., que vinham sempre repercutir no centro
e vice-versa. Na Bahia, a tropa fraterniza com o
povo contra o presidente Souza Paraíso. Este é
deposto, e expulso ela capital, e assume o mando o ·
Dr. Sabino Vieira, elo qual tomou a sublevação o
nome ele Sa.binada. Os revoltosos proclai11am a
Repu.blica Ba.hiense)· mas, sem grandes elementos
de defesa, e sem contar com francas aclhesões,
mesmo nas outras localidades da província. tiveram ele ser esmagados quatro mezes depois. perecendo na luta para mais de 600 patriotas. Nem
bem acabava ele. ser suffoca.cJa a revolta· elos republ~canos na Bahia, já no Maranhão se levan ·
tavam os liberaes ( 1838). Este movimento só foi
supplari.tado em fins ele 1840. pelo coronel Lima
e Silva (mais tarde ·duque ele Caxias ).
2. Os successos da revolução no Rio · Grande do Sul é que alarmavam a~nda mais a Regencia. Bento Gonçalves;· o glorioso caudilho, tinha
conseguido evadir-se do forte em que se achava
preso, na Bahia, e ele novo punh.a-se ~m ca.n;p_?-nha em quanto Cana varro extencha · a ms:u-rei~ao
para o norte até S. Catharina. Os revo1u~wmt.~·ios
eram poderosame nte auxiliados ·por <?anbald_l, o
famoso heróe que tão notavel papel tmha ele represent~r mais tarde em sua pa~ria. A guerra j:í.
durava havia cinco annos, contando com grandes
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elementos, ante os quaes ·pareciam impotentés as 1
armas elo imperio. E não eram somente as difiiculclacles : provenientes da revolução rio-granclens~ que assoberbavam o governo: a luta dos partJ.clcs. no parlamento e na imprensa, aggravavam
extraordinariamente a situação. E tão ·complicaelos ficaram os negocias, que os opposicionistas
chegaram a agitar e a const;:guir quas·i revolucionariamente a maioridade elo impei·aclor antes da
epoca marcada pela Constituição (23 d~ Julho
ele 1840).
·
. .,
3. O novo reinado iniciou-se sob o~ melhores
auspícios. Procurou-se conciliar os animas: o
governo dirigiu · um manifesto aos rio-grandenses, e concedeu uma amnistia gei-al a todos os
criminosos políticos. Mandou-se um emissario a.o
Rio-Gt'ande, e emp_enharam-se esforços extremos
para pôr fim ao vasto confl.icto que ameaçava
desde muito a estabilidade elas instituições. ·Mas teclas as n1ecliclas fôram insufficientes, e a guerra civil continuou com intensidade assustadora. - Ao
mesmo. tempo, alguns actos e reformas (como a
ela creação ou antes restauração elo Conselho
d'Estado) provocavam desgostos ef11 algumas
províncias ; desgostos que não tardaram . a con- ·
cretizar-se em protestos pelas. armas em S: Pauk
t em Minas ( 1842).
Coube ainda ao general
Lima e Silva· (já · barão 'ele Caxias) a tarefa de
suffocar a sublevaçãq nas duas citadas províncias. Taes movimentos, a · succecler-se em pontos
afastados um· elo outro elo territorio nacional, sem
uma com)?inação ele' planos, e sem accôrdo entr~
os chefes, não faziam mais elo que ir amortecendo.
pelos desastres que determinavam, o que havia
ainda de viril e altiyc. no espírito liberal que tinha
feito a indepencleneia.
\

.
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4. O que poderi a á prime ira vista parece r um

para.d oxo não é sinão uma pura verdad e: a enorme extens ã9 territo ria l elo B razil , em tão flagra nte
des~ro porçao ce m o numer o ele habita ntes. foi
aqm . a causa princi pal ela inutili dade ele todos os
esf~rç cs .i)O~)ulares contra c poder. Só na capital
do tmpen o Impun ha-se a opiniã o public a, e só
aqui se faziam revolu ções viavei s e triump hantes.
Fóra; do Rio ele Janeir o, as resiste ncia e os protestos ü;olados contra procluziam sempr.e, isto é.
em .vez· ele alcanç arem o obj·ectivo que se visava ,
conve rtiam em n1ales ma is graves os mal es que
deviam ser elimin ados: e isto ao mesmo tempo que
iam fazend o com que os ma rtyres , cles illuclicl os. ficassem amand o · mais a resign ação elo que a luta ,
e sentiss em· pelas magna nimid ades piedos as que
descia m do throno o que, em outras condiç ões, só
sentiri am gosanc lo de uma libêrclade e ele um direito que fossem conqu istas legitim as e definit ivas
ela nação. E' assim que pouco a pouco a ordem
consti tucion al se ia estabe lecend o: as re voluções
tornar am-se menos freque ntes, o terren o em qtw
devia funcci onar o mecan ismo . elas institu ições
monar chicas se aplain ava. IVIas que isso não era
norma l e que era antes uma especie do que pode riamo s chama r uma reildiç ~o elo espírit o americ ano nesta parte do contin ente. o · futuro devia ele. monst rar.
5. Afina l os heroic os revolu cionar ias do Rio
'
'•
Grand e tambe m depuz eram as armas . Foi ai nci~J.
o barão de Caxia s o pacifi cador da altiva e glnriosa terra gauch a. - Mas logo em 1848, romJ~e
em pernam buco a . REVOLUÇÃO PRAIEI~A _. . a ~uy1.
frente se achav am os homen s de mats prest1g10
claquella ·gener osa e alevantcula p.rovin cia. Os insurgen tes atacam a capita l, cJepOlS de algUt)laS
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victorias ~lcançadas em outros pontos; mas fo0
ram r·epelhdos., soffrenclo ccmpleto destroço; . e
em Março elo anno seguinte, estava de todo suffocacla. - De 1851 a 1852, teve o governo imperial
c~e sus tent_ar uma guerra contra o tyranno de
Buen os-Atres, D. Manuel Rosas, cujas forças, ao
mando de Oribe, tinham estabelec'iclo o siti~ de
~tfonte vidéo. O general Caxias (já então Conde),
a frente ele 16.000 homens, apoiado pela esqúadra
sob o commando de Greenfell , invade o .Estado
Oriental, e dirigindo operações contra Oribe, de
accôrclo com Urquiza, derrota os sitiantes; e em .
seguida, uma columna elo exercito brazileiro vai
auxiliar os patriotas argentinos contra Rosas,
cctpo já se viu.
· . 6. No interior normalizava-se a situação elo
imperi o ; mas elo exterior vinham algumas complicações. Em 1862, a celebre questão Christie.
com a Inglaterra. pór causa ele exigencias infundadas elo ministro desta nação ; e em 1864, com o
governo elo Uruguai. O conflicto com os orientaes veio logo a aggravar-se por ter cla:clo . pretexto á insolita ' intervenção do dictador do Paraguai .. Solano Lopez desci~ muito que se preparava
para a sua temeraria política ele expansão externa: e aproveitou o primeiro motivo qu<; se lhe offereceu para assumir attitude aggressiva em re- ..
lação ao Brazil, a cujo gov·erno não demorou a
declarar guerra. Assim que declaroü a guerra,
quasi ele surpresa, fez Lopez inv~clir ~ . pr~'~in
cia ele Nlatto-Grosso . .O governo 11npenal vnt-se
realmente n):!ma situação embaraçosa. E' ele justiça dizer-se, pot~ém , que os hor~.1ens claquel~a época souberam agtr com rescluçao e energta. A .
guerra inesperada contribuiu para crear uma situação favoravel na p8litica interna: os brazi-
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leir~s, por un~ momento, como que esquecêram os
m?ti_vos de d1vergencia, para confrate rnizar ante
o m1migo ela patr.ia. O mar echal Osorio é investido elo co.mmanclo em chefe elo exercito e o chefe
de divisão Barroso assum e a elirecção elas f orças
navaes.
7.· Mas Lopez, com incrível auclacia. faz ia
tambem invadir immeeliatamente a prov in~ia argentina de Corrientes e a brazileira elo Rio Grande do $-ui. De sorte que, emquanto a esquadra travava nas aguas elo .Paraná a fa mosa batalha elo
Riachuelo, as forças ele terra tinham que bater
primeiro os invasores para assumir depois a offensiva. Em fins de 1865 rendiam-se os para.guayos em U i·uguaiana. e em Abril el o j nno seguinte transpunha Osorio o Passo. da Patria, emquanto por terra ia uma expedição em soccorro
de 1\IIatto-Grosso. Já o governo imperial havia
feito (em ·M aio) alliança com os governos argentino e oriental. O exercito alliaelo f oi então ele victoria em victc ria. Os mais brilhantes feitos dessa
guerra f oram: as victorias navaes elo R iachuelo
e de Humaytá; a de 24 ele 1\!Iaio. as ele Tuyuti e de
Itororó ; a entrada dos alliados em Assun11pção (a
5 ele Janeiro de 1869) . . O marechal Osorio .i. á tinha sido substituído pelo marquez de Cax ias e
este pelo Conde el'Eu,. o qual só teve _que pers~~
guir as ultimas forças elebandacl~s do chctador ate
Cerro-Corá, ·onde Lopez prefenu morrer a render-se (1 o de Março ele 1870).
8. Terminàda a guerra com o Paraguai, ' o
arande problema que preoccupou os espi ri tos no
Brazil foi o ela ·e mancipação elos escravos. Logo a
28 de Setembro do anno seguinte ( 1871) o not~
v.el estadista visconde elo Rio Branco ·consegtll_a
fazer p~ssar nas C amaras a le i c1ue declarava h-
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3Y5
do ao
vres os nasc itur os ele escr avas , · inst ituin
ele emancipação.
mesm ~ tem po um fund o especial
ame nte
O r egrmen mon arch ico pare cia defi nitiv
amen~o·
esta bele cido . Era tão regu lar o funccion
Ped ro II
elas inst ituiç ões, que o imp erad or D.
homen~
mai s inclinado ao estu do e ao convívio dos
cício ela
el e sciencia e elos litte rato s, elo que ao exer
ação
ccup
· maj estade, tinh a tido tempo e clespreo
Esta dos para faze r tres viag ens á Eur opa e aos
61S pou Un id os ela Am eric a elo ' Nor te. Ent reta nto,
am escos repu blic anos mili tant es qu.e ai·nd a tinh
algu mas
pera nça s. agit avam a prop agan da, em
Min as,
pro vínc ias prin cipa lme nte, como S. Pau lo,
esfo rços ,
Pern amb uco e Rio Gra nde do . Sul. Tae s
idos moporé m, pare ciam imrteis, pois os dois part
ar alte rnar chic os, que se hav iam _reduzido a gos
a gran de
nativam ente elo pod er, monopolizavam
mai oria ela op itiião nacioría·l.
a· 9. Não obst ante a regularjclacle· qua si mec
no
n-i
nica com que os dois part idos se reve zava
ar
uist
conq
ele
a
fain
gos o elo pod er, limi tando á
dos
ero
essa van tage m a actividacle elo mai or num
lica e fapolíticos, ia-s e creanclo uma opinião pub
o foi a
diss
zend o-se dio·n a ele trium pho s. A .pro va
de 188 8)
lei que aboliu a escr avid ão ( 13 de Mai o
já era
E
1}
(
.
vota da ·quas i revoluci onar iam ente
ao volt ar
tal a forç a das icléas, que o imp erad or.
ade de
da Eur opa em 1888. reconheceu a nece ssid
ral,
libe
tran sio· ir mai s fran cam ente com o espí rito
real izar
incm;1binclo o visconde de Our o Pre to de
ínci as.
prov
a oTancle refó npa da fede raçã o das
gran de
Es~e illus tre esta dist a. disp ond o de uma
con ta
dar
som ma de pres tigio . prep arav a-se para
clo por
da elev ada miss ão, qua ndo foi surprehencli
0

;nt~ do conse lho de minis tros).
(l) Sendo chefe do gover no ( presidc
Ohven ·a.
conse lheiro João Alfred o Corrê a de
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um m?vimento _militar a que se haviam associado
..
chefes. republicar1os . O mmtsteos
.
. · mars notavers
IIO teve rmpetos de resrstir, mas viu-se inteiramente abandonado e tolhido, porque todas as f orças armadas fraternizavam em torno do marechal
Deodor? ela Fonseca . A 15--de N ovembro de 1889
era, pors, proclamada a R E P U BLICA nos EsTADos
UNr?os. Do BRAZIL com ad hesão immediata e enthusrastrca de todas as prov íncias.
CAPIT U L O LXX XII

Ha-z:t,z: e S. · Don·ú11gos
1. Deixamos a Republica ele Haiti constituída UMA e INDIVISIVEL. J ean Pierre Boyer (f ilho ele um "f rancez e de uma negra ) eleito presidente por morte de Pétion, em ·1818. aproveitou-se
da victoria elos dominicanos para reunir tambem
sob sua autoridade a parte oriental ela ilha
( 1822). Já em 1820 extenclera elle até o norte o
seú domínio. Para captar a sympathia e a confiança elos habitantes ele S. Domingos, aboliu a
escravidão e fez diversas refórmas administrativas applaudidas por todos. Mas nelle nãq pod;a
menos que o patriotismo o p·r econceito de raça ; e
a sua política resentia-se ele uma preferencia declarada pelos homens de côr, e com isso inspir(m
suspeitas e afinal o descontentamento e a revolt<t
da população ele origem hespanhola. Os delegados
que elle deixou em S. Domingo.;;. ao_ retirar-~e
para Porto-Príncipe, concorrêram a_r;1da . n:a1s
var as animosidades que Ja exrsttam
!)ara ao-o-ra
bb
entrp negros e brancos. Tambem a Frànça riaO
deixou tempo a Boyer para que pudesse elle arrcgrar as causas no interior: em 18.25 uma esq na-
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rínc ipe fàdril ha apresento~-se dian te de Por to-P
s. Boy er
zenclo one.r ~sas unposiçõe,s aos haitiano
·los X: reteYe ele SUJeitar-se ás exigencias de Car
o-ou-se a
con heceu a. suz eran ia da Fra nça e obri
~)ag:ar uma mdemriização aos anti gos colo~1os prc.JUclrcaclos com as gue rras cjvis.
lida dt
2. De dia par a dia foi crescendo a riva
não soube
rntr e hait iano s e dominicanos. Boy er
: com remos t ra r-se sup erio r e isento de paix ões
a ·.vin gM f orm as e acto s imp erti nen tes começou
se fé:Zia en:.
se ela opposição que ao seu governo
otico sedesp
S. D omi ngos. Pou co a pouco se fez
com os emnho r da ilha ; e entã o. teve que luta r
tos f•)ram
bar aço s que sua imprevidencia e desacei·
conspii·acreanclo. Em S. D omi ngos urd iram -se
ular es
p"op
çôes con tra Boy er, e entr e os che fes
presttg!OEü,
. con tava -se um homem notavel e
con seg uiu
8,
D. J uan Fab io Dua rte, o qual er;1 ·183
patr ioti ca
org ani zar uma formidavel associação
ente do
(a Tn:nitan:a), con tra a política abs orv
ava -se con Hai ti. Mes mo em Por to-P rínc ipe tram
pro prio s
tra o des poti smo de Boyer, e da par te elos
( 184 3)
negros. Por fim, urna gera l sublevação
ume o
Ass
.
ooTiba Boy er a fug ir par a a Jam aica
por ém,
p~der o gen eral Charles Hér ard . Est~.. des trca
poh
sust ento u-se por pouco tem po: a sua
enta em
poti ca pro voco u logo um~ reacção . viol
gue rra
ele
o
gnt
o
. toda a ilha. "Na par te one ntal
des
rida
auto
foi a rest aura ção de S. Domingos. As
ucio nari os
hait iana s não pud eram .res istir : os revl
ela Rep ubl iorg aniz aram o gov erno independente
·
ca dominicana.
ou por algu m tem po. O gotinu
con
luta
3. A
os por divern o do· I-Iaiti fa:z inva dir S : Dom ing
tan a sou be
vers as vezes; mas o gen eral Ped ro San
con serv aman ter- se firm e; e apoiado nas clas ses
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do~·as cons titui u um gove rno forte . O presi dente

Her ar_d, do Hait i, foi subs tituíd o pelo general
Gue rner . o.que mai s bem cara cteri zava estas lutas era o oclio de raça. A popu lação bran ca ele São
Dom ingo s levav a a sua r epug nanc ia aos haiti anos até ·o extre mo ele pref erir a volta elo r eo·im en
colon ial, com pl ena submi ssão á Hesp anha. ; tudo
que fosse liga com os negr os elo Ha iti. E si n ~(· se
cons egui u a reinc orpo raçã o ele S. D omingo~ :~ns
dom íni os h espa nhoes ou mesmo á Fran ça, não
foi po~ falta de empenho solic ito e per seve rante
dos dom inica nos. Os gove rnos europeus n:1o se
resol viam a toma r o penoso enca rgo ele exer cer
sobe rania sobr e um povo tão disposto a con er·var- se livre á forç a ele arma s.
4. Por ahi se vê aind a que s·. D omin gos. na
ilha, repr esnt a a tradi ção colonial, as antig as classes privi legia das. os senhores de e crav os e os
com merc iante s ricos ; ao passo que na Republica
do Hait i, a famí lia negr a é d omin ante ; e g uard a,
no fund o da sua altiv ez her oica, a lemb ranç a ele
todo s os soffr imen tos e hum ilhações pass adas ,
disp osta semp re a enco ntrar -se com o orgulho
impe niten te dos bran cos num a long a comp etição,
da qual não ·se eleve duvi dar que saia o trium pho
defin itivo da raça afric ana, revig orad a sob o céo
da Ame rica. - Emb ora sepa rada s as duas parte s
ela ilha, a Repu blica ele Hait i nunc a perd eu ~le vista
·
o seu inten to ele form ar ali Lima só Repu bhca . Em
·
1847 assim que tomo u o gove rno elo Hait i. invadiu ~ oo-eneral Faus tino Sulu que a Repu hlica vi.
.
.
zinh a; mas enco ntrou uma rests
tenct a ener gtca e
foi obriob ·ado a renu ncia r os seus proje ctos.
.
.
.
5. Sulu que em segu ida proc lama -se Impe
rador do Hait i, sob o nom e de Faus tino I; corôa-~e
pom posa men te. cerca -se de num eros a côrte, crea
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..
. h att1ano
uma· nobreza,
o
. · e exerce sobre o PO\•O
. tenmai s completo despotismo . . Por Inu't
1 as vezes
. t'l1 t ou submetter. os dominicanos , n1as sempre mu
mente. Fau~tmo governou durante 10 annos, e ,
seus cle.svanos _a fmal produziram uma reaéção clemocratlca. O general Geffrarcl põe-se á frente ele
uma tremenda conspiração ( 1859) e Faustin•o
te ve ele f ugir para a Jamaica. Geffrard procuro~
r econ stituir o paiz ; mas tambem foi· logo clesanclanclo para o_ autoritatismo, quando nova revolução liberal o apeou. Ao cabo de muitas cle9tlrdens
'
em 1867, um Congresso reunido em ·Por.to'-Principe promulga uma Constituição republicana. Apesar das dissenções intestinas, o Haiti tem
prosperado muito, e ali promette a raça negra dar
um bom especimen ele povo.
6. S . Domingos esteve sempre sujeita á preponclerancia dos elementos hespanh'oes. O general
Santana, com indefectível valor. soube manter a
i nclepenclencia ela Republica contra os intuitos ele
:1bsorpção, tão reiteradamente manifestados, dos
negros elo Haiti. Apesar, porém, do gr.ancle prestigio ele que gosava, em· 1848 os animas exaltaram-se contra Santana. e este cedeu a presiclencia
a Jimenez, espírito mais liberal, mas sem a força
ele seu predecessor. No anno ·segu,inte. a ~nvasão
ela R epublica pelos haitianos recla:'mava ele · novo
os esforÇos ele Santana, e tendo este alcançado
triumphar contra a obstinada tentativa ele Suluque. assumiu a clictadura. Em 1849 foi eleito presidente 0 geileral Paez, a quem Santana substituiu
em 1852. Durante todo es-te tempo. a guet'ra com
Haiti ·trazia ~onstantemente alarmados os do0
minicanos. As invasões repetidas elo ·seu territorio
. e os excessos que os inimigos commettiam torna-
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vam imi)ossivel a cont inua ção de semelha
nte estado de caus as.
7~ Qua ndo assu miu o o·overno em
1852. cuidou Sàn tana ele obte r ao men os o protecto
raclo da
Hes pan ha, a ver si assim pun ha a R epub
lica a
salv o das inve stid as elos tem erosos vizi nho
. Par a
isso foi envi ado a Mad rid o gen eral IVIel
l a: mas
este nad a con segu iu, e os dom inic ano ti\·e
ram ele
r·esi gnar -se. E m 1853 r eun iu-s e um Con
gresso
em S. Dom ingos, e em 1854 r ef und ia- e
a Con st·ituiçã~ da , Rep ubli ca, deli bera ndo
-se conf iar o
pod er a San tana por oito ann c . Sem desi
lludir-se
· elos seus proj ecto s, con tinu ou San tana a
empenha r-se pela ann exaç ão á anti ga 111et rop
le, até
que coriseg-uiu pôr- se em rela çõe ·com o entã
o govern ado r gera l. de Cub a, D . F ranc isco Selrano
( mai s tard e duq ue ele la T orre ). Este f avo
receu
as pret ençõ es de San tana , e o gov erno hesp
anho l
reso lveu -se a ace1tar a proposta que tão insis
tentem ente se lhe fazi a.·
8. O gov erno hesp anh ol não tinh a apro
veit aelo as liçõe s bem dura s que .lhe hav iam offe
reci do
toda s as anti gas colo nias : assi m que se real
izou a
r einccrpo raçã o ele S. D omi ngo s,. com eçot1 a
resta~
belecer appa~·at osam ente todo o regi men- colo
nial :
inun dou o pa-iz de sold ados , ele pad res e de
f unccion ario s de t0da ordem. Con side rou- se
S. Do- .
min g·os com o 'um a simples fe itor ia, sem
dire ito
siqu er a faze r-se repr esen tar nas côrt es
de Madrid . E' ocio so dize r que com tudo isso não
desagrad ava a Hes pan ha as classes clon~inantes
· . da
antig-a Rep ubli ca, pois que essa s clas ses se
sent1a1:1
favo reci da s: a sua sitLlação mel horá ra; o~
ant~
gos pri vileg-ios eram r esta urad os; - o~ prop nos
litar es tinh am seus post os reco nhec idos, e
mui tos
com accesso, ·entre este s o prop rio faut or
.ela an-
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ne xa çã o, Sant~na, ga lar
do ad o, alé m ele tu do,
co m
alt o tit ul o ho no rif ico .
Er;:~ a hi sto ri a co mm
um da
so cie da de am eri ca na qu
e ali se de se nr ola ·. a ,
ca ra cte ri za da ,pela lu ta ela
s ve lha s tra diç õe s eu
ro - .
pé as co m ~ esp íri to no
vo qü e se ergui9- no
co
nün ente.
9. Em . pouc os mezes
os do mi nic an os cle sil lucliam-se elo r ec ur so ela
~tnn exação; e a pr ov
a ca ba l
qu e tir av a m co nvencia
_-os de qu e er a pr de ri
ve l a
co nti ngcn cia. em que
os pu nh a a v izinhanç
a~
do
Ha iti , a tod a aq uella
mi se ria a qu e os s ub
mé ttié'a int ole ra vel do mi na çã
o h es pa nh ola . E m
18 63
romp ia a g uerra : os
in su rre cto s decla ra ra m
qu e
nã o ab a nd on ari am as
ar ma s a nte s de ha ve
re
m
r econqui sta do a pe rd ida
ind ep encle nc ia . O go ve
rno de He sp a nh a -esfo r
ço u-se po r a ss egur ar
de
finit i va me nte a posse cl'a
qu ella pr es a qu_e lhe ca
hi ra
ele novo na s mã os ; ma s
em 18 65 as Cô r tes ele
M adr id de cre tar am a ev ac
ua çã o.
a R ep ub lic a D omini ca na recon stit uiu -se
. O Ha i.t i co nt in uu a
a
pr etend er a uni f ica çã o
pol,it ica ela ilh a ; e é
pr
o
va vel qu e af inal se ja
es sa idé a r ea liz ad a, nã
o só
po rq ue co ns ult a ao s i;1
ter es se s da na cio na lid
ad e.
como po rq ue a ra ça ne
gr a as su me um a gr an
de
pr op oncle ran cia na ilh
a.

e

C1\ PIT UL O LX X.. '(Jl
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Progn ostico dos destino
s do No <Jo-111undo
1. Os pr im ei r os po voad
or es ela Am er ica er am
ho mens qu e pa ssa va m
elas mi se ria s elo ve lh o
de spo tismo occiclental pa ra
un1a te rra vi rg em , be
lla
e va sta·, qu e lhe of fe rec
ia a ab as taü ça
a
lib
er
dade. Se pa rad os , po r n1
ilh are s ele leg ua s de Oc
ea no, da pa tt· ia ma dr as ta,
os im mi gr an tes ., qu ae
HISTORIA DA AME
s fo ...
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ragidos da desgraça, vinham aqui r esfoleo·ar éla
tremenda servidão feudal , escapas a todas o a s tvrannias, já como qu e r estituídos a si m esmos. - e
habilitado s a faz er pelo trabalho qu a nl o as n~ u 
nificencia s de uma natureza fecunda o Fferccem :'t
actividade e a o esforço do h om clll. l '.m breve. :n
patria nova, risonha e gener osa. o irnmigr::!.n te
·acostumo u-se a ser livre e a se r clig-nu. 1V[ai · elo
que isso : o sent im ento ·upr em , qu e . o domin ou.
determina ndo-lh e toda a u bsequenLe ori ntação
mo1~--t1 e politica, fo i um grande amor. mi xt·J ele
r econhecim ento e ele o rg ulh o, pela t erra abençoada, pela natureza prodig iosa . pelo céu e pelos
·_ares deste outro mundo, tão g ra nd e e tão sad io,
onde a vida se lhe r en ovou como num segundo
nascimen to .
. 2. As metropole s européas, logo que estabeleceram a ad mini stração colonia l nos di ve r sos paize~ da America, · puzer am-se, m a is otl menos. em
collisão com a nova ordem mora l que a qui se f undava. ·com o polvos en orm es, as nações que partilharam o continent e, para cá extenclera m os seus
t.entaculo s .insaciave is, e primeiro que tud o cuidaram de sugar em largas f ontes a se iva inexgotavel d o N ovo-lVIund o. Para isso mesmo é que foi
necessario trasladar pa ra a qui todo o truculento
m ecanismo que a força , numa longa g-estação secular, havia engendra do, para exhau rir os povos,
e dominand o-lhes a conscienc ia d.e tal modo que
elles não se chegavam a aperceber bem clistinctamente da sua miseria. Vieram, portanto, para a
America os . privilegia dos, os systemas tributat:io s
com todas as exaçções e avanias, os e~erc_ttos
inactivos do funccional -ismo VO)"aZ, as . JUStiÇaS
draconian as, todo o barba1·o direito medieval c;tue
"ainda esperava pelos Montesqú ieu e os Beccarta ·
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V ieram os costunies, os preconceitos. os vJcJOs. as
paixões - f ru ctos do rap id_o obt1mbramento que
no espírito simpl es elos povos hav ia produzido a
luz do Evangelh o. creando nell es a resignação e a
humildade - a s g ra ndes virtudes bierati cas em
que se fundaram os despotismos e as t y rannias
modernas.
3. Os dois g ran des poderes que tinham na scido ela I claele Media - a realeza absoluta e a
a ssociados proj ectar:J.m-·
hierarchia catholica se sobre os pa izes ela America. espalmantlo as
suas mãos ele fe rro por onde quer que h ouvesse
actividades a explora r e conciencias a pungir. O s
abusos ele toda ordem. que fôram pesando sobr e
os povos. agg rava m-se ainda através ela clistan- .
cia em que fica va o unico poder q ue seria capaz
de corrig il-os ou moderai -os ao menos. Nunca, em
paiz algum . se opprimiu mai s a creatura humana;
nunca se matou mais desenvolta mente elo que na
America, dos princípios do secul o XVI aos principias elo seculo XIX. E o marty ri o não era im- .
posto sómente ás raças indígenas: destas passaram logo os governos ás populações aclventicias
elas colonias, e a massa geral dos diversos elementos ficou sendo o g rande rebanho t osquiado pela
multidão elos exactores régios. impiamente gananciosos e venaes.
4. Foi· assin.1 que se creou esse profundo antagonismo entre as metropoles européas e o esp1 ..
rito novo que nascia na America. O longo e doÍoroso conflicto começou con! o estabelecimento ela
. administração; e na maior parte elos paizes pôdese diz-er que ainda vai travado - tão vastas e
complicadas são as questões que têm ele ser diric_:mtinente, eles elos primi~las. T oda a historia
men·os tempos ela colomzaçao até os dias · das na-
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cionaliclades m ai s pr om
ett ed ra s. es tá ch eia
dos
gr an de s ·l an ce s de ss a
lu ta t ita ni ca . na qu al
nà
o
se
sa be o qu e ma i s ad m ira
r, i a pc r tinac i;J. ela ty
ra nni a. qu e te nt av a impl a
nt ar -se cl di n iti va m cn tc,
si a
fir m ez a h cr oi ca e in su
bm i ss a co m qu e o c
pi
ri ta
novo pr ot es to u sem pr·
e, se m um in sta n te ele
a rr efe cim en to ela su a fé im
m cn sa. O s tre . pr in cip
ae s
eleme nt os, qu e fõ ra m
o· la ct or cs · etl mi cos ela
so cie da de am er ic an a, fra
te rn iz ar am na ca m pa
nh
a,
com o cr en tes el o m e ·m
o D eu , nu m a g ue rr a
sa nt a
fe rid a <sem tr eg ua s co
nt ra os do m in ad or es.
E só ·
qu an do se co ns eg ui u
eli m in ar a tu tela impi·
ed
os a
ce ss ou o co nf lic to com
a m et r opoles.
5. Re al iz ad a a inclep
encle nc ia. po ré m. co
n. tin uo u es se co nf lic to
sob ou t ra fó rm a: os
po
vo
s
pa ss av am , po r as s im
dize r. a lu ta r corns igo
pr opr i os - o qu ê ev id en
cia be m a na tu re za ela
s ca usa s qu e os h a via m po
sto em a r m a · ·co·n tra
os
go ve rn os qu e os ex plor av
am . De m a ne ira qu e,
ba
n ida pa ra se m pr e a a u
to rid ad e el as . m eLro poles
, os
m ot iv os da lu ta fic av am
no s vícios pr of un d os ge
-.
ra do s du ra n te tr es seC
Ltl os do nd as to re gtm
en.
En tre gu es a si m es mo
s, liv r es elo pode r que
ab
so
rvi a to da s as ac t iv ida de
s. qu e m on op ol iza va to
da
s.
as in ici ati va s, ex clu in do
tu do qu e nà o er a p rove
ito
im m ed iat o, ba ten do de
m or te t ud o qu e não
er a
su bm iss ão - os po vo
s am er ic an os t in ha m.
em
an
ci pa do s, de eli m in ar es
sa va rie da de de vicia s
em
qu e se di lat av am os ma
les do perioclo colonial
at éal ém ela co lon ia. E' as sim
qu e se ex pl ica a sit ua çã
o
em qu e se vi ra m qu as
·i t od os os po vo s em an
cip
aelos, sit ua çã o qu e é tã
o es tra nh ad a pr in cit :al
m en te
pe lo s es cr ip to re s ela Eu
ro pa (p or qu e lh.e : g no
ra m
as ca us as ) m as qu e nã
o é po rta nt o ~mao
um
a
ph as e na tu ra l da hi sto
ria do N ov o-1\t:Iunclo.
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6. Basta estudar-se a vida, de todos os povos
néo-Jatinos sobretudo, para ver como o estado de
g uerra civil, quasi .permanente na maior parte
clelles, não é senão um prolongam ento, um desdobram ento elo conflicto fundamental travado pelo
espirito americano contra o úadicionali smo euripeu que aqui tentou vingar. Em regra, quasi absoluta, todos os movimentos armados, que perturbam a ex istencia das diversas Republicas, são dirigidos contra a acção absorvente elo poder;-e portanto, revelam-se nada menos do que symptomas
ele um excellente fundo de vigor civico e moral n o
caracter americano. E um facto indiscutível já devia impressionar os que esttidam a hitoria das nascente· nacionalidades: si exceptua rmos o Parag uai (onde actuaram causas excepcionaes que puzeram aquelle povo como especimen unico e estranh o no continente) não houve ainda na Americ~
um paiz, onde os abusos ela f orça não fossem corridos pela reàcção elas massas. T'cm h a v ido
clespotas, mas a inda nfto se in stituiu o despotismo.
Os povos soHr em os ty rannos emqua nto obumLHaclos da ·surpresa; mas a ty ranni a não tem t ido
tempo ele org·a ni za1·-se : os tyrannos descem eles elo
momento em ·qu e o espírito nacional r eaclquire a
.
consci encia ele si m e~mo .
7. lVlas, .francamente:. que ordem ele sentimentos dev iam ficar da vasta col lisão na alma dos po:vos americanos em Felação ás antigas respectivas
metropoJ.es ? P odiam as .novas nacionalidades esquecer no clia seguinte o seu martyrio ? Ahi a ori-gem, elos ma.is ju~tos resentimentos, ele suspeitas,
c ate ele ant1path1as pro fundas que ficaram entr.e
muitos dos povos americanos e as vêlhas nações
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de qüe se desta caram . 'T'aes r esent im entos e suspe itas fôram -se extencl enclo m esmo a toda a E urop a
colon izado ra, cuja políti ca ele ex pa nsã o exter na
pr.ovcca em t oda parte a s mesm a ele conf iança s
e_ala rmas que tinha produ zid o a polí tica colon ial
antig a. E ' claro que a ma ioria elo pcn ·ador es, e
mesm o as tenclencias g er aes elos povo s elo NovoMund o prefe ririam a conc ili ação. Sem h omog eneida de ele raça e sem tracliçõe ex clu i v a s, todos
quere(.iam fund ar a unida de d a civili zação el o continen te num gran de pen same nto que e to rna sst:
eixo de toda a sua vida e piritu al, que fosse , no
mei o da comp lexid ade cosm opoli ta do esto{ o ethnico. um come nex o ele consc iencia a asseg urar a
unida de naci onal.
8. Mas tamb em: que esf orços tem fe ito a Europa no sentid o de evita r que a com petiç ão elos antigos col onos com as r especti va s metr opoles ·se
trans form e em confl icto ele conti nente s? S enho ra
elos mare s pela .exten são ele sua mari nha merc ante.
ella enten deu que a sua hegem onia , na phas e nova
abert a pe1a Ame rica, devia fund ar- se no pode r de ·
esqua dras form idave is e de teme rosos exerc itas de
terra , qüe levas sem a todos os ang ul os do mund o a
sua voz de comm ando e a prepo ndera ncia de seus
intere sses. O mesm o que ella faz h oj e no extre mo
Or!cn te. e talve z mais do que isso, fazia em todo o
Iittor al da Amer ica, nos dois ocean os ; e só se conteve mais com as naçõe s amer icana s do que com a
Chin á, agora , depoi s que o glori oso povo elo norte .
se ergue u no conti nente . Aind a assim , livres de perigos ele absor pção territ orial oú políti ca, as naçõe s
da Ame rica vivem const antem ente amea çadas da
pavo rosa mão ele força , perse guida s pela diplo macia, tendo diant e de si o espan talho elas estaç ões na-
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vaes permanent es. Entre as manifestaç ões do intuito sup rem o .a que obeelecerÍl as. grandes potencias
avassalaeloras, ahi estú a sua fa mosa e antiga polí tica elas indemniza ções, bem característ ica e bem
· e/a quente para falar ela natureza ela luta que se tem
ele travar.
9. O que tem r etardado, portanto, na civilizaçãc ela !\merica lat ina, o advento ela phase industr ial, é esse conjuncto de mal es elo r egimen antigo
. elo occicl ente europeu, males para aqui canalií81.dos
durante os trez.e ntos ann os de domínio das metropoles. e que podemos reduzir a duas ordens : I a s preoccupações quasi exclusivas ·ela política internã esterilizan do e até pervertencJo as melhor-es apti- .
clões elos individúos e elos povos; e Il - as co.n tingencias ela política internacio nal. obrigando as nações aí11ericaf1as a prevenir-s e contrà as grandes
potencias elo Velho-Mu ndo. Essas duas mesmas
ord ens de males. entr etanto, é que hão ele determinar af inal a ori.entação historica ela sociedade americana: ele uma, lograrão os povos a mais completa
liberclacle política na democraci a, e como conquista ·
definitiva de conscienci a; ele outra. ha de sahir o
espí rito ele união e de solielarieelacle . elos ]~ovos do
continente para a at•titucle que elles têm de manter
na nova phase ela política internacio na l, que se an~
nuncià tão cheia ele complicaçõ es e ele problemas
cada qual mais grave. Quanto é dado inferir, desses
dois factores que se preparam - o sentiment o da
. Jiberclacle política que fa rá nações prosperas e gra~1 - ·
eles. e - o ideal americano que fará nações amigas
e unidas; e concorrend o com esses dois factores 0
espí rito ele prosetylism.o, o sentiment o ele justiça
e ele amor para frat ermzat; com os povos ela terra:
a America vai ser a sécle definitiva ela civilizaçã o
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que vem , na qua l o vas to pa trim oni
o esp irit ual da ·
fam ília hum ana se ref und irá · sob a
dup la inf lue ncia
do gen i o d o Occiclente , irri quieto
e ferv ido . f ~o
ant igo gen io ori en tal , con templ ativ
o, my stc rios n e
am plo com o a pro pri a 1-Iis tori a .
T ERR A DA 11~E 
DIA ( Ão ha ·ele ser , poi s, esta Am eric
a f orm osa e
ing ent e, par a con cili ar os doi. mu
ndo s qu e ha :i()
seCLtl os . vêm emp enh a los na lu ta
t r eme nda .
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SYNTHESE DOS GAPITULOS DA QUARTA PARTE
LXIX. - I. Est.~dos Unidos da Americn do Nort~. - Washington
diriJ.: iu a on::anizaç:io d1a g-rnndc . Rcpt:.blica do Not·tc. Te ndo feito votar
o pac to rcdcml, roi elle proprio incumui<lo de iniciar-lhe a c xecuçito . .
D ep o i · de Washing-ton·, s uccc dem-se cohs titucionalmcntc diversos outros
home ns notnvc is que continuam a sua ob1·a. Em 1809 d:'t-se novn ~ucrra
com a Gran-Brctanha, c em 18•16, o conflicto com o Mcxico.
A qucsti\o
2. Es tados Unidos da America do Norte ..';) LXX. do e lem ento ser vil d:i Jog ar a um rompimento dos E s ta tlos do Sul, os
quacs on:anizam uma Con[cdcrn\•ito ;, p:u·tc (1860) . MIIS Lincoln submctte
os co nfctlcmdos, e proclama immcdiatnmcntc a abolição dos ~s cravos.
O funccionnmento do mecanismo cons titucional · é completo ·e !Jer(eito nn
g rn ndc RcpubJicn, cujo pros:~n'Sso é l.:. m dos phchomeno~ tnais :.tdmirnveis
des te 1.cculo.
LXXI. - I. 1\fcxico. -:- No Mexico, o espirito liberal reage contra
a obm dos conservadores, c Iturbidc é expulso. Tendo logo depois ·volt:-~ do :'t patria. é preso c fuzilado . Mas a luta das clru;scs antigas contra
o3 republicanos continúa fct·oz. Afinal, no cabo de muitiiS. desordens, os
umn
conservadores ( escocczes ) apoderam-se do g ovet;no c decretam
Cons tituiçiio unitn l'ia. Os Es t.~(los p~ote;;tnm, c o 'fcxns separa-se.
2. O llfexico. - · Os nort<•-amcricanoõ, por causa <lo
LXXII. invadem o Mexico, c o governo tem que assignar u paz com
preJUIZOS para a patria. As dcsord(•Jts continuam, até nue em 1860,
Tcxa~.

Juarez é e le ito che[e da naçiío.
LXXIII. _ 3. O Mcxico. - Deses perados , os cscocczcs conspiram
conl o es tt·angciro. Conseguem :\. intcr VcnçiLO da Inglaterra, Prança
H cspanha combinados. A Fmnça conserva no Mexico um corpo de
exercito. c o:; cons ervadores procf.1mnm n monal·chia, e e legern imper·ador
a Mnxirniliano. Mas este nf\0 rcsi~ te no9 cnllmrnços qt:e os t·epublicunos
lhe oppõcm. c afinal é feito pris ione iro em Qucretat·o e fuzilado . Jua 1·ez

e

c

POI·firio Dinz princi.pn.lmentc consolidam

ns

instituições .Jibcracs,

e

0

Mexico é hoje umn dns mais pr0$perns nações Un Amerca.

- LXXIV. _ Gual.imala, · S. Salmdor, Hondurns, Nicar.agun a Costa
Rica. _ No Centro Americn dcrmn-se entre liberacs c conservador~
lutas s emelhantes {1s que ntormcntr.1·nn} o Nlexico. Essns Iutns occasio:
n:u·am em breve n separação das nntitms províncias, formando cada qunl
s eu govet·no sobcrnno, e tendo entre s i frequentes co nflictos , .a)>eSar
0
dos qunes r.ubsistc em todns o ideal "da fcdcmção.
Na Republica Argentinn us
Rcpublicn Argentina. LXXV. · _
dissenções dcranl-sc entre unii..-'ll'ititas c fcdcralist..'l.s . Est~ conseguem
trit:.mphnr (por cerca de 1830) c Rosas, s eu chefe, torn:'l-sc dictndor c
n
des troçam
Brnzil,
tyranno. Afinal os nrg-e ntinos, auxiliados p elo
Rosas. DcJlois do uma Jigcim scitlâo. a Republica Federativa se reconslituc, c iwjc a Argentina é uma dns mais ndinntndas e livres entre
. as Republicns do Continente.

,
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·LXXVI. Uruguai e Pnragl!ai. Dep ois uc ter f eito parte tio
Brazil e de muito disp utauo pelos a rge ntinos , o Uruguai se constitue
em Republica sobe rana (1828) . Em 18G4 teve co nflicto com o Brn'l.il
c lo!!O depÓ is (1865) ent1·ava n a tr íplice alliança contra o Paraguai. ·A his toria excep cio nal do Par::~ ,; uai come<;a p ela tyrannia ue :Francia.
S t r;uem-se os dois Lopez, o ultirn o dos qunes n ventt~ra-se a un1a g uc n·a
com o B1·azil. A 1·ge ntina e Urug uai . A v ictori a dos alliados c a m orte
do tyrann o a ssignalan1 a éP?C:l

o

: ~o\' crn o

.!ll1 CJUC no

Parag uai se col'n ec.:a a ens:1.iar

r epublic ano .

LXXXVII. O Chile. N c Chil e . a historia com mum <.la Ame·
r ica la tina : luta J o espí r ito liberal contra ::~s cla sses :111ti.)ps, ::~li po<kr osas. Com Portales c Montt pi"Íncipalm e nte · os conseJ·v::~dorcs prcpo nuc r a m : ma3 p ou co a p ou co tr iumph a m as idéas li beracs . O Chile
é h oj e u m a das prim e ir::~s na çõ~s <lo Continente.

o

LX XVll l. O Perú e a ll(\livia. - N o P erú , os liberacs ;·eagcm
contra a o mnipotcn c ia de Boli v:w. c dcc1·ctam uma n ova Cons titu ição.
Atacado::. pe los bolivianos, pcden1 o s occor ro dos chile nos , e conseguen1
dissolver a Confederação Perú-llolivia_na. Depois da guena com o Chil e
11 880 ) p:necc que· c-e viio consolidando as institu ições do P e rú. No
Alto P c rú, os pat1·iot as r eclamam o a\.x ilio de Boliva~·, c Sucre. Joga r t e ne nt e <.lo Lib ~ rtad o r, procla m a a indepc ,<.lencia daque lla proví nc ia. sob
o n ome de Rep ub lica <.! c Bol ívia ( 1825) . T en<.lo o ido dos primeiros a
levantnT-r.;c contra a n1eb·opo le , nüo pode e nt"re tanto o v ovo boli vi ano
di~c r qu e é c.los m ai:-; fel izes da AriJCr ica do S ul .
LXXIX. Colombia , Ven nuela c EquadGr . Na Colomb ia os
Jibcracs puzcram -se l o~~o em oppos iç i\o ú pol ít ica <.!e Boli vnr . Ca ns ado
de subl c vaçü c~, este retir~-se ' do p otler : c Uestn c ircunstanciu aproveitam-se as tres antig as capitan ias para se separaren1, · formando as Republicas de Nova-Granada, de Ven ezuela c do Equado r, nas quaes conlinuou a luta dos adiantado~ contra os conserva<.lo rcs. Nova-Granada
o1·g ani'l.a-sc federativamente. a ss i:n como Venezuela; no Equador t êm
pyeponderado os conse1·vndores , s i bem que o es}Jirito liberal t e nda a
tr iumphar.
LXXX. 1. O Brazil. N C' 13\:azil , o impcra<.lor D. Pech·o aceita
a h: ta com os liberaes. p e 1·scgue os mais pres tig iosos ch efes, dissolve
viole ntamente a Cons tituinte, outorga uma Cons tituição; mas as agitações. que n:l.o cessnn1 em d i ve1·~ as provjncias, crenm-Jhe en1bnrnços que
vão crescendo até obrigarem o m C' I~archa a abdicar (1831) . Organiza-se
cnt:1o uma Rcge ncia : m as o esta:Jo do., n egocias publicos não melh ora:
couti"nuam as <.lcsorde ns , a indisciplina p or to<.la parte,. c n o Rio Granue
do Su l lavra a ~{UeiTa civil.
LXXXI. 2. O Brnzil. -,- No meio de graves complicações, pro·
clama-se com o <.'xpediente a maioridade do segundo imperado1· . P l:ocu l·~i-se co nc iliar os cspirilos: m~1 s imp1·o ficuamente. R ecorre-se {L fol'{!a .
Afinnl. os riog t·ande nscs, no cabo de lO a tnl.o~, depõem ns nr1nnH ; c
n 01 ·maliza se pouco a pouco a v id:1 do pai'l., para o que contribuem as
comp lica~:ões ex ternas . Des tas ú mais grave f oi a guer ra com o Parac-uni, a qr.al ' ter~inou p e la . ~ icto l"ia dos brazileiros e s eus a llidnos ·
Depoi~ da g uena, cu ida-se de ce1·.tas r e formas importantes reclamn<.lns
pe la op iniito publi~a; c tmtava->Je de r eulizn 1· a f ederação <.las provínc ias q uando se deu o m o,;im t> nto que · mudo u ra<.lica lme nte as ins tituiçõe3
<.lo p aiz (1889) .
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LXXXII. Haiti c S. Domingos. Apesar dos esforços do gove rno c.lo Hniti, os dominicanos separa1·nm-se logo, organizando-se 1em
Hepubl ica inucpen'dente; mas a lu tu continuou por muito tempo, at&
que os doniinicanos. desesperad?S, preferiram reincorporar·se ~i Hespnnhn . No Hniti, Suluque proclama~se imperador, govern~ cerca de
I O annos. ao fim dos quaes é deposto· e exptclso. A annexação de
S. Domingos :'t Hespanha desilludira ·Jogo os dominicanos de semelhan te ex pediente: o governo hewnnhol restaurou naquella parte da ilha
todo o regimen colonial antigo; c os abusos levaram outra vez: os dominicanos a recorrer ús armas po,r:~ reconquislc.'lrem a independcncia.
O Haiti continün a aspirar n unificaç{io, e é provavel que afinal elln
:;e fa c,:. n , pois est á isso nos interc-sses communs das .duns Republicas.
LXXXIII. - Pro,~:nostico dos d!'Stin~s do Novo Mundo. - O systcma co lonial .da Europa no s eculo XVI produ,iu antagoniswo profundo
e ntre o espírito novo que se geravn na Americn e n.<;; metropoles. E sse ·
an tagonismo apressot:: a inilependencia, e deu cnusa ás lutas que se
srguir:-tm par[l integraçiw das nacionalidades. A Europa tambem coat i nu ou a ins pirar desconfianças com h s ua politicn de expansão ·pela
violc ncia: , e as naÇões americanas sentiram necessidade de se allíar
contra a abs01·pção com que n.s ameaçam as grandes poten cias. E' assim
q ue sahiu do regimen colonial " determinante da orientaçüo hi.storica'
<.la s ociedade americana . Os diVersos povos, deste periodo tremendo de
e xpe riencias em que se encontr!lm, logrnrfw fai:er~se livres e ~o lidarios
para a nova phase que se inaugura _na política internacional.

,r
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