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A AMERICA PRE-COLOMBIANA

1) O homem pré-colombiano:
costumes primitivos.

(

sua origem e

Pesquisas de Lund. O sábio dinamarquês Lund
realizou no Brasil, onde viveu durante muitos anos, importantes pesquisas paleontológicas (1).
Em 1843 descobriu êle, perto da Lagoa Santa (Minas
Gerais), em uma caverna chamada Lapa do Sumidouro, abundantes restos de animais fósseis, bem como ossadas humanas.
O descobrimento de Lund permaneceu quase ignorado até
1888, data em que, por uma publicação de Soren Hansen,
ficaram conhecidos os achados da Lagoa Santa, os quais se
encontram no museu de Copenhague.
Crânios descobertos mais tarde, em vários pontos do nosso
continente, foram considerados como pertencentes à mesma
raça, que deve ter sido o tronco de que derivaram alguns povos
indígenas da América do Sul.
Não havendo acôrdo entre os cientistas quanto à determinação da época dos animais fósseis (2) contemporâneos dêsses
ossos humanos, não foi ainda possível calcular pela antiguidade
da fauna a idade da raça da Lagoa Santa.
Tudo indica, até o presente momento, que os mais antigos
vestígios do homem americano são os de(lcobertos por Lund,
os quais devem pertencer a uma raça muito antiga que viveu
no Brasil na época dos chamados trogloditas (3) do período
quaternário (4).
(1) Trata a paleontologia do e.qtudo dos fósseis.
(2) São êles: o gliptodonte, o celidotérium, o clam.idotérium e o macairodus.
(3) H abitantes das cavernas.
(4) O Professor P aul Rivet qne, com outros etnólogos, examinou os achados de
Lund, concluiu, baseanrlo-se nos mais recentes métodos empregados no cálculo da idade
dos fósseis, não ter o homem de Lund mais de 20.000 anos.
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Certos característic os da raça da Lagoa Santa se encontram
em algumas populações atuais da América do Sul, como os
botocudos, os patagões, etc.
As pesquizas de Ameghino,
uma teoria segundo a
formular
a
o
paleontólog
levaram êsse
qual o homem americano teria sido o mais antigo do planeta.
A teoria de Ameghino está hoje completame nte afastada.
Teoria de Ameghino . -

Mounds. - Por meio de vários outros vestígios podemos
ter idéia da cultura primitiva dos mais antigos habitantes da
América. Entre êsses vestígios estão os mounds, que são
morros artificiais de terra construídos em tempos prehistórico s
e que se encontram disseminados em uma área imensa de
território dos Estados Unidos. Existem também mounds,
em número menor, no Canadá, no México, na América
Central, etc.
O sábio americano Cyrus Thomas, tomando como base de
sua classificação o fim a que são destinados os mounds e a forma
que apresentam, dividiu-os em quatro categórias: junéreos,
piramidais, anelares e de efígies. :tl;stes últimos apresentam
formas de animais, como o lagarto, a tartaruga, a serpente, o
bisão e aves com asas estendidas (1).

Na América do Norte
que são chamadas,
habitação
de
existem certas ruínas de centros
segundo a sua forma e os lugares em que se encontram, clijjdu·ellings (habitações das penedias) ou pueblos (2).
Encontram- se em alguns Estados norte-ameri canos do
sudoeste, Utah, Colorado, Novo México e Arizona, assim como
na parte norte do México.
H olmes e depois dêle Cyrus Thomas dividiram essas ruínas
em quatro grupos:
1. 0 ) estabelecim entos ou aldeias nos vales e nas planícies;
2. 0 ) nas altas mesetas ou mesas;
Cliff-dwell ings e pueblos. -

(I) O dr. Lapham estudou os mounds de efígie em meado• do século passado. Suas
observações apresentaram tão grande exatidão que as explorações realizadas posteriormente
quase nada encontraram a corrigir.
(2) O chamado "Pueblo Bonito" é o maior de todos. Foi encontrado no Novo

México.

Cliff-dwelling nas Montanhas Rochosas

3. 0 ) habitações das penedias, consistentes em casas particulares ou comuns construídas em fendas naturais
existentes nos declives das colinas;
0
4. ) habitações das cavernas, abertas nas colinas, quase
sempre de maneira artificial.
Outros vestigios. - Os kjokkenmod dings são detritos
de alimentação de homens de uma era remota. A expressão é

r
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dinamarquesa e significa restos de cozinha. São conhecidos pelo
nome de shell-heaps na América inglêsa, ostrerias na América
espanhola e sambaquis no Brasil.
Os sambaquis, que se encontram no vale amazônico e no
litoral brasileiro, figuram entre os principais elementos da
nossa arqueologia. Fernão Cardim, cronista do século XVI a
êles se refere, bem como frei Gaspar da Madre de Deus, ~ue
nas Memórias para a História da Capitania de São Vicente
depois de várias observações, mostra que nesses depósitos s~
encontravam "machados (os dos índios eram de seixo muito
rijo), pedaços de panelas quebradas e ossos de defuntos".
As esteiarias, que se observam entre nós principalmente
no Estado do Maranhão, no lago Cajari, correspondem às
palafitas européias (habitações lacustres).
, . Já nos ref~rimos, no. l:ivro destinado à 1." série ginasial,
a mteressantíss1ma cerâmwa de Marajó e do baixo Amazonas
'
atribuída aos índios aruaques.
Proveniência étnica e geográfica do indígena americano. - Longe estamos ainda de poder asseverar alguma
coisa de positivo sôbre a proveniência étnica e geográfica do
indígena americano. Tudo permanece no terreno das hipóteses
'
as quais têm sido numerosas.
A ciência não possui, por enquanto, dados rigorosos que
lhe permitam decidir a favor de qualquer das teorias até hoje
a~entadas. Não quer isso dizer, entretanto, que tôdas as
h1póteses apresentadas tenham igual valor. Muito ao contrário, das várias maneiras como se tem pretendido resolver
o problema, algumas já foram totalmente repudiadas, outras
apresentam menores e outras maiores probabilidades.
O estudo das línguas indígenas muito deverá contribuir,
c~rtamente, para o estabelecimento da origem do povo, prinCipalmente se fôr possível criar a gramática comparada das
línguas americanas.
Antigas hipóteses. - Hipóteses muito antiga atribuía
aos indígenas americanos uma proveniência israelita.

História da América
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Pensou-se mais tarde em uma origem chinesa ou mongólica.
Outros julgaram encontrar na Índia o berço dos povos
americanos.
Houve também quem acreditasse ver analogias com os
.
polinésios.
Em qualquer destas hipóteses os ascendentes dos povos
americanos teriam atravessado o Pacífico. Outros imaginaram,
entretanto, que êles tenham vindo pelo Atlântico.
Os cartagineses teriam sido os primeiros povoadores da
América.
Houve quem admitisse que a América seria a Atlântida.
Formulou-se também a hipótese do autoctonismo.
Novas Hipóteses. - A favor de uma origem asiática das
raças americanas, hipótese que modernamente tem sido abraçada por muitos cientistas, militam certas semelhanças em relação
à côr da pele e aos cabelos. Outros fatores anatómicos conduzem à suposição de que os indígenas americanos vieram da
Oceània, como querem alguns autores.
Os indígenas na época do descobrimento. - Nos usos
e costumes dos indígenas, na ocasião do descobrimento, grandes
diferenças se fazem notar. Alguns já possuem uma organização
que, pelo seu desenvolvimento, vai causar surprê.;;a .aos europeus;
outros, entretanto, estavam atrasadíssimos. Ass1m é que nas
regiões atualmente compreendidas pelo México, repúblicas da
América Central, Colômbia, Equador, Peru e Chile havia povos
bastante adiantados, ao passo que em vários outros lugares
as tribos eram nômades e selvagens.
O nomadismo de diversas populações e a retirada diante
dos conquistadores europeus tornam difícil aos cientistas o
problema da distribuição geográfica dos indígenas logo após
o descobrimento da América. Difícil é também calcular o
número de habitantes do Novo Mundo nessa época. No Brasil,
por exemplo, o historiador Pôrto Seguro acha que os índios
não iriam a mais de um milhão. Pensam outros (}Ue chegaram
a cêrca de três milhões.
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Já estudamos no ano passado a organização social, a
situação econômica e outros aspectos do problema da população
indígena brasileira na época do descobrimento.
Quanto aos Esquimós ou Inuits, conservam êles até hoje
costumes muito primitivos. Vivem da pesca e da caça de
ursos e focas. (Ver página 18).
Os Peles V ermelhas, que opuseram grande resistência aos
europeus no início da colonização, vivem atualmente em território do oeste, que lhes foi concedido pelo govêrno dos Estados
Unidos.
Os Chibchas, estabelecidos principalmente na Colômbia,
eram belicosos. No seu culto tinham o Sol (1), a Lua e a
Terra os primeiros lugares. Po · ocasião da chegada dos
espanhóis, o soberano de Bogotá estava mais ou menos na
situação de chefe de todos os demais caciques chibchas. A
cidade de Bogotá possuía nessa época uma população de
20 000 habitantes.
Dos Astecas e de outros povos adiantados da América
pré-colombiana trataremos nas seguintes lições.

11) D e que maneira poderá contribuir principalmente o estudo das línguas
indígenas para a determinação ela origem elo povo?
12) Quais as antigas hipóteses a respeito do povoamento ela América?
13) Que semelhanças miliLam a favor de uma origem asiática elas raças
americanas?
14) Que outra origem, além da asiática, tem sido proposta modernamentc?
15) Em que regiões da América havia povos adiantados na época do
descob rimento?
16) Que podemos dizer sôbré o número de í'ndios existente no Brasil por
ocasião da chegada elos portuguêses?
17) De que vivem os Esquimós?
18) Que sabe a respeito dos Peles Vermelhas?
19) E dos Chibchas?
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QUESTIONÁRIO
1) Quem foi Lund e que importância tiveram as suas pesquisas paleontológicas?
2) Em que consiste a teoria de Amcghino?
3) Onde se encontram os mounds?
4) Como os divide Cyrus Thomas?
5) Que sabe sôbre os cliff-dwellings e pueblos?
6) Qual o significado da expressão "kjõkkenmõddings"?
7) Como sr:o êles conhecidos na América inglêsa e na espanhola?
8) Que importância têm os sambaquis?
9) Onde se encont,ram principalmente as esteiarias e a que gênero de
habitações européias corrcspondem elas?
10) A que índios é atribuída â cerâmica de Marajó e do baixo Amazonas?
(1) De cinco em cinco anos os chibchas sacrificavam ao Sol um jovem. Havia
outros sacriffcios no seu culto, nos quais o ouro representava a mais importaqte das oferendas.
Pai derivam as noticias sôbre o E l-Dor11do,

LEITURA
A nossa história é cheia de emocionantes episódios, de dúvidas que
despertam e prendem a curiosidade, elo lendas poéticas que seduzem e de
problemas cuja solução desafia a sagacidade do estudioso.
O grande mistério da espécie humana na América pré-histórica, está,
em grande parte, escrito_e oculto no Brasil, nas línguas indígenas, onde os
filólogos o querem decifrar; nas camadas do solo, onde há os vestígios de
extintas espécies, e onde se descobrem as imagens impressas e, às vêzes,
os restos da fauna do passado, entro os quais Lund, nas furnas da Lagoa
Santa, julgou descobrir o homem contemporâneo de um mundo desconhecido. Na cerâmica dos vasos de Marajó há o aparecimento do uma arte,
pela qual o sentimento estético da.quelos desconhecidos oleiros se aproxima
da pureza das formas 0 da harmonia das linJJ.as que os ceramistas da Ática
consagram.
À beira das praias, OJ?.de o mar espuma, a recordação das gerações
que passaram está nas conchas amontoadas, entre as quais se acha, dentro
da sua urna funerária, a mú.mia misteriosa do homem sem nome; e o estudioso pergunta se aquêles mortos e se os habitantes selvagens das nossas
terras não são ruínas de povos, e, como diz Martius:
o resítluo de uma muito antiga, pôsto que perdida história.
EDUARDO Pl\ADO
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2) Principais povos pré-colombianos: sua localização.

Com maior ou menor segurança tem sido possível chegar
a várias conclusões. Assim é que dos Esquimós, habitantes
do extremo norte e noroeste da América, bem como de certas
regiões marcadamente frias do norte do Velho Continente
afirma-se que, na época das expedições normandas à América:
pelo ano 1000, estavam estabelecidos bem mais ao sul das
costas do Atlântico. Sabe-se também que êsse povo emigrou
para a Groenlândia a partir do século XIV.
Sôbre as populações que se fixaram no México e na
América Central existem, de mistura com a lenda e com a
tradição, alguns fatos aceitos como rigorosamente históricos.
A supremacia a~teca no México, segundo a tradição indígena,
começou na segunda metade do século XIV, tendo havido
antes um período chichimeca e, ainda anteriormente a êste,
uma era tolteca.
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As principais tribos e nações. - De norte para sul
encontramos primeiro os Esquimós ou Inuits, vindo a seguir os
Peles Vermelhas, povos aos quais nos referimos na lição anterior.
Deparamos depois, prosseguindo na direção sul, com os
Astecas, que haviam fundado um grande Império.
A sudeste do México atual, na península do Iucatã, estavam
os Maias, que se espalharam pela América Central. Haviam
chegado, como os Astecas, a um desenvolvimento notável.
Nas Antilhas e nas Baamas encontravam-se os Tainos e os
Caraibas ou Caribas.
Na América do Sul, onde a subdivisão parece ter sido
maior, assinalamos: os Chibchas, que como vimos, estavam
estabelecidos principalmente na Colômbia; os Araucânios, no
Chile; os Diaguitas, na Argentina; os Patagões, no extremo
sul; o Império Inca, na região andina.
Quanto aos indígenas do Brasil, conforme estudamos no
livro destinado à 1. 8 série ginasial, os grupos mais difundidos
eram os seguintes: Tupis, G~s, Nu-aruaques e Caraibas.
Migrações de povos na América pré-colombiana. Muito pouco se conhece a respeito das migrações de povos na
América pré-colombiana. A ciência, em seu estado atual, está
longe de esclarecer a época dêsses movimentos migratórios e
as causas que os determinaram. Nem por isso deixa de ser
interessante o estudo dêste problema. Suas imensas dificuldades nos mostram quanto de útil e de belo resta ainda aos
estudiosos realizar no sentido de reconstruir a história remota
dos indígenas americanos, prosseguindo assim nos trabalhos
que fizeram a glória dos Lapham, dos von Ihering, dos Ehrenreich, dos Angione Costa.
Na época da conquista, observaram os europeus que
alguns movimentos migratórios, anteriormente iniciados, prosseguiam então. Tal fato não constitui, entretanto, um caminho
que por si só baste para podermos reconstituir a história das
migrações indígenas.
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O historiador Fernando de Alva Ixtlilxochitl bisneto do
último rei do Estado asteca de Tezcuco, refere, de' acôrdo com
as tradições do povo, a chegada dos toltecas e o desenvolvimento da sua civilização. Segundo conta êle, os toltecas teriam
vindo do norte, estabelecendo-se na cidade de Huehuetlapalan
no século IV . . No século VI chegaram ao Anahuac, fundando
a cidade de Tula. A duração do Império tolteca tinha sido
de cêrca de quinhentos anos, durante os quais foi conquistado
o território do México atual. A cidade de lula, capital dos
toltecas, entrou a decair no século X ou no XI, sendo abandonada. Seus habitantes, formando vários grupos levaram a
civilização a outras regiões: Tabasco, Iucatã, Guatemala e
Nicarágua. O último rei de Tula, Quetzalcohualt, reapareceu
no Iucatã com o nome de Cuculkã, fundando nessa península
o Império Maia. Esta narrativa, em que como ficou dito
existem ao lado da lenda alguns fatos históri~os tem sido muit~
'
discutida.

Seler acha que, abstração feita de qualquer fantasia, podese ter como assentado que os toltecas, atingindo no século VII
ou VIII uma civilização bastante desenvolvida, expandimm-se
por todo o litoral mexicano e chegaram ao Iucatã e à Guatemala, onde influiram na civilização dos maias-quichés.

20
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Cidade incaica ou pré-incaica de Machu-Pichu, descoberta em 1911

Frontispício da 1.• edição francesa (Paris, 1633) da tradução da
obra de Garcilaso de La Vega sôbre os Incas

Lendas como a dos toltecas aparecem também em outras
.
regiões.
Quanto aos Incas, opiniões diversas têm surgido sôbre as
suas origens e migrações. A tradição atribui a Manco-Capac

a fundação do Império incásico e da cidade de Cusco, a capital.
A respeito dêsse personagem legendário narra Garcilaso de la
Vega histórias interessantes. Teria Manco chegado ao Peru
em 1120, vindo do lago Titicaca. Estava acompanhado de sua
irmã Mama Oelo e fôra encarregado por seu pai, o Sol, de transmitir as leis e a civilização.
Dos movimentos migratórios do indígena brasileiro sabe-se
com certeza da migração dos tupis de sul para norte, seguindo
vários caminhos, principalmente o do litoral. :H:sses movimentos
se davam ainda na época inicial da colonização portuguêsa.
QUESTIONÁRIO
1) Qual a distribuição geográfica das principais tribos e nações indígena~
na época do descobrimento?
2) Em qu<: século começou a emigração dos Esquímós para a Groenlândia?
3) Quando teve início a supremacia asteca?
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4) Qual o período que antecedeu a essa supremacia?
5) Que sabe sôbre os toltecas?
6) Quem era Manco-Capac e que conta a seu respeito Garcilaso de la
Vega?
7) Qual a direção do movimento migratório dos tupis?

Paravento da catedral de Cusco, construída sôbre os alicerces do
palacio do inca Huiracocha

Vista parcial de Cusco, antiga capital dos Incas

3) As grandes culturas indígenas da América.
Os astecas. - O Império dos Astecas, na ocasião da
conquista espanhola, compreendia três Estados independentes:
Tenochtitlan, Tezcuco e Taclopan. Formavam êles uma confederação. A chefia militar pertencia ao soberano de Tenochtitlan.
Já nos referimos aos períodos anteriores de dominação
chichimeca e tolteca.
A agricultura asteca apresentava grande desenvolvimento.
Cultivava-se o milho, o algodão, o cacau, a batata, várias
plantas medicinais, etc.

Em algumas cidades, principalmente em Tenochtitlan
(México), encontraram-se imponentes edifícios de pedra ricamente ornamentados, que denotavam apurado gôsto artístico.
Os templos mexicanos (teocalli) são notáveis monumentos de
arquitetura.
Havia no Império várias estradas, salientando-se as grandes
avenidas que iam ter à cidade de Tenochtitlan.
A existência de uma escrita figurada, a invenção de um
calendário, a religião com sacrifícios humanos e a divisão da
sociedade em clãs constituem outros aspectos da civilização
asteca.
Os Maias. - Os Maias fazem parte da família maiaquiché, da qual constituem o grupo mais importante. Vivem
ainda os seus descendentes na península de Iucatã e na parte
nordeste da Guatemala, na região do lago Peten.
Podemos observar o desenvolvimento artístico dos Maias
através de ruínas de grandiosos monumentos dêsse povo.
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Os Incas. -No Império dos Incas o adiantamento era
grande quando os espanhóis aí chegaram. Não havia uma
língu a única, mas dominava o quíchua. Em 1560 fo i publicada
a primeira gramática quíchua, da autoria do dominicano
Domingos de São Tomás.
O soberano, o inca, julgava-se descendente do Sol e dono
de tudo quanto existia no Império, distribuindo ao povo, por
intermédio de seus funcionários, o necessário para a subsistência
dos súditos.
A tradição atribuía a M anco-Capac, como vimos atrás, a
fundação do Império e ela cidade de Cusco, a capital. Aí existia
um famoso templo_,do Sol, astro que era adorado como deus
protetor.
A agricultura inca estava bastante adiantada.
Havia no Império muitas estradas, sendo algumas calçadas.
Os Chibchas - J á vimos que a cidade chibcha de
Bogotá apresentava, por ocasião da chegada dos espanhóis,
uma população de 20 000 habitantes. Eram os chibchas
hábeis na cerâmica e estavam adiantados na arte da metahngia. Sua arquitetura, embora primitiva, tinha característicos próprios.

QUESTIONÁRIO
1) Quais os Estados independentes que compreendia o Império asteca
na ocasião da chegada dos conquistadores espanhóis?
2) Quais os produtos agrícolas aí cultivados?
3) Como se chamavam os templos mexicanos dos Astecas?
4) Que mais sabe sôbre êsse povo?
5) Qual o grupo mais importante da família Maia-quiché?
6) Onde vivem os seus descendentes?
7) Que aspectos principais apresenta a civilização dos Incas?

DESCOBRIMENTO, EXPLORAÇÃO E
CONQUISTA DA AMERICA
I,

1) Tradições e hipóteses relativas ao Novo
Mundo.
A profecia de Séneca. - São do primeiro século da era
cristã êstcs versos de Séncca:
V enient annis saecula seris
Quibus Oceanus, vincula rerum
L51xet, et ingens pateat tellus
Thethysque novos detegat Orbes
N ec sit terris ultima 'l'hule.

"Séculos hão de vir em anos longínquos em que o
Oceano soltará os laços elas cousas e a terra se mostrará
imensa, Tétis mostrará novos mundos e Tule não será
mais o limite da Terra".
Parecem os versos de Séneca conter uma profecia sôbre
o descobrimento ela América. Interessante é a coincidência de
ter nascido na Espanha (1) o autor dessas palavras e vir mais
tarde a ser êsse país o patrocinador da expedição de que resultou
a desc0berta do Novo Mundo.
O mar tenebroso.- Antes da época dos descobrimentos
marítimos era o mar Mediterrâneo o centro ela economia
ocidental. O Atlântico, considerado "o mar tenebroso", in. (1) Era então a Espanha uma província romana. Na época do descobrimento da
Aménca completava a nação a sua unidade política, depois de uma luta de vários séculos
contra os mouros.
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muitas outras, tiveram grande importância para a geografia.
As:sim é que em várias cartas geográficas medievais se vê
representada a ilha de São Brandão, que também aparece no
globo terráqueo de ,M artim Behaim, em 1492. .J

Marco Polo

fundia pavor aos navegantes. C ost umava-se d izer: "O.uem
.
passar o cabo Não (1), voltará ou não".
A esfericidade da terra. - Os árabes, familiarizados
com as conquistas cientificas da antiguidade greco-romana,
aprenderam várias idéias sôbre a extensão e a forma da terra.
Divulgaram êles, quando penetraram na Europa, seus conhecimentos geográficos. Ensinava-se que a terra era redon?a, e~
desacôrdo com as concepções reinantes na Ida~e. Mé~1a Ocidental. Essa idéia da esferecidade da terra va1 mflurr sôbre
Colombo, como veremos.
O livro de Marco Polo. - A lenda de Plat~o sôbre a
Atlâ.ntida, a da viagem de São Brendam, abade rrlandês, e
(1)

No litoral de Marrocos.

O Globo de Martin Behaim, que apareceu pouco antes de Colombo
empreender a sua primeira viagem

O Livro das Maravilhas, que contava J1S aventuras de
Marco Polo, contribuiu grandemente para que os europeus se
entusiasmassem pelas viagens marítimas e pelas explorações
de novas terras.
Era Marco Polo muito jovem ainda quando acompanhou
seu pai e seu tio em uma viagem aos domínios de Cubilai,
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Cristovão Colombo

Suposto retrato de Martim Alonso Pinzón

conseguiu Colombo de Isabel, rainha de Castela, e de seu
marido Fernando, rei de Aragão, os navios e os recursos de que
necessitava para sua viagem. Em abril de 1492 firmava
Colombo com os reis católicos Fernando e Isabel um contrato
pelo qual se estabelecia, entre outras condições, ficar Cristóvão
Colombo como vice-rei e governador das terras que descobrisse,
cabendo-lhe a décima parte do ouro, prata, pedras preciosas,
especiarias e outros produtos encontrados.
Partiu Colombo de Palos no dia 3 de agôsto de 1492.
Três caravelas compunham a expedição : a Santa !vi aria, a
Pinta e a Nina, respectivamente sob o comando de Cristóvão
Colombo, de Martim Alonso Pinzón e de Vicente Yáfíez Pinzón.

A Santa Maria era a maior. Deslocava pouco mais de 250 toneladas.
Fazendo escala nas Canárias, a expedição seguia novamente em 9 de setembro em busca de seus objetivos.
Colombo levava consigo um intérprete, conhecedor de
algumas línguas do oriente, pois, como vimos, pretendia alcan çar a Ásia oriental ("el levante por el poniente'').
Depois de acidentada viagem, chegou a expedição, na
madrugada do dia 12 de outubro, à vista de terra. Estavam
os expedicionários diante de uma ilha das Lucaias, à qual os
nativos davam o nome de Guanaani, que Colombo trocou pelo
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estreito que existiri a na
costa orienta l da Améric a
Meridi onal e chegar ao mar
do Sul. Daí se dirigiria para
as Molucas, famosa s pelas
especiarias.
Naveg ando pelo litoral
brasileiro, Fernão de Magalhães atingia a emboc adura
do Prata em fevereiro de
1520. Contin uando a costear
o litoral sul-am ericano (Argentina e Patagônia), descobriu, nesse mesmo ano, o
estreito procur ado, que tomou o seu nome. Atrave ssou
o estreito e começou a
navega r pelo mar descoberto
por Balboa , ao qual denominou Pacífico, por nêle
ter sempre encont rado bom
tempo. Com mais alguns
meses de viagem, alcançou
Fernão de Magalhãe~ (retrato exis- . as ilhas Marian as. Em uma
tente na obra de Dapper. " O Novo
Desconh ecido". Amsterd ão
Mundo
ilha do arquipé lago das Fili•
1673).
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o Vitória , coman dado por Sebastião del Cano conseguiu'
navega ndo pelo Oceano Índico e dobran do o Cabo da Bo~
Espera nça, retorna r ao ponto de partida . Estava assim realizada a primei ra viagem à volta do mundo .
Dos 265 homen s que haviam partido com Magalh ães,
apenas 18 regress aram. Embor a não fôsse alcança do o objetiv o
da ~xpedição, isto é, a ocupação das Moluca s pela Espanh a,
obtiver am-se outros resulta dos: demon strou-s e a existência
entre a Europa e a Ásia, de um contine nte e ficou cabalment~
provad a, com a primeira viagem de circuna vegaçã o, a redon-

-

deza da Terra. A venda
das especiarias trazida s
das Moluca s pela nau
Vitória produz iu quase
cinco vêzes o dinheiro
empreg ado na emprêsa.
Consc q iiênci as econômi cas d as descob riOs desmen tos .
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O mar Medite rrâneo dei- ~
xou de ser o centro da ~
econom ia ocidental, que
então passav a para o
Atlânti co. Decaír am as
A nau Vitoria
repúbli cas italiana s. Os
portug uêses, que podiam
agora import ar diretam ente os produt os das Índias, cortaram a navegação dos interm ediário s pelo mar Vermelho
e isolara m o Egito das Índias. A Península Ibérica , com o
comércio das especiarias da Ásia e com o ouro e · a prata da
América, tornav a-se o centro de maior riqueza do mundo .
Os mais import antes comerc iantes da época, logo depois das
grande s viagens do navega ção, instala ram naquel a peníns ula
seus estabelecimentos.
O utras conseq üência s. - Como disse o poeta Castro
Alves: "0 séc'lo que.. viu Colombo, viu Gutenb erg também ".
Com a apariçã o da impren sa, divulga vam-se ràpida mente os
novos conhecimentos trazido s pelos descob riment os marítim os.
Os livros de viagens se multip licam. Muitas idéias falsas são
agora abando nadas, não se cogitan do mais da existência ele
dragõe s e ele sereias. Um campo vastíssimo ele ação se abre
~

série ginasial,
(1) Ver sôbre os descobrim entos português es, o livro da primeira
·
página 10 e seguintes.
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para os missionários da religião de Cristo. A literatura religiosa
se desenvolve com as narrativas sôbre a catequese dos novos
povos. Os poetas épicos cantam os feitos dos intrépidos navegantes que dilatam os horizontes da civilização.

dianos, como se vê do mapa que traz Herrera na sua História das !ndias
Ocidentais; e por esta forma não só o arquipélago, mas ainda até Málaca
compreendeu nos cento e oitenta graus de Espanha.
Não foi pequeno o dano que com uma tal infidelidade causou à sua
pátria êste tal aventureiro, indigno do nome português; porque os espanhóis,
persuadidos daquela impostura, pretenderam porfôrça de armas senhorearse daquelas ilhas de especiaria, fomentando esta emprêsa pelas naus que
mand•avam ao México pelo mar do Sul. Durou alguns anos naquela parte
a guerra en.tre as duas nações, até que o nosso rei D. João UI tratou com
averiguando amigàvelmente
0 imp~rador que se atalhasse esta conteOlia,
o direito de cada uma das coroas nas conferências que para êsse fim se
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QUESTIO NÁRIO
Quais os antecedentes da primeira viagem de Colombo?
Como decorreu essa viagem?
Em que pontos tocou êle nas viagens subseqüentes?
Que fêz de importante Balboa?
E Solis?
Quais os principais episódios da primeira viagem à volta do mundo?
Como podemos r~sumir as conseqüências econômicas dos descbrimentos
marítimos?
8) Que outras conseqüências produziram êsses descobrimentos?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

LEITURA
Fernando de Magalhães naquele tempo tornou do Oriente, e, sem
razão agravado de sua pátria, passou ao serviço do imperador Ca,rlos V,
e propôs a êste príncipe que tinha por certo ser a terra redonda, ponto até
então muito duvidoso; e que, sendo assim, devia a dita linha meridiana
pacteada em Tordesilhas circular pelo outro hemisfério, deixando à conquista de cada uma das coroas cento e oitenta graus meridianos. O que
suposto, mostraria que as ilhas da especiaria estavam dentro dos cento e
oitenta graus de Castela, que se obrigava a descobri-los por novo caminho,
sem ofensa da proibição que no tratado de Tordesilhas ficava posta à
Espanha, de navega.r para a parte do Cabo da Boa Esperança.
A côrte de Madri, que já se tinha achado bem em dar ouvidos às
proposições de Colombo, que outros tiveram por quiméricas, subministrou
a Magalhães três nlavios para ir executar seu desígnio. Descobriu o estreito,
a que pôs o nome de seu apelido; e, navegando pelo mar do sul, chegou
finalmente às ilhas do arquipélago de Maluco, onde o ma~am os bárbaros.
Mas do roteiro que deixou da sua navegação, usando de um notável engenho,
por sustentar o que havia segurado ao imperador, tinha diminuído os
espaços, de sorte que fraudou o mar do Sul mais de quarenta graus meri-

fizeram em Saragoça.
Porém nelas os comissários de Portugal, sem embargo de lhes sobrar
a razão e a justiça, se acharam totalmente destituídos de meios para mostrála; porque os espanhóis SListentavam a dimensão do mapa de Magalhães;
e, como nenhuma outra nação tinha navegado o mar do Sul, não havia no
tempo que aquelas conferências se fizeram, modo ou meio de convencê-lo
de falso, ignprando-.se sobretudo ainlia aaqucle século a observação dos
satélites de Júpiter, e outros meios com que no seguinte se facilitou a averiguação das longitudes.
Todos os recursos dos nos,s<>s comissários eram os roteiros dos pilotos
da Índia; e para lhes sair mais vantajoso o cálculo (atendendo somente às
ilhas de especiaria, e não ao Brasil, de que os portuguêlses daquele tempo
fazi am pouco caso) contaram as trezentas e setenta léguas da ilha do Sal,
que é a mais ocidenta~ de Cabo Verde. Mas nada bastava para desfazer
de todo o êrro que os roteiros dos espanhóis do mar Pacífico tinham delineado; e o mais qc~e os nossos comissários puderam mostrar, foi que o
mapa ou nossa demarcação incluía grande parte do mar da China.
ALEXANDRE DE ÜUSM~O

3) A conquista da América por espanhóis e
portuguêse s.
O México e o Peru. - Alguns anos depois da morte de
Colombo, ocorrida em 1506, os espanhóis deram inicio à conquista do continente. Tinham êles a princípio permanecido
nas ilhas, onde encontraram pouco ouro. Esperavam descobrir
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grande quantida de dêsse
metal no continen te, pois os
indígenas lhes contavam que
aí o ouro era abundan te.
Em meio século os espanhóis formaram na América
um vasto império coloníal,
que abrangia o México, a
América Central e tôda a
América do Sul menos o
Brasil. A ocupação do México
por Cm·tez (1519-1522) e a
destruição do Império do
Peru, governad o pelo Incas,
levada a efeito por Pizarro
e Almagro, foram os episódios mais notáveis da história da conquist a da América
cortez
espanhola.
Cm-tcz estava estabelecido havia quinze anos nas Antilhas
quando V eldzquez, governad or de Cuba, o encarregou de ocupar
o México.
Desemba rcando na costa oriental, onde fundou Vera Cruz,
marchou êle depois para a capital asteca, a cidade do México,
.
.
cuja conquist a foi fácil.
Embora obrigado por um a revolução a deixar a c1dade,
Cm·tez conseguiu mais tarde retomá-la. Em 1522 o imperado r
Carlos V o nomeava governador da Nova Espanha , nome que
.
iria por três séculos designar o México.
Na luta pela posse do México os espanhóis se ~ostraram
cruéis. Guatimozin, o último imperado r asteca, foi colocado
sôbre um leito de brasas para que o suplício o obrigasse a dizer
o lugar onde t inha escondido os seus tesouros.
Os invasores tiveram a sua tarefa extremam ente facilitad a
pelo fato de serem consider ados pessoas sobrenat urais por causa
de suas armas de fogo e de seus cavalos.
Como no México, crueldades sem conta houve na conquist a
do Peru.
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Na partilha dos despojos
Pizarro e Almagro se desavieram. Por ordem de Pizarro foi Almagro assassinado. Por sua vez um filho
de Almagro assassina va Pizarro (1541). Houve guerra
civil, que durou dez anos. Um
novo governador, nomeado
por Carlos V, conseguiu finalmente restabelecer a ordem.
A Colômb ia e o Chile.
- Além dos Conquist adores
espanhói s já citados, convém
D. João 11
mencionar, entre outros, os
nomes de Jimenez de Quesada e Pedro de Valdívia. O primeiro dominou os chibchas
da Colômbia, tendo o último completa do a conquist a do Chile.
Os portugu êses. - Os portuguê ses, cujo Império das
Índias foi de curta duração, conserva ram na América o Brasil,
que só se tornou independ ente no século passado. Merecer iam
êles, que foram os primeiros donos de um grande Império
colonial nos tempos modernos, a glória do domínio exclusivo
da América, que teriam conseguido se o rei D. João 11, soberano
que antecede u a D. JJ1 anuel I no trono lusitan , t ivesse agido
com mais decisão e firmeza, despreza ndo certas considera ções
que lhe faziam seus tímidos conselheiros.

Expediç ão de 1501. - Quase um ano se passou entre a
chegada a Lisboa da notícia do descobrimento realizado por
Cabral e a partida da primeira expedição para obter melhores
informações sôbre a terra descober ta.
Não há muita certeza quanto ao nome do comanda nte
da expedição. É provável que a escolha tenha recaído em
Gaspar de Lemos, o capitão que levara a~Portugal a nova do
descobrimento. Vinha a bordo um piloto florentino, América
Vespúcio, que por várias vêzes estêve no continen te americano,
t
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tendo deixado notícias de
suas viagens em cartas que
constitue m preciosos documento s históricos.
Partindo de Lisboa na
primeira quinzena de maio
de 1501, a expedição, depois
de fazer escala em Bezenegue, na África, alcançou a
costa brasileir a em agôsto,
em um ponto situado a cinco
graus de latitude.
Percorre ram os navegantes a seguir o litoral braFileiro de norte para sul.
Os lugares por onde passavam iam recebend o os nomes
dos santos do dia:
D. Manuel I

28
29
30
4
1
21
25
6
20
22

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

agôsto .......... .
setembro. . . . . . . . .
setembro .........
outubro ..........
novembro ........
dezembro ..... . ..
dezembro ... . .. . .
janeiro (1502) ....
janeiro : . . . . . . . .
janeiro . . . . . . . . . .

Cabo de Santo Agostinho
Rio de São Miguel
Rio de São Jerônimo
Rio de São Francisco
Baía de Todos os Santos
Cabo de São Tomé
Baí'a do Salvador
Angra dos Reis
Ilha de São Sebastião
Pôrto de' São Vicente.

Em setembro de 1502 regressav a a expediçã o a Lisboa.
As notícias sôbre as novas terras nada tinham de animado ras:
não haviam os navegan tes encontra do, dizia Vespúcio, minério
algum.
Expediç ão de 1503. -Em 1503 outra frota era enviada.
Comand ava-a provàvel mente Gonçalo Coelho e dela fazia parte
Américo Vespúcio.
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Entre os objetivos da expedição figurava o de encontra r
uma nova passagem pelo sul para atingir Malaca.
Perto de Fernand o de Noronha a esquadra se desmemb rou:
o navio de Américo Vespúcio e mais um outro se dirigiram
para a Bahia. Após permane cerem ai por algum tempo,
seguiram os navegan tes para o sul, tocando em vários portos
até alcançar em Cabo Frio. Voltaram êles a Portugal , depois
de uma exploraç ão até quarenta léguas para dentro do sertão,
tendo fundado em Cabo Frio uma feitoria, onde deixaram
24 homens de guarnição. Os dois navios iam carregad os de
pau brasil.
Cristóvã o Jaque s.- Os portuguê ses, preocupa dos com a
Índia, não trataram logo de coloniza r o Brasil. Passavam pela
nossa terra várias armadas que se dirigiam às Índias. Para
aqui vinham também alguns portuguê ses, arrendat ários da
terra e de seus produtos , assim como mercado res franceses
e ele outras nações européia s, os quais, atraídos pelo paubrasil e por vários produtos , chegavam ao lítoral e consegui am
entabola r negociações com os indígenas, estabelec endo um
comércio lucrativo , com absoluto menosprêzo pelo monopólio
de Portugal . Ainda no reinado de Dom Manuel foi enviada
uma expedição, destinad a desta vez à defesa do litoral. Coube
o comando a Cristóvão Jaques. Chegou êle, ao que parece,
até o rio da Prata.
D. João III, que reinou a seguir em Portugal (1521-1557),
mandou nova expedição, com o mesmo caráter defensivo. O
comando foi ainda confiado a Cristovã o J aques, que alcançou ,
em fins de 1526, as costas de Pernamb uco.
Martim Afonso. - A expediçã o comanda da por M artim
Afonso de Sousa tinha objetivos mais amplos que as enviadas
anteriorm ente pelos reis de Portugal . Compun ham-na cinco
navios, trazendo umas quatroce ntos pessoas.
Vinha Martim Afonso investido de grandes poderes, tais
como: tomar posse de todo o território até a linha de demarca convenc ionada por tratado com a Espanha ; prover os cargos
que viesse a criar; assinar datas ele terra de sesmaria s a quem
as pedisse; exercer inteira jurisdiçã o civil e criminal, até o

44

direito de vida e de morte, salvo quanto aos fidalgos, os quais
em caso de crime, deveriam ser enviados para Portugal .
Martim Afonso partiu de Portugal em fins de 1530,
chegando ao Brasil em janeiro do ano seguinte. Vinha na
frota um irmão de Martim Afonso, de nome P ero Lopes de
Sousa, que escreveu um diário da expedição.
Logo que atingiu as costas de Pernamb uco, Martim Afonso
começou a dar caça a navios franceses aí encontra dos. Diogo
Leite foi despacha do, com duas caravelas, para descobri r o rio
Maranhã o, que "era dei Rei nosso Siír, e dentro de sua demarcação. Percorre u êle a costa setentrional, chegando até
a baia de Gurupi ou "abra de Diogo Leite".
A frota de Martim Afonso velejou pelo litoral, do cabo
de Santo Agostinh o para o sul. Na embocad ura do rio da
Prata a nau capitânia naufrago u. Martim Afonso mandou
Pero Lopes, em dois berganti ns com 30 homens, a explorar o
rio da Prata e tomar posse das terras. li:ste, depois d~ haver
cumprid o o seu mandato , reuniu-se aos companh eiros e navegaram todos para o norte. Em 22 de janeiro de 1532 era
fundada a vila de São Vicente, iniciando-se assim a colonização
regular do Brasil, assunto de que tratarem os em outro lugar
dêste livro.
QUES TIO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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ÁRIO

Com se deu a ocupação do México pelos espanhóis ?
Que houve de important e na conquista do Peru?
Que fêz de important e Jiménez de Quesada?
E Pedro de Valdívia?
Quando parLiu de Lisboa a primeira expedição enviada depois do
descobrim ento de Cabral para obter melhores informaçõ es sôbre a
terra?
H á certeza quanto ao nome de seu comandan te?
Quem era América Vespúcio?
Que mais sabe sôbre essa primeira expedição português a ?
E sôbre a de 1503?

10)
11)
12)
13)
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Que fêz de important e Cristóvão J aques?
De que poderes vinha in vestido Martim Aron,'lo?
Quando cb,egou ao Brasil a expedição por êle comandad a?
Que fatos se deram desde então até 22 de janeiro de 1532?

LEITU RA
Toma o pacto real, feito em ·Granada
E o pendão de !,sabe!, o novo lába ro,
Que há em breve vencer mais que o de Roma.
D escem com êle os empregado s régios,
E os Pinzões, a quem dera a honra e guarda
Do estandarte real. Acena ao mestre:
Alam as prontas vagas à ribeira;
Qual amplexo de amor, todos sentiram
O doce abalo do encontrão da praia.
De um salto juvenil pisa Colombo
A nova terra, e, com segw·o braço,
A bandeira real no solo planta.
Beija a plaga almejat!h, ledo chora:
Foi geral a emoção! Disse o silêncio
Na mudez respeitosa mais que a língua.
Ao céu erguendo os lacrimosos olhos,
Na mão sustendo o C ru cifixo disse:
"Deus eterno, Senhor onipotente ,
A cujo verbo criador o espaço
Fecundado soltou o firmament o,
O sol, e a terra, e os ventos do oceano,
Bendito sejas, Santo, Santp, Santo!
Sempre bendito em tôda pa_rte sejas.
Que se exalte tua alta majestade
Por haver concedido ao servo humilde
O teu nome louvar nestas distâncias .. . "
(Do poema "Colombo " , de MANUEL DE ARAÚJO PoRTO ALEGRE)

H istória, da A. mérica

A AMÉR ICA COLONIAL ESPAN HOLA

1) O Novo Mundo espanh ol; divisão admin istrativa .
A Casa de Contrac tación de Sevilha. - O bispo João
R odriguez da Fonseca, encarreg ado de organiza r os pr~parat ivos
da segunda expedição de Colombo, tornou-se o chefe da administração ult ramarina espanhola .
Em 1503 estabeleceu-se em Sevilha a Casa de Contractación ,
que resolvia t od os os assuntos referente s às l ndias: com ércio,
emigraçã o, administ ração, justiça, etc.
Com o tempo as atribu içõ~ da Casa de Contractación se
desenvolveram cada vez mais. Ilustres naveg.an t es prestaram
seus serviços a êsse cent r o administ rativo d o ultramar . E ntre
êles figuraram : Américo Vespúcio, o primeiro que ocu pou o
cargo de Pilôto-M or, criado em 1508; Solis, Sebastião Cabotto
e ou tros.
O Conselh o das lndias . - O Conselho R eal das ! ndias,
n ascido mais tarde, "'t inha jurisdição suprema sôbre todos os
assuntos referent es às " Í ndias", cabendo-lhe n omear os altos
funcioná rios e confirma r as nomeaçõ es feitas para os cargos
de menor importân cia; su perinten der o comércio e a n avegação; cuidar da defesa dos descobrim entos e da guarda do
litoral; decidir sôbre apelações contra senten ças dos órgãos
de justiça coloniais ; correspo nder-se co m os v ice-reis, os quais
n ão podiam receber nem executar qualquer instrução proveniente de out ra autorida de que não fôsse a d o Conselho .
Os Vice-Re is e as outras autorida des. - Cristóvão
Colombo t eve o t ít ulo de vice-rei. Seu filho Diogo exerceu
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t ambém o mesmo cargo. A coroa
espanho la, por meio de compensações, conseguiu mais tarde que
a família de Colombo desist isse
d os privilégi os feudais que lhes
h aviam sido concedidos n as novas
terras.
Só em 1535 aparece de novo
um vice-rei: Antôni o de M endoza.
Governo u o México durante 15
anos, ao cabo dos quais é n omead o
vice-rei do P eru. Foi M endoza o
introduto t' da imprensa n a América e o fund ador da primeira universid ade no continen te, a de São
Marcos de Lima (1551).
A autorida de dos v ice-reis é R etrato de uma vice-rainh a,
assim expressa n as Leis das l ndi as: por J"uan R odriguez Xuares
"e em tôdas as coisas e negócios
faça m o que lhes parecer e virem que convém , provendo a
tudo da mesma ma neira como Nós o poderíam os fazer."
Além d os vice-rein os d o México e do P eru, foi criado
em 1717 o de Nova Granada, até então dependen te do P eru
e adm inistrado p or um governad or. Suprim1do p ouco t empo
dep ois, é o n ovo vice-rein o rest ab elecido em 1739. I a desde
Quito até V enezuela.
O últ imo vice-rein o criado foi o de Buenos Aires (1776).
Com pree ndia os t erritórios atu ais dos seguintes países : A rgentina, Uruguai, P araguai e B olívia.
Com um a autorida de quasi igual à d os vice-reis, havia
ainda os capitães-generais.
I

No fim do século XVIII a divisão er a a seguinte :
V ICE -RE I NOS .•. . . ..

o

~
l

Nova Espanha (México)
Peru
Nova Granada
Buenos Aires
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CAPITANIAS GERAIS..

fl

Guatemala
Chile
Venezuela
Cuba

Subordinados à autoridade dos vice-reis ou dos capitãesgenerais, existiam ainda os governadores, nomeados para administrar um grupo de provincias.
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várias outras atribuições, imiscuindo-se muitas vêzes em delicadas questões administrativa s e econômicas e chegando, não
raro, a tomar a iniciativa de conquistas e a resolver sôbre
medidas da mais alta importância.
Das decisões das audiências, · bem como da dos outros
tribunais existentes nas colônias, cabia recurso para o Conselho
das lndias. Era preciso, entretanto, para poder haver apelação...
de uma sentença das audiências, que as causas fôssem de um
valor de mais de 6.000 pesos.
É a seguinte a ordem cronológica da formação das
audiências:
São Domingos. . . . . . .
México. . . . . . . . . . . . . .
Panamá..... ........
Lima............ ... .
Guatemala..... ......
Guadalajara.... .... . .
Santa Fé............
Charcas....... ......
Quito. .. . ... .. ......
Buenos Aires . .... . .. .
Caracas.. .. .. .. .. .. ..

1511
1527
1535
1542
1543
1548
1549
1551
1563
1661
1777

Nem tôdas as audiências pertenciam à mesma categoria:
eram mais importantes as situadas na sede de um vice-reino,
seguindo-se-lhes as que estavam na sede de uma capitaniageral. As primeiras se denominavam audiências vice-reais e as
segundas, pretoriais. Abaixo dêsses dois graus, havia ainda
outras subordinadas, por estarem em lugar de menor importância dentro de um vice-reino.
Fachada da Catedral de Buenos Aires, 1724

As audiências. - As audiências eram tribunais que a
coroa espanhola instituiu visando moderar e limitar o poder dos
mais elevados representantes da autoridade real nas colônias.
Além de suas funções de Tribunal de Justiça e de órgão
consultivo dos vice-reis e capitães-generais, a audiência exercia

Alcaides-Maio res e Corregedores . - Os alcaides, como
os juízes de fora no Brasil, eram de nomeação real.
Dois dos membros do cabildo eram escolhidos anualmente
para alcaides, cabendo-lhes os julgamentos de primeira ins-

tância.
Os corregedores, funcionários investidos a um tempo de
autoridade -judicial e administrativa , deviam anotar e corrigir

50

Históri a da A rnérica

Alcindo :Muniz de Souza

as falhas porventu ra existente s nas decisões das autoridades
coloniais.
Os Cabildo s. - Os ayuntami entos ou cabildos correspo ndiam, na América espanhol a, às câmaras municipa is brasileiras.
Embora, com o correr do tempo, os reis da Espanha hajam
tirado aos cabildos muitas de suas atribuições, a importân cia
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QUES TION ÁRIO
1)
2.)
2)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

Que fêz de important e o bispo J oão Rodriguez da Fonseca?
Que sabe sôbre a Casa de Con tractación de Sevilha?
E sôbre o Consêlho das Índias?
Como se salientou Antônio de Mendonza ?
Quando foi criado o vice-reino de Nova Granada?
Qua~ o último vice-reino criado?
Qual era, em fins do século XVIII, a divisão administr ativa da América
espanhola ?
Que funções tinham os governado res?
Com que fim foram in13tituídas as audiências ?
Que atribuiçõe s lhes cabia 1m?
Quais as categorias em que se repartiam as audiências ?
Que sabe sôbrc os alcaides e os corregedo res?
Qual a importânc ia dos cabildos?

2) As terras platina s: a colônia do Sacram ento
e as Missõe s do Urugu ai.
P elo tratado de
e Espanha
Portugal
qual
do
virtude
em
Tordesilhas (1494),
chegava m a um acôrdo sôbre as terras descober tas e por descobrir, ficava determin ado que a linha divi ora correria a
370 léguas a oeste de Cabo Verde, pertence ndo a Portugal
tôdas as terras situadas a leste dessa linha e cabendo à Espanha
as situadas a oeste. A linha de demarca ção iria passar, no
Brasil, mais ou menos desde onde hoje fica Belém, no P ará,
até Laguna, em Santa Catarina .
A expansão para oeste determin ou o recuo do meridian o
de Tordesilh as, chegando o Brasil quase aos contrafo rtes dos
Andes. Para o norte passou além do Amazon as e para o sul
expandiu -se até o Prata.
A fundaçã o da colônia do Sacram ento. - Até a
segunda metade do século XVII, na costa meridional, Laguna
era o último estabelec imento dos portuguê ses; Buenos Aires
Expansã o territori al do Brasil. -

Cabildo de Buenos Aires

dos mesmos continuo u a ser bem grande, máxime nos lugares
com os quais, em virtude de sua situação geográfica, as comunicações eram difíceis.
Na lu ta pela independ ência os cabildos foram verdadei ros
sustentác ulos contra a metrópole.

•
•
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com referência às colônias
da América. Tal acôrdo é
conhecido pelo nome de
Tratado de Madri. Seu
ver dad eiro negociador foi
o ilus tre Alexandre de
Gusmão, nat ura l de San tos. Era êle secretário do
rei D. Joã o V, em cujo
rein ado sua influência foi
mu ito gra nde . Do lado
esp anh ol coube a D. José
de Carvajal y Lancaster
con duz ir as negociações.
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História da América

inado no
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Q U E ST IO N Á R
1)

Ca rlo s

m.

Qu adr o de .Mengl
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2)
3)
4)
5)

IO
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Como se salientou Do
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6) Que estabelecia o tratado firmado em Lisboa em 7 de maio de 1681?
7) Que fêz Afonso Valdez em 1705?
8) Em que situação ficava a colônia do Sacramento pelo tratado de
9

D~~~~c~~:neira se salientou

)

10)
11)

12)
13)
14)

15)
16)

Antônio Pedro de Vasconcelos no período

.· or arte de
.
.
entre 1735 e 1737?
p
Qual o verdadeiro negociador do t ) atado de Madt I p
Portugal?
Quem foi D. José de Carvajal y Lancaster? . 'I
d
.
Que princípio se adotava no tratado de Madn ·
Como agiram os índios dos Sete Povos das Missões do Uruguai quan o
'I
.
se procedia à execução dêsse tratado?
Que aconteceu de importante no dia 12 de fevereuo .de 1761 · b
Quem era D. Pedro de Ceballos e que fêz êle em fm,s de outu ro

Q:: f~~z:

!e deram desde então até a assinatura do tratado de Santo

- da colônida da Sacra·
Ildefonso?
17) Que estabelecia êss~ tr.atado ssôbtre ap SitUa~~~ Missões do Uruguai?
.
mcn'to e do terntóno dos e e ovos
Em c~mêço de que século foi esta última região conquistada pelos
18)
riograndenses do sul?

LEITURA
'.. f .ta estando Se pé longe de seu povo em andanças guerreil:as,
D ou..,. a el •
' Gomes Frmre
t
chegou à missão a notícia de que o capitão-genera1 por ugues f A .
Conde de Bobadcla, mandara chamar Tiaraju .para uma con cbren~~- ·.
li d í to dcscrcvm a cena com a un ancm
I
.
. - d rio J acuí
.
m.ensageiro, tcstemu n la oct ar o a '
.
Tudo se passara num mato, nas lmedmçoes o
é cito
d c pormenores.
. . í .
onde o conde lusitano se encontrava acampado com seu exl r
Convidado a vir parlamentar com o capitão-genera' a pnnc piO

O

d estou
é
Sopé respondera :
. .
- Se êle quiser conversar comigo, que venha at on ~
Como, porém, seus oficiais insistissem, Sepé resolveu Mmtar Ao con:l~e
F. . . t" ha feito estender no chão um grande tapete, sob c
. G
Sentara-se
d · d
ornes <reu e m
e f01.
ual à maneira de trono, colocara uma ca eira e camp 0 .
0
de
cercar-se
de
cuidado
o
antes
. belde mas tivera
q '
h d
•
nela para esperar o re
guardas e de colocar a pequena distância os seus dragões façan u os,
~rmados de lanças e pistolas.
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Acompanhado de alguns de seus homens, Sepé fêz alto a umas quatro
ja)"das elo lugar onde o conde o aguardava. Apareceu o intérprete, que
vinha ela parte do chefe português, c disse:
- Deves vir desarmado.
Sepé retru cou:
- Mas ppr que, se o gciJ,eral o seus homens estão a rmades ?
Di vas essas palavras, Tiaraju aproximou-se do Conde de Bobadela
e, de cabeça erguida, bradou:
- Bendi to seja o Santíssimo Sacramento!
- Apeie e beije a mão do general - intimou o intérprete.
O índio baixou para êle um olhar de desdém c respondeu:
- Beijar a mão de teu gen era!? a trôco de quê? Pensas acaso que
estou na t.erra dêle e não na minha?
Ao ouvir ess>a resposta t raduzida pelo intérprete, Gomes Freire
exclamou, irri tado :
- Diga a êsse ·índio que êle é um bárbaro.
Scpé sorriu e respondeu simplesmente:
- Dize ao teu pat.r.ão que êle é mais bárbaro qu e eu.
O general estava vermelho de cólera. Sempre ele cabe9& alçada, em
cima de seu cavalo, o Corregedor r esumiu seu pensamento assim:
- Vim aqui, general, para te dizer que o exército espanhol r etrocedeu e nos deixou em paz. E que tu c teu exérci to devem fazer o mesmo
c voltar imediatamente. É só o que ten ho a dizer-te.
Gomes Freire ergueu-se e, de punho cerrado, começou a fazer ameaça,s.
Tinha gente e armas e coragem em quantidade suficiente para conqu istar
os SeLe Povos - declarou êle, apontando com a mão cheia de anéis na
direção noroeste.
Scpé limit.ava-se a sorrir quando o intérprete, qnu suava abundantemente, t raduzia as palavras do conde. F inalmente ês tc último tornou a
sentar-se, passou a mão pela testa úmida, e quando de novo falou foi num
tom conciliador. Começou a fazer grande promessas: daria a Sepé e se us
capitães lindos presentes, vindos especialmente de além-mar: jóias, armas,
arreios, uniformes... E como prova de cordialidade - acrescentava o
narrador - o conde, tiran_do do bôlso sua caixinha de tabaco, chegara
a oferecer uma· pitada a José Tiaraju, o qu al, fechando o cenho, gritou
para o intérprete :
- Vai-te para o diabo, negro! P ensas que preciso de teu tabaco?
Tenho, e do bom, muito melhor que o teu.
A entrevista terminou intempestivamente. Sem sequer acenar com
a cabeça para o capitão-general, Tiaraju esporeou o cavalo e se foi.
ÉRICO

VERÍSSIMO (0 tempo e o Vento)
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F orte de Montevideu

Casa do Vice-rei. Córdoba

3) 0 vice-reino do Prata.
do P r ata - O último vice-reino
.
.
A cú ação d <. vice-re~no f . do R io da Prata. CompreU u lai Paraguai e
.
espanhol criado na Amé~·lca ol o
endia os t~rrit6ri.o~ ~tuals daitorr::e~~:~ci:s :gcLa' Paz, CochaB olivia e fwou dlVldl~opem o . S lta Córdoba e Buenos Aires.
11
b ba Charcas Potos~, aragua~, a '
. (1776-1778) foi D . Pedro de Ceba os,
am ' . . ' .
.
o pnme1ro vwe-re1
f ·mos na lição antenor.
t inha nessa época uma
. . .
d
a quem nos r~ en
Buenos Aires, sede o vwe-.r emo, .
_ de vinte e quatro m1l habit antes.
, .
popu1açao
erttz
V
de
vice-reinado
No
'z
t
,
1
· ' n ado d e Ver
·
O vice-rei
houve muitos progressos mat e11
y Salcedo, sucessor de Ceb~ os,. a instrução pública. D urou
riais, desenvolvend?-se ou r~slmmelhores que conheceu o vice seis anos o seu governo, um os
reino do P rata.

•

P erda e reconquista d e Buenos Aires. - Foi no empo
do vice-rei D. Rafael de Sobremonte que se deram (1806 e 1807)
as chamadas "invasões inglêsas".
O comodoro sir Home Popham, que acab ava de conqu istar
aos holandeses a colônia do Cab o, resolveu atacar as regiões
platinas. Mil e seiscentos homens, sob o comando de Guilherme
B eresjord, entraram em Buenos Aires em fi ns de junho de 1806,
sem qu ase encontrar resistêncüt, pois o vice-rei havia concentrado suas tropas em Montevideu , onde julgava maior o perigo
de ataque.
Em 12 de agôsto do mesmo ano a cidade era reconquist ada
pelos patriotas, comandados por um oficial de origem francesa,
Santiago de Liniers.
Ata que a M o n t evid eu. - R eceberam os inglêses reforços
com que voltaram ao at aque. No d ia 3 de fevereiro de 1807,
depois de renhida resistência, a cidade de Montevideu caía
em poder dos britânicos.
E xpulsão dos lnglêses. - Tentaram depois os inglêses
m ais uma vez conquistar Buenos Aires. Tinha agora o comando
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supremo das fôrças britânicas o general Whitelocke. A resistência de Liniers, ajudado por D . Martin de A lzaga, alcaide
de Buenos Aires, foi tão eficiente que levou os invasores à
capitulação, comprometendo-se êles a restituir o que haviam
conquistado, abandonando para sempre qu alquer pretensão
sôbre as regiões platinas.
Liniers, pela su a ação, é cumulado de honras e recebe da
Espanha a nomeação para o cargo de vice-rei.
Os acontecimentos da Europa repercutem no vice-reino do Prata. Tinham os franceses invadido
a Espanha. A polit ica de Napoleão causa grande efervescência
no Prata, que aumenta quando Liniers é substituido como
vice-rei por Cisneros, a quem entrega o govêrno em fins de
julho de 1809.
Foi Cisneros o último vice-rei do P rata. A luta pela
I ndependência, de que t r ataremos em outra Unidade, vai ter
inicio com a revolução de maio de 1810.
O último vice -rei. -

QUES TI ONÁ RI O
1) Que territórios compreendia o vice-reino do Prata?

2.)
3)
4)
5)
6)
7)

Quais as intendências em que ficou dividido?
Qual o primeiro vice-rei e quanto tempo durou a sua gestão?
Que população tinha na épo~a Buenps Aires?
Como decorreu o govêrno do segundo vice-rei?
Que sabe sôbre as ch_amadas "invasões inglêsas" ?
Qual o último vice-rei do Prata c que sabe sôbre êle?

LEITURA
Vinha de remotaj3 eras a hostilidade à I nglaterra, como um dos
elementos basilares da política internacional da E spanha.
Sem remontar aos Filipes1 bastaria relembrar o Pacto de Farrúlia
consecutivo à entronização dos Bourbons e a pronta adesão ao tratado de
Versalhes (1783), reconhecendo a independência norte-americana. O ódio
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ao inglês
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•
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H istória da Arnérica
Giovanni Verazzano, saindo
de Dieppe à frente de uma
expedição enviada por aquêle
soberano, atingiu a costa da
América do Norte. Percorreu
Verazzano essa costa, desde
a Geórgia até a T erra Nova.
Ainda no reinado de
Francisco I, o navegante
francês J acques Cartier explorou em sucessivas expedições (1534-1542) a região
do gôlfo de São Lourenço.
Subiu pelo rio São Lourenço
e, conseguindo a amizade
das tribos indigenas, fundou
em Quebec uma colônia, que
não prosperou.

A AMÉRICA COLONIAL INGLltSA

1) Primeiros estabelecimentos na América do
Norte: espanhóis e franceses.
O descobrimento da Flórida. - Coube o descobrimento
da Flórida ao espanhol Ponce de León (1512). Recebeu a terra
êsse nome por ter o seu descobridor nela chegado na Páscoa
_
da Ressureição ou Páscoa Florida.
A colonização espanhola na Flórida teve inicio na segunda
metade do século XVI, fund ando-se Sant_o Agostinho, a cidad~
mais antiga 'dos E stados Unidos e onde, Já no século XIX, f?1
assinado um tratado pelo qual a peninsula ficava sob o domimo
ianque, constituindo a principio um Território e passando a
Estado em 1845 (1).
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Henrique IV, rei de França

A colonização do Canadá. - Só em começos do século XVI, durante o reinado de H enrique IV, depois de fracassada a tentativa do marqu~s de la Roche, começou com Champlain a verdadeira colonização francesa do Canadá.
Sustentaram os franceses várias lutas com os indigenas e
com os inglêses, o que impediu o progresso dos primeiros estàbelecimentos fundados.
D esde muito cedo se tornou notável a obra dos missionários católicos na catequese dos selvagens.
Em 1663 o rei Luís XIV tornava o Canadá colônia sob
a dependência direta da coroa da França.
No século seguinte os inglêses começaram a introduzir-se
no Canadá. Assim é que pelo tratado de Utrecht passavam
para a Inglaterra a Acádia, a Terra Nova e os territórios da
baía de H udson. Meio século mais tarde, o tratado de P aris (1)

A exploração do Novo México. -:- Data de 1582 a
exploração do Novo México J?el~s espanhóis. Fundar~m Santa
Fé, a segunda cidade em antigmdade dos Estados UJ?-1dos. Em
fins da primeira metade do século passa~o, depois _d_e uma
guerra entre o México e os Estados Umdos, a~qu_1na esta
última nação a posse do Novo México, que de T erntóno passou
.
a E stado em 1910.
0 norte da Califórnia, até a atual fronteira do Oregon,
já havia sido explorado antes da fund ação de _Santa F~.
Grande era o poderio espanhol na Aménca em fms do
século XVI, t.anto no hemisfério norte como no sul.
No tempo em ~ue
Descobrimentos franceses. reinava na França Francisco I , um navegante fl orentmo,
(1) O domjnio espanhol na Flórida sofreu uma interrupção de algun~ dnos, d~m .a
cessão à Grã-Bretanha (1763). Colocando-se contra a I nglaterra na. guerra de m epen nda
d os Estados Unidos, a Espanha conseguiu, no tratado que J?ÔS f•m à lutE\, a entrega a
Flórida, cuja posse conservou até a cessão aos Estados Uwdos.

(1) O tratado de Paris, que punha fim à Guerra dos Sete Anos, foi desastroso para
a !frança, que além de ficar sem o Canadá, foi obrigada a ceder outra• terras aos inglêses,
ta1s como: o vale do Ohio e a. parte da. Luisia.na. situada. a Leste do Mississipi •

..
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. •
a posse de tôdas as terras canaden es. (Ver
dava aos mgleses
página 160) .

5) Qual a segunda cidade em antiguidade dos Estados Unidos e por que
povo foi ela flmdada?
6) Em que ocasião adquiriram os Estados Unidos a posse do Novo
México?
7) Como se distinguiu Verazzano?
8) E Jacques Cartier?
9) Quem in iciou a verdadeira colonftzação francesa do Canadá?
10) Que mais Sd.be sôbre essa colonização?
11) De que maneira passou o Canadá para o domín io inglês?
12) E a Luisiana?
13) Como se iniciou a colonização francesa nas Antilhas?
14) Que produto deu prosperidade a Guadel).lpc?
15) Qual a causa do enriqueciment,o de São Domingos e da Martinica?
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O vale do M ississipi e as margens dêsse
. missionários jesuítas, que, em 1668,
is antigo estabelecimento europeu
rio foram exploradas _por
fundaram Santa M aTw,. o ma . . , ·ios o padre M arquelle
C l"
Um desses mtsswnai '
. 7.
, ·i ATkansas. Outro francês, ave ~er
em lif ~c ng~n.. . .
à
chegou
ississipi,
M
do
ão
desceu o MlsslSs~pl até o r o x lora
de la Salle, contmuan~o a e,. p ' l âescoberta teve o nome de
foz dêsse rio. A regtao por e e
honra de Luis X I V.
. .
colonização da Luisiana.
.
Lu~swna, em
m tempo Readquiriu-a
Só no século segumte COJ?eçou
Os franceses a perderam depots âe a g~ Estados. Unidos (1803).
mais tarde Napoleão, que a ven cu ao
. .

A Luisi ana. -

t

- fr an cesa nas Antilhas foi
As Antilhas . - A col~mzaçaho . de E snambuc. Depois
d
PierTe Bela~n sen or
d
d ilh 'd S CTistovão à frente e uns
inaugura a por
de se haver apoderado a .. a e a. a França' Com o amparo
1626 uma Companhia
cinqüenta homens, voltou_rtco pa{<·
ele Richelieu (1) fundou Pterre. Bte ~:e ::giam estabelecimentos
colonizadora. Alguns_anos ~:~!r a~ipélago.
cm·am-se com o açúcar;
q .·
franceses em outras ilhas .
A 111 aTlinica e S. Donnngos ennque
.

savam para a Inglaterra
1
Guadelupe, com o caf.é.
O tratado de Pans, pelo qu a pas d América deixava à
'
tôdas as pos essões francesas a
das Antilhas
'
quase
.
França a posse ele a1gumas

QUEST I ONÁR I O
e or quem fo i descoberta a F lórida? ·- ?
b"d tal nome essa regtao .
1) Quando P
?
de ter rece 1 o
motivo
~
Q
teve ai inicio a colonização espanhola
2) ua o é
?
.
3) Em que poca
4) Quando passou a Flórida a Estado tanque
( 1)

Ministro de Luís XIU.
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2) A col~nização inglêsa.
D escobrimentos inglêses . - Colombo, em suas duas
primeiras viagens, só descobriu ilhas. l:Tm out ro navegante
italiano pisou no Continente um ano antes clêle. Foi Giovanni
Cabollo . Residia em B1·istol, naquele tempo a segunda cidade
da Inglaterra. Obtendo ele HenTique VII, rei dêsse pais, importantes concessões, empreendeu êle, com quatro ou cinco
pequenos navios, uma viagem para o Ocidente, saindo de
B Tistol em princípios de Maio de 1497. Em fins do mês seguinte alcançava o continente americano, na costa do Labmdor,
ao Norte do estreito de Belle-Isle. Contin uando a navegar,
chegou até as proximidades elo estreito de Hudson.
Sabe-se de uma segunda expedição de Cabotto no ano
seguinte, não havendo sôbrc a mesma informações precisas e
p ormenorizadas.
Sebastião, filho de Giovanni Cabotto, tomou parte com o
pai nesses empreendimentos. Mais tarde dirigiu êle out r as
expedições. O objectivo de tôdas essas viagens era chegar às
Índias orientais pela párte setentrional do Atlânt ico.
Como não houve se a Inglaterra t irado proveito de tais
emprêsas, estiveram as mesmas suspensas nos reinados de
H enrique V III, Eduardo V I e MaTia Túdor, que vier am
depois de Henrique VII.

•
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Prime iras tentativas
Os end e colonização . -

saios de colonização inglêsa
só se realizaram 80 anos
depois da primeira viagem à
América levada a efeito por
Giovanni Cabotto. 'Reinava
então nà Inglaterra I sabel,
irmã e sucessora de Maria
T údor. Humphrey Gilbe1·t,
que obteve da rainha autor ização para fundar uma
colônia no prazo máximo de
seis anos, não foi feliz em
suas tentativas.
Walter Raleigh, irmão
materno de Gilbert e como
êle famoso por suas aventuras de salteador dos mares,
conseguiu da rainha idêntica
H enrique VII, rei da I nglaterra
concessão (1584).
Raleigh, um pouco maif> fe liz quo H wnphrcy Gilbert, desembarcou na América em uma terra muito fértil, à qual
deu o nome de T'irgínia, em honra rle I sabcl, a "virgem da
Ingl'aterra".
Depois de algumas expedições à Virgínia, Raleigh se viu,
entretanto, forçado a abandonar seus planos de colonização.
Quando
A Coloni zação no tempo d e Jaime I. Jaime I , filho de Maria Stuart, reinava na I nglaterra (1603-1635)
repetiram -se as tentativas de colonização.
Em 1606 Jaime I dividia em duas partes quase iguais tôda
a extensão do litoral e terras compreendid as entre 34 e 45 graus
de latitude Norte, dando a do Sul, chamada Virgínia, a uma
companhia de colonização de L ondres e a do Norte, a principio
denominada Colônia do Norte e mais tarde Nova I nglaterra, a
uma companhia de Brístol, Plymouth c out ros portos ocidentais.

Isabel , rainha da In glaterra

Maria Stuart

Em fins de 1606 partia uma expedição destinada à Virgínia.
F (\i fu ndada a povoação de J amestown (cidade de Jaime).
M uitas dificuldades encontraram a principio os inglêses
par a se manterem na povoação. Ataques de indigenas e outros
contratempo s causavam-lh es uma situação verdadeiram ente
angustiosa. O colono J ohn Smith, que desde ~ogo se notabilizou
pela sua ação em prol do progresso de J ame.·town, caiu mais
tarde prisioneiro dos indios, sendo salvo da morte pela intervenção de P ocahontas, filha de um poderoso chefe indigena.
N ão se sabe ao certo até que ponto é verdadeira esta aventura
de S mith. É seguro, entretanto, que êle conseguiu estabelecer
b oas relações entre o-s inglêses e os indios (1).
Em 1609 a Companhia de L ondres obtinha de J aime I
novos privilégios. Nomeou então ela lord Delawm·e para gover. nador geral da Vi?·gínia, levando o mesmo para a América uns
500 colonos.
(1) Pocahontas casou-se m<>is tarde com o inglês Jobn Rol!. Fizeram ambos uma
viagem à Inglaterra, morrendo Pocahontas quando regressava para a Virgínia.
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Jamestown começou a prosperar. Com Thomas Dale,
sucessor de lord Delaware, os progressos da colônia se acentuaram, aumentando muito a produção devido ao cultivo do fum·).
Introduziu-se também a escravidão na América do Norte, sendo
os primeiros negros trazidos por comerciantes holandeses e
vendidos aos colonos, que dêles necessitavam para cultivar os
·
campos.
Em 1623 a Companhia foi dissolvida, ficando a Virgínia,
a partir do ano seguinte, colocada sob a autoridade da coroa.
Quanto à Companhia de Plymouth, depois de uma tentativa
logo fracassada de colonização, empreendida por uns cem
homens dirigidos por Jorge Pophan, nada mais fêz.
O Mayflower. -Em 1620 alguns protestantes puritanos,
pouco mais de cem, querendo estabelecer-se em um país onde
não fôssem perseguidos por suas idéias religiosas, solicitaram
da Companhia de Londres uma concessão de terras na Virgínia.
Para aí partiram a bordo do M ayflower, mas, em vez de chegarem à Virgínia, desembarcaram na Nova Inglaterra, onde
fundaram Nova Plyrnouth.
Alguns anos mais tarde (1629) outros puritanos chegavam
à América. Foi então fundada Charlestown e depois Boston,
que se tornou a capital da colônia da Baía de 111 assachusetts.
Uma espécie de assembléia legislativa se organizava em 1634,
declarando-se então que lei alguma ou qualquer contribuição
poderiam ser estabelecidas sem o consentimento da maioria.
Outras colônias surgiram logo: Maryland (1632), Providence (1632), Rhode-Island, Connecticut (1636), New Haven
(1637), New Harnpshire, Maine (1638).
Calcul:;t-se que mais de 4 000 famílias deixaram a Inglaterra até 1640, dirigindo-se para essas novas plagas.
Carlos I, sucessor de Jaime I, viu-se obrigado a suspender
a imigração em 1637, receioso de que a Inglaterra se despovoasse.
Outras Colônias. - Em 1664 os inglêses se apoderaram
das possessões holandesas situadas entre a Virgínia e a Nova
Inglaterra, as quais tinham o nome de Nova Holanda, mudandose então o nome de Nova Amsterdarn para Nova York, Hudson

3. 0 ) colônias de carta, que escolhiam livremente o governador, o conselho e tôdas as !iY.toridades
Desembarque dos inglêses na Virgínia

para Albany, e dando-se à região elo sul a denominação de
N ew-J ersey.
Em 1682, Guilherme Penn, pertencente à seita dos quakers,
recebeu de Carlos II, em pagamento de uma dívida de 16.000
libras, a propriedade da região que ficou r om o nome de
Pensilvânia. Fundou êle Filadélfia e outras povoações, mostrando, no tratamento dos índios, um espírito humanitário
·
pouco próprio da época.
A Carolina, onde a colonização foi iniciada em 1663, ficou
mais tarde (1729) dividida em duas colônias, a do Norte e a
do Sul.
No tempo de Jorge II (1) estabeleceu-se na América do
N orle a última colônia inglêsa: a Geórgia. Os primeiros colonos
foram trazidos pelo general Jacó Oglethorpe, que fundou a
cidade de Savannah.
(1)

Reinou êle desde 1727 alé 1760.
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J amestown começou a prosperar. Com Thomas Dale,
sucessor de lord Delaware, os progressos da colônia se acentuaram, aumentando muito a produção devido ao cultivo do furo·).
Introduziu-se também a escravidão na América do N orle, sendo
os primeiros negros trazidos por comerciantes holandeses e
vendidos aos colonos, que dêles necessitavam para cultivar os
campos.
Em 1623 a Companhia foi dissolvida, ficando a Virgínia,
a partir do ano seguinte, colocada sob a autoridade da coroa.
Quanto à Companhia de Plymouth, depois de uma tentativa
logo fracassada de colonização, empreendida por uns cem
homens dirigidos por J orge Pophan, nada mais fêz.
O Mayflower. - Em 1620 alguns protestantes puritanos,
pouco mais de cem, querendo estabelecer-se em um país onde
não fôssem perseguidos por suas idéias religiosas, solicitaram
da Companhia de Londres uma concessão de terras na Virgínia .
P ara aí partiram a bordo do JJ!I ayjlower, mas, em vez de chegarem à V
na Nova I
, onde

A ldeia ind ígena na Virgínia

Fundação da Geórgia

3. 0 ) colônias de carta, que escolhiam livremente o governador, o conselho e tôdas as autoridades, governando-se à maneira de repúblicas independentes.
Houve, com o correr dos tempos, colônias que passaram
de um para outro dêsses grupos de organização.
Eram colônias reais : New-York, New-Hampshire, NewJ ersey, Virgínia, as duas Carolinas, a do Norte e a do Sul, e
a Geórgia. A Virgínia, no comêço, pertencera. ao 3. 0 grupo,
passando mais tarde a fazer parte do 1.
As colônias de proprietários estavam reduzidas, na época
da revolução pela independência, apenas a três: 111aryland,
P ensilvdnia e Delaware, a primeira pertencente à família de
lord Baltimore e as duas últ imas aos descendentes de Guilherme
Penn. As duas Cm·olinas, assim como New-Hampshire e NewJ ersey, citadas como pertencentes ao 1. grupo _(co,lô_nias reais),
tinham sido primitivamente colônias de propnetanos.
As colônias de carta eram as seguintes : M assachusetts,
Connecticut e Rhode-I sland.
0

O
poder executivo pertencia, nas colônias, ao governador; o legislativo, a um conselho e a uma assembléia eleita pelos colonos.
Era uma reprodução do sistema polí tico da metrópole.
As colônias estavam divididas em três grupos quanto à
sua organização:
Os vários tipos de Govêrnos Coloniais l ngl êses . -

1. 0 ) colônias reais, subordinadas diretamente à coroa, a
quem cabia designar os governadores;
2. 0 ) colônias de proprietários, em que o governador e o
conselho eram de nomeação dos concessionários;

•

0

Cromwell e as Colôn ia s . -Entre as colônias do Norte
e as do Sul havia diferenças muito grandes em relação aos

72

Alcindo M1.miz de Souza
costumes dos habitantes. Tôdas
t inham, entretanto, o mesmo
amor pelas suas liberdades, não
suportando qualquer restrição
às mesmas.
O orador inglês Burke dizia
em 1775:

"No caráter dos americanos, o
amor ela li berdade é o rasgo predominante que se descobre em tôdas as
partes; e como uma afeição ardente é
sempre uma afeição zelosa, nossas
colônias se mostram desconfiadas,
Cromwell
intratáveis, desde que observem a
menor tentativa ele arrancar-lhes pela
fôrça ou tirar-lhes pela chi cana a única vantagem pela qual valha a pena
de viver. Êste nobre espírito de liberdade é provàvelmente mais poderoso
nas colôn,ias inglêsas que em qualquer outro povo da terra".

Na luta civil em que se debateram na I nglaterra os partidários do rei Carlos I e os do Parlamento, as colônias americanas
estiveram em oposição: a Virgínia se manifestou pelo rei;
quase tôdas as colônias do J orte, pelo Parlamento.
A vitória do Parlamento prejudicou às colônias em geral,
pois Cromwell, em 1650, lhes proibia o comércio direto com
as outras nações. Havia êle chefiado o exército parlamentar
vitorioso e governava a Inglaterra com o título de Lord Protetor.
Legislação Colonial. - Imitando a Metrópole, havia nas
colônias o júri, assim como o habeas-corpus.
A iguald ade civil e o triunfo gradativo das idéias de tolerância religiosa deram à sociedade colonial um aspecto próprio,
que se refletiu logo através das l~is para as mesmas elaboradas.
Certas punições rigorosas, como algumas estabelecidas
pelo zêlo exagerado dos puritanos, foram se abrandando com
o correr dos anos e em conseqüência de diferentes circunstâncias.
Um código existente na Nova Inglaterra desde os primeiros
t empos, chamado "The body of liberties", mostra, na parte
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criminal, a influência da antiga legislação dos hebreus, fund ando-se em algumas passagens do Velho T estamento as penalidades estabelecidas para certos casos.
A es'cravidão nas colônias inglêsas da América. -

Nem todos os colonos inglêses agiram como Guilherme Penn
em relação aos selvagens da América. Muito ao contrário,
quando se sentiram fortes c viram que fàcilmente poderiam
tomar conta das aldeias indígenas, nada mais os deteve em
sua campanha de extermínio dos selvagens (1). Arranjavam
pretextos e doutrinas justificativas de seus atos de violência.
O tráfico negreiro para as colônias inglêsas da América
começou em 1620. Era muito protegido pela metrópole. Algumas colônias se opuseram à importação de negros. Os
escravos foram levados principalmente para as colônias do Sul,
onde, em meados do século XVIII, havia cêrca de 500 000
pretos trabalhando na agricultura.

QUESTIONÁRIO
1) Quem foi Giovanni Cabotto c que fêz ele notável?
2) E Sebastião Cabotto?
3) Que sabe sôbxc as tentativas de colonização inglêsa na América durante
a época de Isabel ?
4) Como nasceu J amestown ?
5) Que sabe acêrca de Jobn Smitb?
6) E de Tbomas Dale?
7) P ara onde se dirigiram os puritanos do Mayflower?
8) Quais os mais impor tantes episódios ela colonização britânica desde
então até a fundação da Geórgia?
9) Como estavam divididas as colônias inglêsas quanto à sua organização ?
10) D e que lado se colocou a Virgínia na lu tá entre o rei Carlos I e o
P arlamento?
11) Que sabe sôbre a legislação colonial inglêsa na América?
(1 ) Chegaram os colonos da Virgínin. a dizer em um manifesto: "De agora em diante
nos pertencerão as terras em que estão situadas as aldeias dos indios, as quais são as melhores
e serão por nós ocupadas, em. vez de estarmos n devastar os bo~ques para obter terra, corno
até agora temos feitq."
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3) Os holandeses e suecos.
Os holandeses na América do Norte. Conforme
dissemos atrás, os inglêses se apoderaram, no ano de 1664, das
possessões holandesas situadas entre a Virginia e a Nova
Inglaterra, as quais tinham o nome de Nova Holanda. Nova
Amsterdão passou a ser denominada Nova Yorlc, Hudson ficou
sendo Albany, e a região do sul foi chamada New-J ersey.
A colonização holandesa na América do Norte se iniciara
logo após as viagens que, a serviço da Holanda, realizou o
inglês Hudson, em busca de um caminho para as l ndias peh
norte da América. Nessa ocasião chegou êle à foz do rio que
teve o seu nome. Mais tarde, e entãu a serviço da Inglaterra,
descobria a baia de H udson.
O governo holandês entregou a uma Companhia o monopólio do comércio da zona visitada por Hudson, fundando-se
dentro em pouco algumas povoações.
Colônias suecas. - No tempo de Gustavo Adolpho uma
expedição sueca desembarcou na baía do Delaware (1629) .
Fundou-se logo um a povoação, à qual foi dado o nome de
Cristina. Outros estabelecimentos apareceram a seguir, todos
situados às margens do rio Delaware.
Augmcntando o número de povoações tanto holandesas
como suecas, começaram a surgir algumas dificuldades entre
as mesmas, agravando-se a situação quando os suecos tomaram
aos holandeses um dos seus fortes.
Reagindo imediatamente à agressão, os holandeses forçaram os suecos à capitulação, conquistando-lhes então as suas
colônias (1655).
Poucos anos depois ,passavam para a Inglaterra, segundo
já dissemos, os domínios holandeses na Am~rica do Norte.

QUESTIONÁRIO
1)
2)
3)
4)
5)

Como se iniciou a colon ização holandesa na América?
Que nome deram os inglêses a N o'va Amsterdão?
E a Hudson?
Qual a primeira colônia sueca na América?
De que man.eira t,erminou a colonização sueca?

A AlVIÉRICA COLONIAL PORTUGUÊSA

1) O Brasil e as colônias latino-americanas.
A colonização portuguêsa. - Já vimos que os portuguêses, cujo Império das Índias foi de curta duração,
conservaram na América o Brasil, que só se tornou independente no século passado. Demos então notícia da conquista
da América por espanhóis e portuguêses.
Estudado como foi o período correspondente às três primeh·as décadas do século XVI com referência à terra descoberta por Cabral, vamos agora entrar no início da colonização
regular çlo Brasil, com a fund ação da vila de São Vicente, em
22 de 3aneiro de 1532.
Organização das primeiras vilas brasileiras. - Organizou-se a adm inistração da primeh·a vila brasileira, São Vicente,
nos moldes do que a êsse respeito vigorava na metrópole.
Foram naturalmente nomeados e não eleitos os primeiros administradores municipais da colônia.
S. André da Borda do Campo, a outra col0nia logo depois
fundada, é elevada à categória de vila em 8 de abril de 1553,
pelo capitão-mor Antônio de Oliveh·a, loco-tenente de Martim
Afonso, sendo o seu ato confirmado por T omé de Sousa, que,
em carta dirigida a D. J oão III em 1. 0 de junho dêsse ano,
assim se exprimiu:

" ... hordeney outra vila no começo do campo desta
vila de São Vicente de moradores que estavão espalhados
por ele c os fiz cm·quar a ayuntar para se poderem aproveitar todas as povoações deste campo e se chama a vila
de Sancto André porque honde a situey estava hua ermida
deste apostollo e fiz capitão della a J ohão Ramalho,
natural do termo de Coimbra, que Martim Afonso ya
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achou nesta terra quando ca veyo. Tem tantos filhos e
netos e bisnetos descenden tes delles ho nom oudo de dizer
a V. A., não tem cãa na cabeça nem no rosto e anda nove
leguoas a pé antes de yantar ... "
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juízes de vara vermelha, assim chamados porque deviam usar
um distintivo dessa côr. l'tsscs juízes e dois vereado1·es pelo
menos, além de um procurado r, formavam a câmara ou senado,
que exercia o govêrno municipal . Havia também, para cada

Nessas e nas demais vilas que a princípio se criaram
(Santos, Itanhaem, Olinda, etc.) a preocupaç ão dominante era
a defesa contra os prováveis ataques de gentios ou de invasores
de qualquer outra origem. Daí os muros e as fortificaçõ es que
as guarneciam .

Joio d, B 4 rr t~ )

f

Ai q!' d~ (u,..ha (n)

r,rnioA iv .arH dt Andrade

As cidades. - A cidade do Salvador foi a primeira que se
estabelece u no Brasil.
Quase um século depois da fundação da Bahia, o Rio de
Janeiro obtinha, pelo alvará régio de 10 de fevereiro de 1642,
concessões de que não gozavam muitas cidades da metrópole .
l'tsse alvará concedia aos cidadãos do Rio de J aneiro as honras,
privilégios, isenções e liberdade de que gozavam os da cidade
do Pôrto, isto é,

Duart, Co<1ho Per• ~r a

gozarem dos foros dos nobres ou infanções, não podendo ser postos a tormento, nem presos nas cadeias,
porém só nos castelos ou em suas casas, facultando -se-lhes
fazerem uso de sêdas e trajes mais ricos, o andarem armados, e não os obrigando a dar aposentad orias, nem a serem
apenados os seus gados, nem os seus criados recrutado s
para a guerra.
Mart>m Afonso do 5ous• (n)

Outras cidades obtiveram mais tarde os mesmos privilégios
concedido s ao Rio de J aneiro: São Luís do Maranhão , provàvelmen te ·em 1645; Bahia, em 1646.
As câmaras municipa is. - As leis de P ortugal, as ordenações manuelina s, mais t arde substituíd as pelas ordenações
filipinas, vigoravam para o Brasil em todos os casos não especificados nas doações e forais de cada capitania.
Nas cidades e vilas havia geralment e dois juízes ordinários
eleitos anualmen te e escolhidos entre os homens bons: eram os

Poro Lop" de

5o~u

(!11

M•rt1"' Afonso de Souu (11

Poro Lopes dt Sous~ ( 11
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conselho, um escrivão c um almotacé, cabendo a êste último
zelar pela execução das posturas determinadas pelos vereadores, fiscalizar os preços dos gêneros aliment ícios verificar
os pesos e medidas, cuidar da con ·ervação da bigien~ do município, etc.
A autoridade dos juizes de var a vermelha era parcialmente
anulada quando havia juizes de f ora ou de vara branca nomeados pelo rei, assim como no caso de existirem juizes 'especiais
de órfãos, do crime, etc.
O primeiro juiz de fora nomeado para o Brasil (1696) foi
o Dr. J oseph da Costa Con·eia. Vinha êle para a B ahia com
o ordenado de 150$000 (Cr$ 150,00).
P or carta régia de 28 de fevereiro de 1700 criava-se para
Olinda, então capital de P ernambuco, uma vara de juiz de
f~ra, devendo a despesa ser pr ovida por uma nova imp osição
sobre os couros e solas. Só em 1702, ent retanto, tomou posse
o primeiro juiz de vara branca naquela cidade Dr. Manuel
T avares Pinheiro.
'

Cartas régias da segunda metade do século XVII procuram
imped ir a grande corrente migratória que elo reino se dirigia
para o Bra il , pois Portugal, naquela época, precisava ele
homens, esgotado como estava em conseqüência de guerras
sucessivas.
Crescendo aqui a falta de braços, intensifica-se a caça ao
índio pelas entradas e bandeiras. Com o descobrimento de
minas, os rcinóis se sentem atraídos para o Brasil, dando isso
motivo a nova restrição em P ortugal, por meio de u rna lei
de 1720.
A mineração e a extração de diamantes dão causa a nova
polít ica de povoamento do Brasil, ordenando-se, por Carta
R égia de 1747, a remessa de 2 000 casais de açorianos para o
Sul da colônia.
Com a chegada de D . J oão ao Brasil , iniciou -se a colonização p or elementos eu ropeus não portuguêses, facilitando-se
a entrada dos estrangeiros em geral e celebrando-se contratos
para vinda ele colonos de várias nacionalidades, mediante
ubvenção.
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Outros a spectos da colonização. portuguêsa. O
s1stema de capitanias hereditárias. (Ver capit ulo III do livro
destinado à primeira série ginasial), não obstante os defeitos
que apresentava, imprimiu às t erras br asileiras o rumo das
suas divisões posteriores em P rovíncias e mais tarde em Estados. O est abelecimento do govêrno geral marca um interêsse
maior da coroa portuguêsa pela colonização do Brasil, onde
se tornava pat ente a possibilidade de aumento da produção
agrícola. Começa então na colônia a obra da Companhia de
J esus, fundada por I nácio de Loiola e cuj os estatutos o papa
P au lo III aprovara pela bula "Regimini M ilitant is Ecclesiae".
No govêrno ele D . Duarte da Costa foram mandadas par a
o Brasil algum as orfãs, edu cadas em conventos, destinadas a
se casarem com homens d'armas.
D e fins do século XVI até 1640 desenvolve-se o tráfico
negreiro para o Brasil, n otando-se também neste período a
colonização holandesa na região setentrional do nosso país e a
introdução ele casais rcinóis em alguns pontos do Norte e elo Sul.

QUESTIO
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ÁRIO

1) Qual a wimeira vib brasileira c quem a fundott ?
2) Qua,ndo c por quem foi S. André da Borda d• Campo elevada à
catcgória de vila ?
.J·3) Que podemos dizer sôbre as demais vilas criadas nos primeiros
t empos ela colonização por tugu êsa no Brasil?
4) Qual a primeira cidade estabelecida no Bra13il?
5) Que privilégios obteve o Rio ele J aneiro em 1642?
6) Que outras cidades obt ivera m mais tarde os mesmos privilégios ?
7) Por que leis foram substituídas as ordenações manueli nas ?
8) Que sabe sôbrc os juí zes de vara vermelha?
9) E sôbre o ele vara bra nca ?
10) Que funções cabia m ao a lmotacé ?
11) Quem foi o clr. Joseph da Costa Correia?
1~) E o clr. M ~nuel Tavares Pinheiro 7
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13) Qual a bula pela qual o papa Paulo III aprovou os estatuto
s da
Compan hia de J esus?
14) A que fim eram destinad as algumas orfãs mandad as para o
Brasil no
govêrno de D. Duarte da Costa?
15) Que sabe acêrca do desenvo lvimento do tt'áfico negreiro para
o Brasil
colonial ?
16) Qual a razão das cartas régias da segunda metade do século
XVII
com o fim de impedir a grande corrente migrató ria de Portuga l para
o Brasil?
17) Como se explica a intensifi cação da caça ao índio pelas
entrada s e
bandeir as?
18) Por que motivo surgiu a lei de 1720 sôbre novas restrições
a respeito
da vinda de portugu êses para o Brasil?
19) E a Carta R égia de 1747?
20) Que aconteoou quanto à colonização quan,do a família real
portugu êsa
se estabele ceu no Rio de Janeiro ?

LEIT URA
Do Govêrno de D. Duarte da Costa são mais seguras as informa
ções
sôbre as órfãs que chegara m a Bahia com o próprio governa dor.
Foram
elas em número de nove, como se verifica do mandad o de 30
de julho
de 1553, do provedo r-mor a da fazenda ao tesoureiro Luís Garcês,
para que
desse, a contar do dia 13, que foi o da chegada da armada de
D. Duarte
à cidade do Salvador, mi l oitocent os réis em dinheiro, duzento s
réis a cada
uma, para peixe e miudeza s, entregue a quantia a Maria Dias,
criada
delas, Documentos Históricos, L"XXV III, pág. 174.
Dessas nove órfãs tem-se apenas notícias sôbre cinco, duas mais
do
que as que consigna Jaboatã o, Catálogo, pág. 63, et passim, que
se refere
às "três órfãs fidalgas que a Sm-eníssima Rainha D. Catarin a
mandou à
Bahia para casarem com pessoas principa is da terra", o que mostra
que em
seus tempo já não havia memóri a das outras. Das três ór fãs de
Jaboatão
a mais notável foi Clemênc ia Dória, a quem os linhagis tas conferem
origem
principesca, dos D órias da repúblic a de Gênova, sobJ"inha do doge
André
Dória, que com o favor de Carlos V, imperad or da Aleman ba,
livrou sua
pátria da sujeição a várias potência s ...
Outra das órfãs de D. Duarte foi Violante Deça, dada como
filha
qastard a de p. João De~a, capitão çle Goa. Casou na Bahia
com Jo~o
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de Araújo de Sousa, fidalgo galego da casa dos A.Icaides-mores ·de
Lindoso
e P ertiguei ras de Cela-No va ...
Inês da Silv<1 foi outra das órfãs que trouxe D. Duarte. Casou
na
Bahia com Cristóvã o Brandão , Jaboatã o, Catálogo, pág. 265, nota.
Sôbre
o casal não há outros pormeno res na docume ntação conhecida.
Outra foi
Jerônim a de Góis, que D. Duarte, na provisão ele 26 ele abri
l de 1554,
pas ada a João Velho Galvão para servir o ofício de escrivão do
armazém ,
declara ser uma das órfãs que E:l-Rei "mando u do Reino em minha
companhia para casar nestas partes", Documentos Históricos, XXXV,
págs. 383
a 385. J oão Velho Galvão era morador na cidade do Salvado r e
já ocupava
o cargo desde 24 de fevereiro do mesmo ano por mandad o do governa
dor.
Aparece ainda outra órfã, que deve pertence r ao rol das de D. Duarte:
Marta de Sousa, casada com João Gonçalv es Dormun do, provedo
r da
fazenda da Capitan ia de São Jorge do Rio dos Ilhéus, Documentos
Hisróricos,
XXXV, págs. 151-158; Jaboatã o, Catálogo, pág. 76. O casal ainda
vivia
em agôsto de 1591, morava na vila dos Ilhéus e tinha pelo menos
dois
filhos: Gaspar
bo de Sousa e Belchior de Sousa, então com 37 e 33 anos
de idade, respecti vamente , nascidos na dita vila ...
RonoL'Fo GARCIA

2) A expan são territ orial do domí nio portu guês.
Os centro s iniciai s da vida coloni al. - Foi a capitania
de São Vicente um ponto de penetra ção para o interio r pois
os primeiJ:os povoad ores, sentind o a falta de espaço, transpusera m a serra do Cubatã o para atingir os campos de Piratininga .
No ocasião em que o Brasil, como colônia portug uêsa,
passou para o domínio da Espanh a (1580), a vila de São Vicente
estava em decadência: aí não existia m senão uns oitenta
colonos, além dos padres jesuítas. Santos começava então a
florescer. São P aulo de Piratin inga era por êsse tempo a terra
mais povoada. Havia abundâ ncia de gado c a agricultura se
desenvolvia.
Na capitan ia de Pernam buco que, no início do domínio
espanh oll excedia às demais em riqueza e adianta mento, habi-
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t avam uns dois mil colonos e havia um número de escr~vos
equivalentes ao da população branca. Os engenh.os de açucar,
ao todo sessenta e seis, produziam duzentas mil arrobas d.o
produto por ano. Entre as povoações, Olinda ocupava o pnmeil·o lugar. Recife começava então a nascer.
De Pernambuco se iniciou a marcha para a colonização
do Norte.
Na Bahia anti<Ya capitania de Francisco Pereú·a Coutinho
e depois sede do go~êrno-geral, havia, em fins do século _?CVI,
como em Pernambuco uns dois mil colonos. A populaçao de
escravos africanos sub'ia a 4 000 pessoas, existindo ainda uns
6 000 índios que tinham recebido o batismo cristão: De seus
t rinta e seis engenhos se exportavam anualmente mms de cento
e vinte mil arrobas de açúcar.
A cidade do Salvador com uns oitocentos moradores
livres, possuía bons edifícios', entre os quais o do Colégio.
No recôncavo a navegação se desenvolvia.
Conquis ta d a P a1·aíba .. - A ~o.nquista da ~araíba. foi
levada a cabo por M artim Le~tão, auxihado pelo índw tabaJ ara
Pirajibe (Braço de Peixe) . Deu-se isso em 1585! ~pós as tentat ivas fracassadas de Frutuoso Barbosa e de F~ltpe de Moura,
lugar-tenente do donatário da capitania de Pernambuco.

?o

Conquista de Sergipe. - Depois do fa:l ecimento.
governador Manuel Teles J?arreto,. em 1587, f1C?U admmlstrando interinamente o Brasil uma JUnta governat1va, da .qual
faz ia parte Cristóvão de Barros. Foi êle quem l~vou a termo
a conquista de Sergipe. À frente de um exére1to numeroso
derrotou Cristóvão de Barros os indígenas e fun~ou, perto ~a
foz do rio Cotinguiba (então Sergipe), o forte e 01dade de Sao
Cristóvão do Rio de Sergipe (1 de janell-o de 1590).
Conquist a do Rio G1·ande do Norte . -:- A conquista do
R io Grande do Norte, efetuada em 1598, fo1 obra de M anu~l
de Mascarenhas1 Homem capitão ele Pernambuco, com o auxflw
de J er6nimo de Íllbuque:que, filho do português elo mesmo nome
e neto do cacique Arco-V erde,
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Ergueu-se a fortaleza elos R eis 111agos, cujo comando,
desde junho ele 1598, coube a Jerônimo ele Albuquerque.
Foi êle quem formou, com a ajuda dos índios, a povoação
que em 25 de dezembro de 1599 teve o predicamento de
vila de Natal, à qual, mais tarde, durante o domínio holandês, Mauricio de N assau deu o titulo ele cidade.
Conquista do Ceará.- No Ceará, após as tentativas de
Pero Coelho de Sousa e elos Jesuítas Francisco Pinto e L uis
Figueira, o jovem Martim Soares Moreno, ajudado pelo chefe
tabajara Jacaúna, levantou um forte e a ermida de Nossa
Senhora do Amparo (1611) . J osé de Alencar inspirou-se no
feito de Martim Soares Moreno ao escrever a I racema, uma
das mais belas obras do grande escritor cearense.
Co nquista do Maranh ã o. - Depois que os franceses
foram expulsos do Rio de Janeiro, no tempo de Mem de Sá,
houve, da parte dêsse povo, tentativas de estabeleciment o em
Sergipe e mais tarde na Paraíba. Fracassados tais intentos,
resolveram fixar-se no Maranhão.
Em 1594, dois armadores franceses- Charles des V aux e
J acques Rijjault- se localizaram na ilha do Maranhão, ai estabelecendo uma colônia, depois de se aliarem com os indígenas.
Regressando à França, Charles eles Vaux expôs à côrte
seu plano de fundação de uma grande colônia francesa. Daniel
de la Touche, senhor de La Ravardiere, env1ado então ao
Maranhão, opinou favoràvelment e à execução dêsse plano
quando se apresentou, de regresso à pátria, ao soberano francês,
o qual já se dispunha à realização da emprêsa. Era Henrique I V
êsse rei, que não chegou a pôr em prática a idéia, por ter
sido assassinado pelo punhal de Ravaillac (1610) . Seu filh o
Luís XIII, a quem coube a sucessão, tinha então 9 anos,
motivo pelo qual a regência foi dada a sua mãe Maria de
Médicis. Durante essa regência a França mandou para o
Brasil uma expedição composta de três embarcações (La
Régente, La Charlotte e La Sainte Anne), sob o comando do
referido Daniel de la Touche, ao qual fôra concedida licen ça
para colonizar o Maranhão.
'
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Os expedicionários, logo
que aqui chegaram, trataram
de fund ar um forte, ao qual
deram o nome _de São Luís, em
honra de Luís XIII (agôsto
de 1612), nome que se estendeu à povoação e que ainda
hoje se conserva.
Em 1614 os franceses atacavam o forte de Nossa Senhora
do Rosário, na costa do Ceará,
de onde foram repelidos. Com
reforços trazidos por Diogo de
Campos Moreno e J erônimo de
Albuquerque, passam os portuguêses à ofensiva. Aproximamse da ilha de São Luís e fundam
o forte de Santa Maria. AtacaMaria de M édicis
dos pelos franceses no lugar chamado Guaxenduba, perto da foz e margem direita do !Jfunim,
conseguem os lusos brilhante vitória (19 de novembro de
1614). Negociou-se depois trégua de um ano, ficando combinado que os contendores mandariam emissários à Espanha e
à França para que os respectivos soberanos decidissem sôbre
a sorte do M aranhão. P artiram êles, mas começaram franceses e portuguêses a desrespeitar as cláusulas do armistício.
Finalmente, depois de mais algum tempo, as tropas de
Alexandre de Moura e de Jerônimo de Albuquerque forçam
La Ravardiere a capitular (3 de novembro de 1615).
Jerônimo de Albuquerque acrescentou ao seu nome o de
Maranhão. Governou êle a nova capitania, também chamada
Maranhão, até 1618, ano em que morreu. Sucedeu-lhe no
govêrno seu filho Antônio de Albuquerque.
A metrópole espanhola resolveu, em 1621, criar o Estado
do Maranhão completamente independente do Brasil propriamente dito. Era constituído pelas seguintes capitanias: Ceará,
Maranhão e Pará (1). :E;sse estado foi extinto várias vêzes e
(I) A origem da cidade do Bel ~m do Pará foi a povoação de Nossa Senhora do
Belém do Pará, fundada em 1616 por Francisco Caldeira de Castelo Branco.
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diversas vêzes restaurado. Seu primeiro governador (1), Francisco Coelho de Carvalho, só chegou em 1626.
Conquista do Piauí. -A conquista do Piauí, em 1674,
por Domingos Afonso Sertão, que obteve o auxilio de Domingos Jorge Velho, é um episódio da criação de gado.
Entradas. - O desbravamento do sertão do Brasil foi
obra de expedições chamadas entradas e bandeiras.
Desde os primeiros tempos após o descobrimento, houve
tentativas de penetração pelo interior do nosso pais. Assim, em
1504, ainda no t empo de D. Manuel, Américo Vespúcio, tomando parte em uma exped ição de reconhecimento enviada por
êsse rei, entrou até quarenta léguas pelo sertão de Cabo Frio.
Mais tarde, em 1531, no tempo de Martim Afonso, nova
entrada se deu. Foi enviada do Rio de J aneiro, caminhando
115 léguas por montanhas e campinas.
É ainda do tempo de Martim Afonso uma expedição, que
êle mandou de Cananéia e na qual iam 80 homens armados,
às ordens ele Pero Lobo. P artiram êsses homens em companhia
de um certo Francisco Chaves, que Martim Afonso havia encontrado em Cananéia e que t inha prometido trazer, dentro de
dez meses, muitos indígenas carregados de metais preciosos.
Nunca mais voltaram êsses homens.
Várias outras entradas podemos citar, tais como:
a de Sebastião Tourinho, que em 1572 explorou o sertão dos rios
Doce e J equitinhonha;
a de Antllnio Dias Adorno, que entrou pelo rio de Caravelas, vale cio
Mucuri e vertente do Araçuaí, tendo trazido, como a expedição
anterior, pedras preciosas e milhares de índios escravizados;
a de Belchior Dias Moréia, explorador do sertão oriental do rio São
Francisco, até a Serra de Itabaiana;
a de Marcos de Azeredo, que, partindo do Espírito Santo e penetrando
pelo ser tão, voltou de lá com pedras preciosas, no primeiro decênio
do século XVII.

Bandeiras.- As bandeiras paulistas excedem, quer quanto
à importância geográfica, quer quanto aos resultados econômicos, as expedições até agora mencionadas.
(1) Em 1637 Pedro Teixeira iniciou urna viagem ao Amazonas. Subiu êsse rio
e, seguindo por terra, alcançou Quito.
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O rio Tietê foi uma das principais vias por onde os paulistas
avançaram pelo interior. Movia-os a cobiça do ouro c das
pedras preciosas e, ainda, o interêsse de angariar braços para
a lavoura por meio da caça ao índio, que era reduzido à escravidão.
Havia ocasiões em que só permaneciam na cidade de São
Paulo alguns velhos, mulheres, crianças e homens doentes.
Tôdas as demais pessoas iam percorrer os sertões, tomando
parte nas bandeu·as.
É interessante ler, diante do mapa do Brasil, as palavras
com que o historiador CapistranodeAb1·eu resume os itinerários
mais seguidos pelos ban.deu·antes:

Manuel Borba Gato, descobridor das minas do Sabará · os
dois Bartolomeu Bueno da Silva, <tmbos cognominados Anhanguera, que estiveram em Goiás;
Pascoal Moreira Cabral, descobridor das minas de Cuiabá(1)
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"À parte geográfica das expedições concsponde mais ou menos o
seguinte esquema: Os bandeirantes, deixando o rio Tietê, alcançaram o
Paraíba do Sul pela garganta do São Miguel; desceram-no até Guapacaré,
atual Lorena, e dali passaram a :Mantiqueira, aproxima.damcn te por onde
hoje a transpõe a E. F. Rio e Minas. Viajando em rumo de Jund·iaí e
Mogi, deixaram à esquerda o salto c!e Urubupungá, chegaram pelo Paranaíba
a Goiás. De Sorocaba partia a linha de penetração que levava ao curso
superior dos afluentes orientais do Paraná e do Uruguai. Pelos rios que
desembocam entre os saltos do Urubupungá e Guaíra, transferiram-se da
bacia do Pamná para a do Paraguai, chegaram a Cuiabá c a 111ato Grosso.
Com o tempo a linha do Paraíba ligou o p~analto do Paraná ao do São
Franciscp e do Parnawa; as de Goiá!$ e Mato Grosso ligaram o planalto
amazônico ao rio-mar pelo Madeira, pelo Tapajós e pelo Tocantins".

Os bandeu·antes dilataram o Brasil muito além dos limites
marcados por um tratado entre Portugal e Espanha. Entre
êsses bravos exploradores do sertão brasileiro merecem especial
referência os seguintes:
Raposo Tavares, que em 1628 atacou as reduções de
Guairá (1) e realizou várias outras expedições, dizendo dêle
a lenda que entrou de espada na mão nas águas do Pacífico,
gritando se não haveria mais terras a conquistar;
Femão Dias Pais, o "caçador de esmeraldas", que ultrapassou a região entre o alto rio das Velhas e as cabeceiras do
rio Doce (1674-1681);
(1)

Território ocupado pelos jesuítas espanhóis e situado nas margens do rio Paraná.

87

QUESTIONÁRIO
1) Qua:l a. s~tuação de São Vi.cente, a de Santos c a de São Paulo de

P1ratmmga quando Brasil passou para o domínio espanhol?
2) A quanto subia a população de Pernambuco nessa época, entre colonos
e escravos?
3) Qu.al a principal produção dessa capitania?
4) Em que situação se encontrava a Bahia pelos fins do século XVI?
5) Que sabe sôbre a conquista da Paraíba?
6) E sôbre a do Rio Grande do Norte?
7) Quais, no Ceará, as tentativas anteriores à de Martim Soares Moreno?
8) Qual o livro de Alencar baseado no feito de Soares Moreno?
9) Quem reinava na França quando vieram para o Brasil Charles des
Vaux c Jacques Riffault?
10) Por quem foi êle assassinado?
11) A quem coube então a regência na França?
12) Que expedição foi mandada para o Brasil no wmpo dessa regência?
13) Por que foi dado o nome de São Luís ao forte fundado pelos expedicionános?
14) Que fa~os importantes se deram no Brasil desde então até quando a
meLropolc espanhola resolveu criar o Estado d '> Maranhão?
15) Quem era Francisco Coelho de Carvalho?
16) Quando e em que circun,stâncias se efetuou a conquista do Piauí?
17) Que sabe sôbre a entrada de Américo Vespúcio?
18) E sôbre as do tempo de Martim Afonso?
19) Que região explorou Sebastião Tourinho?
20) Qual o itinerário da entrada de Adôrno?
21) Que fêz de importante Belchior Dias Moréia?
22) E Raposo Tavares?
23) Quanto tempo durou a expedição de Fernão Dias Pais?
24) Quem foi o descobridor das minas do Sabará?
25) E das de Cuiabá?
(l)

Ver História do Br11sil (1.• sério Kinasifll},
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3) A formação de limites .
O recuo do m e1·idiano de Tordesilhas . - J á vimos que
a linha demarcatória est abelecida pelo tratado de T ordesilhas
iria passar, no Brasil, mais ou menos desde onde hoje fica
Belém, no Pará, até Laguna, em Santa Catarina. Ficou dito
t ambém que a expansão para oest e determ inou o recu o do
meridiano de Tordesilhas, chegando o Brasil quase aos contr afortes dos Andes. P ara o norte passou além do Amazonas e
para o sul expandiu-se até o Prata.
Tratado de Lisboa e tra tado de Utrecht. -Ao tratarmos da Colônia do Sacramento, fizemos referências aos ataques
espanhóis e ao tratado de Lisboa (7 de maio de 1681), bem
como ao de Utrecht (1715), êste último celebrado entre D .
J oão V, de P ortugal e D . F ilipe V, da Espanha. Estudamos
outrossim a ação do brigadeiro Antônio Pedro de Vasconcelos
na defesa da praça (1735-1737), com o auxílio que lhe manda va
Gomes Freire de Andrada.
Pombal c a e xecução do
tratado de Madri. - Em
1750 subia ao trono de P ortu-

D . J oão V

gal, por morte de D . J oão V,
seu filho D. José I. Soberano
fraco como era êste último,
quem de fato governou !l.
nação portuguêsa foi o ministro S ebastião J osé de Carvalho e M elo, conde de Oeiras
e ma rquês de P ombal. Era o
tempo em que as idéias dos
chamados "filósofos" franceses, repercutindo na côrte
de alguns monarcas absolutos, deram lu gar a ums.
form a de absolutismo diferente, que tomou o nome de
despotismo esclarecido. P om.
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b al represe~ta o tipo do dé~pota esclarecido português (1),
tendo exercido em sua pátna ação comparável à que t iver am em outros países da Europa os soberanos F1·ederico II
(Prússia), J osé II (Áustria) e Catarina II (Rússia). Desenvolveu o marquês o comércio e as indústrias assim como
.
.
cn ou mmtas escolas, tanto em Portugal como ' no Brasil.
P ara dar execução ao trat ado de M adri (1750), já por nós
estudado, nomeou Pombal Gom es Freire de Andrada, futuro
conde Bobadela, para a demarcÇLção do Sul; para a do Norte
designou o ministro seu próprio irmão Francisco X avier de
·M endonça F'_urtado. A Espanha er a representada pelo marquês
de V aldelínos no Sul e por D. J osé I turriaga no orte.
J á estudamos as dificuldades encontradas pelas comissões
demarcadoras na realização de seus trabalhos. No Sul houve
oposição dos índios dos Set e Povos das M issões do Uruguai
que passavam para o domínio de Portugal em troca da Colôni~
do Sacramento. Acusados
os jesuítas de insufl arem
os indígenas nessa oposição e apontados no Norte
como responsáveis pelas
dificuldades surgidas na
aplicação do tratado, sofreram tremenda perseguição por parte de PombalJ que também procurou
e n v oi ver os in aci a no s
como cúmplices de um
at entado contra a vida
do rei de P ortugal. De
perseguição em perseguição, foram fin almente os
jesuítas expulsos de todos
os domírlios portuguêses.
Analisando o papel
dos jesuítas no desenvolF elip e V
. (1) D . J osé gostava mu ito de trabalha< como marceneiro para se dis trair Dizia-se,
por LSso, em P ortugal, que "o rei estava sem pre ao tôrno, e o marquês no trono.".

.
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vimento histórico do Brasil, o historiador Handelmann mostra
que só êles haviam, desde o princípio, tomado em mãos converter a raça dos índios e procurado educá-los para serem
cidadãos livres, com igualdade de direitos. Diz que por isso
foram envolvidos em uma luta de princípios contra a aristoCl'acia dos fazendeiros, que de seu lado queria redúzir os
selvagens à escravidão. Termina o citado historiador:

reu·o de 1761, veio depois o tratado de Santo Ildefonso (1 de
outubro de 1777), que pouco düeria daquele. (1)
Nas comissões demarcadoras figuravam entre outros 0
brigadeiro Se~asti.ão Xavier da Veiga Cabral d~ Câmara, gov'ernador da Cap1tama de São Pedro do Rio Grande- o matemático
Alexandre Elói Porteli; os astrônomos J oa~uim Felix da
Fonseca Manso e dr. José Saldanha, todos por parte de Portugal·
o dr. José Varela y Ulloa, da parte da Espanha.
'
Os espanhóis violaram o tratado de Santo Ildefonso no
Amazonas e no Paraguai, fundando estabelecimentos em território ~?1-t~guês durante a demarcação, que não se ultimou em conseC!uenCia de profundas divergências entre os comissários dos
dOis países. Para responder às usurpações espanholas, ocuparam
os . portuguêses a margem direita do Paraguai, fundando
COimbra, e conservaram a fronteira de Tabatinga. Durante a
guerra de 1801, estendemos os noslSOs domínios no Rio Grande
do Sul, .até o Ur~g~ai, Quar~i~ e J aguarão, de sorte que, ao
~ar-se a mdepen~enCia das colomas espanholas, grande parte da
lmh~ ~as fronterras estabelecidas pelo tratado de 1777 esta v a
modÜICada, ocorrendo mais a cu·cunstância de não ter sido êste
tratado revalidado pelos de Badajoz e Amiens (1801 e 1802) (2).
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"Duzentos anos durou essa conten{ia, com alternadas vicissitudes,
até que afinal triunfou a causa justa, o princípio da humanidade, que os
jesuítas haviam formulado e defendido gloriosamente.
"Todavia êles não desfrutaram a sua vitória; o mesmo estadista.
marquês de Pombal, que assentou o definitivo reconhecimento da liberdade
pessoal e da igualdade de direitos civis dos índios (6 de junho de 1755),
imediatamente depois destroçou, em tôdas as partes do reino de Portugal,
a Companhia de Jesus, confiscou seus bens, perseguiu e baniu seus membros
(3 de setembro de 1759)."

Centenas de jesuítas deixavam então o Brasil, onde, .
desde o estabelecimento do govêrno geral, os membros_dessa
ordem haviam começado a exercer o apostolado. Fecharamse seus estabelecimentos de ensino, criando o marquês de
Pombal as "escolas régias". Para mantê-las foi estabelecido
o impôsto do subsídio literário, que se cobrava na carne e
licores. Os "diretórios dos índios", criados pouco antes da
expulsão dos jesuítas e que duraram até 1798, não deram
bom resultado, pois aos "diretores" faltava o zêlo dos jesuítas, além de não disporem de meios coercivos sôbre a
população indígena. Eduardo Prado diz que a expulsão dos
jesuítas foi para o império ultramarino português outro
Alcácer-quibir, como o do século XVI para o reino lusitano.
"As prósperas povoações do Paraná e do Rio Grande caíram em
ruínas; os índios volveram à vida selvagem; as aldeias do Amazonas
despovoaram-se" ...

A execução do tratado de Santo lldefonso. - Anulado
o tratado de Madri pelo convênio assinado no Pl;!;rdo em feve-
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. . Outras questões de limites. Outras questões de
limites teve o Brasil, não só com as antigas possessões espanhola , como também com as da França e Inglaterra.
~s questões de fronteiras, sôbre as quais t uve bastante
descmdo no primeiro re~nado e no período regencial 1 só começaram ~ s.e~· tratadas senamente a partir de 1850, resolvendo-se
em ?eflmtivo a regularização dos limites já no período republicano.

QUESTIONÁRIO
1) D e que maneira se deu o recuo do meridiano de Tordesilhas?
2) De quen; r:ecebeu auxílio Antônio Pedro de Vasconcelos para a defesa
da Coloma do Sacramento?
(1)
(2)

Ver páginas 53 a 55.
Barão do Rio Branco: Ejemérides Brasileiras.
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?
3) A quem suce d eu D · José 1 no trono de Portugal
t
êsa?
de fato a naçao
por ugu,
4) Quem começou en t ão a governar
.
S) Q
a 0 despotism o esclareCidO?
Q~:i~ros represent antes de Portugl!-\ c da Espanha designados para
6) dar execução ao tratado de Madn.
d
s?
'ssões demarca oras d e 1'IID 't
I e
.
7) Que dificuldades encontra ram as comi
. ?
Quais as conseqüências da expulsão dos. Jesuítas do Brasl1 .
8)
9) Quando foi anulado o tratado de Madn?
?
ue sabe sôbre a execução do tratado de Santo Ilde_fo~so .
10)
~ue mais podemos dizer sôbrc outras questões de limites que teve
11)
o Brasil?

1) As colôni as inglês as da Améri ca e seu desen volvim ento.
Condiç ões das treze colônia s no século XVIII. -

No

t erritóri o compreendido entre os montes Allegha nys e o
Atlânt ico, desde o estuário do São Lourenço até a peninsula
da Flórida, possuíam os inglêses, no século XVIII, treze colônias: Massachusetts, New Hampshire, Rhode I sland, Connecticut, New York, New J ersey, P ensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia , Carolina do N orle, Carolina do Sul e Geórgia .
As treze colônias, fundada s em épocas e em condições
diferentes, apresen tavam grande varieda de de aspectos, quer
do ponto de vista religioso, quer em relação ao seu sistema
polít ico, à organização social e ao desenvo lviment o econôm ico.
P ossuíam, entretan to, certos traços comuns : o espírito de
tolerân cia religiosa, o gôsto pela instruçã o, o grande amor pela
liberdade. São do orador inglês Burke estas palavras, profer idas em 1775, como vimos em outra lição:
"No caráter dos americanos, o amor da liberdade é o rasgo predominan te que se descobre em tôdas as partes; e como uma afeição ardente
é sempre uma afpição zelosa, nossa.s colônias se mostram desconfiadas,
intratáve is, desde que observem a menor tentativa de arrancar-lhes pela
fôrça ou tirar-lhes pela chicana a ú.nica vantagem pela qual valha a pena
de viver. Êste nobre espírito de liberdade é provàvel mente mais poderoso
nas colônias inglêsas que em qualquer outro povo da T erra."

-

A questã o dos impost os . - Em seguida ao tratado de
P aris, assinado em 1763 e ao qual já nos referimos mais de
uma vez, a I nglaterr a pretend eu carrega r as suas colônias com
imposto s, a fim de melhorar a situação do tesouro real, pois
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t inham sido muito grandes as despesas com a "Guerr a dos Sete
Anos", termina da com aquêle tratado .
Houve logo protesto das colônias. Vários delegados foram
mandad os para Londres .
Não deram resultad os as reclamações. Um novo imposto,
do q~e todos
0 do sêlo, veio agi'avar a situação : .ficava ~stipula
escntos em
ser
deviam
colômas
nas
os
celel)rad
s
contrato
os
essem
preench
não
papel selado, sendo declarados nulos os que
esta condição.
A questão entre a metrópo le e as col~nias tomou .desde
logo caráter jurídico, discutindo-se se era lícito c?brar tnbutos
das colônias sem que elas concordassem com Isso. O novo
imposto foi rejeitad o por decisão de u~ ?ongresso, em .que se
fizeram represe ntar nove das treze colomas norte-a mencan as,
sob fundam ento de que "não podiam ser taxados com imposto s
aquêles que não tinham represe ntantes no Parlam ento."
No ano seguinte o imposto do sêlo foi abolido. Benjam in
Frankli n que t inha ido para a Inglate rra como represe ntante
das colô~ias norte-americanas, muito contribu iu para a revogação do impôsto. Tornou -se êle na América um herói popular .
Outros impostos foram logo depois criados e por sua vez
suprimidos, conservando-se somente o do chá, com o qt;al. o
govêrno inglês pretend ia manter o direito de, t~xar as colomas
com impostos. Não se conform aram as colomas nem mesmo
com êsse único imposto. Em Boston, no Massac husetts, foram
jogadas ao mar centena s de caixas de chá trazidas por navios
·
da Compan hia das Í ndias (1773).
F altou habilida de ao govêrno da Inglate rra para resolver
a sit uação. Em abril de 1774 o Parlam ento votava. certa~ l~is
às quais os norte-am ericanos deram o nome de ~n_tolerave~s .
Uma dessas leis fechava o pôrto de Boston ao comércw; outra,
revogan do a Carta de Massac husetts, dava ao re} ~a Inglate rra
o direito de nomear magistr ados para essa coloma.
O Massac husetts apelou para as outras colônias. Um
congresso reunido em F iladélfia (1774), ~·edigiu então a J?eclara ção dos Direitos, docume nto que constitu ía o verdade iro programa da revoluç ão norte-am ericana .
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QUES TION ÁRIO
te
1) Quais as condições das treze colônias inglêsas da América do Nor
no sécu lo XVIII?
2) Como começou a questão dos impostos entre as colônias e a metrópole?
3) Em que consistia o impôs to do sêlo?
4) Qual o fundame nto da rejeiçiio dêsse imposto ?
5) Que ação teve Franldin nessa questão ?
6) Que houve com o imposto do chá?
?
7) Qual a atitude dos norte-am ericanos e m face das "leis intoleráv eis"

2) A guerr a da Indep endên cia.
A g u erra de I ndepen dência . - Depois do Congresso
de Filadélfia, os acontecimentos se sucedem cada vez com
maior gravidade.
ym novo congress? s.e i·eune em maio de 1775, pouco
depois de terem as milícias nacionais derrotad o as tropas
inglêsas em. L exinglon, perto de Boston.
No dia 4 de julho de 1776, após um ctno de luta sob a
direção de Jorge TVashington, agricult or da Virgínia, o congresso votava a Declaração de Independência, red igida por
Jefferson.
A guerra durou longos anos. Em fevereiro de 1778 os
Estados l!nidos obtinha m um tratado de aliança com a Fra~ça
o qual foi conseguido principa lmente pela ação de Franklin:
A Espanh a s~ colocou ao lado da França. Já antes t inha partido
para a Aménc a do Norte, como voluntá rio, o jovem marquês
de L~ Fayette, que sem demora foi nomead o general do exército
amenca no.
Depois . de muitas lutas, houve finalmente a vitória
franco- a~e~lCana na ba:talha de Yorktow n (1781), de resultado decisivo para a mdepen dência das colônias.

História da América
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No dia 5 de dezembro
de 1782 o rei J orge III, que
não queria reconhecer a
emancipaçã o, mas que a isso
fôra forçado pela atitude do
Parlamento, lia, no Discurso
da Coroa, estas palavras :
Uma vez que, com decisão e
energia, como sempre tenho fe ito,
tomei por norma fazer aquilo quo
reconheço como vontade de meu
Parlamento e de meu povo, dirigi todos os meus propósitos,
tanto na Europa como na América, a uma reconcil iação completa
e cordial com as colônias. ConsiJor ge Wash ington
derando quo assim é necessário
para a consecução dêsso objetivo,
não hesitei em empregar tôda a fôrça de que estou investido e me vejo na
necessidade do doclara1· que as reconheço como Estados livres e independentes. Se assim concedo sua separação da coroa, é porque dispensei
tôda a consideração aos desejos e às opiniões de meu povo . O objeto de
minha mais humilde e fervorosa oração a Deus todo poderoso é q ue a
Grã-Bretanha nunca venha a sentir os males quo da separação de tão
grande parte do Império possam sobrevir e que a América permaneça livre
das desgraças quo na metrópole têm demonstrado quão necessária é a
monarquia para o gôzo de uma li berdade constitucional. A religião, o
idioma, os interêsses e as inclinações mútuas poderão, assim o espero, servir
de garantias para uma união duradoura entro os do is países.

O tratado de Versalhes (1783) estabeleceu definitivam ente
as con dições de paz entre a Inglaterra, de um lado, e os Estados
Unidos, a França e a Espanha, de outro. As principais estipulações dêsse t ratado eram as seguintes:
1. 0 ) Reconhecia- se a independênc ia dos Estados Unidos ;
2. 0 ) A ilha Minorca e a Flórida eram entregues à Espanha ;
3. A França obtinha a restituição dos estabelecim entos
da costa do Senegal e dos ilhéus S. P edro e Miquelon.
0

)
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Conseqüên ci as da I'evolução a m eri cana.
Múlt iplas
for am as conseqüênci as da revolução americana. I nfluiu ela
para apressar a Revolução Francesa; foi uma das causas da
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Conjumção JJ1ineira; repercutiu nas- colônias espanholas da
América, onde, desde os princípios do século XIX, começaram
os movimentos de emancipação da metrópole.

QUESTIO NÁRIO
Qual o resultado do combate de Lexington?
Que a contecimento notável sucedeu no dia 4 de julho de 1776?
Que tratado ele aliança obtiveram os Estados Unidos em 1778?
Que sabe sôbre La Fayette?
Quando se travou a Batalha ele Yorktown e que importância teve o
seu resultado ?
6) Quando c em que condições reconheceu a Inglaterra a independência
elos Estados Unidos?
7) Quais as estipulações elo t ratado de Vcrsalhes, em 1783, com referência
à Minorca, à Flórida, aos estabelecimentos ela costa elo Senegal e aos
ilhéus de S. Pedro e Miquelon?
8) Qual a repercussão da revolução americana?
1)
2)
3)
4)
5)

LEITURA

D eclaração de independência dos Estados Unidos
Quando se torna necessário a um povo, no curso elos acontecimentos
humanos, cortar os laços político que o haviam ligado a outro povo e
ocupar entre as potências da terra a posição separada c equivalente a que
as leis da Natureza c do Criador lhe dão direito, o respeito à opinião do
mundo exige que êle declare as causas que o impelem à separação.
Consideramos como verdades por si mesmas evidentes que todos os
homens foram criados iguais; que · receberam do Criador certos d ireitos
inalienáveis; que entre êsses dir.e itos estão a vida, a liberdade e a procura
da Eelicidade; que para garantir êsses direitos é que foram instituídos entre
os homens os Governos, cujo poder deriva do consentimento dos governados;
qu e qu ando uma forma de govêrno se torna prejudicai à consecução dêsses
fins, é direito do povo modificá-la ou aboli-la e estabelecer um novo
govêrno, constituindo uma outra fundada nesses princípios e organizada

H istória da América

99

da maneira que lhe pareça a mais apropriada para ~ realização de sua
segurança e felicidade. A prudência aconselha, na realidade, que governos
e passata belccidos há muito tempo não sejam mudados por causas leves
t d
os · . s
geua .. . Mas quando uma longa série de abusos e usurpaçoes, cn o
o
u~me~r
s
de
sempre a mesma finalidade, prova à evidência o desígn,io
_Jugo
o
sacudir
povo
dêsse
dever
é
c
direit~
é
absoluto,
povo ao despotismo
de tal Govêrno c escolher novos guardiães para sua segurança no fu tu10 · · ·

3) A formação da União Norte-Amer icana.
A Constituição nOl'te-americ ana. - Vig?ra até hoj_e
nos Estados Unidos, em suas linhas fundam,e~taiS, a C?nstttuição elaborada em 1787 na cidade de ,Filadelfla. , W ~sh%ngton
presidira a convenção eleita para dar a nova repubhca a sua
Carta magna. Cinqüenta e cinco delegados l~ep_resentava~
os Estados na Convenção. Rhode-I sland era o umco que nao
mandara representantes.
A Constituição estabelecia a existência de ~rês . poderes:
o executivo, representado pelo Presidente; o leg%slatwo, co~
posto de duas assembléias: Cârnara dos representantes, ,ele1~a
diretamente pelos cidadãos, dando cada Estado um numer_o
de deputados proporcional à sua popu!aç~o.',e.Senado, com dms
representantes de cada Estado; o Judtcwrw, pertencente .a
uma Côrte Suprerna de juízes vitalícios nomeados pelo Pr~st
dente com atribuições de suma importân?ia uo q~e serefensse
à int~rpretação ela Constituição e das leis federal~. Em ~ 787
a Côrte Suprema contava seis juízes; em 1900 o numero desses
·
magistrados era de nove.
Os primeiros presidentes. -

Was~ington,

John Adarns

e J ejj erson foram os três primeiros presidentes dos Est~dos
Unidos. Na presidência de J efferson os Estados Umdos
adquiriram a Luisiana (1). Fulton lançou no Hudson o
primeiro barco a vapor, para a navegação entre Nova York
e Albany (1807).
(1)

1803.
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Os Estados
no início do século
Doutrin a de M onroe . - J efferson deixou o poder em
1809, depois de ter exercido o seu mandato presidencial durante
dois per1odos legais. Foi eleito então M adison, que também
conseguiu reeleição. De 1812 a 1815 os Estados Unidos sustentaram uma luta contra a Inglaterra, verdadeira segunda guerra
de Independência.
No tempo de Monroe, sucessor de M 'l dison, a nação
prosperou muito. O presidente, em mensagem ao Congresso,
declarou que os continentes americanos não deviam, daquela
ocasião em diante, ser considerados matéria de colonização por
nenhuma potência da Europa, afirmando também que qualquer intervenção européia, que visasse oprimir a América
Latina ou intervir de qualquer modo no seu destino, seria
tomada como ato hostil pelos Estados Unidos. Essas declarações, que se resumem na fórmula : "A América para os americanos", constituem a chamada "Doutrina de Monroe".

Jefferson

O s ac1·éscimos teiTitol"iais . - Depois da aquisição da
Flórida, comprada à Espanha (1819), durante a presidência de
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Mo_nroe, outr?s a_u mentos territoriais conseguiram os Estados
Umdos na pnmmra metade do século passado.
Em 1~45 dava-se a _incorporação da República do Texas,
o que motr~o_u um confhto com o México, de que trataremos
e~ outra l~çao. O Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848),
nao s? confrrmava na posse do Texas os Estados Unidos mas
tam~em entregava a esta nação a Alta Califórnia e 0 Novo
México.
O ano ~e 18~8 é ainda assinalado pelo descobrimento do
o~ro n~ Califórnia .. São Francisco, de simples aldeia quando
fm cedida .pelo México, transforma-se ràpidamente em metrópole amencana do Pacífico .
. No curso da guerra contra o México, resolviam os Estados
Umdos e a Inglaterra a questão do Oregon, dividindo-se com
o Canadá a posse dessa região .
. N ~ ~eta~e do s~culo passado, com as várias aquisições
terntona~s ob~Idas, atmgiam os Estados Unidos uma superfície
enorme: 8 milhões de quilômetros quadrados. O número de
Estados da União chegava a 30 no ano de 1850.
, . Guena . d e Secessão. - Vimos em lição anterior que o
trafwo negrm~·o para as colônias inglêsas da América começara
en~ 1?20. Dissemos também que os escravos foram levados
pnnCipalmente para as colônias do Sul nas quais existia em
meados do século XVIII, cêrca de 500.ÓOO pretos trabalh~ndo
na layoura. Havia muita diferença entre o Sul e o Norte no
tocante às respectivas condições econômicas. Os habitantes
do Sul eram agricultores e não desejavam ver-se privados do
bra_ço escravo nas suas lavouras. Os do Norte eram industriais
e tmham tendências abolicionistas.
O partido político republicano defendia a abolição· 0
'
democrata era escravagista.
presidência
à
~m 1_860 os republic~nos conseguiram eleger
Abraao Lwcoln. A Carohna do Sul logo se separou da União·
no que foi seguida por outros Estados do Sul. Formou-se um~
confederação ~ pa~·te, con;t a capital em R ichmond, na Virgínia.
J efferson Davzs foi escolhido para presidente. Dentro de pouco
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tempo começava a guerra do Norte contra o Sul. À luta, que
iria durar quatro anos, deu-se o nome de "Guerra de Secessão".
Foi um dos maiores conflitos registrados até então na H istória.
O Norte, com uma população de vinte e dois milhões de habitantes, pôs em combate maior número de soldados do que o
Sul, habitado por cinco milhões de brancos e cêrca de quatro
milhões de escravos.
Houve no princípio algumas vantagens I1ara os Estados
separatistas, que dispunham de bons comandantes, como Roberto
Lee e Tomás J ackson, apelidado "Stonewall" (muralha de
Pedra) . Os Estados do Norte possuíam a seu favor grande
esquadra.
Depois de centenas de combates, as vitórias de Grant e
Sherman contra os exércitos sulistas levaram o comandante
supremo das fôrças do Sul, general Lee, a capitular. Richmond
caiu em poder dos nortistas, que aprisionaram o próprio
Jefferson Davis. Estava triunfante a abolição.
Lincoln, reeleito em 1864, foi assassinado em abril de 1865,
poucos dias depois da rendição de Lee.
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QUESTIONÁRIO

1) Que sabe sôbre a Constituição dos Estados Unidos?
2) Quais os dois pr imeiros presidentes dessa nação ?
3) Que houve de impor tante na presidência de J efferson?
4) E na de seu sucessor ?
5) Em que ·consiste a doutr in a de Monroe ?
6) Que acréscimos territoriais obtivera m os Estad os Unidos na primeira
metade do século passado, depois da aquisição da Flórida?
7) Quando seu deu a eleição de Lincoln ?
8) Era o partido republicano favorável à abolição?
9) Como decorreu a Guerra de Secessão?
10) Conseguiu Lincoln a reeleição ?
11) Como e quando morreu êle ?

LEITURA

Estãtua de Lincoln

Há oitenta e sete anos, edificavam nossos pais uma nova nação neste
continente, concebida no espírito de liberdade, e cons~ada ao conceito
de que todos os homens são cri ados iguais.
Assoberba-nos agora uma grande guerra civil, que decidirá se esta
nação, ou qualquer outr a, semelhan temente concebida e consagrada, pode
sub sistir. Nada mais justo, nada mais próprio do que o ato que estamos
celebran do.
N um sentido lato, todavia, não podemos dedi car, não podemos
consagrar, não podemos santificar êste solo, porque os bravos, t anto os
vivos como os mor tos, que aqu i se bateram, o co nsagraram de modo infini tamente mais alto. Não é dado, pois, a nossas apoucada:. fôrç11s acrescer ou
diminuir o que êles fi zera m. P ouco refletirá o mun do sôbre as palavras
que hoje aqui dissermos e cedo as esquecerá; mas não esqu ecerá nunca o
que êles aqui fi zeram. Impor ta, an tes, que hoj e aqui nos dediqu emos nós,
os vivos, a completar a obra ainda não terminada, que tão no bremente
levaram avante êsses que aqui se bateram . I mpor ta, an tes, inspirando-nos
no fervor que ali mentou êsses mor tos, que nos dediquemos à grande causa
que lhes mereceu o sacrifício supremo; que tomemos a alta resolução de
não permi t ir que os nossos mortos ten ham morrido em vão; que façamos
com que esta nação, pela graça de D eus, goze de um renascer de liberdade;
e que o govêrn o do povo, pelo povo e para o povo ja mais desapareça da
face da terra.
LI N COLN (Discurso de Gettysburg)

História da América
AS NAÇOES HISPANO-AMERICANAS:
SUA EMANCIPAÇÃO

1) Antecedentes da emancipação política.
Situação de colônias espanholas da América em fins
do século XVIII. - As colônias que deram origem às nações

hispano-americanas, muito embora tivessem a uni-las a língua
comum c a mesma religião, iam sofrendo no correr dos tempos
a influência de certas causas desagredadoras que cada vez mais
se acentuavam. Em fins do século XVIII era fácil concluir
que vários pequenos organismos nacionais já estavam constituídos nessas colônias. As liberdades municipais, a grande
soma de poderes dos vice-reis e o impulso de autonomia que
se manifestava nas audiências contribuíam, juntamente com
di:rersos outros. motivos de ordem geográfica e étnica, para
cnar uma tal situação.
A guerra de independência dos Estados Unidos c as
colônias hispano-americanas. - Na guerra ele indepen-

dência elos Estados Unidos a Espanha, como vimos em lição
anterior, tomou partido ao lado da França aliada desde
fevereiro de 1778 aos norte-americanos. M~itos filhos da
América espanhola lutaram então nas fôrças metropolitanas.
O princípio da soberania nacional, que os Estados Unidos proclamavam na sua campanha de emancipação política ela Inglaterra, encontrava um terreno propício para germinação.
Quando se procediam às negociações do tratado de Versalhes
que pôs fim à contenda, o famoso político espanhol Aranda:
percebendo a verdadeira situação das colônias que a Espanha
possuía no Novo-Mundo, aconselhou o rei Carlo s I I I a mandar
alguns príncipes para o Novo-Cop.tinente 1 a fim de conseguirem
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manter, por meio de um govêrno hábil, um estado de bom
entre a mãe-pátria e as populações coloniais.
Tem-se como certo outrossim que Aranda chegou mesmo
a propor ao rei a divisão do Império colonial espanhol da
América em E stados independentes, cabendo os respectivos
tronos a seus filhos .

e~tendimento

. O comércio colonial. - Quando a dinastia dos Bom·bons
subiu, com Filipe V, ao trono da Espanha (1700) , houve nesse
país várias tentativas ele reerguimento comercial.
Encontrara Filipe uma situação de verdadeira miséria,
conseqüente dos erros sucessivos de monarcas anteriores.
Com o rei Carlos III (1759-1788), ao qual já fizemos
referências, conheceu a nação espanhola um período de grandes
transformações, que se estenderam também ao comércio colonial. Assim, a partir de 1763, qualquer espanhol tinha inteira
liberdade de comerciar com São Domingos, Cuba e algumas
outras colônias, medida esta que se estendeu mais tarde ao
Peru, Chile e Buenos Aires.
Desta forma foi a América grandemente beneficiada, embora o monopólio ainda continuasse.
Com o Ato de 18 de novembro ele 1797, abrindo os portos
americanos aos navios neutros, dão as colônias espanholas elo
Novo-Mundo um passo decisivo para sua emancipação. :E:sse
ato tem importância igual à da resolução elo Príncipe R egente
D. João pela Carta Régia de 28 de janeiro, assinada na Bahia
(1808).
Napoleão e as colônias espanholas. - O motivo do
início ela luta pela emancipação elas colônias espanholas da
América, para a qual, além dos fatores já apontados, muito
contribuíram os acontecimentos da Revolu ção Francesa (1),
(1) Havia a Espanha entrado na I uta contra a Inglaterra, obrigada pelo Diretório,
regime político que vigorou na França revolucionária desde fins de outubro de 1795 até
princípios de novembro de 1799. Possufa a Inglaterra o domínio dos mares. Resignou-se
a Espanha ao inevitável: renunciar ao Pacto colonial. Pouco valeram as decisões tomadas
em 1799 e 1802 com respeito ao monopólio. O pacto colon ial era já letra morta e a América
espanhola tinha desde 1797 os seus portos abe rtos aos navios neutros.
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foi dado por haver Napoleão Bonaparte tirado do trono da
E spanha os Bom·bons, o que permit iu aos colonos recusar
obediência a Jo sé Bonaparle.

2) Ação dos precursores e libertadores.
Aspectos ca1·acterísticos da Guerra de Independência
das colônias espanholas da América. - Na luta pela inde-

pendência das colônias espanholas da América o elemento
indígena (1) não representa senão um papel secundário. São
I

,

Três foram os centros prins do movimento libertador
rtir de 1810: México, Veela e Buenos Aires. De
.do menos local e muito mais
·icano foram as ·revolu ções
'enczucln. e de Buenos Aires
paradas com a do México.
Para a independência das
Hidalgo
aias que a E spanha possuía
1.mérica o ano ele 1797 COlTesponde, pela importância que
esentou'na emancipa<;ão, ao de 1808 em relação ao Brasil. (1)
México. - Os primeiros movimentos pela independência
\1éxico t iveram inicio em 1810.
Batalha de T ampico

José Bonaparte.

Quadro de Gerard.

QUESTIONÁRIO

os "criollos" os que vão encabeçar o movimento insurrecional,
t endo-se procurado a princípio, antes de se haverem revelado
nos combates alguns homens de origem modesta que pela sua

1) Como. se apresentava a situação das colônias espanholas da América
em fms do século XVIII ?
2) Qual, '? conselho dado por At·anda ao rei Carlos III a respeito das
Colomas do Novo-Mundo?
•
3) Quem inaugurou na Espanha a dinastia dos Bourbons?
4) Como agiu o rei Carlos III em relação ao comércio colonial?
5) Qual a importância do Ato de 18 de novembro de 1797?
6) De qu.e maneira influiu a política de Napoleão para o início da luta
pela mdependência das colônias espanhol as da América?

(1) Causas várias explicam a cümi;1uição da população indlgena logo após a conqÜista espanhola : lutas contra os invasores, excesso de trabalho imposto aos índ ios, certas
doenças novas e terrlvelmente mortíferas, como a varíola, levada à América por um negro
que acompanhava a expedição de Narvaez ao México, etc. A ilha Hispaniola, cuja população
indlgena foi calculada em 1.000.000 de habitantes no tempo do descobrimento, estava já
quase completamente despovoada de incüos sessenta anos depois. Para substituir os indios
n o t rabalho foram importados negros para a América.
Da fusão dos vários elementos nasceram diversos tipos. Assim, além do branco,
.lo vermelho e do prêto, apareceram também: o mestiço, resultante do cruzamento do branco
com o indígena; o zambo, do negro com o índio; o mulato, do branco com o negro. Os
espanhóis de nascimento, chamados vulgannente ''chapetones' ', constituíam a primeira
camada da escala socia l. Os "criollos", filhos de brancos, mas nascidos na Am~rica, logo
entraram em rivalidade com os "chapetones" pelos privilégios de que êstes gozavam.
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bravura iriam conqu istar posiçoe de realce, as pessoas em
condições de então se fazerem
obedecer pela sua hierarquia na
escala social, quer pela fortuna,
pelos conhecimentos que possuíam ou por outros predicados
de natureza semelhante.
Três foram os centros principais do movimento libertador
a partir de 1810: México, Venezuela e Buenos Aires. De
sentido menos local c muito mais
americano foram as revoluções
da Venezuela e de Buenos Aires
comparadas com a do México.
Para a independência das
Hidalgo
colônias que a Espanha possuía
na América, o ano de 1797 cm-responde, pela importância que
representou na emancipação, ao de 1808 em relação ao Brasil. (1)

Retrato de Fernando VII. Quadro de Goya. Madri, Museu do Prado

México. - Os primeiros movimentos pela independência
do México tiveram início em 1810.
lYI iguel Hidalgo, padre "criollo", à frente de um exército
de patriotas, iniciou em setembro dêsse ano a campanha pela
libertação da colônia. Era Hidalgo cura da aldeia de Dolores,
pertencente à Intendência de Guanajuato.
Em poucos meses o movimento encabeçado por Hidalgo
e no qual tomaram parte, entre outros chefes, o capitão Miguel
Allende e o corregedor Dominguez, estava completamente abafado. Quando o cura e seus companheiros se dirigiam para os
Estados Unidos, onde esperavam obter am..1lios, foram presos
e levados para Chihuahua, sendo aí fuzilados.
Outro padre, José Maria M orelos y Pavón, levantou-se em
1812. Após ter obtido alguns triunfos, sofreu a mesma sorte
de Hidalgo, t endo perecido em 1815.
(ll

Ver pá2ina 107.
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Em 1817 perecia também Francisco Javier Mina, que
durante alguns meses conduzira com habilidade e bravura uma
campanha pela libertação mexicana.
Em 1821 triunfava a insurreição mexicana com Agostinho
Itúrbide. O Congresso lhe deu a coroa imperial, por 65 votos
contra 15. Sessenta e oito deputados, quase todos republicanos,
não compareceram à sessão. Aconteceu isso em maio de 1822.
Em 21 de julho era êle coroado na catedral do México com o
nome de Agostinho I. No ano seguinte foi obrigado a abdicar.
Exilado, t entou· reconquistar a coroa, o que lhe custou a vida
(19 de julho de 1824). Constitui-se então a República do
México, cujo primeiro presidente, Guadalupe Victória, governou
até princípios de 1829. A vitória de Tampico, conquistada
ainda nesse ano contra as tropas de Fernando VII, da Espanha,
assegurou a independência mexicana.
Colômbia, Venezuela e Equador. - Quando, na primeira metade do século XVIII, foi criado o vice-reino de NovaGranada, até então dependente do P eru, estavam sob sua
jurisdição os territórios das atuais repúbljcas da Colômbia,
Venezuela e Equador.
Em 1810 começou a insurreição. O primeiro movimento
para obter a independência da coroa da Espanha verificou-se
na Venezuela. Os revolu cionários, comandados por Francisco
Miranda, natural de Caracas, chegaram a se apoderar do país,
que dominaram durante um curto período. A insurreição
fracassou em 1812. Miranda, feito prisioneiro, foi enviado para
a Espanha, onde morreu.
Após várias alternativas e graças à bravura de Bolívar, foi
constituída em 1819 a República da Colômbia, que depois da
morte de Bolívar ficava dividida em três repúblicas: Nova
Granada, Venezuela e Equador.
Confederação Granadina, Estados Unidos da Colômbia e
finalmente República da Colômbia foram os nomes que tomou
Nova Granada.
A Argentina. - Já vimos que o último vice-reino espanhol criado na América foi o de Buenos Au·es (1776). Compreendia os territórios atuais da Argentina, Uruguai, Paraguai

Miranda

Bolivar

e Bolívia. Sua população, no fim do período colonial, não
chegava a dois milhões e quinhentos mil habitantes.
Em 1810 as províncias do Prata, sob a influência do. que
então se passava na Europa, co~eçaram su!l' l~ta pela mdependência. F oi estabelecida uma Junta pro:ri~óna, que gov_e~
nava em n0me do rei Fernando. Era presidida por Cornelt?
Saavedra, dela fazendo parte, como vog~is, Belgrano, Castellt,
Alberti Azcuénaga Larrea e M ateu e figu rando como secreanano M oreno.
tários 'os doutores ' J uan Jo sé Paso e M.
Muitos outros acontecimentos se passaram desde então
até 1816, ano em que o Congresso de Tucuman proclamou
solenemente a independência da Argentina, tendo todos os
deputados presentes assinado a declaração.
Entre os vultos que se salientaram no movimento de
emancipação da Argentina figura San M artin, oficia~ argentino,
que em março de 1812 havia chegado a Buen?s Arres, pr~c~
dente da Europa, onde havia lutado cont!a as forças napole?mcas. Prestou êle à insurreição da Aménca espanhola ~erv iç.os
inestimáveis na organização de um exército revolucwnáno,
figurando depois como libertador do Chile e do :Peru,

114

Alcindo :Jhmiz de Souza

Histó1·ia da América

115

depois de haverem San Martin e O'Higgins sofrido um insucesso passageiro em Cancha Rayada, um mês antes.
Peru e Bolívia. - O vice-reino do Peru foi o mais importante dos que a Espanha estabeleceu no Novo Mundo. Sua
entrada no movimento geral da independência não foi rápida.
Depois da vitória de San Martin em Maipo e principalmente
depois da de Sucre em Ayacucho (1824) ficou assegurada a
independência do Peru. O Alto Peru, que tomou o nome de
Bolívia, também se libertou.

QUESTIONÁRIO

San Martin

Sucre

O Uruguai. - O Uruguai, anexado ao Brasil durante
algum tempo, separou-se em 1828.

O Chile. - A insurreição chilena teve início em 1810.
Sufocado o movimento revolucionário na batalha ele Rancagua
(outubro de 1814), em que as fôrças realistas comandadas pelo
coronellt1ariano Osorio, inflingiram às briosas tropas ao mando
ele O'Higgins perdas de mais de 1 500 homens, o Chile só foí
libertado em 1818, graças ao general argentino San JI!I artin.
Efetuou êle a heróica passagem dos Andes e atacou as fôrças
espanhok'ts no Chile, onde os guerrilheiros às ordens de Manuel
Rodriguez, obedecendo a instruções dadas por San Martin,
vinham , com suas correrias pondo em apuros o chefe realista
M arcó del Pont.
A vitória de Chacabuco (12 de fevereiro de 1817) permitiu
que San Martin entrasse triunfante no dia seguinte em Santiago.
R ecusou êle o poder que lhe foi então oferecido pelo Cabildo,
d ando-o a O'Higgins, seu valoroso companheiro.
A emancipação do Chile ficou definitivamente assegurada
com a vitória conquistadl:l. em 6 de abril na planície de M aipo,

1) Que sabe sôbre o papel dos inclfgenas e o dos "criollos" na luta pela
independência das colônias espanholas ela América?
2) Q,Jais os centros principais do movimento libertador a partir de 1810?
3) Que fêz de importante Hidalgo?
4) E Morelos?
5) Quando pereceu Mina?
6) Em que circunstltncias obteve Itúrbide a coroa imperial do México ?
7) Que mais sabe sôbre êle?
8) Qual o primeiro presidente da República do México e até que ano
governou êle?
9) Que impor tância teve a vitória de T ampico ?
10) Quem era Miranda e que fêz de importante?
11) E Bolívar?
12) Que aconteceu nas Províncias do Prata em 1810?
13) Quais os países em que San Martin figura como libertador?
14) Em que ano o Congresso de Tucuman proclamP• J a independência
da Argentina?
15) Em que ano o Uruguai se separou dt;> Brasil?
16) Quais os principais aspectos da ir~f>urre ição chilena pela emancipação
política?
17) Quem obteve a vitória de Maipo?
18) E a de Ayacucbo ?

LEITURA
Chama-se, com razão, à América o Novo Mundo, porque em si tem
quan to pode adivinhar a fantasia, apetecer a ambição. Novo, porque é
a esperança e o porvir da humana estirpe, em contraposição à decrepidez
do Velho Continente. É nova a terra, nova a natureza, novos os costumes.
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E porqu e nova s não serão tamb ém as
leis e instit uiçõe s? Cham ava-lhe
a Euro pa novo, no significado geográfico
, e queri a já que fôssc velho nos
preconceitos e abusões. D escob rira-a
? Era sua. Povo ara-a ? Era um
.fl=ludo. Arroteall:a-a? Era a sua granj
a, o seu trapi che 1 o seu engenho.
Dava -lhe leis, gove rnado res e magi strad
os, e tanta s vêzes, infelizmente,
daque_les de quem diz o eloqu ente e
não raro malicioso prega~or que,
parod1ando aos fariseus, desd enha vam
como peita um cacho de uvas e
engo liam galha rdam ente algun s fecho
s de açúc ar amer icano. Dava -ihe
a sujeição e o senhorio. Pedia -lhe as
copiosas produções do seu torrã o.
Quer ia a Euro pa ter na Amé ri ca o seu
imenso latllfÚIIldio. Não era uma
colôn ia que a si próp ria se gove rna,
rende ndo home nage m volun tária à
sua_ metró pole c con.se rvand o com ela
o víncu lo político, e uma só Vesta
nacw nal. Dera -lhe por prim eiros povo
adores colonos na servi dão por
huma nos instru ment os, escravos africa
nos.
'
A fun ção socia l seria para a América
trabalhar e obedecer. Para a
Euro pa, fruir e gove rnar. Êste era funes
tame nte o sistem a colon ial adota do
pelas nações, que copia vam sem o enten
der nem fecundar, como os Rom anos,
o govêrno discricionário das proví ncias
avass alada s. A Euro pa gerar a do
seu seio a América social. Havi a de exerc
er perp etuam ente sôbre a Amé rica,
segun do o velho direit o quiri tário , o
pátri o poder al?soluto.
A Amé rica reagiu e comb ateu. E resis
tiu em nome do direi to, da
razão e do futur o. As colôn ias não são
para as nações uma vaida de feminil
ou uma fidalga osten tação . Não são apen
as uma tradi ção ou uma mem ória,
como o escud o que rema ta o palácio aristo
crático ou o velho e descosido
reposteiro que deixa ainda perce ber na
mans ão do fidalgo ocioso e empo brecido os heráldicos estcm as das antig as
gerações. Não são um ornat o para
os povos, nem um dixe das sobe ranias.
São o patri môni o comu m da civilização, e a esper ança da huma nidad e. Não
são apen as o corte jo das metr ópoles, mas os fecundos semi nários, dond
e a árvor e civili zação, para longe
trans plant ada, há de cobrir com a sua
rama frond ente e fecundíssima a
gleba mani nha e despo voad a. Enqu anto
a colônia serve melh or ao seu
destino, fican-do depe nden te da metrópole,
a união é previ dente e natur al.
Mas quan do a terra mãe inibe, com a
sua legislação estre ita e egoís ta, que
o povo saído do seu grêmio pagu e inteir
o o seu tribu to ao progresso comu m
da huma nidad e, a colôn ia é como filha,
que por uma fatali dade inelu tável
se despr ende e eman cipa do claus tro
mate rno.
LATI NO CoEL HO
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3) O cau dilh ism o.
Dep ois

da inde pen dên cia. As colônias hispano:ame rican as, quan do se torn aram independ
form a de govêrno a Rep úbli ca, exce tuadontes, adot aram como
o o caso do efemero
Imp ério de Agostinho I, no México.
Cau sas vári as cont ribu iram para que
Amé rica espa nhol a se verificassem guer nas repú blica s da
ras civis logo d~pois
da liber taçã o, nelas começando o dominio
de
"exp ress ão bem latin o-am erica na que trad chefes ou caud~l~os,
uz
ou civil que conq uista o pode r em nom um _chefe mih tar
cons erva por meio da dita dura ", com e _da h~e1~dade .e o
o
acrescen tand o: "o que avul ta de mais imp d1z Ohvmra. L 1m~,
dos caud ilhos é que, sendo inva riàv elme orta nte ~a ~s1co~og1a
nte const1tucwna ~~ na
oposição, ficavam despóticos logo que
galg avam o pod~r.
Estu dem os ràpi dam ente o que se pass
ou nas diVersas
nações da América espa nhol a dura nte
o século passado.
Mé xico .- O México tem sido
abal ado por várias luta s civis depois de sua independência. Em
1845 os Esta dos Unidos inco rpor aram ao seu terri tório a Rep úbli ca
do Tex as (1) . Isso deu moti vo a
uma guen:a que cust ou ao México
a perd a da Alta Califórnia, do Texas
e do Novo México. Alguns anos mais
tard e N apol.eão III pret ende u estabelecer no México um império.
O tron o foi dado ao arqu iduq ue
Max imil iano , irmã o do impe rado r
da Áus tria. Foi efêmero o rein ado
de Max imil iano (1864-1867). Are sistê ncia dos patr iota s mexicanos,
às orde ns de Jt~ar ez, e de outr o
Juare z
A

(1)
federativa.

Em 1836

0

Tcx~s.

separa ndo-se do .México , passar:> a consti
tuir uma repúb lica
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lado a intervenção dos Estados Unidos, que exigiam o respeito
à doutrina de Monroe, determinaram a retirada das tropas

francesas do México. Maximiliano foi fuzilado (1867). Juarez,
desde então chamado o autor da "segunda independência
do Méxic0", tomou as rédeas do govêrno. Sucedeu-lhe na
presidência Lerdo de T ejada, que foi apeado do poder em 1876
por P01jírio Diaz. :f';ste último ocupou a presidência até 1911,
com exceção do período de 1880 a 1884 (govêrno do general
Manuel Gonzalez).
Em 1823 era constituída uma
Amél'ica Central. Rep ública feder al centro-americana, com o nome de Províncias
Unidas da América Centml. O primeiro presidente con titucional foi lvfanuel José Arce. Alguns anos mais tarde estava
fracionada a república em cinco repúblicas independentes:
Guatemala, Honduras, Salvador, Nicarágua e Costa Rica.
Colômbia, Venezuela e Equador. - Vimos que em
1819 foi constituída a República da Colômbia, que, depois da
morte de Bolívar, ficava dividida em três repúblicas: Nova
Granada, Venezuela e Equador.
Ao presidente Santander (1832-1837) sucedeu, em Nova
Granada, Márquez, em cujo govêrno rebentou uma guerra civil,
restabelecendo-se a ordem em 1841. Outra luta civil estalou
durante a presidência de López (1851), em conseqüência de
algumas reformas por êle empreendidas.
No govêrno de Mariano Ospina, uma Constituição nova,
a de 1858, estabelecia a república federativa, com 8 Estados a Confederação Granadina. O nome de Confederação Granadina
foi mais tarde trocado pelo de Estados Unidos da Colômbia
(1863).
Pela Constituição de 1886, elaborada no govêrno de
Núnez, era extinta a federação e ficava estabelecida a república
unitária, transformando-se os Estados em Departamentos.
Além das lutas civis já citadas, muitas outras abalaram
a nação no século passado. Em princípios dêste século (1903)
o Panamá separou-se da Colômbia.
A Venezuela teve como primeiro presidente José Antonio
Páez. Em seu govêrno foi decretada a abolição da escravatura
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(1835). Sucedeu-lhe no poder o doutor José Varg~s. Estêve
novamente Páez no govêrno de 1837 a 1842, segumdo-sc-lhe
na suprema magistratura do pais C~~·~os Soublette, que ~cve. ~m
período presidencial bastante tranqmlo. Uma rc.voluçao tuou
0 poder, em 1858, da família Monagas, que. tm_ha dad~ ?S
pro idcntes José Tadeo JJt[ onagas (1) e seu u·n~ao Gregono.
Voltou Páez ao govêrno em 1861, de. ta vez como ditador. Entre
os presidentes da segunda metade do século passado merece
especial menção Antonio Guzmán Blanco, que govemou .com
sabedoria em três períodos presidenciais, não consecutivos,
marcados por uma série de medidas em favor do l?rogresso . do
pais tais como: estabelecimento da instrução púbhca gratmta,
desc~volvimento das vias de comunica?ão, sol':lção de problemas
referentes à divida pública e ao crédito naciOnal.
No Equador coube a presidência, em 1830, a um companheiro de armas de Bol!Ívar, o gen~ral J oã~ Jo sé Flores, ch_:fe
do partido conservador. Em 1835 Ia o governo para as maos
de Vicente Rocafuerte, chefe dos liberais. R:ocafuerte reatou ~s
relações do Equador com a E spanha, cnou ~ma Academta
militar e fundou vários colégios. Ocupou depois Flores novamente a presidência, em dois períodos leg~is ., ~êz êle votar
em 1843 uma Constituição de caráter reacwnano, o. que deu
motivo a sério conflito com os liberais. Com o mestiço Roca,
começou em 1845, na história do ~quador, UI~ período dcs~s
troso, que se prolongou até o fnn elo governo do g_:neial
Robles (2). Uma revolução conservadora tn mfou entao. O
doutor Garcia Moreno assumiu o poder (1860). Mandou Morc.no
elaborar uma Constituição, a de 1861. Dirigiu êle de mar:_e1ra
honesta os destinos de sua pátria, desenvolven~o-se entao o
comércio, florescendo as ~rtes e as ciências, surgmdo estradas
novas. Sua divisa era: Liberdade para todos e para tudo, exceto
para o mal e para os malvados. El~ito novame~te en; 1869 e
depois em 1875, pereceu êle ass~ssmado em agosto ~esse ano.
O dr. Borre1·o, seu sucessor, foi derruba~o d.o governo pelo
general Veintemilla, governador de Guawqu2l (~876). Un:_a
revolução afastou Veintemilla do poder. Plác~do Camano
(1)
em 1870.
(?l

José Tadeo Monagas conseguiu voltar em 1868 à
Eleito em 1856.

presidêno i~.

mas foi BÍI\StlldQ
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Anto nio Flores, L uís Cordero, Eloy Aljar
o ocup aram depois
sucessivamente o pôst o supr emo da mag istra
tura equa toria na.
Esta dos do Prat a. - Luta s políticas
e feder alist as agita ram a Arge ntina logo após entr e unita rista s
a independência.
Depois de Rivadávi_a, que resignou em 1827
, coube o poder,
em seguida ao govêrno provisório do dr.
Vicente López, ao
coronel Man uel Dorrego, chefe federalista.
surgiu um movimen to dos unita rista s, chef Con tra Dorrego
iados pelo general
Lavalle. Dorrego, entregue por um traid or
aos seus adversários,
foi fuzilado. Trem enda guer ra civil assolou
entã o a Arge ntina .
O país foi depois dom inad o pelo tiran o Rosa
exerceu êle o poder, até a luta que brasileiro s. Longos anos
s e urug uaio s lhe
mov eram , aliando-se aos parti dário s do
general Justo José
Urquiza, gove rnad or de Entr e Rios.
Em maio de 1853 um Congresso reun ido
em Sant a Fé
vota va a Cons titui ção Arge ntina . Em fins
dêsse ano Urqu iza
era eleito president e.
Entr e os presidentes arge ntino s da segu
nda meta de do
século passado estão : lvfitre, em cujo govê
rno estalou a guer ra
cont ra o P arag uai; Sarmiento, alcu nhad o
pela sua dedicação à instr ução pública; Avello "me stre-escola" ,
aneda, que cuidou
com empenho da ques tão imig ratór ia e da
exte nsão da área
de colonização; Julio Roca, eleito para
dois períodos não
cons ecut ivos.
Em 1828 o Urug uai separou-se do Imp
qual estav a reun ido com o nome de Prov ério do Brasil, ao
íncia Oriental. Seu
prim eiro presidente, Fructuoso Rivera (1830
lutou cont ra Oribe, que lhe sucedeu no govê-183 4), mais tard e
rno logo após um
período de curt a inter inida de de Carlos Ana
ya. Oribe aliou -se
com o tiran o Rosas, dura ndo nove anos a
guer ra civil. Blancos
e colorados eram os nomes aplicados resp
ectiv ame nte aos sequazes de Oribe e Rive ra.
Mais tarde o Urug uai se aliav a ao Brasil
e à Arge ntina
na guer ra cont ra o Para guai .
•
Em 1868 o pres iden te Venâncio Flore
pelo s Blan cos em uma rua de Mon tevid éu. s era assassinado
pres iden tes do Uruguai, depois da term inaç Entr e os demais
ão da guer ra cont ra
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0 Para guai até princípios dêste século devemos citar : Lorenzo Latorr: , Máx imo Tajes, Julio I-I errera
y Obes e J uan Lindoljo Cuestas.
No P araguai, que se tOJ;wu
inde pend ente em 1811, o .governo
coub e a princípio a uma Junt a e a
seguir a dois cônsules: o general
Y egros e o dout or José Gasp~r "!lodríguez de Frância. :E:ste ult~mo
pouco depois era proclamado dtt~
dor. Dur ou a ditad ura de Fran cta
até sua mort e (1840). Em 1862
Francisco Solano López subi a ao
poder, sucedendo a seu pai Carlos
Anto nio López. Pouco temp o deO'Hig gins
pois 0 Para guai entr ava em guer ra
.
•
com 0 Brasil. Term inad a a luta em 1870,
era em f~ns desse ~~o
vota da a Cons tituiç ão para guai a. O primeiro
presidente, Ctrtlo
R ivaro la governou pouco temp o. Subs istui
u-o Salvador ~ ovellano , e~ cuj o govêrno o Bras il fu·m~u
con: o Paragu~I u~
trata do que fixava a fronteu·a do I mpé no no
Apa. A h.Istó n~
do P arag uai, nos últimos anos do século
XIX , pouca ImpOItânc ia apre senta .
Chil e. - No Chile, O'l-Iiggins, caudil11o dn
independênci ~,
exerceu 0 pode r como Supremo Diretor da Repú
blica. m movimen to revolucionário du·igido pelo gene
ral Ram on Freire
obrigou O'Hi ggin s a renu ncia r seu pôsto
parti dos políticos abalaram o Chile até a . . L_~.ltas entre ?s
eletçao de J oaqutm
Prieto em cuja s duas adm inist raçõ es (1831
-184 1) o país teve
uma época de bast ante prosperidade. Buln
es, seu sucessor, deu
gran de aten ção aos problemas do ensino.
~undou. a Esco la
Norm al de Sant iago e a Univ ersid ade do
Chile. CUld ou tan;tbém da imigração . Dura nte o seu govêrno a
Espanha recon hect a
a inde pend ênci a chile na. I mpo rtant es m~d
idas assinalaram a:s
duas presidências de Man uel M ontt, antig
o professor da Umversi dade do Chile: adoção do Código Civil
de 1857, trata dos

;w
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de c_omércio con: algumas nações européias, reorganização do
serviço de correios, construção de estradas de ferro.
Desde então sucederam na história do Chile até fins do
século passado os seguintes fatos importantes : intervenção na
guerra entre a Espanha e o Peru; luta contra o Peru e a Bolívia
(Guerr~ do P acífico), iniciada em 1879 e terminada pelo T ratado
de Ancon com o Peru (1883) e por um pacto com a Bolívia no
an? seguinte, recebendo o Chile do P eru a província de T arapacd
e f~cando sob soberania chilena os departamentos de Tacna e
Ancayor um prazo de dez an os, ao cabo dos quais um plebiscito
devena decidir se êles iriam pertencer definit ivamente ao Chile
ou ao Peru, passando a Bolív ia à condição de país interior, com
a perda ele seus portos no Pacífico; guerra civil (1891) entre
os congressistas (partidários do Congresso) e balmacedistas
(partidários do ditador Balmacedas); questão de limites com
a República Argentina, só resolvida definit ivamente no comêço
dêste século.
Bolí via e Peru. - Na presidência da Bolívia depois de
Bolívar e d: Sucre,. est êve o general Santa Cruz, ~ue criou a
Confederaçao Bolívw-Peruana, de curta duração.
Guerras civis freqüentes · ensangüentaram a Bolívia até a
presidência do general Daza, que usurpou o poder em 1876
conseguindo manter-se até 1879, ano em que começou a Guerr~
do Pr:cífico . No ?o_vêrno de Campero foi concluída a paz com
o Chile. N~ admmu~tração de P ando, iniciada em 1899, surgiu
com o Brasil a Questão do Acre só resolvida pelo Tratado de
'
Petrópolis, em 1903.
J á tratamos das guerras em que se viu envolvido o P eru.
A questão de Tacna e Arica permaneceu sem solução durante
o século passado, só vindo a ser resolvida em 1929.

QUE STIO N ÁRIO
1) Qual o significado da expressão "caudilho" ?
2) Que. fatos impor tantes se deram no México desde a independência até
o fm1 do govêrno de P orfírio Diaz ?
3) Qual o primeiro presidente constitucional das Províncias Unidas da
América Central?
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4) Quais os cinco países independentes em que se fracionou alguns anos
mais tarde essa república?
5) Que houve de importante na República de Nova Granada no govêrno
de Márquez?
6) E no de López?
7) Por que nome foi mudado em 1863 o de Confederação Granadina?
8) Que aconteceu de importante nessa nação desde essa data até 1903?
9) Qual o primeiro p1·esidente da Venezuela e que medida importante
foi tomada em seu govêrno ?
10) Que mais houve de importante nesse país durante o século pa.· ado ?
11) E no Equador?
12) Que sabe respectivamente sôbre Rivaclávia, Dorrego e Rosa,~?
13) Quem era o presidente ela Argentina quando estalou a guerra contra
o Paraguai?
14) Como era alcunhado Sarmiento?
15) De que problemas cuidou com empenho Avellaneda?
16) Que mais houve de importante na Argentina durante o século passado?
17) Com que nome estava o Uruguai u nido ao Brasil ?
18) Quais os maiores acontecimentos ocorridos nesse país desde a presidência de R ivera até princípios dêste século?
19) Quando ficou independente o Paraguai?
20) Quem era Frância?
2 1) A quem sucedeu Francisco Solano López no poder?
22) Por quem foi sucedido Cirilo Rivarola?
23) Como decorreu a História do Chile desde a queda de O'Higgins até
fins do século passado?
23) Quais os fatos importantes acontecidos na Bolívia depois da presidência de Sucre até a assinatw·a do Tratado do Petrópolis?

História da América
O BRASIL INDEPENDENTE

I) A Independência: seus principais fatôres.
A abertura dos portos e a revogação do Alvará de

5 de janeiro de 1785. - Na primeira série ginasial foi estudada
a atitude do regente de Portugal em relação ao bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte contra a Inglaterra.
Obrigado por Napoleão a tomar medidas contra a Grã-Bretanha
mostrou D. João bastante hesitação e procurou contemporizar:
Irritou-se o Imperador dos franceses e decidiu riscar do mapa
a nação portuguêsa, assinando com a Espanha, em 1807, o
tratado de Fontainebleau, pelo qual o território de Portugal
ficava dividido em três lotes, distribuídos entre príncipes
estrangeiros.
Para dar execução ao tratado de Fontainebleau um dos
generais de Napoleão, Junot, é encarregado de inv~dir Portugal.
Nas circunstâncias difíceis em que se encontrava, D. João,
seguindo o alvitre de seu Conselho de Estado e o que lhe
sugeria a Inglaterra, resolveu abandonar Portugal, embarcando
para o Brasil em 29 de novembro de 1807, com tôda a sua
família e um grande séquito, no total de umas quinze mil
pessoas. A frota portuguêsa era comandada pelo vice-almirante
Manuel da Cunha Souto Maior e vinha com boiada por navios
inglêses.
Antes de se instalar definitivamente com a côrte no Rio
de Janeiro, que ficou sendo até 1821 a sede da monarquia
portuguêsa, demorou-se D. João na Bahia durante pouco mais
de um mês.
Das resolu ções que o Príncipe Regente D. João tomou
durante os primeiros 'meses de sua permanência no Brasil
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merece especial destaque a que declarava abertos os portos
do Brasil às nações amigas (carta régia de 28 de janeiro
de 1808, assinada na Bahia). Completando essa medida
revogava D. João, pelo alvará de 1 de abril de 1808, já do
Rio de Janeiro, o alvará de 5 de janeiro de 1785, que proibia
no Brasil
"as manufaturas de algodão, sêda, linho e lã, os
bordadols de ouro e prata, excetuados, somente, os tecidos
de algodão".
Referindo-se à importância da carta régia de 28 de janeiro
de 1808 e do alvará de 1 de abril dêsse ano, assim se expressa
Euclides da Cunha:
"Quaisquer que tenham sido, entretanto, os seus móveis estranhos,
êstes dois decretos, equivalentes aos efeitos de duas revoluçálls liberais,
bastavam a enobrecer-lhe o nome de Regente. Relegam a segundo plano
tôdas as falhas de uma educação imperfeita que, ligadas ao desadorar os
mínimos rigores da pragmática, o tornaram por vêzes inferior às exigências
da dignidade real, jungindo-o para sempre ao humorismo nem sempre justo,
e ao enxovalho dos cronistas, ou historiadores de anedotas. Porque quem
lhe restaw·a hoje a figura - expungida de um sem-número de pormenores
lastimavelmente hílares, e a enquadra, de preferência, logo em princípio,
naqueles decretos decisivos e quase revolucionários, aprecia-a sob outro
aspecto.
"Foi, em primeiro lugar, um estoico.
"Não o abatera o súbito declínio de uma pátria em clespenhos do
fastígio efêmero em que a alcandorara a ditadura de Pombal; não o abalara,
depois, a troca de uma capital suntuosa pelo Rio de Janeiro de então,
grande aldeia de 45 000 almas, salpintada de mangues, invadida pelas
marés, que lhe intumeciam as lagoas, e construída desajeitadamente, a
esmo, . pelo recôsto das colinas, atulhando os vales apaulados, com as suas
vielas em torcicolos, orladas de gelosias de urupemas, pelas quais embitesgava
o paupérrimo trem real de velhas seges de cortinas de couro, recordando
os últimos frangalhos de uma opulência extinta.
"Depois, um convencido e um sincero.
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" Se não traçou, pelo próprio punho,
no manifesto de 1 de maio de 1808, o compromisso de "levantar a voz do seio do
novo Império que ia criar" , compreendeu-o, lucidamente .
" Pelo menos deixou vacilan te o juízo
da história, inclinando-o de prefprência
ao parecer de um co ntemporâ neo ilustre,
Lu eko k, quando assentou que "êle possuía
mais sentimento e energia de eará t.er do
qu e ordinàriamente lhe atribui am a migos
c inimigos" .

O Brasil-reino. - Notável
progresso resulta para o Brasil da
transmigração da côrte bragantina.
Fundam-se, ao lado de algumas
repartições inúteis, criadas apenas
para dar emprêgo aos numerosos
D . Maria I
fidalgos vindos em companhia de
D. J oão, muitas instituições de grande utilidade, t ais como :
o Banco do Brasil, a Biblioteca Pública, o J ardim Botânico, a
Academia de Marinha, uma fábrica de pólvora e a Impressão
Régia, onde se imprimiram obras do valor do "Dicionário da
Lingua P o1·tugu êsa", de Antônio Morais Silva, e da "Corografia Brasilica" , de Manuel Aires de Cazal, a quem SaintHilaire chama de "pai da geografia no Brasil". Surge a " Gazeta
do Rio de J aneiro", primeiro periódico que t eve essa cidade.
Em fins de 1815 era o Brasil elevado à cat egoria de Reino
Unido ao de Portugal e Algarve. As antigas capitanias se
transformaram então em províncias.
A situação do Brasil d epois do regr esso d a família 1·eat
- Durante a per manência de D. João no Brasil, a qu al se
prolongou até 1821, reinou de um modo ger al a p az em nosso
pais, apenas perturbada por lutas com os franceses ao Norte
e com os espanhóis ao Sul, e, ainda, pela revolução pernambucana de 1817.
D evia D. João ser aclamado rei com o falecimento de sua
mãe, D . M aria I, e ~ 1816, mas resolveu adiar a solenidade

D . João VI

da aclamação para depois do ano de luto. Novo adiamento
se verificou por causa da revolução pernambucana. Só em
fevereiro de 1818 D. João se tornou oficialmente rei, com o
nome de D. João VI .
Em princípios de 1821 os efeitos da revolu ção constituci~
nalista do Pôrto se faziam sentir no Brasil. Rebentara o movimento portuense em 24 de agôsto do ano anterior e logo se
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espalhara por tôda a nação pbrtuguêsa. A primeira adesão
no Brasil foi a do Pará, onde se organizou uma junta
provisória de govêrno. O mesmo acontecia pouco depois na
Bahia, onde o conde da Palma, que era o governador da Província, recusou a presidência da junta, que lhe foi oferecida
retirando-se para o Rio de Janeiro. Aí a guarnição portuguêsa:
julgando insuficientes as primeiras medidas tomadas por
D. João VI, exigiu (26 de fevereiro de 1821) que o soberano
adotasse desde logo a constituição que estava sendo elaborada
pelas Côrtes em Lisboa. O próprio príncipe D. Pedro, filho
primogênito do monarca, convenceu o soberano de que não
era possível deixar de aceitar aquilo que a vontade geral exigia.
Em 7 de março de 1821 o rei anunciava que partiria para
Portugal e que D. Pedro ficaria como regente do Reino do
Brasil. Determinava ainda a eleição de deputados às Côrtes
de Lisboa. Com o decreto de 22 de abril dêsse ano D. João
constituía o príncipe D. Pedro Regente e seu lugar-tenente no
Brasil, para que, segundo as instruções que acompanhavam o
decreto, governasse na sua ausência todo o Reino com sabedoria e amor dos povos.
Com a saída de D. João, o Brasil ficou em situação financeira assás precária, manifestando-s e desde logo uma terrível
crise no país. Mais de 3 000 pessoas haviam acompanhado o
rei em seu regresso a Portugal, levando consigo grandes capitais.
O Banco do Brasil se_viu na iminência de um desastre completo.
Era um quadro desolador: negociantes cerravam suas portas,
a capital do país parecia deserta, ninguém aparecia nos teatros
e nos lugares de divertimentos. Para conjurar o perigo da
bancarrota, D. Pedro, em sua administração, recorre a medidas
da mais rigorosa economia, começando por limitar as despesas
de sua própria casa.
Ao lado da crise financeira, a crise política também se
havia manifestado. Três partidos dividiam o país: o republicano, o monárquico e o português. Desejavam os dois primeiros
a independência do Brasil, pretendendo o último a volta ao
regime colonial. Numerosos conflitos se manifestaram, tendo
havido agitações nas províncias, algumas das quais chegaram

a organizar juntas governativas que recusavam obediência ao
Regente e pretendiam acatar apenas o govêrno da metrópole.
As côrtes portuguêsas, por uma série de medidas opressivas,
aceleraram a separação completa do Brasil de Portugal. Dia
a dia se tornava mais forte a reação, nela tomando parte o
próprio D. Pedro.
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José Bonifácio. - José Bonijdcio foi a alma do movimento de nossa emancipação política, sendo por isso chamado
o Patriarca da Independência.
Nascido em Santos em 1763, José Bonifácio de Andrada
e Silva iniciou seus estudos nessa vila e desde cedo revelou
extra-ordinário talento. Antes de seguir para Coimbra (1780),
estêve por algum tempo em São Paulo, onde o bispo, D. F1·ei
Manuel da Ressureição, entusiasmado pela sua facilidade em
tudo aprender, queria que êle abraçasse a carreira eclesiástica,
o que não veio a acontecer. Em ~oimbra, bacharelou-se ~m
direito e filosofia (1786), após seis anos de estudo. Eleito
membro da Academia Real de Ciências, publicou no órgão
dessa entidade numerosos escritos de sua autoria, entre os
quais uma famosa memória sôbre a pesca da baleia. Viajou
por quase todos os países da Europa e privou com grandes
sábios da época. Em 1800 o govêrno português o incumbiu
da organzação do programa da cadeira qa mineralogia, . q.ue
acabava de ser criada na Universidade de Coimbra. F01 mtendente geral das minas e ocupou, no .tempo em que estêve
em Portugal, vários cargos de projeção. De 181:.:! a 1819 serviu
como secretário perpétuo da Academia Real de Ciências de
Lisboa. Voltando ao Brasil, depois de 39 anos de ausência,
foi José Bonifácio muito bem recebido no Rio de Janeiro por
D. João VI e pelo primeiro ministro Tomás Antônio. De lá
seguiu para sua vila de Santos, onde, durante algum tempo,
se entregou a estudos científicos. Quando, em conseqüência
da revolução do Pôrto, se instalaram juntas em substituição
aos antigos capitães-generais, José Bonifácio teve a vicepresidência da de São Paulo, onde M artim Fmncisco Ribeiro
de Andrada, seu irmão, ficava como secretário do Interior e
Fazenda. Começa então a atuar decisivamente no movimento
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que nos levará à independência. Redige em dezembro de 1821
a represe~tação em que a junta governativa de São Paulo pede
ao príncipe D. Pedro que desobedeça a ordens humilhantes
emanada,s das Côrtes.
O Fico.- No dia 9 de janeiro de 1822, D. Pedro resolveu
atender ao pedido que, com o maior aparato, lhe entregara
José Clemente Pereira. Mais de 8 000 assinaturas continha o
documento entregue ao príncipe, pedindo-lhe que, contrariand o
as ordens de Portugal, permanecesse no Brasil. Ficaram na
História as palavras de D. Pedro:

nesse sentido se verificou, além de José Bonifácio representaram papel importante os seguintes vultos: Joaquim Gonçalves
Ledo, J anuário da Cunha Barbosa, que defenderam na imprensa
a causa do Brasil; frei Francisco Sampaio e o coronel Luís
Pereira da Nóbrega, que se salientaram na direção de um clube
patriótico que prestou os maiores serviços ao movimento
emancipado r; José Clemente Pereira, presidente do Senado
da Câmara, e muitos outros. Foi Ledo quem redigiu a famosa
proclamação endereçada aos brasileiros pelo príncipe D. Pedro
em 1. 0 de agôsto de 1822, em que, entre outras coisas, dizia:

Como é para bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto:
diga ao povo que fico.

- Não se ouça, pois, entre vós, outro grito que não seja união. Do
Amazonas ao Prata não retumbe outro eco que não seja Iruieperuiência.
Formem tôdas as nossas Províncias o feixe misterioso que nenhuma fôrça
pode quebrar. Desapareçam de uma vez <~.ntigas preocupações, substituindo
o amor do bem geral ao de qualquer Província ou cidade.
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Em vão tentaram as tropas portuguêsas, sob o comando
de Jorge de Avilez, coagir o príncipe a obedecer às ordens das
Côrtes.
. O novo ministério . - Poucos dias depois do Fico, orgamzava D. Pedro assim seu ministério: José Bonifácio de
Andrada e Silva (Ministro do Reino); Miranda Montenegro
(Fazenda); general Oliveira Álvares (Guerra); Manuel Antônio
Farinha (Marinha).
Em 16 de fevereiro de 1822 o príncipe D. Pedro assinava
um decreto convocando um Conselho de Procuradore s Gerais
das Províncias, nomeados pelos eleitores de paróquias. Pouco
depois (21 de fevereiro), baixava José Bonifácio uma portaria
declarando ao chanceler-mor do Reino
"que de hoje em diante não deve fazer cumprir as leis que vierem
de Portugal, sem que I?rimeiro sejam submetidas ao beneplácito do PríncipeRegente".

. Empree~deu D. Pedro, em fins do mês seguinte, uma
vmgem a Mmas, de volta da qual aceitou (13 de maio) o
título de Defensor-Pe rpétuo do Brasil, oferecido pela municipalidade do Rio de Janeiro. Alguns dias depois (3 de junho)
era lavrado decreto de convocação de uma Assembléia Constituinte.
Muito próxima, como todos êsses acontecimen tos indicam
estava a nossa emancipaçã o de Portugal. No movimento qu~
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O manifesto às nações amigas. - Ainda em agôsto de
1822 o Príncipe D. Pedro dirigia um manifesto às nações
amigas, expondo o que se passava no Brasil. A redação era
de José Bonifácio.
A viagem a São Paulo. - Em São Paulo ocorriam dissensões entre o presidente da Junta e os Andradas. Para lá,
a. conselho de José Bonifácio, partiu D. P edro a 14 de agôsto.
Na véspera lavrou decreto determinand o que a Princesa
D. Leopoldina, sua espôsa, presidisse às sessões do Conselho
de Estado e se incumbisse do despacho do expediente enquanto
êle estivesse ausente.
As últimas notícias de Lisboa. - Eis que chegam ao
Rio de Janeiro notícias importantes de Lisboa, trazidas pelo
brigue Três Corações (28 de agôsto). Reune-se o gabinete sob
a presidência de D. Leopoldina, resolvendo-se enviar a D. Pedro
um emissário especial, o correio Paulo Emílio Bregaro. Recomenda-lhe José Bonifácio a maior pressa, dizendo-lhe que
se não arrebentar uma dúzia de cavalos no caminho, nunca mais
será. correio.

O sete de setembro. - Eram dezesseis horas e meia do
dia 7 de setembro de 1822. O Príncipe Regente, ao regressar
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de Santos, lê, nas margens do Ipiranga, as notícias vindas de
Portuga} e toma conhecimento da atitude assumida contra êle
pelas cortes: Declaravam elas nulo e irrito o decreto de
16 de fevereiro de 1822, pelo qual tinha D. Pedro convocado
u~ conselho de. ~rocu.radores gerais das províncias; responsabüizavam o mm1sténo de J osé Bonifácio por êsse decreto·
ma~davam processar os membros da junta de São P aulo qu~
havmm assmado a representação enviada ao Regente em
dezembro de 1821 ...
Foram. ess~s e outras decisões tomadas pelas côrtes, os
nsultos, d1z Porto Seguro,

4) Que houve de importante no dia 28 de janeiro de 1808?
5) E no dia 1 de abril dêsse ano?
6) Quais os principais fatos ocorridos no Brasil desde então até fins de
1815?
7) Quando faleceu D. Maria 1?
8) P or que foi adiada a solenidade da aclamação de D. João VI?
9) Até quando estêve êle em nossa pátria?
10) Como se fizeram sentir no Pará, na Bahia e no Rio de J aneiro os efeitos
da revolução do Pôrto?
11) Qual a situação financeira do Brasil quando D. J oão regressou para
Portugal?
12) Que desejavam os IJ.artidos políticos então existentes?
13) Como decorreu a vida de José Bonifacio na Europa?
14) D e que maneira podemos resumir a sua ação no movimento pela nossa
Independência?
15) Que houve de importante no dia 9 de janeiro de 1822?
16) E desde então até 7 de setembro dêsse ano?
17) Em que data foi D. Pedro aclamado Imperador constitucional do
Brasil?
18) Quando se deu a cerimônia de sagração e coroação de D. Pedro I?

, . atirados ao~ deputados brasileiros no recinto das mesmas Côrtes pelo
publico. das galenas, e pela plebe nas ruas, que agora fizeram cogular tôdas
as medidas. Tornava-se urgente responder a tais provoçações, antes que
os ~ovos dec~·etos chegassem, transmitidos oficialmente. D. Pedro não
pod1a consent1r que o seu p,rimeiro ministro fôsse assim submetido a três
ou q~atro pr~ces~os, por atos que haviam tido a sua ~tprovação , e que êle
prínCI~e, hav1a s1do já o primeiro a justificar em cartas escritas a el-rel
seu pa1. Não podi~ admit~ o início dessa era de perseguições c de castigos,
qu~ as Côrtes quer1am abnr no Brasil. Submeter-se a cumprir tais decretos,
sena de~onrar-se, esquecendo o título que aceitara de Defensor Perpétuo
do. Brasil. Não era mais possível contemporizar, e, junto ao mesmo ribeiro
I~ll'anga, no meio daquelas vastas campinas vizinhas da primitiva Piratimnga, de João Ramalho, lançou o brado de - Independência ou Morte!
- que logo repercutiu em tôda a extensão do território brasileiro. Assim
salvou D. Pedro o Brasil, c tornou possível a união de tôdas as províncias
'
pondo-se à frente do movimento separatista.

A coroação e a sagração. - No dia 12 de outubro de
1822,. dat.a natalícia de. D. Pedro, era êle aclamado Imperador
constltucwnal do Bras1l. A 1. 0 de dezembro dêsse ano realizava-se a sagração e a coroação do Imperador D. P edro I (1).
QUESTIONÁRIO

(
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1) Como ficava P ortugal dividido pelo tratado de Fontaincbleau?
2) Quem era Junot?
f:) Como agiu D. João diante elo ataque francês?
( 1)

Ver H ist6ria do Brasil, primeira série ginasial.

~
I

1\

2) A evolução econômica.
Evolução agrícola. - A cana de açúcar, para cá transplantada logo depois do descobrimento, foi de tal maneira
cultivada que êsse produto começou desde muito cedo a representar um papel de excepcional importância na vida econômica brasileira.
Nas regiões do Brasil em que o açúcar constituía a base
• da produção, a organização social estava na dependência dessa
circunstância. Já nos referimos, ao estudar no ano passado a
guen·a dos Mascates, à aristocracia brasileira dos senhores de
engenho.
A produção do açúcar, conforme os dados que nos apresenta Luís Amaral, pode ser calculada em Cr$ 2.535.142,00 em
1711 , subindo a Cr$ 9.289.000,00 em 1827 e a Cr$ 14.356.000,00
no fim do Império, ocasião em que ocupava o terceiro lugar

I
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na produção do país, cabendo o segundo à borracha e o primeiro
ao café.
Recebera o Brasil o cafeeiro na primeira metade do
século XVIII. O produto foi introduzido no Amazonas tendo
passado· depois para o Pará e Maranhão. Em 1762 a~areceu
no Rio de Janeiro. Sômente em começos do século passado
tomou desenvolvimento a sua cultura em São Paulo Minas
'
Gerais e Rio de Janeiro.
De 18% que o café representava no total de nossa exportação, na época da Independência, passou o seu valor a
atingir, durante o Império, a porcentagem de 60%.
Quanto ao algodão, teve êsse produto, em conseq ·· 'ncia
da "Guerra de Secessão", nos Estados Unidos, uma fa-.e de
aumento de produção, pois a luta privava as fábricas inglêsas
do algodão norte-americano. Restabelecida a paz naquele país
continuou o interêsse pela plantação no Brasil. Por volta d~
1870 novas variedades de algodão foram introduzidas em São
Paulo, na zona da Sorocabana. Apareceram então as primeiras
fábricas de tecelagem dêsse produto.
O fumo, que, por ocasião da Independência representava
aproxim~damente 5% da nossa exportação total,' veio, durante
o Impéno, a ser um dos principais produtos do comércio
exterior do Brasil. A exportação de fumo da Bahia, em 1863
subiu a mais de cinco milhões de cruzeiros. Obteve o fum~
grande desenvolvimento também em outras regiões, como:
Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. O fumo goiano
conquistou um primeiro lugar na exposição de Filadélfia,
em 1875.
A cultura de produtos, como o cacau, o milho o feijão
o arroz, foi também de grande importância na époc~ imperial:
Contribuiu para o progresso agrícola do país no Império a •
colonização com imigrantes europeus.
Já D. João VI h a via iniciado no Brasil a colonização por
elementos europeus não portuguêses, favorecendo a entrada
de estrangeiros e celebrando contratos para a vinda de colonos
italianos, suíços, etc., mediante subvenção.
A lei de orçamento de 1830 mandava cessar nas províncias
tôda e qualquer despesa com a colonização.

A partir de 1845 o Parlamento começou a votar reduzidas
verbas para o serviço de colonização. Em 1850 os gastos com
a imigração foram apenas de 16 000 cruzeiros e em 1851 não
passaram de Cr$ 2.000,00.
No ano de 1847 o senador Vergueiro trazia para uma sua
fazenda, em Limeira, colonos europeus que deram bons resultados na cultura do café.
O desenvolvimento da imigração, logo depois de abolido
o tráfico de negros, assim se manifestou:

.
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Imigrantes
entrados

Anos

1853 ... ... ... .
1854 .. .. ... . ..
1855 ...... . ...
1856
1857 .. ... . .. ..
1858
1859
•

•

••

o

•

••

•••

••

o

o

o

•

••

•

•

••••

•••

o

.

10.935
9.189
11.798
14.008
14 .244
18.529
20.114

Irineu Evangelista de
A indústria e o comércio. Sousa (barão e depois visconde de M auá) teve o seu nome

ligado a muitas iniciativas ·das quais resultaram sensível progresso para o Brasil. A êle devemos: o lanç~me~to ~a nossa
primeira grande fundição; a construção_ da pnme1ra v1a férre~
nacional; a instalação de bancos e mmtos outros empreendimentos de real valor.
Do desenvolvimento industrial no segundo reinado podemos dizer que de 50 fábricas existentes em 1850, o número
subia a 636 quando caiu a monarquia.
Quanto ao comércio, notamos que ao findar o prazo
de tratados de comércio feitos no govêrno de D. Pedro com
algumas nações da Europa por ocasião do re_conheciment~ de
nossa Independência, ocorreu o de~aparec1ment? . do hvre
câmbio iniciando-se a adoção de tarifas alfandeganas protetoras das manufaturas brasileiras. A. primeira foi devida ao
ministro Alves Branco depois 2. 0 visconde de Caravelas. As
tarifas seguintes (Âng~lo Ferraz, Itaboraí, Rio Branco e Belisário) marcaram um protecionismo cada vez ma.i.s acentuado.
A última tarifa do Império foi a do gabinete João Alfredo.

L. .

....
o
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A navegação a vapor.Por decreto de 3 de agôsto de
1818 o general Felisberto Caldeira Brant Pontes, depois marquês de Barbacena, obtinha
privilégio para a introdução e
emprêgo de barcos a vapor nos
rios e costa da Bahia. Construiu êle à própria custa uma
embarcação dêsse gênero, a qual
efetuou sua viagem inaugural
em outubro do ano seguinte,
da Bahia a Cachoeira. Introduzia-se assim a navegação a
vapor no Brasil.
, Durante o primeiro reinado
foram comprados para a nossa
Irineu Evangelista de Souza
marinha de guerra os primeiros
vapores: o Correio Imperial,
. .
adqumdo em Londres (1825) e o Correio Brasileiro, em Liv.erpool, no ano seguinte. ·
Entre as realizações de Mauá, no segundo reinado, se
contam a fundação de uma Companhia de Rebocadores a
Vapor, no Rio Grande do Sul, e a organização da Companhia
de Navegação a Vapor do Amazonas, cujô florescimento contribuiu para que, em dezembro de 1866, se lavrasse um decreto
imperial abrindo à navegação estrangeira o rio Amazonas 1 o
Tocantins até Cametá, o Tapajós até Santarém, o Made ira
até Borba, o Negro até Manaus e o São Francisco até Penedo.
Estradas de Ferro.- Em 30 de abril de 1854 foi inaugurado o primeiro trecho ferroviário do Brasil, numa extensão
de 14 quilômetros e meio, graças à iniciativa de Irineu Evangelista de Souza, o qual empregou na emprêsa apenas os próprios
recursos e dinheiro subscrito por alguns de seus amigos sem
que se houvesse recorrido ao govêrno para a obtenção de fu'ndos.
Já no tempo da regência de Feijó, fôra o govêrno autorizado, pela lei n.o 101, publicada em 31 de outubro de 1835

'
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a conceder privilégio pelo prazo de quarenta anos a uma ou
mais companhias que se incumbissem de construir estradas de
ferro ligando a capital do Império às capitais das províncias
de Minas, Bahia e Rio Grande do Sul. Fizeram-se diversas
tentativas sem êxito, por falta de uma lei que garantisse juros
sôbre o capital empregado nas emprêsas. Com a promulgação
da lei n.o 641, em 26 de junho de 1852, ficou estabelecida a
garantia de juros. Organizou-se a "Companhia Estrada de
Ferro D. Pedro 11", hoje Estrada de Ferro Central do Brasil,
que iniciando a construção em junho de 1855, inaugurou o seu
primeiro trecho, da Côrte a Queimados, em 29 de março de 1858.
Em 1865 era a estrada encampada pelo govêrno.
Os nlímeros seguintes dão idéia do desenvolvimento da
rêde ferroviária brasileira na época imperial.
Anos

1854
1858
1860
1873
1882
1889

Extensão em
tráfego (km)
14,500
109,376
222,696
.. ... . . . ..
. . . ... ... . 1.128,884
4.464,331
. ...... - . . 9.583,087
•••••

•

o

•

o

o

••••

••

o

••

•

••

o

.

•••

•

o.

Estradas de rodagem. - Coube a Mariano Procópio
Ferreira Lage a iniciativa da construção da rodovia entre Juiz
de Fora e Petrópolis, inaugurada em 1861.
Outras estradas de rodagem se abriJ:am durante o Império,
tôdas de pequena extensão.

QUESTIONÁRIO
1) Que podemos dizer sóbre a produção do açúcar no Brasil até o fim
do Império?
2) Que produtos ocupavam o primeiro e o segundo lugar quando caiu
a monarquia no Brasil?
3) Quando recebeu o Brasil o cafeeiro?
4) Em que ocasião tomou desenvolvimento a sua cultura em São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro?
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5) Que influência teve a "Guerra de Secessão" na produção do algodão
no Brasil?
6) Qual a importância do fumo na exportação brasileira durante a época
imperial?
7) Que sabe sôbre a colonização com imigrantes europeus nessa época ?
8) Que fêz de importante Irineu Evangelista de Sousa?
9) Qual o aumento verificado no número de fábricas existentes no Brasil
desde 1850 até 1889?
10) Que ocorreu quanto ao comércio após o término do prazo de tratados
feitos com algumas nações da Europa por ocasião do reconhecimento
de nossa Independência?
11) Como se introduziu a navegação a vapor no Brasil?
12) Que fêz de importante Mauá relativamente a êsse meio de transporte?
13) Quando e por iniciativa de quem foi inaugurado o primeiro trecho
ferroviário no Brasil ?
14) Que mais sabe sôbre o desenvolvimento ferroviário durante o segundo
reinado?
15) E sôbre as estradas de rodagem?
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A Rosas uniu-se Oribe, em sua luta contra os colorados.
Vencidos os blancos em 1838, governou o Uruguai Rivera,
até 1843, ano em que foi sucedido por Joaquim Suárez, que
ocupou o poder até 1852.
Com o auxílio de Rosas, Oribe manteve sitiada a cidade
de Montevidéu durante 8 anos (1843-1851).
Parece evidente que Rosas pretendia, apoiando Oribe,
assegurar para a Argentina o domínio de ambas as margens
do Prata, restaurando o antigo vice-reino espanhol.

3) A política externa.
O Uruguai. - Em 1828, a Província Cisplatina conseguiu
separar-se do Brasil, constituindo, em 1830, a República
Oriental do Uruguai. Seu primeiro presidente, Frutuoso R ivera,
governou até 1834. Carlos Anaya sucedeu a Rivera interinamente. Ficou ele no poder até 1835, ano em que se iniciou
o govêrno de Manuel Oribe.

A "Guerra Grande". - Em 1836, Rivera, que apoiara
a candidatura de Oribe, se põe à frente de um movimento
armado contra o presidente. Iniciava-se a chamada "Guerra
Grande", que deveria durar nove anos.
As fôrças governistas usavam distintivos brancos e os
rebeldes insígnias vermelhas. Daí a denominação de blancos
e colorados, respectivamente.
Rosas. - João Manuel Rosas, desde 1829, governava
Buenos Aires. Dissimulado e frio, a pouco e pouco transformouse em verdadeiro ditador de tôda a Argentina.

•

Ri v era

I

Urquiza

Os incidentes de fronteira. -A revolução dos Farrapos,
no Rio Grande do Sul, havia durado dez anos (1835-1845).
Pacificada a província, continuaram os blancos uruguaios a
provocar incidentes com os brasileiros residentes na fronteira.
Tal gravidade assumiram essas escaramuças, que o govêrno
imperial resolveu intervir no Uruguai. Já estava o Brasil de
relações diplomáticas cortadas com a Argentina, por não haver
tomado o nosso govêrno conhecimento de uma reclamação do
representante de Rosas, em nome de Oribe.
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Entremente s, na Argentina, o general Urquiza punha-se
à frente da rebelião de duas províncias, Corrientes e Entre
Rios, contra a ditadura de Rosas.
A luta . -A 29 de maio de 1851, por tratado internacional,
o Brasil se alia a Urquiza e ao govêrno de Montevidéu, contra
Oribe. Caxias é nomeado comandante de nossas fôrças, que
tinham aproximada mente 16 000 homens. Grenfell comandava
a esquadra brasileira no Prata.
D urou menos de cinco meses a campanha. A 11 de
outubro de 1851, conforme relata R io-Branco, deu-se a
capitulação do General Manuel Oribe, ou antes, convenção de paz
celebrada entre êle e o General Urquiza, Governador de Entre Rios. Oribe
estava no Paso del Molino, e Urqtyza tinha o seu quartel general no
Pantanoso. As tropas argentinas e orientais, que serviram às ordens de
Oribe, passaram a obedecer a Urquiza e ao Govêrno de Montevidéu, aliado
do Brasil. O grosso do exército brasileiro, comandado pelo Marechal Caxias,
estava então no Passo de Polanco, margem esquerda do Ji, e a 3.• divisão
(General Santos Pereira) no Passo d'EI-Rei, do mesmo rio.

O Convênio d e 1851. - Pacificado o Uruguai, resolveu
o govêrno brasileiro intervir na guerra civil argentina. Celebrouse em Montevidéu , a 21 de novembro de 1851, um convênio
entre o Brasil, o Uruguai e as províncias rebeldes argentinas
(Entre R ios e Corrientes), para
libertar o povo argentino da opressão que suporta sob o domínio
tirâ.nico do governador D. João Manuel de Rosas.

O exército intern acional. - Urquiza assumiu o comando
do exército internacional, para cuja composição concorreram
o Uruguai, com 1 600 homens, o Brasil, com 4 000 e os revoltosos argentinos, com 18 500, aproximada mente. Ao todo,
pouco mais de 24 000 homens. Além disso, 16 000 brasileiros,
sob o comando de Caxias, estavam acampados junto à cidade
de Colônia ~o Sacramento . E Grenfell dispunha de sete navios,
em Montevidéu .
M onte Caseros . - A batalha decisiva se travou a 3 de
fevereiro de 1852, em Monte Caseros. O exército de R osas,

'
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composto de 23 000 homens, ofereceu pouca resistência às
fôrças de Urquiza, que obtiveram vitória esmagadora .
O ditador, a bordo de um navio inglês, fugiu para a
Europa, onde morreu em 1877.
Aguirre. - Pouco depois da intervenção brasileira de
1851 no Prata, reiniciaram-se as lutas entre blancos e colorados,
no Uruguai. Em 1864, era presidente da nação Aguirre, elo
partido blanco. Fazia-lhe oposição armada Venâncio Flores,
colorado, cujo partido tinha o apoio de muitos brasileiros.
Como represália, Aguirre entrou a perseguir súditos brasileiros residentes no Uruguai, obrigando-o s até à prestação de
serviço militar.
Diante disso, enviou o govêrno imperial a Montevidéu ,
como plenipotenci ário, J osé Antônio Saraiva, que, diante da
atitude de Aguirre, foi obrigado a ordenar a intervenção das
fôrças brasileiras comandadas por M ena Barreto e apoiadas
pela esquadra de Tamanclaré.
A única belonave uruguaia ("Villa dei Salto") foi incendiada pelos próprios tripulantes, para não se entregar à nossa
esquadra. Como operação bélica importante, pode citar-se a
tomada de Paisandu, a 2 de janeiro de 1865. Exatamente um
mês depois, Montevidéu era bloqueada por terra e por mar.
Aguirre, vendo-se perdido, entregou o govêrno a Tomás Villalba,
presidente do senado, o qual cuidou da rendição (20 ele fevereiro de 1865).
F lores assumiu a presidência do Uruguai c imediatame nte
se declarou aliado do Brasil contra o Paraguai, que nos havia
declarado guerra.
A questão Christie . - Em 1862 tem o Brasil uma
questão com a Inglaterra, a chamada Questão Christie (do nome
do ministro inglês no Brasil) . O arbitrament o do rei da Bélgica,
L eopoldo I , que a 18 de junho de 1863 produzia o seu laudo,
favorável ao Brasil, punha fim ao incidente. Nossas relações
diplomática s com a Grã-Bretanh a, que estavam suspensas por
causa da Questão Christie, foram renovadas em 23 de setembro
de 1865, ocasião em que D. Pedro II recebeu, no acampamento de U ru guaiana, durante a guerra do Paraguai, o en-
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v iado extraordinário da Rainha Vitória, que lhe vinha C<?municar a decisão da soberana de seu p~ís aceitando plenamente
o laudo do rei Leopoldo.

h abitantes. Assim é que o escritor alemão Mater mann calculava que em quinze dias poderia Lopez ter prontos para
combate cem mil homens de tôdas as armas. Tinham tamb~m
os paraguaios uma flotilha de vapore::; bem armados e apropn~
dos para a navegação dos rios. O Brasil, embora mmto mais
povoado, dispunha de exército menor, o mesmo acontece!ldo
a seus aliados, podendo-se calcular, no ano de 18~4, em qumz.e
mil homens o total de soldados brasileiros e em numero aproximadamente igual os efetivos reunidos da Argentina e do
'
Uruguai.
A guerra que se ia miciar teve importância decisiva na
história do nosso país e na dos nossos vizinhos .do P rata.
R eferindo-se à luta, assim se expressa o grande J oaquzm N abuco:
"Ela marca o apogeu do Império, mas também proc~dem. dela
as causas principais da decadência e da queda da ~ma~tia: o
aspecto e o desenvolvimento do Prata com a fascmaçao que
êle exerce o ascendente militar (pelos nomes chamados legendários peÍas reivindicações da classe, tendo à frente os h~mens
que s~ deram a conhecer ao exército e se.lig~ram entre SI pe~a
camaradagem da campanha); o a~encamsmo; a própna
emancipação dos escravos que por diversos modos ~e prende
à guerra (residência em países sem escravos de milhares d~
brasileiros de tôdas as classes; ultrajes constantes ao ~ras1l
por causa da escravidão por parte dos i.nimig.os e d~ Ahança;
inferioridade militar efetiva por êsse motivo; hbertaçao, graças
ao Conde d'Eu, marido da herdeira do trono, dos escrav~s da
nação vencida; a propaganda republicana (em parte de ongem
platina), influência das instituições e homens do. Prata, dura~te
a guerra, sôbre Quintino Bocaiuva e ou~r?s•. mfluxo pol~two
do acampamento aliado sôbre a nossa oÍlCiahdade, prmCipalmente a riograndense" .
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Causas d a Guerra do P araguai. - No govêrno do
P araguai estava, a partir de 1862, Francisco Solano L opez.
Su cedera êle a seu pai Carlos Antônio Lopez, sobrinho do famoso
ditador J osé Gaspar Rodrigues de Frância, que havia ocupado
o p oder desde 1815 até a sua morte, ocorrida em setembro
de 1840, conforme estudamos em lição anterior.
Boas eram as nossas relações com o Paraguai, cuja independência fomos a primeira nação a reconhecer oficialmente.
Francisco Solano Lopez nutria sonhos de conquistas territoriais. Em 1853 tinha ido à França a fim de comprar material
bélico e tomar conhecimento do progresso mundial. Rompia
êle assim com a tradição de isolamento que o Paraguai vinha
mantendo em sua política exterior. O império de Napoleão III,
de fu ndação recente, encantou o futuro ditador sul-american o.
Quan do galgou o poder, tratou de militarizar a nação e de
procurar pretexto para pôr em prática suas ambições imperialistas.
Praticou Lopez contra nós, tomando por motivo a intervenção brasileira no Uruguai, no tempo de Aguirre, um ato
de franca hostilidade, antes mesmo de qualquer declaração de
guerra : foi o aprisionamento do vapor brasileiro Marquês de
Olinda pelo vapor paraguaio Tacuari. Subia o nosso vapor o
rio P araguai, levando a bordo o presidente nomeado pelo
govêrno do I mpério para a província de Mato Grosso. Verificou-se a agressão em 12 de novembro de 1864.
Tratou Lopez em seguida de invadir Mato Grosso, bem
como o r io Grande do Sul. Começava assim a guerra, que iria
durar mais de cinco anos e na qual o Brasil estêve aliado à
Argentina e ao Uruguai, assinando-se no dia 1. 0 de maio de
1865, em Buenos Aires, um tratado de Tríplice Aliança entre
essas nações.
A im portância da luta. - Pequena era a população do
P araguai, que não excedia de um milhão de almas. P ossuía,
entretanto, um exército desproporcional ao nümero de seus

A batalha do R iachuelo. -Desenvolveram-se as operações do início da guerra no Mato Grosso, na província argent ina de Corrientes e no Rio Grande do Sul.
A primeira vitória brasileira de grandes proporções se
verificou em 11 de junho de 1865, data da famosa batalha do
Riachuelo, de que resultou ficar quase totalmente destruída
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a frota inimiga. O chefe de divisão Fmncisco Manuel Barroso,
que comandava a nossa esquadra, à maneira do que fizera
Nelson em Trajalgar, exclamou que a pátria esperava que cada
brasileiro cumprisse o seu dever. :fl:le próprio, lançando com
tôda a fôrça de vapor a fragata Amazonas, navio-capitânia
da nossa frota, contra um barco paraguaio, consegue afundá-lo,
repetindo a seguir a mesma tática contra outros vapores inimigos. O combate, iniciado pela manhã, duroÚ até o fim do dia.
Alguns poucos navios paraguaios puderam escapar, protegidos
pelas sombras da noite, indo recolher-se à fortaleza de Humaitá.
Além do chefe de divisão Barroso, depois almirante, e que
foi agraciado com o título de barão de Amazonas, praticaram
feitos de heroísmo no combate do Riachuelo, entre muitos
outros, os seguintes brasileiros: M arcílio Dias, valente marinheiro que, lutando a sabre contra quatro inimigos, conseguiu
derrubar dois, vindo a sucumbir como um bravo, e Greenhálg,
caído em luta após haver prostrado o oficial paraguaio que
tentara obrigá-lo a descer a bandeira.
Os inimigos perderam os chefes Ortiz, Alcatraz e Robles,
tendo êste falecido depois de feito prisioneiro. Comandavam
êles respectivamente os navios I porá, Salto Oriental e Marquês
de Olinda. Pedro Inácio l'vf esa, capitão de mar e guerra que
chefiava a esquadra inimiga, também morreu, alguns dias mais
tarde, em Humaitá, em conseqüência dos ferimentos recebidos
na batalha do Riachuelo.

do almirante Tamandaré, da margem direita do Paraná, nas
vizinhanças de Itapiru e Passo da Pátria, e deu início ao
bombardeio das posições ocupadas pelas fôrças de Lopez.
Seguiu-se o desembarque em território inimigo, tendo-se distinguido, nessa nova fase da · guerra, o general Manuel Luís
Osório, depois marquês do Erval.
No início de maio Flores e Osório derrotaram os paraguaios em Estero-Belaco. No dia 24 dêsse mês feriu-se a maior
batalha campal até então travada na América do Sul: a de
Tuiuti, em que Osório cobriu de glória o exército brasileiro,
que ocupava, com seus 21 000 homens, o centro e a esquerda
das linhas aliadas. P erderam os paraguaios, entre mortos,
feridos e prisioneiros, mais de metade de seus homens.
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A rendição de Uruguaiana. - Poucos meses depois da
batalha de Riachuelo sucedia a rendição do coronel Estigarríbia, que havia invadido o Rio Grande do Sul e tomado
Uruguaiana. Mais de 5 000 homens se entregaram então.
Assistiram à rendição dos paraguaios em Uruguaiana os chefes
de E stado do Brasil, da Argentina e do Uruguai: Pedro II,
Bartolomeu Mitre e Venâncio Flores.
Comandava as fôrças brasileiras na ocasião o barão (depois
conde) de Pôrto Alegre.
O general Osório.- Passam depois os aliados à ofensiva,
entrando em abril de 1866 no território paraguaio. A esquadra
brasileira, no dia 16 dêsse mês, aproximou-se, sob o comando
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O desastre de Curupaiti. - Em julho de 1866 Osório,
por doença, passou o comando das nossas fôrças a Polidoro da
Fonseca, que conquistou, em setembro dêsse ano, o forte de
Curuzu. Tentou ainda nesse mês o presidente Mitre tomar
Curupaiti, sofrendo então os aliados tremendo desastre. Perderam os brasileiros mais de dois mil homens na ação, entre
os quais vários comandantes. Perdas mais ou menos equivalentes tiveram os argentinos, enquanto que as baixas paraguaias não passaram de duzentas e cinqüenta.
Comando de Caxias. - Seguiram-se . ao desastre de
Curupaiti sérias divergências entre os chefes aliados. Estava
então no poder, no Brasil, o ministério lib ai presidido por
Zacarias, a quem D. Pedro II afirmou que nenhum general
mais habilitado do que Caxias possuía o exército brasileiro nas
circunstâncias que se apresentavam. Concordou Zacarias com
a idéia, que, exposta no conselho de ministros, encontrou
acolhida favorável de todos os seus membros, com exceção de
Silva Ferraz, ministro da guerra, que se demitiu e foi substituído por Lustosa Pamnaguá, ministro da Justiça, ficando esta
pasta entregue a 111artim Fmncisco Ribeiro de Andmda.
Caxias, que era conservador, nã9 teve dúvida em aceitar
o comando e declarou que "sua espada não tinha partido".
Para comandar a esquadra foi escolhido Joaquim José Inacio,
depois visconde de Inhaúma.
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B atalha de Aval (Quadro de Pedro América)
• Lorna.~
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Guerra do Paragua1

Nesta fase da guerra se operou a famosa retirada de
Laguna, feita em condições dramática s. Taunay, que dela
participou , descreveu com inigualáve l maestria êsse episódio.
O comando de Caxias marcou o período mais brilhante
da campanha do Paraguai. Depois de reorganiza r o exército,
iniciou êle a marcha de flanco sôbre Humaitú.
Em 19 de fevereiro de 1868 nossa esquadra conseguiu
forçar a passagem de Humaitá .
Depois das grandes vitórias de Itororó, Avaí, Lomas Valentinas e Angustura, atingiram os brasileiros, em janeiro de 1869,
a cidade de Assunção, capital do Paraguai. Deixou então o
comando das fôrças brasileiras, por estar enfêrmo, o grande
Caxias, que, pelos seus extraordin ários serviços prestados
durante a guerra do Paraguai, recebia pouco depois (23 de
março de 1869) o título de duque.
O fim d a guerra . - Na última fase da guerra, a de
perseguição a Lopez, assumiu a chefia suprema do exército

•r
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brasileiro o conde d'Eu, marido da princes a Isabel, herdeira
do trono.
Depois de várias batalha s e combat es, como de P eribebuf.,
Campo Grande e Caraguataí, Lopez foi morto, a 1. de março
de 1870, em Cerro Cord. Sua morte punha têrmo à guerra do
Paragua i.
O Brasil, muito embora houvesse vencido a luta, dela não
se aprovei tou para anexar territór ios paragua ios. Nem mesmo
foi exigido daquela repúblic a o pagame nto da divida de guerra.
Depois da guerra da Paragua i o Brasil entra em um período
de bastant e desenvo lviment o em tôdas as esferas.
Progrid e a diplomacia, estabelecendo-se vários tratado s
com países estrange iros (1).
0

QUES TION ÁRIO
Que houve de importan te no Uruguai desde 1828 até 1835?
Como se iniciou a chamada "Guerra Grande" ?
Qual a origem da denominação de blancos c col01·ados?
Que motivo levou Rosas a apoiar Oribe?
A quem sucedeu Joaquim Suárez no govêrno?
Que tratado de aliança celebrou o Brasil em 29 de maio de 1851?
Quanto tempo dw·ou a guerra então iniciada contra Oribe e de que
maneira terminou essa luta?
decorreu a ação contra Rosas?
Como
8)
9) A que partidos pertencia m respectiv amente Aguirre e Flores?
10) Quais os mais importan tes episódios da luta contra Aguirre?
11) Que sabe sôbre a "Questão Christie" ?
12) Como podemos resumir as causas da Gue.rra do Paraguai ?
13) De que fôrças dispunha m os paÍises que iam entrar na luta?
?
14) Qual a opinião de Nabuco sôbre a importân cia da Gue.rra do Paraguai
do
vitória
a
u
11) Quem comanda va a esquadra brasileira que conquisto
Riachuel o?
12) Que mais podemos dizer sôbre essa viLória?
13) E sôbre a rendição de Uruguaia na?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

(1)

Ver Hist6ria 1o Brasil, primeira série ginasia l.
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14) Que houve de importan te desde então até a escolha de Caxias para
o comando de nossas fôrças?
15) Quais os principais episódios da luta durante o comando dêsses chefe
militar?
16) E os do período em que o Conde D'Eu exerceu a chefia suprejlla do
exército brasileiro ?
?
17) Qual a situação do Brasil no período seguinte ao da Guerra do Paraguai

'

i

i
I

LEIT URA
Urquiza inda é para muitos um enigma. Tôda a dissimulação de
Maquiav el nada vale perto da do cabecilha entre-ria no. Jano tinha duas
a
caras. Êle três. Com uma sorria a Rosas, com outra ao Brasil, com
politica
"La
1863:
de
dezembro
em
dêle
dizia
Be~ges
.
outra ao Paraguai
los
de D. Justo c.iertamente está envuelta en los arcanos d(3l misterio. Talvez
pertenece
si
sabremos
8ntonces
y
rar/o
succesos posteriores lleguen a desmasca
a los gregos 6 a los troyanos."
Vivo estivesse êle, e ao ler essas palavras sorriria satisfeito. De nada
tinha mais orgulho do que da sua astúcia. Sua vida foi um duelo com
Rosas: teria de vencer o mais astuto. Ao primeiro contato, o ditador
vermelho, advinhou-o. "Quien es aquel jeje, que usted me presentó ?" pergunto u a Echague então Governad or de Entre-Ri os. - El General
Urquiza." - responde u Echague. - "Bueno ami go, lenga cuidado,· esse
jeje será su ruina", disse Rosas. O caudilho conhecera o outro de longe,
por um gesto, um olhar, uma atitude. AcerLara. Apenas devera ter ampliado
a profecia.
Devia ter dito: "Cuidado , Echague, êle será a nossa ruína".
Quem era Urquiza? o senhor da província de Entre-Ri os e o mais
popular e querido dos régulos do Prata.
Consolid ara o renome militar vencendo Paz e Rivera na batalha
a
decisiva de Arroio Grande. A imaginação popular foi encerrand o nêle
astúcia,
e
destreza
fôrça,
em
êlc
a
Igual
Rosas.
pouco e pouco a antítese de
divergia no sentimen to: era humano e generoso.
Cansado dum sistema que consistia na negação de todos os direitos,
mesmo os mais elementa res, os escravos de Rosas volviam o mais recôndito
das esperanç as para o Centauro entre-rian o.
Rosas bem 'qUO o percebia. Mas nada podia fazer ...
BATISTA PERErRA (Civilização contra Barbárie)

•
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AS NAÇOES DO NOVO MUNDO:
SEU DESENVOLVIMENTO NO SECULO XIX

1) Evolução política.
Depois da morte de Lincoln houve
de dez anos de confusão politica
mais
pouco
de
um período
nos E stados Unidos. AndTew Johnson, o vice-presidente que
então assumiu a suprema magistratur a da nação, procurou pôr
em prática os planos de govêrno do presidente falecido, cujo
programa tinha por base a reconciliação dos partidos.
Tanto a J ohnson como ao general Grant, o vencedor do
Sul, que depois dêle exerceu o poder em dois mandatos presidenciais consecutivos, faltavam certas qualidades para dirigir
a República em tão decisivo período de sua história. Houve
lutas entre o poder executivo e o legislativo, assim como intervenção militar nos Estados meridionais, para os qu ais o assassínio de Lincoln representava um a tragédia mais grave do
que a própria derrota nos campos de b at alha.
Os abusos dos caTpetbaggeTs (1) e as violências das sociedades secretas do Sul (2) marcam a fase sombria que decorre
desde 1865 até 1876.
Johnson e Grant. -

O triunfo da União Nm·te-americana. - Terminada
somente em 1874 a reintegração dos E st ados rebeldes na União
Norte-Americana, só em 1876 cessava a ocupação militar.
(1) D e carpet, tapete, e bao, saco. Eram aventureiros de quem se dizia que haviam
trazido tudo quanto possuiam numa sacola. Conseguiram explorar em seu próprio proveito
os novos direitos políticos adquiridos pelos negrC\<J,
(2) A mais famosa era a K u Klux Taan. Seus membros, disfarçando-se à noite
em fantasmas e empregando outros meios de terror, conseguiam explorar o caráter supersticiO<!o dos negros, afastando-os das urnas.

A Casa Branca

Estava consolidada a supremacia federal e a situação da
política interna era bastante diferente da anterior à Guerra
de Secessão. Os ódios e ressentimentos se v ão apagando para
desaparecerem em fins do século passado, quando, no primeiro
mandato do presidente Mac Kinley, tôda a nação se une por
ocasião da luta contra a E spanha, de que daremos noticia a
seguir.
Aplicações da doutrina de Monroe. - Aplicando os
princípios contidos na doutrina de Monroe, de que tratamos
em outra lição, compraram os E stados Unidos o Alasca
à Russia (1867). Ainda em nome dêsses princípios os norteamericanos sustentaram no México os patriotas às ordens de
Juarez contra Maximiliano cujo efêmero reinado (1864-1867)
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foi uma tentativa de N apoleão III no sentido de estabelecer um Império mexicano,
como já estudamos. Sustentaram também os Estados Unidos
a revolta de Cuba, colônia
espanhola, contra a metrópole.
Ao reconhecimento da independência cubana (1898) seguiu-se
uma guerra entre a Espanha e
os Estados Unidos, infelicíssima
para os espanhóis, que não só
foram obrigados a reconhecer a
soberania da ilha como também
a ceder aos norte-americanos
Pôrto Rico, a ilha de Guam e
as Filipinas.

Franklin Delano Roosevelt

Os Estados Unidos no
século atual.- Em setembro

de 1901, no primeiro ano de seu
segundo mandato presidencial,
o presidente Mac Kinley era assassinado por um anarquista.
Ocupou então a presidência T eodoro Roosevelt, em dois períodos
legais, marcados por uma política interna firme e inteligente,
que lhe deu enorme popularidade no país, e por uma política
exterior que colocou os Estados Unidos em situação excelente
no cenário internacional. Com bateu os trustes, agiu com
extraordinária habilidade na questão entre a Alemanha e a
Venezuela a _propósito de ameaça de ocupação de territórios
desta república por caus~ de certas dívidas àquela potência
européia; atuou como mediador para pôr fim à guerra entre
a Rússia e o Japão.
William Tajt, que governou os E stados Unidos de 1909
a 1913, procurou continuar o programa de Teodoro Roos'evelt,
tendo-se mostrado fraco, entretanto, contra os trustes.
Nos dois períodos presidenciais de W ooderow Wilson houve
vários acontecimentos de grande importância na política

exterior, entre os quais:
a mediação das "potências
A.B. C." (Argentina, Brasil
e Chile) para . evitar uma
luta entre os Estados Unidos
e o México (1914); a entrada
dos Estados Unidos na Grande Guerra (abril de 1917);
a apresentação ao Congresso
norte-americano dos "quatorze princípios" básicos para
o estabelecimento da paz
(janeiro de 1918), sendo que
o último dêsses princípios
preconizava a criação de uma
Sociedade das Nações para
garantia mútua de sua integridade territoriaL · Tratou
êsse presidente, antes da
Truman
entrada da nação na Guerra
Mundial, de pôr em prática várias reformas sociais e econômicas objetivando fazer baixar o preço dos artigos e elevar
o nível de vida do povo.
Depois de Wilson, os republicanos, vitoriosos nas eleições
presidenciais, tomam conta do poder durante doze anos consecutivos. Exercem sucessivamente a suprema magistratura da
nação durante êsse período os presidentes W arren H arding,
Calvin Coolidge e Herbert Hoover. ltste último governou em
uma época de crise da qual não lhe cabia absolutamente a
culpa, elevando-se a treze milhões o número de desempregados
nos Estados Unidos.
Nas eleições de novembro de 1932 triunfa o partido demoCl·ata, elegendo à presiaência Franklin Delano Roose~elt, que
obtém 23 milhões de votos, contra menos de 16 milhões dados
a Hoover.
Foi Franklin Delano Roosevelt o único presidente dos
Estados Unidos eleito para quatro mandatos consecutivos.
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Colheu-o a morte em abril de 1945, pouco antes do término
da guerra mundial iniciada em 1939.
Harry Truman, no poder desde o falecimento de Roosevelt,
venceu as últimas eleições presidenciais.

•

México. -No México, onde, depois da morte de Juarez
(1872), o govêrno foi ocupado por Lerdo de Tejada, derrubad o
por Porfirio Diaz em 1876, exerceu êste último o poder até
1911, com exceção do período de quatro anos (1880-1884) de

presidên cia do general Manuel Gonzalez. Uma revolução deu
o poder em 1911 a Francisco Madero, que por sua vez caia
em 1913. Agitações constant es se seguiram no pais. Na década
seguinte Alvaro Obregón e Plutarco Elias Calles procurar am,
nos respectivos períodos presidenciais, pôr em prática uma
política de reconstrução nacional. Graves conflitos de caráter
religioso se deram no govêrno de Calles. Eleito Obregón mais
uma vez para a presidência, em sucessão a Calles, não chegou
a governar , por ter sido assassinado. Estivera m depois no
poder: Portes Gil, em caráter provisório; Ortiz Rúbio, que
deixou o cargo em 1932 por motivo de saúde; Abelardo Rodriguez, eleito para terminar o período legal daquele presiden te
demissionário; Lázaro Cárdenas, que governou de 1934 a 1940.
Para o período presidencial seguinte foi eleito o general Manuel
Ávila Camacho. Em fins de 1941 o México rompia relações
com a Alemanh a, a Itália e o Japão e no ano seguinte declarava guerra a essas potências.
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4. o) Conferência de plenipotênciários centro-americanos
em Costa-R ica para tratar de restabele cer a união
política das repúblicas da América Central (1920)
o que não foi conseguido, embora se houvesse ceie~
brado, em princípios do ano seguinte um tratado
de união federal entre Costa Rica, Sal~ador, Guatemala e Hondura s (1);

\
i

5. o) Contrové rsia entre a Grã-Bre tanha e Costa Rica decidida por àrbitram ento em 1923 (2);
6. 0 ) Entrada na guerra mundial (1941).

j

i

América do Sul. - Permane ceu sem solução definitiv a
no sé~ulo passado a questão de Tacna e Arica. Só foi ela
resolvida em 1929, ficando Arica em poder do Chile e Tacna

I,

no do Peru.
Várias questões de limites têm sido solucionadas entre
países da América do Sul, quer por meio de negociações diretas
entre as partes, quer por meio de arbitram ento. O Brasil
nação q~e confina com quase tôdas as demais do continent~
sul:amencaJ?-o, tem dado magníficos exemplos de resolução, por
mews pacífiCos, de seus problemas de fronteiras.
Ent1:e os outros acontecimentos importan tes da história
da Aménca do Sul, convém citar:

•

'

1.

Na América Central, depois da
morte do presiden te guatema lense Bárrios (1885), que tentou
restabele cer a Antiga Federaçã o, e depois do insucesso da
fundação , em fins do século passado, da República Maior da
América Central, podemos assinalar os seguintes acontecimentos:
América Central . -

0
)

Aparecim ento da doutrina de Drago, segundo a
qual nenhum pais europeu poderia por coerção
cobrar dívidas assumidas por naçÕes latinas d~
América (1903) (3);
Costa Rica não deu aprovação ao tratado, o qual foi aprovado

(I) O congresso de
em 1922 do presidente
sos do Salvador, Guatemala e Honduras. A queda
~los con~res0
da tentativa de união.

Independ ência do Panamá (1903);
Guerra entre Hondura s e Nicarágu a, terminad a com
a mediação dos presiden tes dos Estados Unidos e
do México;
Inaugura ção do tráfego pelo canal do Panamá (1914);

a uatema]a, determinou o insucesso
Taft, na ocasião presidente da COrte Suprema. de Justiça dos Estados
(2f) . Wiállia~tro.
'd
U m os, 01 o rb1
para
. (3) Po~ncias euroi,>éias haviam feito uma demonstraçã o naval na Venezuela
banqueiros. Drago apre•entou
obr~gá-la •~;esl!ate de obngações contraí~''" perante alguns
arsetinno,
protesto
o
Roca,
pres1dente
do
'!'~fP'e
,etp
asbm.JI,ton,
<lll\t 9 em
errera,

L
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Rui B arbosa

2. o) Ação de Rui Barbosa,
representante do Brasil na
Conferência de Haia (1907), •
atraindo para o noss) pais as
simpatias de numerosas nações
representadas no memorável
conclave;
3.0 ) Entrada do Brasil e ·
de outros paises sul-americanos nas duas guerras mundiais,
a de 1914 e a de 1939;
4. o) Agitações políticas na
Argentina, Chile, Bolivia, Paraguai,' Brasil e algumas outras
repúblicas;
5.0 ) Guerra do Chaco, en•
tre o Paraguai e a Bolivia.

2) Remanescentes coloniais europeus na América
Exten são d as possessões e uropéias na América. -

D~pois

que as Américas, adotando a doutrina de Monroe ·

de~xaram de ser matéria de colonização para potências estran:

ge~as,

as grand_es nações da Europa procuraram expansão na
Ásia, na Oceama e sobretudo na África.
Hoje a superfície total dos remanescentes coloniais na
América não excede de um milhão e duzentos mil quilômetros
quadrados.
São êstes os paises europeus que ainda possuem colônias
na América: I nglaterra, França, Holanda e Dinamarca.

QUESTIONÁ RIO
1) Quem assumiu o govêrno dos Estados Unidos por morte de Lincoln?
2) Que houve de importante nesse país desde então até o fim do século
passado?
3) Como se distinguiu Teodoro Roosevelt?
4) De que maneira agiu Taft na presidência?
5) E Wilson?
6) Que houve de importante nos Estados Unidos desde a morte de Warren
Harding até a ascensão de Truman ao poder?
7) Como podemos resumir o que aconteceu no México desde a morte de
J uarez até a entrada dessa nação na última guerra mundial ?
8) Quais os fatos mais notáveis da História da América Central a partir
de 1885 até hoje?
9) Que episódios noláveis se registraram nesle século na América do Sul ?
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Colônias ingl êsas. - No continente a Inglaterra tem
como colônias: a Guiana ingl~sa e Honduras britânico.
A Guiana inglêsa, que é a maior das Guianas coloniais
em superfície e em população, tem uma área de pouco mais
de 230 000 quilômetros qua~rados, quase igual, portanto, à
do Estado de São Paulo. E habitada por 350 000 pessoas,
sendo que metade dessa população é composta de negros ou
mulatos. Há também um forte contingente de trabalhadores
asiá!icos transportados da Índia para as plantações. A produçao do açúcar~ tanto na Guiana inglêsa, como na holandesa
e na fra_ncesa, foi ~astan~e ativa até meados do século passado,
tendo fwado depois preJudicada pela abolição ela escravatura
e pela concorrência de outras regiões açucareiras. O descobrimento do ouro atraiu para essa colônia muitos imigrantes e
?auso~ uma questão com a Venezuela a respeito de fronteiras,
mtervmdo na controvérsia o presidente dos Estados Unidos
que na ocasião era Cleveland. Quanto aos limites com o Brasll
foi Joaquim N abuco o defensor dos nossos interêsses no caso.
O laudo de Vitor Manuel I II, rei da Itália, favoreceu a I nglaterra, que obteve uma passagem para o Amazonas. Ficava
determinada a di:'isão do território contestado em duas partes,
uma para o Brasil e outra para a Inglaterra. Embora errada
a sentença, pois ficava por fechar um trecho de fronteira o
Brasil, fiel à doutrina do arbitramento, acatou a solução, te~do

.
I
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mais tarde o nosso govêrno
aceito uma proposta inglêsa de
retificação de limites.
Quanto à outra col6nia da
Inglaterra no continente - o
Honduras britânico - a língua
oficial aí adotada é a inglêsa,
falando-se também o espanhol.
Os principais recursos dessa
col6nia estão nos produtos florestais. A soberania da Inglaterra sôbre o Honduras britânico foi proclamada logo depois
da emancipação política da
1
América espanhola. Até então
dependia a colônia da Espanha, tendo havido, na segunda
Joaquim Nabuco
metade do século XVIII, diversos ataques espanhóis a estabelecimentos britânicos, por ocasião de guerras entre êsses dois
países da Europa. Vários tratados a propósiso do reconhecimento da soberania inglêsa têm sido firmados com algumas
nações americanas, como o México, a Guatemala e a República
de Honduras.
Das possessões insulares que a Inglaterra conserva
na América estão compreendidos nas !ndias ocidentais os
seguintes grupos: Bahamas, Barbados, Jamaica e dependências, Ilhas do Vento, a maioria das Ilhas de Sotavento,
Trinidad e Tobago.
Na Jamaica a densidade de população é muito grande.
Para uma superfície de pouco mais de onze mil quilômetros
quadrados há cêrca de um milhão e duzentos milha bitantes,
dos quais uns oitenta mil vivem em Kingston, capital e pôrto
principal da colônia. Produz a ilha açúcar, café, rum, pimenta,
cacau, frutas, figurando as bananas como grande produto de
exportação. As ilhas Tu1·k e Caicos, onde a produção do sal
é talvez a maior do mundo, estão na dependência da Jamaica,
embora geogràficamente façam parte das Baamas.
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Nas Índias ocidentais, tanto inglêsas como francesas e
pouquí~simas alterações tem sofrido o estatuto
polítiCo para elas f~xado no Congresso de Viena (1815).
_ Entre. as demais possessões insulares inglêsas na América
esta.o: as Ilhas Falkland ou M alvinas, sob a dependência das
quais foram ta~bém coloc~das, em 1908, a Geórgia do Sul,
as Orcadas, as Ilhas Sandwtch austrais e a Term de Graham ·
as Bermudas.
'
hola~desas,

_Colônias

!rancesa~,

holandesas e dinamarquesas. -

Estao elas assim repartidas na América:
FRANCESAS: Guiana francesa, Martinica e Guadelupe com
suas dependências;
HoLANDESAS: Surinã e Curaçao;
DINAMARQUESA: Groenlandia.
. .A colo~:lização francesa nas Antilhas, inaugurada por
Pterrt? Belatn, senhor de Esnambuc, na primeira metade do
século XVII, foi menos infeliz para essa nação da Europa que
a do Canadá.
Em 1~44 introduziu-se na Martinica a cana de açúcar
e daí a mew século era tão grande a produção açucareira que
a França não a podia consumir tôda.
. Em Guadelupe a plantação do café foi a causa da prospendade (1).
QUESTIONÁRIO
1)
2)
3)
4)
5)

Qual a extensão atual dos remanescentes coloniais na América?
Que colônias possui a Inglaterra no continente americano?
Que mais sabe sôbre essas colonias continentais britânicas?
E sôb.re as insulares?
Como estão repartidas as colônias de outras nações européias no Novo
Mundo?
6) Que fêz de importante Pierre Belain?
7) Quando foi introduzida a cana de açúcar na Martinica?
8) Qual a causa de prosperidade de Guadelupe?
(1)

Ver

pá~ina

64.
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central tivesse mais largos poderes do que o dos Estados
Unidos, onde a excessiva autonomia dos diferentes Estados
parecia a causa máxima da guerra separatista.
Na conferência de Londres, em fins de 1866, na qual
tomaram parte delegados do Canadá e representantes do
govêrno britânico, ficou resolvida finalmente, aceitando-se em
suas linhas gerais as idéias vencedoras em outra conferência
pouco antes realizada em Quebec, a adoção de nova forma de
govêrno canadense, constituindo-se uma federação, com o
nome de "Dominidn". O Parlamento britânico, pelo British
N orth America Act (28 de março de 1867) aprovou o novo
sistema de govêrno para o Canadá.
Possui o "Dominion of Canada" um govêrno autônomo,
fazendo parte do Commonwealth britânico. O rei da Inglaterra é quem nomeia, por indicação do primeiro ministro canadense, o governador-geral do Canadá, o qual tem direito de
veto às resoluções que julgar contrárias à segurança e à estabilidade do Império Britânico.

3) O Donúnio do Canadá.
O Canadá no século XVIII. -Já vimos, à página 63,
que pelo tratado de Utrecht (1713), a Inglaterra adquiria o
domínio da Acadia, Terra Nova e territórios da baía de Hudson,
então perdidos pelos franceses. Começavam assim os inglêses
a sua introdução no Canadá, adquirindo 50 anos mais tarde,
pelo tratado de Paris, a posse definitiva de tôdas as terras
canadenses. Não foi isso conseguido senão depois de alguns
anos de lutas, em que se distinguiu, do lado dos franceses, o
marquês de M ontcalm, que em 1758, à testa de 4 000 homens,
derrotava 15 000 inglêses. Morreu êle no ano seguinte, assim
como seu valoroso rival W olje, em combate pela posse de .
Québec, que foi ocupada pelos britânicos. Montreal resistia
ainda, mas caiu no ano de 1760. Era a perda do Canadá pelos
franceses, que o tratado de Paris iria confirmar em 1763.
O Canadá, como aconteceu também com a Luisiârla, não
conheceu prosperidade durante o domínio francês.
Pelo Constitutional Act (1791) ficavam estabelecidas no
Canadá duas províncias distintas: o Alto e o Baho Canadá,
tendo respectivamente como capitais as cidades de N ewark
e Quebec. Em 1797, a sede do govêrno do Alto Canadá passava
para a cidade de York, hoje Toronto.

Situação atual das províncias e territórios canadenses. - Tendo a Terra Nova passado a constituir (18 de
abril de 1949) uma província canadense, compreendendo também a costa do Labrador, está hoje a federação constituída de
10 províncias e 2 territórios. A capital é a cidade de Otava,
com uma população pouco superior a 160.000 habitantes.
O Parlamento canadense se compõe de um Senado e de
uma Câmara. Os senadores, pouco mais de cem, são vitalícios
e sua nomeação cabe ao govêrno. Os deputados que constituem a Câmara, em número de cêrca de duzentos e cinqüenta,
têm cinco anos de mandato, sendo a sua eleição por meio de
sufrágio universal direto.

O estabelecimento do "Dominion".- Nova mudança
no sistema de govêrno canadense se operou em 1840, quando,
pelo "Ato de União" ficou abolida a divisão em Alto e BaiXo
Canadá. Em junho de 1841 reunia-se em Kingston, que se
tornara a capital, o primeiro Parlamento do novo Estado.
O regime unitário estabelecido em 1840 vai, em princípios
da segunda metade do século passado, entrar em um período
de visível declínio, que terminará com o triunfo do regime
federal. A idéia de uma federação toma vulto principalmente
depois da viagem feita pelo príncipe de Gales ao Canadá,
em 1860.
O espetáculo da Guerra de Secessão muito contribuiu para
que no Canadá, que iria constituir uma federação, o govêrno

....:-:·. l. • ••

..

. . . ~..~ •

'

...
..

~

, .......

't

161

A importância do comércio canadense. -- Embora o
Canadá, com uma superfície maior do que a do Brasil, tenha
uma densidade de população muito pequena, isso não significa de maneira alguma a pouca importância dessa região da
América do Norte. Pelo volume do seu comércio exterior está
o Canadá colocado entre os primeiros países do mundo.
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O Ministro do Comércio canadense, James A. Mackinnon ,
que em fins de 1941 chefiou importante missão oficial vinda
ao Brasil com o objetivo de incentivar o comércio entre os dois
países, muito contribuiu para que de sua ação resultasse um
avivamento da amizade que nos liga à sua pátria. Importante
acôrdo c0mercial foi então assinado. Segundo os dados que
o próprio ministro canadense apresenta, o valor das transações
comerciais entre o Brasil e o Canadá denota, no período entre
1938 e 1941, a seguinte acensão:
Ano

Exportaçõef! do Brasil
para o Canadá
(em cruzeiros)
~

1938
1939
1940
1941

..
..
..
..

15. 378 . 300,00
22 . 225. 820,00
124 . 866 . 840,00
388 .878 . 920,00

Exportações de Canadá
para o Brasil
(em cruzeiros)

(em cruzeiros)

70 .435. 320,00
f:J 88.135.780,00
101 .256. 580,00
>• ,161. 942.860,00

85.813 .620.00
110 .361. .600,00
226 . 123 .420,00
550.821. 780,00

Total

QUESTIONÁRIO
1) Que houve de importante n<J Canadá durante o século XVIII?
2) Qual a mudança de govêmo aí verificada em 1840?
3) Quais os principais fatos que ocorreram desde então até 28 de março
de 1867?
4) Quando passou a Terra Nova a constituir uma Província canadense?
5) Qual a situação atual dos Províncias e Territórios do Canadá?
6) Que podemos dizer sôbre a importância de comércio canadense?

A

A AMERICA CONTEl\1PORANEA

1) lVIovimento intelectual.
Letras. - No Brasil o início do progresso cultural autônomo data dos tempos de D. João VI. Antes, nada mais era
o nosso país do que um .reflexo da Metrópole, sem os recurso•
e o brilho desta.
Com a Independência, novas influências se f~tzem sentir,
orientando a intelectualidade nacional em sentido diverso,
libertando-a dos modelos lusitanos.
Depois dos agitados períodos que foram o Primeiro Império e a Regência, debelados os movimentos internos e vencid~s
os inimigos externos, entra a nação ~m fase de grande prospendade econômica e estabilidade política, do que resulta notável
progresso intelectual.
O movimento literário conhecido pelo nome de Romantismo, de que DoMINGOS JosÉ GoNÇALVES DE MAGALHÃES é
considerado o precursor · no Brasil, apresenta, entre os contemporâneos do autor dos "Suspiros Poéticos e Saudades", os
nomes de MANUEL DE ARAÚJO PôRTO ALEG RE e ANTÔNIO
·GoNÇALVES DIAS, aquêle influenciado pelo poeta francê~
LAMARTINE, êste inspirando-se em motivos indígenas. F~1
Golçalves Dias, sem dúvida, diz Ronald de Carvalho, a P.n primeira voz definitiva da nossa poesia, aquêle que nos 1r,
tegrou na própria consciência nacional, que nos deu a oportu:
dade venturosa de olharmos, rosto a rosto, nossos cenánv<físicos e morais.
Uma segunda fase poética é a de ÁLVARES DE AzEVEDO,
CASIMIRO DE ABREU e F AGUNDES VARELA. CASTRO ALVES
pertence ao chamado condorerismo, período final da poesia
romântica. Na pros!l> §Obressaem os criadores do romance
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nacional: :rEIXEIRA E SousA, JoAQUIM MANUEL DE MACEDO
(A Morenmha e O Moço Louro), MANUEL ANTÔNIO DE ALMEIDA (As Memórias de um Sm·gento de Milícias) JosÉ DE

(Colômbia). Quanto aos de língua inglêsa, brilham entre
muitos outros: MARK TwAIN, HENRY J AMES, THEODORO
DREISE, P EARL BucKs, THOMAS WoLFE, JoHN STEINBECK.
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ALENC~R (O Guarani, Iracema, o Tronco do lpê, o' Sertanejo,
As Mmas de Prata), BERNARDO GuiMARÃES TAUNAY (Inocência, A Retirada da Laguna). Avultam, no teatro, MARTINS
PENA e ALENCAR.
. Nos últimos anos do Império se inicia a reação dos novos
escntores contra o Romantismo, reação essa que vai ter como
conseqüência, na poesia o Parnasianismo e na prosa, 0
'
'
Realismo.
MACHADO DE AsSIS, pela sua excepcional importância
ocupa lu gar de destaque na literatura brasileira. Poeta ~
pr?sador, suas obras mais apreciadas são os rom ances Memórias
Postu:;tas de Brds Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro.
~)á do período republicano a fundação da Academia
Brasile;ra de Letras (1896). Pertencem a êsse período os poetas
parnasianos ALBERTO DE OLIVEIRA, RAIMUNDO CORREIA e
EMÍLIO DE MENESES. No teatro brilha ARTUR AzEVEDO.
Entr~ os. mais notáveis prosadores do tempo do novo regime
político figuram: EucLIDES DA CuNHA, CoELHO NETO GRAÇA
'
ARANHA.
Ainda depois do advento do simbolismo, diz MANUEL

BANDE~RA, floresceu uma geração que podemos chamar neo-

parnaswna, com AMADEU AMARAL, GouLART DE ANDRADE,
Lufs CARLOS DA FoNsEcA, HuMBERTO DE CAMPos, MARTINS
FoNTES, AuGusTo DOS ANJos, HERMES FoNTES, RAuL DE
LEONI, MoACIR DE ALMEIDA, já falecidos, FLEXA RIBEIRO,
JosÉ 0ITICICA DA Cos'rA E SILVA, RosALINA CoELHO LISBOA
etc., .os quais, CO_?tinua ? citado autor, "se são diversos, n~
espínto, da geraçao antenor, guardam o mesmo amor da forma
precisa e nítida".
Nos países americanos de língua espanhola é enorme a
.
hsta de literatos notáveis ultimamente aparecidos. Citemos
apenas: RuBEN DAmo (Nicarágua), AMADO NERVO (México),
JosÉ ENRIQUE RoDó (Uruguai), GABRIELA Mrs'l'RAL (Chile)
RICARDO GuiRALDES (Argentin::t), JosÉ EusTÁSIO RIVER~
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Iniciado entre nós o período
Ins trução pública. republicano, foi criado o ministério da Instrução Pública, de
curta duração: abril de 1890 a dezembro 1892. Depois da
revolução de 1930 era essa pasta restabelecida, com a denominação de miniatério da Educação e Saúde.
O ensino primário e o normal estiveram, durante a Primeira
R epública, a cargo do Distrito Federal e dos Estados, com
autonomia de orientação em cada uma das unidades federadas.
V árias reformas de ensino de outros graus se verificaram desde
os primeiros anos da República, ·entre as quais: a de Rivaddvia
Correia, ministro de Justiça e Negócios Interiores do presidente
Ilermes da Fonseca; a de Carlos Maximiliano, que ocupou
essa pasta no govêrno seguinte, de Venceslau Braz; de Rocha
Vaz (1925); a de Francisco de Campos (1931) e a de Gustavo Capanema (1942). Nos últimos tempos do Império
importantes remodelações já se haviam ope'r ado no setor educacio,nal.
A matrícula geral no ensino primário, incluindo-se nessa
categória também o ensino pre-primário e o supletivo, ia no
Brasil à cifra de quase dois milhões em 1932. Em 1938 sobe
a mais de três milhões essa matrícula, número êsse sempre em
ascensão nos anos seguintes.
Quanto ao ensino secundário, em que, nos fins da ültima
década possuíamos um aluno para 350 habitantes, o aumento
de matrícula tem sido sensível, tanto nos estabelecimentos
oficiais de ensino como nos colégios particulares.
O ensino superior, de que no Império, desde D. Pedro I,
se tem cuidado b astante, apresenta novos estabelecimentos
oficiais ou de iniciativa particular, havendo, além da Universidade do Brasil, na capital da República, algumas outras em
diferentes Estados.
Na América espanhola, além do ensino de outros graus, há
universidades em quase tôdas as capitais das diferentes Re-
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públicas assim como em outras cidades da Argentina, Peru,
VenezueÍa, etc. Datam algumas do período colonial, como
a de São Marcos de Lima (1551), a primeira que surgiu no
continente, antes da qual, em 1538, aparecera a Universidade
Imperial e Pontifícia de São Domingos.
Na América Inglêsa, onde, no período colonial, a primeira
universidade estabelecida foi a de H arward, na cidade de
Cambridge, perto de Boston, no ano de 1636, surgia, transcorrido pouco mais de meio século, uma outra instituição do
mesmo gênero na Virgínia. Por ocasião da independência
contavam os Estados Unidos oito universidades. Hoje é de
mais ou menos um milhão e meio o número de alunos matriculados em cursos universitários dessa República.
Artee. - O desenvolvimento da América latina no campo
das belas artes é sem dúvida alguma superior ao da América
inglêsa. Entre os grandes centros artísticos, além do Brasil,
devem ser mencionados: Argentina, Chile, México, etc.
Além dos nomes que apresenta a música, a pintura e a
escultura brasileira, já citados no livro destinado à primeira
série ginasial, merecem especial menção, entre os principais
vultos da arte nas Repúblicas latinas americanas: os pintores
Diego Rivera (México), Cecília Guzinán de Rojas (Bolívia); o
escultur Luis Perlotti (Argentina), etc.
N~ escultura sobressai nos Estados Unidos Saint-Gaudens;
na pintura Blakelock, Sargent e Innes figuram entre os maiores
vultos; na música devem ser citados: Mac Dowel e Victor
Herbert.

Ciências. - Conta o Brasil com vários institutos científicos, alguns já do período monárquico. Dos nossos progressos
na ciência demos notícia no livro destinado ao programa do
ano anterior. Quanto às Repúblicas hispano-an:ericanas,
convé;n citar, entre os maiores nomes dos últimos tempos,
os seguintes : lngenieros (Argentina), Martí (Cuba), Garcia
Icazbalceta (México), Albertini (Pe1u), Acosta (Venezuela)
sociólogos; Moreno (Argentina), García Cubas (México), Eduardo Carrasco (Peru), matemáticos; Barros Araiia (Chile),
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Niceto de ~amacois (Méxic:>), Acevedo Días (Uruguai),
hi.3toria:bres.
O sább Andrés Bello,
nascil o na Venezuala, prestou enormes servips ao Chile, onde viveu grande pa.rte
de sua vida, tendo exercido
a reitoria da Universidade
de Santiago até o ano de
sua morte ( 1865).
A ciência norte-americana, além do nome de Bell,
que em 18í6 apresentou o
telefone, e de Edison, o inventor da lâmpada incandescente e do fonógrafo, conta
com muitos homens ilustres
que se celebrizaram no campo das invenções mecânicas.
Nos estudos atômicos, além
Edison
dos nacionais, muitos estrangeiros naturalizados ou simplesmente residentes nos Estados
Unidos têm produzido trabalhos do mais alto valor.

QUESTIONÁRIO
1) Que sabe sôbre os literatos brasileiros contemporâneos de Domingos
José Gonçalves de :.\1agalhàes?
2) E sôbre a evolução da nossa literatura desde então até à queda da
monarquia?
3) Co1uo se salientou Machado de Assis?
4) Quando se deu a fundação da Academia Brasileira de Letras?
5) A que corrente literária pertencem Alberto de Oliveira, Raimundo
Correia e Errú li o de Meneses?
6) Em que gênero se distinguiu Artur Azevedo?
7) E Euclides da Cunha, Coelho Neto e Graça Aranha?
8) Quais os principais nomes da geração neo-parnasiana?

Alcinelo lJhtniz ele Souza
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9) Quais os principais literatos Ultimamente aparecidos nos países americanos de língua espanhola?
10) E na América de língua inglêsa?
11) Como podemos resumir a evolução da instrução dos diversos graus no
Brasil republicano?
12) Que sabe sôbre o ensino na América espanhola?
13) Qual a pr imeira universidade estabelecida na América inglêsa?
14) Quantas universidades possuíam os Estados Unidos na época da
Independência?
15) Que mais sabe sôbre o ensino nessa nação?
16) Quais os principais nomes que apresenta a América espanhola na
pintura e na escultma?
17) E a América inglêsa?
18) Que mais sabe sôbre as artes no Novo Mundo?
19) E sôbre as ciências?

Do Patriarca da nossa I ndependência são estas palavras,
que fazem parte das instruções dadas a Correia da Cdmara,
por êle nomeado cônsul em Buenos Aires:
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2) O Pau-americanismo e a política
vizinhança.

de boa

O sentimen to ame ricano de Al exandre de Gus m ão
e de José Bonifácio. - Antes mesmo do aparecimento da

chamada "Doutrina de Monroe", os ilustres santistas Alexandre
de Gusmão e José Bonifácio, tantas vêzes citados neste curso,
manifestaram, um ainda no século XVIII e outro pouco antes
do grito do Ipiranga, os mais vivos sentimentos de cordialidade
americana, de maneira a merecerem o título de precursores
do pau-americanismo entre nós.
O grande negociador do tratado do Madri por parte de
Portugal chegou a obter a adoção de um artigo assim redigido:
Sendo a guerra ocasião principal de abusos e motivo de se alterarem
as regras mais bem concertadas, querem suas Majestades Fidelíssima e
católica que se (o que Deus não permita) chegasse a romper entre as duas
coroas, se mantenham em paz os vassalos de ambas, estabelecidos em tôda
a América Meridional, vivendo, uns e outros, como se não houvesse tal .
guerra entre os soberanos sem fazer-se a menor hostilidade, nem por si sós,
nem junto com seus aliados (1).
(1)

Pode ser contestada a autoria de Alexandre de Gusmão para êste artigo.
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... Vossa Mercê lhes demonstrará que é impossível ser o Brasil
recolonizado, mas se fôra crível que se visse retalhado por internas divisões,
êstc exemplo seria fatal ao resto da América, e os outros Estados que a
compõem se arrependeriam debalde por não o terem coadjuvado; porém
que uma vez consolidada a Reunião c Independência do Brasil, então a
Europa perderá de uma vez tôda a esperança de restabelecer o antigo
domínio sôbre as suas colônias ... Vossa Mercê lhes prometerá da parte
de Sua Alteza Real o reconhecimento solene de Independência dêsses
governos, e lhes exporá as utilidades incalculáveis que podem resultar de
fazerem uma Confederação ou tratado ofensivo e defensivo com o Brasil,
para se oporem com outros governos da América Espanhola aos ccrebrinos
manejos da polí tica européia.

O sonho de Bolívar. -Na famosa "carta de J amaica",
documento assim chamado por ter sido enviado a um amigo
residente nessa ilha, dizia Simão Bolívar em 1815:
Que belo seria que o istmo do Panamá fôsse para nós como o de
Corinto para os gregos! Oxalá tenhamos um dia a fortuna de instalar aí
um augusto Congresso de Repúblicas, Reinos e Impérios para tratar e
discutir a respeito dos altos interêsscs da paz e da guerra com as nações
das outras três partes do mundo. Esta espécie de corporação poderá ter
lugar em alguma época ditosa de nossa regeneração.

Nestas e em outras idéias de Bolívar se inspirou em 1826
o Congresso do Panamá, em que se estabeleceram alguns
princípios muito parecidos com aquêles que iriam, quase um
século mais tarde, constituir as bases da Sociedade das Nações.
A Uni ão Pau -America na . - O velho ideal de solicbriedade continental americana concretizou-se finalmente em fins
do século passado, com a realização, em Washington, ' da primeu·a Conferência Internacional Americana (1889-1890), ocasião em que se criou a União Ip.ternacional das Repúblicas

•
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Delegados à Primeira Conferência Internacional Americana,
Washington, 1889-1890 (1)
União Pan-Americana - órgão central do Sistema Interamer!cano
(Da publicação "0 Sistema Interamericano")

Americanas (14 de abril de 1890), mais tarde chamada "União
Pau-Americana" (1) .
Foi no decorrer da primeira Conferência Internacional
Americana que o Brasil adotou como forma de govêrno a
República.
As conferências. - Várias outras conferências internacionais americanas têm sido realizadas, com resultados importantes, tais como: a construção de uma estrada pauamericana, cujas obras estão bastante adiantadas; a codificac;ão
do Direito Internacional, que recebeu o nome de Código
Bustamante; diversos acordos e tratados, alguns dos quais
permitiram a solução pacífica de várias questões de limites.
(l)

A União Pan~Americana. rorn qede em

Washington . ~

o órgão central

E"

q RPcretaria

gero.t rla Or tJanizaçdo do:4 Estados .4.mencanos, cuja Carta foi firm ada na Conferência de

A política de boa vizinhança. - Em sua mensagem
inaugural de 4 de março de 1933 assim se exprimia o presidente
Franklin Delano Roosevelt:
No campo da política mundial, eu dedicaria esta nação à política do
bom vizinho - o vizinho que se respeita a si próprio c, porque assim procede, respeita os direitos dos outros.

"Antes mesmo de 1933 já o govêrno dos Estados Unidos
dera os primeiros passos no sentido de rever a sua política
para com a América Latina. Em 1928 um memorandum do
Subsecretário de Estado tomava a iniciativa de depurar a
Doutrina de Monroe das várias interpretações que lhe haviam
sido dadas, cspeciah1ente a de 1904, e voltar aos princípios
originais de 1823. A política de recusar reconhedncnto dos
governos nascidos de revo h.tc;ões, seguida desde 1913, e que
era considerada como uma interferência injustificada em negócios puramente internos, foi igualmente abandonada em

Bogotá (1948).

(1)

Da puhlicnç!lo citada, bem como a iluatraç!lo da

p.1~~:ina

•e11uinte.

•
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QUESTIONÁRIO
1) D e que maneira se manifestaram os sentimentos de cordialidade americana por parte de Alexandre de Gusmão ?
2) E os de José Bonifácio?
3) Quais as idéias manifestadas por Bolívar na "carta de Jamaica"?
4) Qual a impor~n cia do Congresso de 1826, realizado no Panamá?
5) Quando se realizou a primeira Conferência Internacional Americana?
6) Quais os principais resultados dessa e das demais Conferências?
7) Que aspectos importantes apresenta a política ameri cana de boa vizinhança?

A estrada Pan-Americana une o Continente

LEITURA

1929 e 1930 para todos os países exceto os da América Central,
para os quais essa mudança de orientação só foi estendida
em 1934. Do mesmo modo, várias medidas eram tomadas
para fazer cessar as intervenções em diversas das Repúblicas
da América Latina. As fôrças de ocupação foram retiradas
da República D ominicana em 1924 e de Nicarágua em 1932.
Passos idênticos eram dados também em relação às fôrças
estacionadas no Haiti, processo que chegou ao seu têrmo
em 1934.
Esta política foi prosseguida com renovado vigor pela
administração Roosevelt. A emenda Platt (1) foi revogada e
um novo tratado para regular as relações entre os Estados
Unidos e Cuba era negociado em 1934. As negociações com
o P anamá, iniciadas em 1925, eram reatadas, de que resultou
um novo tratado assinado em 1936 para substituir a convenção
de 1903. No campo da política econômica um programa largo
e abrangendo todos os aspectos era iniciado com a política do
Secretário Hull de tratados comerciais recíprocos (2).

Essa política de moderada compreensão do chamado elemento americano foi, afinal, a que prevaleceu de 89 para cá nas conferências em comum,
com a sua orientação inspirada na homenagem inaugural à Europa distante.
O Império já havia cedido, então, o posso i Repóblica do Brasil, deixando- a
aparelhada com um longo e fecundo passao de experiência diplomática.
Uma chancelaria que contava entre os seus maiores os nomes de Uruguai,
Paran.á, Abaeté, Cotcgipe, Rio Branco, Saraiva, não podia legar senão
uma escola de tacto, conservadora e pacífica, em contraste com a vivacidade
tumultuária dos países circunstantes.
Mais de uma voz além das nqssas fronteiras faz l l)je a justiça devida,
salientando a tranqüila serenidade da política externa brasileira, a sua
aptidão para as lutas diplomáticas, o nenhum desígnio ambicioso dos seus
propósitos. "0 Brasil, com um desint,erêsse de que não há exemplo ... ",
começava assim uma de suas cartas a Francisco Hordenana, um representante insuspeito do sul, André Lamas. E era a verdade. A intervenção
brasileira na Europa, a favor do reconhecimento do Paraguai; os auxílios,
mesmo de ordem pecuniária, fornecidos por largo tempo ao Uruguai, a
fim de lhe facilitar a autonomia; a t irania de Rosas desfechando em Caseros;
López e a Tríplice Aliança; a defesa do vencido contra as pretensões do
vencedor poderoso, na questão do Chaco; o bombardeio de Valparaíso,
provocando entre nós um protesto bem alto contm a iniqüidade da fôrça
bruta; as mediações conciliadoras, as vitórias arbitrais sucessivas, as

( I) E ssa emenda colocava Cuba na situação de protetorado estndunidense.
(2) Da publicação da Un ião Pan~atnericana "Os Grandes Dias Inter-americanos" ,
por

WILLIAM MAUGER.

•
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Missões, o Amapá, a Guiana Inglêsa, um longo rosário, em suma, de ti abalhos pela paz e a harmonia do continente não devia esquecer-se c muito
menos ser levado à conta de mcnospreço à América.
Falando um dias às nações do continente reunidas em congresso
científico, resumiu o Barão do Rio Branco, numa imagem feliz, o espírito
de nossa tradicional política americana. "Êlcs dirão sem dúvida", falava
dos nossos hóspedes o Ministro das Relações Exteriores, "que viram uma
bela terra, habitada por um bom povo; terra generosa e farta, povo laborioso
e manso como as colmeias em que sobra o mel. l\"ão há aqui quem alimente
invejas contra os povos vizinhos, porque tudo esperamos no futuro; nem
ódios, porque nada sofremos dêles no passado. Um grande sentimento nos
anima: o de progredi r ràpidamente sem quebra das nossas tradições de
liberalismo e sem ofensa dos direitos alheios."
HÉLIO

LôBo (De Monroe a Rio Branco)

3) As democracias americanas: o arbitramento
e a solidariedade continental.
A posição do Brasil. - Já vimos que o Brasil, não
obstante confinar com quase tôdas as nações sul-americanas,
tem dado magnificos exemplos de resolução, por meios pacíficos, de seus problemas de fronteiras .
A tradicional tendência pacifista brasileira se encontra
expressa na própria Carta Magna da nação, cujo artigo 4. 0 reza
o seguinte:
O Brasil só recorrerá à guerra se não couber ou se malograr o recurso
ao arbitramento ou aos meios pacíficos de solução do conflito, regulados
por órgão internacional de segmança, de que participe; e em caso nenhum
se empenhará em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou
em aliança com outro Estado.

Nossas relações com o s Estados Unidos no Império
e na República. - O grande brasileiro Barão do Rio Branco,

que, embora monarquista, prestou tão assinalados serviços à
pátria mesmo depois de proclamada a República, no documen-
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tado trabalho "0 Brasil, os
E:;tados Unidos e o Monroismo"
assim se expressa:
Os que de perto trataram com
o Imperador D. Pedro li sabem que
a tal re~peito êle tinha os mesmo sentimentos in8pirados a seu p ..IÍ por J .sé
I3onil"ácio, Carvalho e l\lclo, Vilela
I3arbu8a e outros i\linistros que, como
mais tarde os Vi.;couues de Sepetiba
e do Urug;uai, assentaram ou consolidaram as bases da no~sa políLica exte- 1
rior. Dê.:ises sentimentos do segundo
lmperad ur não foram prov~ ~ómente
a viag;em que êle empreendeu aos
E~tauu~ Unidus da América em 1876,
O Barão do Rio Branco
duraute a qual, ainda a bordo, deu-se
ao prazer de trauuzir o popular hino
Stars and Strips, e a pressa e satisfação com que nomeaou deleg~dos do
llrasil para a 1.• Conferência Pau-Americana de 1889, em Washmgton.
Para, por outro lado, passar em revista as provas de amizade ao
Brasil de interê:>!5e pelo seu progresso e prestígio, e de a prêço ao seu Govêrn o 'dadas pelos Estauos Uuidos desde 1824 até hoje, seria preciso alargar
demasiado a extensão dêste artigo, que é principalmente uma compilação
de textos. Basta lembrar que se a ocupação militar francesa de 1836 em
Amapá cessou no ano de 18-10, para isso concorrcra.n as representações
do Guvêrno dos Estados Unidos apoiando em Paris as do Brasil e Inglaterra;
que se em 1895 se não efetuou uma segunda ocupação militar, pla~e~a.da
pelo Sr. Lebon, Ministro das Colônias, foi porque o Sr. Hanotaux, Mmtstro
dos Negócios Estrangeiros, mais avisado do que o seu colega, compreendeu
que a isso se opunham a doutrina de Monroe e o interêsse_ d~ lngl~terra;
que, por indicação ,dos Estados Uuidos, o Brasil deu um JUIZ árbttro, o
Visconde d.e Hajubá, ao Tribunal de Genebra que resolveu em 1872 sôbre
as reclamações americanas contra a Inglaterra no caso do Alabama; que,
ainda por ~ugcstão do Govêrno dos Estados Unidos, um brasileiro, o Visconde de Arinos, presidiu ao Tribunal Arbitral franco-amer icano que f~n
cionou em Washington de 1880 a 1884; e que à oferta de bons ofíciOs

.
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insinuada por algumas das grandes Potências européias em momento
crítico da guerra civil dos Estados Unidos, o Presidente Lincoln mandou
responder que, sendo essa uma questão americana, o respeito à doutrina de
Monroe lhe não permitia aceitar qualquer intervenção européia, acrescentando que se, - o que não era provável, - chegasse a haver necessidade
da mediação de um govêrno arrnigo, o interventor ou árbitro naturalmente indicado aos dois lados combatentes seria o Govêrno do Brasil.

prova de elevada compreensão da política de solidariedade
americana. Tal solidariedade tem continuado a se manifestar
por diferentes maneiras: através das conferências inter-americanas; nos diversos tratados de limites; no estabelecimento
de convenções de vária natureza entre as nações das três
Américas; na atitude em relação aos países do Eixo durante
a última conflagração mundial.

Em mensagem ao Congresso dizia o Presidente Rodrigues
Alves:

A Conferência dos Chanceleres no Rio de Janeiro.Nessa Conferência, realizada em princípios de 1942, foi recomendado o rompimento, por parte das repúblicas americanas,
de suas relações diplomáticas com o Japão, a Alemanha e a
Itália, por ter a primeira dessas nações atacado um país americano e as outras duas terem declarado guerra a êsse país.
Reafirmando belos princípios de cordialidade continental,
deliberaram as repúblicas americanas nesse conclave que,
antes do restabelecimento das relações diplomáticas com as
potências agressoras, consultar-se-iam reciprocamente, a fim
de ter a sua ação caráter de solidariedade.

Tenho grande satisfação em ver que cada mais se estreitam as relações
de cordial amizade entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Concorrendo para isso, não te$o feito mais do que seguir a política traçada
desde 1822 pelos fundadores da nossa Independência e invariàvelmente
observada por todos os Governos que o Brasil tem tido.

Do que tem sido depois a solidariedade ianque-brasileira
dão prova, entre outros, os seguintes fatos:

•
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I) a mediação brasileira, ao lado da Argentina e do Chile
(Potências ABC), para evitar uma guerra entre os
Estados Unidos e o México, em 1914;
2) a entrada do Brasil (outubro de 1917) na primeira
Guerra Mundial dêste século por motivos semelhantes
aos que haviam levado os Estados Unidos a tomarem
essa decisão;
3) a participação da gloriosa Fôrça Expedicionária Brasileira (F.E.B.) na segunda Grande Guerra ao lado
do Quinto Exército norte-americano;
4) as recentes visitas ao Brasil de Eisenhower, famoso
cabo de guerra norte-americano, e Truman, atual
presidente dos Estados Unidos.
O Brasil e as outras nações americanas. - Já vimos
que o Barão do Rio Branco, com o tratado de 1909, instituindo
o condomínio e livre navegação da lagoa Mirim, dava, nos
últimos tempos de sua brilhante carreira de estadista1 uml:l-

QUESTIONÁ RIO
1) Qual a importância do artigo 4. 0 da Constituição do Brasil?
2) Como se manifesta o Barão do Rio Branco acêrca das relações do Brasil
com os Estados Unidos durante o Império?
3) Que fatos provam a solidariedade ianque-brasileira depois de aqui ser
proclamada a República?
4) E a do Brasil com outras nações americanas?
5) Como podemos resumir os resultados da Conferências dos Chanceleres,
realizada em 1942 no Rio de Janeiro?
·
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Resolução dos Estados Americanos na III Conferência
dos Ministros das Relações Exteriores, no Rio de
Janeiro, relativamente à solidariedade política
(Janeiro de 1942)
1. As R epúblicas Americanas reafirmam a sua declaração de considerar qualquer ato de agressão por parte de um Estado não americano contra
uma delas como ato de agressão contra tôdas e ameaça iminente à liberd<~.de
e à independência da América.

2. As Repúblicas Americanas reafirmam a sua total solidariedade
e a sua determinação de agir conjuntamente no sentido de sua protcçã,o
mútua, até que tenham desaparecido os efeitos da atual agressão contra
o Continente.
3. As R epúblicas Americanas, segundo o rito estabelecido por suas
"leis e de conformidade com as circunstâncias existentes em cada paf·s neste
conflito continental, recomendam o rompimento de suas relações diplomáticas com o Japão, a Alemanha e a Itália, porquanto o primeiro atacou
e os outros dois declararam guerra a um país americano.
4. As Repúblicas Americanas declaram que, antes do restabelecimento das relações diplomáticas referidas no parágrafo anterior, consultar-se-áo reciprocamente, a fim de que sua ação teuha caráter de solidariedade.

.I

VOCABULARIO

VOCABULÁRIO
A
An nANTES (l\Iiguel Calmon du Pin e
Almeida, marquês de) - Ministro de
várias P!l.Stas na época imperial.
ACRE - Território que pelo tratado rle
Petrópolis (17 de novembro de 1903)
passou a pertencer ao BrasiL
ADAMS (John) -Segundo presidente dos
Estados Unidos.
AaurnnE - Presjdente do Ururrun.i, chefe
do partido dos blancos.
o
ALBANY - Cidade dos Estados Unidos,
sôbre o Hud son .
ALBERTINI Sociólogo peruano.
ALBUQUERQUE (Antônio) Filho de
Jerôn imo de Albuquerque e seu sucessor
no govêrno do Maranhão.
ALBUQUERQUE (Jerônimo) Neto do
cacique Arco Verde. Vencedor dos
franceses no l\1nrnnhão.
ALBUQUERQUE (Mntins)- Governador de
Pernambuco quando se deu a segunda
invasão holandesa.
ALENCAR (José Mar tiniano de) - Romancista brasileiro (1829-1877), autor de
I racema, O Guarani, O Tronco do
Ipê, etc.
ALMAORO Companheiro de Pizarro na
conquista do Peru.
ALVES (Castro) - Poeta baiano.
ALvEs (Francisco de Paula Rodrigues) Presidente da República do Brasil de
1902 a 1900.
AM APÁ - Território a propósito do qual
tivemos uma questão de 1 imitcs com a
Gu iana. Francesa, solucionada em 1000
por arbitramento.
AMEOHINO- Famoso paleont6 1ogo argentino, autor de uma teoria que considerava o homem americano o mais antigo
da T erra.
ANCIHETA (José de)- Missionário jesuíta
que veio com D. Duarte da Costa para
o Brasil. Escreveu Uma gramática da
língua tupi.
ANDONAEOUI (D. J osé) - General que
comandava as fôrças espanholas no
combate de Caaiba.lé, em fevereiro de
1756.
ANGUSTURA - Posição fortificada paraguaia, cuja. guarnição capitulou em
dezembro de 1868.
AnANA (Barros) -Historiador chileno.

AnANDA (conde Pedro de) Famoso
ministro espanhol que viveu no secuJo XV III.
AncE (Manuel J osé) - Primeiro presidente constitucional das Pro,~íncias
Unidas da América Central, república
federal constitufda em 1823.
AnKANSAS - Afluente do Mississipi.
Assis (Machado de)- Poeta o romancista
brasileiro.
AssuNç.:;o - Capital do Paraguai.
A vAi -Batalha da Guerra do Paraguai,
na qual o general Osório foi ferido.
Av1z - Dinastia portuguêsa fundada por
D. João I, mestre da Ord em de Aviz.

B
BALBOA Navegante espanhol. Descobriu o Pacífico.
BARBOSA (Rui) - Grande orador, estadista e jurisconsulto. I\'linistro da
Fazenda no Primeiro Govêrno Provisório republ icano do Brasi l. Nosso
representante na Segunda Conferência
de H aia (1907).
BARRE'rG (Sousa)- Um dos comandantes
brasileiros que pcrecera1n no desastre de
Curupaiti, n._ guerra com o Paraguai.
BARROSO (Frandsco Manuel) - Comandante da esquadra brasileim na batalha
do Riachuelo.
BELAIN (Pierre) - I niciador d a colonização francesa nas Antilhas.
BELLO (Andrés) - Filólogo, jurista, diplomata e poeta sul-americano. Nasceu
na Venezueht. Prestou grandes serviços
ao Chile, onde exerceu a rei to ria da
Universidade de Santiago.
BEnNARDES (Artur) Presidente da
Repúbli ca do Brasil de 1922 a 1926.
BLANCO (Antonio Guzmán) - Presidente
da Venezuela em três mandatos não
consecutivos. Um dos melhores quo
teve essa nação.
BoA-ESPER.,NÇA -Cabo do sul da África.
BoLÍVAR Famoso general e homem de
Estado, natural de Caracas. Libertou
várias colônias da Amóricn do domínio
espanhol.
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BoNAPARTE (Jo•é) -Irmão de Napoleão I.
Ocupou o trono de Nápoles e depois o
da Espanha.
BRANCO (Francisco Caldeira Castelo)
Fundador da povoação de N. S. de
Belém do Pará.

c
CABO VERDE - Arquipélago do Oceano
Atlântico pertencente a Portugal.
CARRAL (Pedro Áh•ares) Navegador
português que descobriu o Brasil.
CALICUT - Cida<le da Índia.
CARDIM - Cronista <lo século XVI.
CARVAJAL Y LANCASTRE (D. José) Conduziu as negociações do Tratado de
Ma.rlri como representante da Espanha.
CASTELA Antigo reino cristão da
Peninsula Ibérica.
CAZAL (Mam1el Aires de) - Autor da
''Corografia Brasílica". Saint-Hilaire o
clas.."ifi~ como "pai de geografia no
Brasil".
CAXIAS (Luis Alves de Lima e Silva,
duque de) - Insigne milit.ar brasileiro,
a quem se deve a pacificação interna do

país. bem como sucessos brilhantes em
lutas externas. Patrono do nosso
ex~rcito.

CEBALLOS (D . Pedro) Primeiro vicerei do Prata .
CERRo-CoRÁ - Lugar onde Solano Lopez
foi morto.

CISNEROS -

Último vice-rei do Prata.
CISPLATINA- Provincin que pertenceu ao
Brasil de 1821 a 1828.
COLO"Bo (Ciistóvão) Navegante a
quem se deve o descobrimento da
América.
CooLiooE (Calvin)- Sucessor de Harding
na presidência dos Estados Unidos.
CoRREIA (Dr. Joseph da Costa) - Primeiro juiz de fora nomearia para o
Brl}sil.
CoRRliliA (Raimundo) -Poeta parnasiano
brasileiro.
ConntENTES - Província da Argentina
que se rebelou contra a ditadura de
Ro~as.

C'oRTEZ - Conquistador do México.
CosTA (D. Duartel - Segundo governador
Reral rlo Brasil.
CROMWELL - Político inglês que chefiou
a revolução cnntra o rei Carlos I .
GoYernou rlepois a Inglaterra como verdadeiro ditaclor.
CuBA - Uma das Antilhas.
CmnLAI - Soberano dc•cendente do conquistador tártaro Gengis-clt.
C u sc o - Capital do Império dos I ncas.

D
DALE (Tbomas) - Sucessor de lord Delaware na Virgínia.
DAV IS (Jefferson) - Presidente da Confederação do• F.stados que se separaram
da União quando Lincoln subiu à presidência dos Estados Unidos.
DIAS (Gonçalves) Poeta brasileiro,
filiado à escola romântica.
DIAS (Marcílio) - Um dos heróis da batalha do Riacbuelo. onde pereceu.
DOMINGOS (de São Tomás)- Dominicano,
autor da primeira gramática da Hngua
quíchua.
DRAGO Secretário de Estado dos
E strangpiros da República Argentina.
Tem seu nome ligado à doutrina segundo
a qual nenhum país europeu poderia,
por coerção, robrar dívid3 s assumidas
por ng.çõcs latinas da Am~rica.
DoMO:-<T (Alberto dos Santos) - Aeronauta brasileiro, considerado 01 Pai da
Aviação".

E
EntsoN - Famoso cientista norte~arneri
cano, inventor da lâmpada incandescente e rlo fonógrafo.
ErsENBOWER (Dwightl - General norteamericano que te,·e o comando ~upremo
da' fôrças aliadas na última conflagração
mundial.

F
FERNANDO -Rei de Aragão, casarlo com
Isabel de Cu•tela.
FILADÉL>"IA- Cirlade dos Estados Unidos,
à beira do Delaware.
FLORES (João José) - Companheiro de
armas de Bolívar. Ocupou por três
vêzes a presirlência da Equador.
FLORES (Venâncio) Presidente do
Uruguai, aliado do Brasil na Guerra do
Paraguai.
FILIPE li - Rei da E spanha e senhor de
va~tos domínios.
FILIPE V - Rei da Espanha desde 1700
até 1746.
•
Frederico li - Rei da Prússia. Um dos
déspotas esclarecidos" .

G
GALVÃO (D. Joana) - Herofna de um
combate contra os espanhóis que haviam
atacarlo a Colônia do Sacramento.
GATO (Manuel Borba) - Descobridor da.e
minao do Sabará.

GRANT- Grande general norte-americano
qu~ Re rlistinguiu na Guerra de SecCR.~ão,
revelando-se corno notável estrateR.ist.a
nas operações contra as forçrut do Sul.
Ocupou mais tarde a pre.~idência rlos
Estados Unido~ por duas vézes seguidas.
GuATtMOZIN - Último imperador asteca.
GmRALDES (Ricardo) - Literato argentino.
Gus"Ão (A lexandre de) - Ilustre •antista. Foi o verdadeiro negociador do
tratado de Madri.

H
HAIA Cidade da Holanda onde se
reuniu, em 1907, uma Conferência de
Paz em que se fêz sentir de maneira
brilhante a ação d·· Rui Barbosa.
HAITI- Uma das Grandes Antilhas, descoberta por Colombo, que lhe deu o
nome de Hispauiola.
HARD ING (Warren) -Sucessor de Wilson
como pre~idente dos Estn.dos Unidos.
H.<USER (Walter) - Presidente do ConseiJIO Federal Suiço que serviu de
árbitro na questão do Amapá.
HENRIQUE IV - Rei da França. assassinado em 16 1O por Ra vsillac.
HroALGO - Chefe de um movimento a
favor rla indepen<lência do México. Foi
fuzilado em 1811.

I
INNEI!I - Pintor norte-americano.
IPJRANGA Riheiro junto ao qual o
pr1ncire D . Peclro lançou o brado de
"Independência ou MortE''"
lrAABEL A CATÓLICA - V. Fernando.
h sAREL oE INGLATERRA- Rainha inp;lêsa,
filha de Henriqu• VI I! e de Ana Bolena.
ITORORÓ - Rio do Paraguai, junto ao
qual as fôrças brasileira~ comandadas
por Caxias venceram os paraguaios em
rnemorá.vf>l combate.
ITÓRBTDE- General mexicano, proclamado imperarlor em 1821.
I TURRIAnA ID. Jos~) - Foi encMre~ado
pelo govêrno e.ctpa.ohol da demarcação
de limites no Norte, estabelecida pelo
tratado rle Ma<lri.
I xTLIL'<OCttiTL (Fernando de Alva)
Hist()riador, bhmeto rio último rei do
Estado asteca de Tezcuco.

J
JACAÚNA Chefe tahl\jara qne. no
CPará, pre~tou grande auxilio a Martim
Soares Moreno.
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J Atmo I - Filho de !lia ria Stuart. Suceosor
de Isabel nu trono dt:t. ln!tla.terra.
JAIME li - Rei da I nglaterra. Irmão e
Sllf'essor de Cu.rlott 11.
JAcKSON (Tomás)- Um do• comanclantes
du.t~ fôrças do Sul, nos Estado:! Unidos,
durante a Guerra de s . . cetio"'iàO .
JAMAICA - Umu. das Grande~ Antilhas.
Foi descoberta por Colombo em sua
segunda viag~m.
JAQUES (Cristóvlto) - Comandante da
expedição que. em fins de 1526. chega
a Pernambuco. Es.~a expedição era
destinada -à defesa do litoral bra..,ileiro.
JEF!-~ERSON Um dos vultos da independência dos Estados Unido•. Foi o terceiro presidente dessa nação.
JnBNSON (Andrew)- Ocupou. como vicepresi<lente dos ERtados Unirlos. a
suprema magi!õltratura da nação depois
do aR.~as..;ínio de Lincoln.
JoÃo !I (D.) - Rei de Portugal de 1481
a 149-'i.
JoÃo 111 (D.) -Sucessor de D . Manuel
no trono de Portugal.
JoÃo I V (D.l- Rei <le Portugal de 1640
a lfi5G. Foi o fundador da dinastia de
Brap;ança.
JoÃo VI ID.) - Rei· de Portugal. Quando
ainda regente. Portugal fui invadirlo por
Junot. o que oca...;ionou a partida da
familia real para o Bra.Ril.
JoRoE III - Rei <la Inglaterra . Em seu
reinndo Pe Oeu a independência dos
Eouu 1os Unid'l>l.
JosÉ J ID.l - Filho e suces•or de D .
João V. Teve como ministro o Marquês
de Pombal.
JosÉ !I - I mperador da Áustria. Foi
um dos dépotar. e.Qrlarecido~.
JuAREZ- Presiclente do 1\'lé<icn. con•iderado o au tm da segunda independência
do seu pais .

L
LA FAVETTE lmarqu~s <lel - General e
político francêA. Combateu como volunt.Ario da Am•rica do Norte. na luta
pela inrlepenclência nQR Estaclos Uni<los.
LEDO (Joaquim Gonçalves) - Um doe
prop"gandistas da Independência do
Brasil.
LEE - Um <los principais chefes das
fôrças do Snl. nos E•tados Unidos,
durante n Guerra de Secessil'o.
LErr<o (Mart:m) Conquistador da
Parnlba.
LtsAOA C.Jo,é da Silva, barão e v;sconcle
de Cairu) - llustre bra~ileiro nascido
n& Bahia, Inspirou a assinatura da
carta régia de 28 de janeiro de 1808 ao
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principe-regente D. João, depois rei
D. J oão VI.
Lono (D. Manuel) - Fund•dor da Colônja do Sacramento.
LóPES (Francisco Solano) - Provocou a
guerra que sustentamos contra o Para~
guai, ao lado da Argentina e do Uruguai.
LUCAIAS - Arquipélago do Atlântico, ao
qual pertence a ilha de São Salvador,
onde Colombo aportou em 1492.
Sábio dinamarquês que, no
LUND século passado, realizou no Brasil pesquisas paleontológicas importantissimas.
Luís XIII - Sucessor de Henrique IV
no trono da França,
Lula XIV - Rei da França desde 1643
até 1715. Era filbo de Luis XIII e de
Ana d ' Áustria.

Ifistória da AméTica

Presidente da
MITRE (Bartolomeu) República Argentina, aliado do Brasil
na Guerra do Paraguai.
l\loNROE (James) - Presidente dos Estados Unidos.
General
MoNTCALM (marquês de) francês que se distinguiu lutando contra
os inglêses no Canadá. Morreu em 1859,
lutando pela posse de Québcc contra
Wolfc, que também pereceu no combate.
MONTE CA'SEROS - Batalha em que o
ditador Rosas foi completamente derrotado.
MORÉIA (Belchior Dias) - Explorador do
sertão oriental do no São Franoisco,até
a serra de Itabaiana.
MORELOS PAVÓN -Chefe de uma insurreição mexicana contra o dom1nio
espanhol. Pereceu em 1815.

M
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MACEDO (Joaquim Manuel de)- Notável
romancista brasileiro, autor de "A
Moreninha" e "O Moço Louro".
MAo KINLEY - Presidente dos Estados
Unidos, assassinado em 1901 por um
anarquista.
MAGALHÃEs (Domingos José Gonçalves
de) - Poeta brasileiro.
Navegante
MAGALHÃEs (Fernão de) português que descobriu o estreito que
tem o seu nome. Estava então a serviço
da Espanha.
MANCO-CAPAC - Personagem a quem a
tradição atribui a fundação do Império
incásico e da cidade de Cusco.
MANUEL I (D.) - Rei de Portugal em
cujo reinado Vasco da Gama descobriu
o caminho marítimo das Índias e Pedro
Álvares Cabral realizou o descobrimento do Brasil.
MARIA I (D.) - Mãe de D. João VI.
MABIA DE MÉDICIS - Mãe de Luís XIII
e regente do trono da França durante
a menoridade dêsse rei.
MAUÁ ([rineu Evangelista de Sousa, visconde de) - Uustre brasileiro a quem
se deve o lançamento da primeira estrada de ferro do Brasil c mui tos outros
empreendimentos de grande importfrncia.
Arquiduque austríaco
MAxiMILIANO quo ocupou o trono do M éxico de 1804
a 1867.
MEIRELES (Vítor) -Célebre pintor brasi-

NABuco (Joaquim)- Dustre parlamentar
e diplomata brasileiro.
NAPOLEÃO BoN.UARTE - Imperador dos
franceses. Nasceu em Ajacci,o, na
Córsega, em 1769 e faleceu no exilio,
na ilha de Santa Helena, em 1821.
NERVO (Amado) - Literato mexicano.

leiro.

MENESES (Emilio) - Poeta parnasiano
brasileiro.
MINORCA - Uma das ilhas Baleares.
MissõEs - Território a propósito de cuja
posse sustentamos uma. questão de
limit!lS com a Ar~;entina.

o
Presidente do
OnREGÓN (Álvaro)
México de 1920 a 1924. Foi assassinado
em 1928, pouco depois de haver sido
novamente eleito para a presidência
R e pública, como sucessor de Cal)cs.
0GLETBORPE (General Jacó)- Fundador
da cidade de Savannah.
O'HIGGINS - Libertador do Chile.
OLIVEIRA (Alberto) - Poeta parnasiano
•
brasileiro.
0RENOCO - Rio da Venezuela.
OruiJE (Manuel)- Presidente do Uruguai.
OsóRIO (Manuel Luls, marquês de En·al)
- Militar e pol!tico do Im pério do
Brasil. Um dos heróis da Guerra do
Paraguai.
Presidente (1857-1861) da
OsPINA Confederação Granadina (Colômbia).

PEDRO ][ (D.) - Sucessor de D. Pedro I
no trono do Brasil. Reinou até 1889.
PERLOTTI (Luis) - Escultor argentino.
PI,.lÓN (JI.Iartin Alonso) - Comandante
Ua caravela "Pinta", na primeira viagem
de Colombo à América.
PtNZÓN (Vicente Ya!lez) - Companheiro
de Colombo. Comandava a caravela
"Nifia",

PrnAGIBE - Índio tabaj<>ra quo a jud ou
~1artim Leitão na conquista da Paraíba .
PIZAnno - Conquistador do Peru.
PoLo (Marco)- Famo viajante veneziano.
O Livro das Maravilhas, em que estão
relatadas suas extraordinárias viagens,
muito contribuiu para despertar nos
europeus o eu tusiasmo pelas explorações
de novas terras.
l\1inistro de
PmiBAL (Marquês de) D. J osé I , rei de Portugal.
PRUDENTE DE MORAIS - Presidente da
República do Brasil (1894-1898).

R
RALEion - Político e navegador ingl ês.
Tentou colonizar a Virgínia.
Assassino do rei Henrique
RAVAILLAC IV, da França.
RIACHUELO- Batal,ba naval ganha contra
o Paraguai no dia 11 de junho de 1865.
RICRELIEU - Ministro de Luís XIII, rei
da França.
Rro BRANCO (barão do)- Poli ti co e diplomata brasileiro que prestou excelentes
serviços na solução de problemas de
nossas fronteiras.
RIVERA (Diego) - Pintor mexicano.
RIVERA (Frutuoso) - Presidente da República Oriental do Uruguai.
RoosEVELT (Franklin Delano) - Único
presidente dos Estados Unidos eleito
para quatro mandatos consecutivos.
RooSEVELT (Teodoro) - Presidente dos
Estados Unidos depois de Mac Kinley.
Ditador
RosAs (Manuel Ortiz de) argentino derrotado na b!ltalha de
Monte Caseros.
Rún10 (Ortiz) - Presidente do México.
Renun ciou o cargo em 1932.
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PÁEZ (José Antônio) - Presidente e depois ditador da Venezuela. Em seu
govêrno foi decretada nesse pais a
abolição da escravatura (1835) .
PALOS - Pôrto da E spanha, de onde
partiu Colombo em sua primeira viagem
à América.
PEDRO I (D.) - Impcmdor do Brasil de
1822 a l~l.

SAN MARTIN -General argentino que se
distinguiu nas 1utas pela emancipação
das colônias espanholas da América.
Pintor norte-americano.
SAROENT Presidente da Argentina,
SAR~IENTO alcunhado o Hl\1estre Escola" pela sua
dedicação à causa da instrução pública.
SILvA (Bartolomeu Bueno da)- O AnhanKUera. Bandeirante paulista.
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SILVA (José Bonifácio do Andrade e) O Patriarca da Independência. Nasceu
em 1763 e faleceu em 1838.
Navegante espanhol que desSoLIS cobriu o rio da Prata.
SousA (Martim Afonso de) - Comandante da exped ição colonizadora que
partiu para o Brasil em 1530. Donatário da capitania de São Vicente.
SuÁREZ (Joaquim) - Presidente do Uruguai desde 1843 até 1852.
SucRE - General venezuelano, vencedor
da batalha de Aiacucho.

T
TAMPICO- Cidade do México. Os mexicanos aí venceram, em 1829, as tropas
de l<ernaudo VII, rei da Espanha.
TAVARES (Antônio Raposo) - Bandeirante que realizou djversas expedjções
., atacou, em 1628, as "reduções" de
Guairá.
ToumNEIO (Sebastião) - Explorador do
do sertão dos rios Doce e Jequitinhonha,
em 1572.
TRINDADE - Ilha do Atlântico, a propósito da qual tivemos uma questão
com a Ingla terra, no govêrno de Prudente de Morais.
TuiOTI- Batalha travada em 24 de maio
de 1866, na qual o exército brasileiro,
sob o comando de Osório, conqujstou
glória imortal.

u
ULLOA (dr. Josf Varella y)- Representou
a Espanha como membro de comjssão
demarcadora de limites estabelecidos
pelo tratado de S. Ildefonso.
General argentino a que o
UnQUIZA Brasil e o Uruguai se aliaram na luta
contra Rosas.

v
V ALDELÍRios (marquês de) - Foi encarregado pelo govêrno espanhol da demarcação de limi tes no Sul estabelecida
pelo tratado de Madri.
Navegante florentino que
VERAZZA.~O estêve na América a serviço de Francisco I, rei da França.
VÉnTiz y SALCEDO - Sucessor de D.
Pedro de Ceballos como vice-rei do
Prata.
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VE•PÚCIO (Américo)- Navegador florentino que por divenas vêzes veio ao Novo
Mundo.
VrcTf>mA (Guadalupe) - Primeiro presidente da República do M éxico.

w
WASRTNGTON - Um dos fundadores da
República dos Estndo• Unidos, da qual
foi o primeiro presidente.

WILSON- Presidente dos Estados Unidos
na ocasião da primeira Guerra Mundial.

z
Historiador
ZAM .<cors (Niceto de) mexicano.
Defendeu oo
ZEBAJ L'>S (Estanisláo) interês!õleS da ArKentina

das Missões".
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