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“Foi uma guerra, quer pela mobilização de 

forças no Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio 

Grande do Sul e Cisplatina, quer pelos 

combates na Bahia, no Piauí, no Maranhão e 

no Pará. Nem a guerra foi somente na Bahia, 

nem a guerra na Bahia foi baiana, porque nela 

combateram oficiais e soldados fluminenses, 

pernambucanos, paraibanos, sergipanos, 

alagoanos e mineiros. É simples, assim, 

reafirmar que sem as forças armadas não 

seria possível conseguir a independência” 

(RODRIGUES, 2002). 

  

  



 

  

RESUMO 
 

 

 

O Exército Brasileiro foi criado em função da necessidade de Dom Pedro de contar 
com uma força armada, formada por brasileiros, para dar suporte ao seu projeto de 
tornar o Brasil independente de Portugal. Motivado pela proximidade das 
comemorações do bicentenário da Independência, e tendo em vista que grande parte 
da historiografia considera que ela se deu de forma pacífica, o objetivo do presente 
trabalho foi resgatar a importância do Exército neste processo. Com base na literatura, 
foi explorado o modelo adotado pela Coroa portuguesa para defesa da colônia durante 
três séculos, na busca de reconhecer como ocorreu o desenvolvimento desta força de 
defesa estruturada por Portugal, até o momento em que ela se tornou o Exército 
Imperial. Em seguida, foi realizada uma exposição das razões da não adesão das 
províncias do norte, nordeste e Cisplatina ao Pacto Federativo proposto por Dom 
Pedro, seguida de uma descrição do desempenho da força terrestre nos mais 
importantes combates da Guerra da Independência, bem como uma análise do 
emprego da tropa à luz da atual Doutrina Militar Terrestre. Para consecução do 
objetivo, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e documental acurada nas fontes 
citadas na dissertação, além de uma entrevista realizada com o historiador Hélio 
Franchini Neto, autor da tese de doutorado  “Independência e Morte: Política e Guerra 
na Emancipação do Brasil (1821 – 1823)”, o qual contribuiu diretamente  com o tema 
a partir de sua visão sobre a importância  do Exército no processo de Independência. 
Por fim, ressaltou-se o papel absolutamente indispensável do Exército na 
Independência do Brasil. De fato, sem a participação das tropas daquele incipiente 
Exército de brasileiros, que o apoiou e expulsou a tropa portuguesa do Rio de Janeiro, 
provavelmente não teria sido possível Dom Pedro levar adiante seu intento de libertar 
o Brasil da tutela portuguesa. E mesmo com possibilidade de Dom Pedro de levar 
adiante sua proposta, sem o apoio do Exército, a Independência se limitaria à 
articulação política com Minas Gerais e São Paulo, com o Sul sendo influenciado pela 
perda da Cisplatina, gerando um risco de recolonização a partir das bases 
portuguesas e uma desintegração atendendo aos interesses regionais. Destaca-se 
que poucos autores, estes regionais principalmente, que tratam sobre a Guerra da 
Independência do Brasil, assim, fora dos centros que se envolveram diretamente nos 
combates, é pouco conhecida esta parte da história do Brasil. 
           
  
Palavras-chave: Independência do Brasil. Guerra da Independência do Brasil. 
Princípios de Guerra. Doutrina Militar Terrestre. 
  



 

  

 ABSTRACT 
 

 

 

The Brazilian Army was created due to Dom Pedro's need to have an armed force, 
formed by Brazilians, to support the project of making Brazil independent from 
Portugal. Motivated by the proximity of the bicentenary celebrations of Independence, 
and considering that historiography reports the event in a peaceful way, the aim of the 
present study was to rescue the pivotal role of the Army in this process. Based on the 
literature, the model adopted by the Portuguese Crown for the defense of the colony 
for three centuries was explored, in order to recognize how the development of this 
defense force structured by Portugal occurred until become the Imperial Army. Then, 
the reasons for the non-adherence of the Northern, Northeast and Cisplatin provinces 
to the Federative Pact proposed by Dom Pedro were investigated, followed by a 
description of the performance of the land force in the most important battles of the 
War of Independence, besides an analysis of the use of troops in the light of the current 
Terrestrial Military Doctrine. To achieve the objective, an accurate bibliographic and 
documentary research was developed in the sources cited in the dissertation, in 
addition to an interview with the historian Hélio Franchini Neto, author of the doctoral 
thesis “Independence and Death: Politics and War in the Emancipation of Brazil (1821 
- 1823)”, which directly contributed to this research from his view about the valuable 
role of the Army in the Independence process. Finally, the Army's absolutely 
indispensable role in Brazil's Independence was highlighted. In fact, without the 
participation of the troops of that fledgling Brazilian Army, which supported and 
expelled the Portuguese troops from Rio de Janeiro, Dom Pedro probably would not 
have been able to carry out his attempt to free Brazil from Portuguese tutelage. 
Additionally, even with Dom Pedro's possibility of conducting his proposal, without the 
support of the Army, Independence would be limited to political articulation with Minas 
Gerais and São Paulo, with the South being influenced by the loss of Cisplatina, thus 
generating a recolonization risk from Portuguese bases and a disintegration taking into 
account regional interests. Remarkably, it is noteworthy that few authors, especially 
regional ones, deal with the War of Independence in Brazil. Thus, outside the centers 
that were directly involved in the fighting, this part of Brazil's history is still little known.  
  

Keywords: Independence of Brazil. War of Independence of Brazil. Principles of War. 
Terrestrial Military Doctrine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta dissertação, estudar-se-á o papel do Exército no processo de 

Independência do Brasil, buscando enfoque na parte militar, portanto só tratará 

dos fatos políticos, sociais e econômicos indispensáveis para atingir o objetivo. 

Considera-se pertinente o tema devido à proximidade das comemorações do 

bicentenário da Independência do Brasil, e também pelo fato de que a maioria 

dos livros didáticos tratam do assunto como uma transição pacífica da condição 

de reino colonial para império, não dando o devido destaque para este 

importante episódio da história do Brasil, que custou a vida de milhares de 

brasileiros. Em relação a isso, Fausto (2006) aponta que não faltam objeções à 

tese de que a consolidação da Independência foi fácil, e ressalta que ocorrida 

sob a forma de união em torno do Rio de Janeiro, não foi resultado de um 

consenso geral, de uma passagem pacífica, e sim de lutas que eclodiram nas 

províncias que não aderiram ao processo de independência, movimentos 

autonomistas e ainda os que sustentavam a permanência  da união a Portugal 

mas que, mesmo admitindo o uso da força, não fica invalidada a constatação de 

que a consolidação da Independência foi em pouco tempo e sem grandes 

alterações da ordem social e econômica. Sobre a Independência, Sodré (1968) 

tem a visão de que, embora não tenha assumido caráter de guerra civil, como 

na América Espanhola, foi um processo tormentoso e marcado por lutas de 

classe, revestindo-se de violência em muitos casos. 

Para atingir o objetivo proposto, delimitar-se-á um período no qual se 

considera que ocorreu esse processo, compreendido entre a chegada da corte 

portuguesa ao Brasil, seu retorno a Portugal, quando Dom João VI deixou no 

Brasil seu filho Dom Pedro (1798 – 1834), como príncipe regente, passando pelo 

episódio central da presente dissertação, a proclamação da Independência pelo 

mesmo, que foi então aclamado imperador do Brasil, e estendendo-se ainda até 

29 de agosto de 1825, quando a independência foi formalmente reconhecida por 

Portugal, através do Tratado de Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal.    

No período em questão, ocorreu o processo de Independência e sua 

consolidação, sendo nele que se concentrará o estudo. Será revisado nesse 
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período as principais ações dos dois monarcas envolvidos no processo que 

provocou os fatos que levaram o Brasil para o caminho da Independência.  

Entretanto, para um maior entendimento do momento que apresenta o problema 

em questão, é necessário retornar ao período antecedente ao foco desta 

dissertação. 

A intenção é começar buscando naquela fase o histórico da forma como 

foi organizada a defesa do Brasil Colônia, como se deram os acontecimentos 

que, de alguma forma, terão reflexo no objeto do problema em estudo. Será 

ainda detalhado como era feito o recrutamento dos homens para a composição 

da força militar encarregada da defesa do território e de que modo o modelo 

adotado estimulou o espírito de nacionalidade brasileira. Ainda nesta parte, será 

feita uma breve revisão da literatura sobre a expulsão dos holandeses do 

nordeste brasileiro, como forma de ressaltar a sua importância na nacionalidade 

brasileira, que neste episódio aflora de uma forma tão intensa que faz com que 

que a Primeira Batalha dos Guararapes, em 19 de abril de 1648, seja 

considerada oficialmente a data de nascimento do Exército Brasileiro (EB).                            

Em um segundo momento, será revisada a vinda do então príncipe 

regente Dom João VI e da família real para o Brasil, fugindo da iminente invasão 

à Portugal por Napoleão Bonaparte1 (1769-1821). Se a permanência da família 

real por um lado foi decisiva para manter a unificação territorial do Brasil, pois 

reuniu parte da elite e da população em torno da figura do soberano, por outro 

lado acelerou o processo de independência, mudando definitivamente o nosso 

destino.  

Então, explanar-se-ão as ações mais importantes colocadas em prática 

pelo príncipe regente. Durante sua breve estada em Salvador, na Bahia, assinou 

em 1808 o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas, que pôs fim ao 

Pacto Colonial2, fato que, de acordo com Fausto (2006), encerrou um período de 

trezentos anos do sistema colonial. 

 
1 Em 1806, Napoleão Bonaparte determinou o Bloqueio Continental, que consistia em fechar os 

portos dos países europeus ao comércio inglês. Dom João VI não acatou esta determinação e, 
sob o risco de uma iminente invasão de Napoleão à Portugal, a família real fugiu para o Brasil. 

2 O Pacto Colonial foi um conjunto de leis e normas pelas quais só a metrópole se beneficiava 
dos produtos e da atividade econômica da colônia na relação de compra e venda, obrigando a 
exclusividade nas negociações. 
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Em seguida, o príncipe partiu para o Rio de Janeiro, onde revogou 

decretos que proibiam a instalação de manufaturas na Colônia, isentou tributos 

na importação de matérias-primas destinadas à indústria e ofereceu subsídios 

para as indústrias da lã, da seda e do ferro, encorajando a invenção e introdução 

de novas máquinas (FAUSTO, 2006). Declarou, ainda, Rio de Janeiro como a 

nova capital do Império, que então passa a ser o palco dos principais 

acontecimentos que culminaram a Independência do Brasil. 

 

 

FIGURA 1 – Embarque da Família Real para o Brasil. 
Fonte: Wikipedia (2019). 

   

A dissertação se aterá a procurar entender, entre as ações executadas 

pelo príncipe Dom João VI, as que tiveram reflexo no Exército, tais como a sua 

modernização e a criação da Academia Real Militar, em 1810, a primeira das 

Américas, a qual permite afirmar que foram encontradas aí as raízes da força 

terrestre, estruturada como um exército3. Destes fatos, será feita uma análise 

mais aprofundada que conclua sobre o reflexo da criação dessa escola no 

processo de Independência. Será analisada a Revolução Pernambucana de 

1817, que apesar de ter sido um movimento separatista de caráter liberal e 

republicano, teve a influência de oficiais do Exército. A formação de militares 

brasileiros da força terrestre, forjada entre milícias, culminou com o atrito entre 

portugueses e brasileiros, pois os integrantes brasileiros passaram a desejar 

 
3 O nascimento do Exército Brasileiro é considerado, oficialmente, em 19 de abril de 1648, dia 

da Primeira Batalha de Guararapes. 
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postos mais elevados na hierarquia militar, entrando em choque com os 

elementos mais antigos do Exército, que eram os portugueses. O primeiro sinal 

dessa discórdia manifestou-se nessa revolução que teve no pano de fundo, 

também entre outros motivos, o conflito entre oficiais nacionais e lusos. Serão 

estudadas as causas desse conflito, os envolvidos e as providências tomadas 

por Dom João VI para reprimir a revolta.       

Dom  João VI, em 1815, para burlar o Congresso de Viena4, que buscava 

restaurar as monarquias depois da derrota de Napoleão e só reconhecia Lisboa 

como sede do Governo Português, assinou um Decreto que criava o Reino Unido 

de Portugal, Brasil e Algarves, com capital no Rio de Janeiro, fazendo com que 

o Brasil deixasse de ser colônia. Com a morte da rainha Maria I de Portugal5 

(1734- 1816), Dom João VI é coroado rei em 1818 e, depois da Revolução do 

Porto6, se vê obrigado a retornar a Portugal em 1821, deixando aqui no seu lugar, 

como príncipe regente, seu filho Dom Pedro. 

 

 
4 O Congresso de Viena foi uma conferência entre embaixadores das grandes potências 

europeias que aconteceu na Áustria, entre 1814 e 1815, e que buscava redesenhar o mapa 
político do continente europeu após a derrota de Napoleão Bonaparte. Este congresso 
pretendia também restaurar os tronos das famílias reais derrotadas pelas tropas napoleônicas. 

5 Rainha Maria I foi a Rainha de Portugal e Algarves de 1777 até 1815, e também Rainha do 
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves a partir do final de 1815 até a sua morte em 1816. 

6 A Revolução do Porto ocorreu em 1820, em Portugal, e foi organizada por militares e políticos 
liberais portugueses e tinha como principal característica o caráter liberal e antiabsolutista. 
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 FIGURA 2 – Retrato de Dom João VI, pintura de Jean-Beptiste Debret.  
Fonte: Info Escola (2019). 

   

Nesta próxima fase do trabalho, o interesse se concentrará nos fatos   

ocorridos durante a regência de Dom Pedro e suas ações.   

Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu da corte portuguesa uma 

mensagem determinando que retornasse à Portugal, e manifestava ainda a 

intenção de que o Brasil voltasse a ser colônia. O príncipe recusou-se a cumprir 

a ordem recebida, episódio que ficou conhecido como o “Dia do Fico”. Em 7 de 

setembro de 1822, quando retornava de São Paulo, depois de receber um 

emissário de José Bonifácio, que lhe trazia comunicação de Lisboa diminuindo 

sua autoridade e nomeando novo ministério para o Brasil, proclamou a 

independência e foi aclamado Imperador com o nome de Pedro I do Brasil. 

Apelidado de “O Libertador” e o “Rei Soldado”, foi imperador até sua abdicação 

em 1831.  

A emancipação do Brasil foi pressionada por vários fatores independentes 

da vontade do Príncipe, entre os quais destacam-se a crise colonial, as ideias 

iluministas e as independências ocorridas na América Inglesa e Espanhola. Além 

disso, a elite agrária brasileira, que era a classe dominante na colônia, tinha na 
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independência a possibilidade de se ver livre dos monopólios metropolitanos e 

da submissão aos comerciantes portugueses.   

Nesse processo, houve derramamento de sangue e foi imprescindível o 

uso da força para manutenção da liberdade e da unidade territorial, pois 

ocorreram vários eventos que colocaram à prova a capacidade do imperador em 

mobilizar o exército de modo eficiente a enfrentá-los, em um conjunto de revoltas 

que ficaram conhecidas como Guerra da Independência, caracterizada como  

movimentos de resistência compostos em sua maioria por militares portugueses 

que moravam no Brasil. Embora tivessem se espalhado por diversas regiões, 

foram mais intensos no Grão-Pará7, na Bahia, no Maranhão, na Cisplatina8 e no 

Piauí. Acerca desse assunto, serão analisadas as batalhas da Independência 

que ceifaram as vidas de milhares de brasileiros, procurando mostrar a sua 

importância para a manutenção da unidade territorial do país, além de enquadrar 

também os princípios de guerra à luz da atual Doutrina Militar Terrestre (DMT) 

dessas principais batalhas. 

A força militar do Brasil na época do Império era formada por três ramos: 

a Primeira Linha, que era o exército propriamente dito, o qual mantinha um 

pequeno efetivo e poderia aumentar rapidamente conforme a necessidade, 

utilizando-se para isso da chamada Segunda Linha, que eram as milícias, em 

sua quase totalidade constituída de brasileiros, e uma Terceira Linha, também 

chamada de ordenanças, que eram tropas sem o treinamento adequado para a 

guerra, as quais atuavam como uma guarda territorial (BRASIL, 1972). Como o 

exército havia se rebelado, Dom Pedro I precisou dissolvê-lo e, portanto, teve 

que se utilizar dessas milícias para atuarem como exército de Primeira Linha. 

Para os postos de comando da tropa, contratou militares estrangeiros, entre eles 

franceses e ingleses, sendo os mais notáveis o francês Labatut (1776- 1849), 

que ficou com o comando das tropas terrestres, os britânicos Lorde Chrocane 

(1775- 1855), que ficou com o comando da força naval, e John Taylor (1789- 

1855), admitido por decreto à Marinha Imperial Brasileira como Capitão-de 

Fragata e que teve destacada atuação nos combates da Independência.       

 
7 O Grão-Pará foi uma unidade administrativa do período colonial e imperial brasileiro e que hoje 

corresponde a aproximadamente as áreas dos estados do Pará, Amazonas e Roraima. 
8 A Cisplatina foi uma província do período imperial brasileiro que, em 1825, tornou-se 

independente e formou a República Oriental do Uruguai.  
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  Pode-se constatar no Brasil (1972) um notável esforço do imperador a fim 

de dar organização, disciplina e eficiência ao Exército Brasileiro, colocando-o à 

altura das responsabilidades na defesa da soberania da nação, onde diz que 

procurou logo melhorar as tropas e, já em setembro, transferiu forças de São 

Paulo e Minas Gerais para a guarnição do Rio de Janeiro. Criou ainda no mesmo 

mês a Guarda Cívica da cidade do Rio de Janeiro, composta por quatro 

batalhões de infantaria com quatro companhias cada um e dois esquadrões de 

cavalaria de duas companhias. Ainda em 1822, em dezembro, criou a Imperial 

Guarda de Honra, unidade de elite ligada diretamente a ele. No ano seguinte, 

organizou o Batalhão do Imperador para combater na Bahia, e um batalhão de 

artilharia de posição composto por pretos libertos. 

Coube então ao Exército Brasileiro, rearticulado nessas circunstâncias, a 

maior responsabilidade na consolidação da Independência do país. Se não 

houvesse uma firme determinação dos quadros dirigentes, logo Portugal iria 

recolonizar o Brasil. Não faltavam para isto a disposição das cortes de Lisboa e 

das bases mantidas em vários pontos de nosso território. 

A partir da proclamação da Independência, a resistência foi encontrada 

dentro do próprio exército, que procurava resguardar os privilégios dados aos 

portugueses, principalmente por ter em seus quadros grande quantidade de 

oficiais de alta patente que eram fidalgos e altos funcionários oriundos da corte 

de Dom João VI. Sem outra saída, Dom Pedro I viu-se obrigado a expulsar as 

tropas portuguesas e, precisando recompô-las, tornou-se necessário convocar 

as Milícias como exército de 1ª Linha e contar ainda com voluntários.    

O Exército Brasileiro, mesmo com toda modernização, teve ainda muitas 

dificuldades para se adequar à necessidade de combatentes formados para a 

atividade fim do exército, pois tinha a estrutura herdada do Exército Português, 

reconhecida por negligenciar a formação de combatentes nos seus quartéis em 

Portugal e na Academia Real Militar, cujo currículo refletia essencialmente o 

interesse na preparação de engenheiros para a realização de obras na colônia, 

em detrimento de combatentes de infantaria e cavalaria.  Ainda assim, mesmo 

com todos estes óbices, o Exército Brasileiro foi eficaz para manter a 

Independência do Brasil.   
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1.1 PROBLEMA   
  

Com o intuito de tornar este estudo coerente e capaz de contribuir de 

forma útil ao Exército Brasileiro, baseado na metodologia científica, torna-se 

necessária a delimitação do problema a partir do qual serão buscadas soluções. 

Assim, apresenta-se a seguir como se chegou a esse problema.   

 

1.1.1 Antecedentes do problema 
  

A pesquisa pretende analisar como se deu o emprego do Exército 

Brasileiro, ainda em formação, na consolidação da Independência, desde a 

proclamação até o reconhecimento por Portugal. Podendo-se antecipar que no 

início do período pós-independência, o Exército era composto na maioria por 

portugueses, os quais se rebelaram contra a decisão de Dom Pedro I de libertar 

o Brasil do domínio português, sendo então expulsos do país. Desse modo, foi 

necessário um esforço muito grande para recompor o Exército e deixá-lo em 

condições de defender a recém-proclamada Independência.     

O interesse pela pesquisa deu-se após ser observado que os livros 

didáticos tratam do assunto como uma transição pacífica da condição de Reino 

para Império, sem enfoque na parte militar deste importante fato histórico, e 

também pela proximidade das comemorações do bicentenário da Independência 

do Brasil, em 2022. 

  

1.1.2 Formulação do problema 
 

Tendo em vista as muitas dificuldades para o recrutamento do recém-

criado Exército Brasileiro e a urgência no uso da tropa para fazer frente aos 

movimentos contestatórios em várias províncias, Dom Pedro I foi obrigado a usar 

as milícias como exército de primeira linha, surgindo então o questionamento: 

qual o papel do Exército no processo de Independência?  
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1.2 OBJETIVOS 
 

Com o intuito de responder aos questionamentos apresentados, o 

presente estudo foi dividido em objetivos gerais e específicos, apresentados a 

seguir e que conduzirão o trabalho.  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Reconhecer a participação do Exército como imprescindível no processo 

de Independência, limitando até o reconhecimento formal da Independência por 

Portugal, em 1825. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

a. Apresentar a importância das medidas tomadas por Dom João VI e Dom 

Pedro I para modernizar e operacionalizar o Exército, tornando possível a 

manutenção da Independência através do uso da força; 

b. Descrever de qual forma, além da luta armada, o Exército agiu em 

diversos momentos decisivos, através da atuação de seus militares, como 

elementos fomentadores do processo da Independência do Brasil e também 

depois na sua consolidação; 

c. Descrever como foi a atuação do Exército nos diversos conflitos nos 

quais foi empregado na manutenção da Independência, estabelecendo uma 

relação com os princípios de guerra da atual Doutrina Militar Terrestre; 

d. Concluir o estudo demonstrando a importância do Exército em todo o 

processo de Independência, não só como tropa armada capaz de ser empregada 

como força para sua consolidação e manutenção da unidade nacional, mas 

também como uma camada importante da sociedade que veio sendo recrutada 

desde a colônia dentro das milícias e que, através do tempo, se inseriu na 

sociedade como elemento capaz de ter forte influência no processo da 

Independência do Brasil. 
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1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  
  

A formulação do problema e seus antecedentes motivaram o surgimento 

de um problema amplo e variado que leva à criação de objetivos específicos para 

se fazer uma delimitação temporal do assunto a ser estudado, mas que gravitam 

em torno do tema e se aprofundam dentro dos limites estabelecidos que 

compõem o mesmo, e serão a base para o presente trabalho, permitindo 

elucidar, de maneira didática, clara e objetiva, o problema enunciado. A partir 

desse estudo, a resolução do questionamento apresentado em torno do tema 

será apresentada.  

Para tanto, enunciamos as questões que serão examinadas neste 

trabalho:    

a. De que forma o sistema de recrutamento adotado na colônia desenvolveu 

o sentimento de nacionalidade no povo brasileiro? 

b. Entre as medidas tomadas por Dom João VI, quais foram as que 

contribuíram de forma mais efetiva para a formação do Exército no 

Brasil? 

c. Por que algumas províncias brasileiras não apoiaram a decisão de Dom 

Pedro I de libertar o Brasil do domínio português, desencadeando a    

Guerra de Independência?  

d. Quais as medidas adotadas por D. Pedro I que capacitaram o Exército a 

atuar na Independência e sua consolidação?   

e. O Brasil correu o risco de recolonização, ou ainda ter seu território   

desintegrado, como a América espanhola, se não fosse a intervenção 

militar? 

f.  Qual o envolvimento de militares do Exército no processo da 

Independência do Brasil, não como força armada, mas como camada 

social? 

  

1.4 JUSTIFICATIVA 
 

  É inegável que o perfeito entendimento de fatos históricos sempre será 

importante, pois é um exercício de reflexão histórica em que se pode determinar 
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quais condições existentes no passado estão no presente, servindo de subsídio 

para a tomada de decisões em qualquer campo que seja.  

 Além disso, essa pesquisa visa estar alinhada com as diretrizes do 

Comando do Exército, observadas na Portaria nº 1.507, de 15 de dezembro de 

2014, que trata sobre o Plano Estratégico do Exército (PEEx) 2016 – 2019, e que 

tem como visão de futuro que, até o ano de 2022, o Exército Brasileiro chegará 

a uma nova doutrina. Dentre os vários Objetivos Estratégicos do Exército (OEE), 

essa linha de pesquisa está alinhada com a ação estratégica nº 11.1.1 que visa 

“Incentivar a pesquisa sobre a História Militar e a exploração dos sítios 

históricos”. 

    

 

QUADRO 1 – Objetivo Estratégico do Exército nº 11. 
Fonte: Brasil (Portaria nº 1.507, de 15 de dezembro de 2014, p. 25). 

  

Além do PEEx citado, também podemos perceber a importância do estudo 

da história militar na Portaria nº 255 – EME, de 4 de julho de 2016 (BRASIL, 

2016, p. 1) que trata sobre a “Diretriz de Implantação do Projeto Raízes, Valores 

e Tradições (PRVT) no Âmbito do Comando do Exército Brasileiro” e que tem 

em um de seus objetivos “Fortalecer e disseminar os hábitos, atitudes e condutas 

tradicionalmente praticadas nos Estabelecimentos de Ensino do Exército de 

Caxias, voltados para o aprendizado da história da Força, o culto aos seus heróis 

e o desenvolvimento das virtudes castrenses, consolidados ao longo da 

carreira”. 

Nesse sentido, este trabalho tem importância ao estudar as medidas   

tomadas por Dom João VI, quando da transferência da corte portuguesa para o 

Brasil, tais como a criação da Academia Real Militar e de diversas leis que 

visavam  modernizar  o Exército Brasileiro, bem como também as tomadas pelo 
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imperador Dom Pedro I, reestruturando a força e também organizando uma tropa 

de reação eficiente, com o uso da milícia como exército de primeira linha. 

Também a contratação de experientes oficiais mercenários ingleses e franceses, 

principalmente para os postos do alto comando, foram fundamentais para 

enfrentar as forças contrárias à Independência do Brasil e as pretensões de 

recolonização por parte de Portugal. Fortalecido por essas medidas, foi decisivo   

o emprego do Exército Brasileiro na manutenção da Independência e da unidade 

territorial. Mesmo com todas as dificuldades de um exército recém-criado, foi 

eficiente para impedir que o Brasil se desmembrasse em pequenos países, tal 

qual aconteceu na América Espanhola, mesmo que esta tenha ocorrido em 

conjunturas políticas e administrativas diferentes.  

No decorrer do presente trabalho, será verificado que o Exército 

Brasileiro, durante sua formação oriunda das milícias, recrutada entre o povo 

brasileiro, desenvolveu-se como camada da sociedade e seus oficiais passaram 

a influenciar os principais acontecimentos do Império. Então, a partir dos 

resultados obtidos, será possível afirmar que a atuação do Exército Brasileiro foi 

decisiva em todo o processo da Independência e na sua manutenção, não só 

como força de reação, mas também como camada social importante e influente 

na sociedade brasileira. Pretende-se dessa forma apresentar uma obra que seja 

aceita no meio acadêmico, devido à importância da história, no sentido de que 

conhecendo o passado, pode-se encontrar soluções para melhor enfrentar as 

adversidades no futuro. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
  

A revisão de literatura busca expor o embasamento teórico da pesquisa, 

o entendimento de fatos históricos relevantes, neste caso, dentro do contexto do 

processo de Independência, com um olhar crítico e centrado ao que interessa ao 

presente trabalho. De forma a torná-la mais didática, será dividida em quatro 

tópicos, que serão explanados deste modo: a administração militar da colônia; o 

Exército colonial; a Independência do Brasil e a consolidação da Independência. 

 

2.1 A ADMINISTRAÇÃO MILITAR DA COLÔNIA 
  

Para um melhor entendimento sobre a participação do Exército na guerra 

da Independência, é necessário retornar a um período antecedente ao período 

imperial e analisar a origem da força terrestre, verificando como era o sistema 

de defesa do Brasil Colônia. Mesmo não sendo este o centro do estudo, se faz 

necessário esta pequena retrospectiva sobre como se deu a colonização do 

Brasil, sem a qual não seria possível a compreensão dos fatos que, mais adiante, 

se apresentarão na busca da resposta para este estudo. Este pensamento vai 

ao encontro do que é preconizado na obra “O Exército na História do Brasil”, de 

1998, segundo qual o Exército verdadeiramente nacional só foi organizado 

institucionalmente em 1824, mas que muitos historiadores interpretam que suas 

origens remontam aos primeiros séculos após o descobrimento, e que estão 

vinculados à chegada dos contingentes pioneiros das tropas lusitanas pagas, ou 

à criação das ordenanças, expressão militar do povo, ou ainda à formação de 

grupos de gente brasílica, que se armavam, sob o comando de portugueses, 

contra corsários ou conquistadores, para defesa da terra, a que já denominavam 

Pátria (BRASIL, 1998).   

O processo de formação dos Estados Nacionais na Europa Moderna 

desencadeou uma série de transformações as quais traçaram os novos rumos 

do além mar. Para um melhor entendimento dos fatos, foram exploradas ideias 

de alguns pensadores sobre a importância do exército na formação do estado, 

observando que se condiciona a formação de um Estado moderno com o 

desenvolvimento de um aparelho burocrático, militar e fiscal: 
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Costuma considerar-se o Estado territorial moderno como uma 
entidade que, a partir do séc. XVI, foi desenvolvendo um aparelho 
burocrático, militar e fiscal, capaz de exercer um controle  crescente 
sobre indivíduos e territórios e de chegar a criar novas formas de 
ordenação social. Muitos contemporâneos estavam plenamente 
conscientes de tal facto (PUJOL, 1991, p. 120). 

 

Sobre os aspectos da guerra e seu reflexo na sociedade, considerando 

então que o aparelho militar necessário para a consolidação de um Estado 

moderno tem um grande custo para a sociedade, Pujol (1991) diz que: 

  
A guerra e seus custos cada vez mais elevados, constituíam o pano de 
fundo de qualquer aspecto da política. A maquinaria bélica e a guerra 
propriamente dita, faziam sentir o seu peso sobre o conjunto da 
sociedade, e não só pelas exigências fiscais, mas também através de 
uma lenta militarização dos valores sociais (PUJOL, 1991, p.123). 
 
  

Ainda de acordo com Pujol (1991), a  pretensão dos monarcas  era o 

fortalecimento de suas dinastias,  e com isso tinham a preocupação de imporem 

o “princípio de autoridade sobre os seus súditos considerados pouco obedientes 

e pouco cumpridores de suas obrigações, especialmente em matéria fiscal e na 

reputação na cena internacional” (PUJOL, 1991, p. 124), sendo  tal pretensão 

considerada impossível sem um exército vitorioso e temível.  

Dessa forma, é possível compreender que o modelo implantado na 

Colônia foi a maneira encontrada por Portugal para manter um exército 

disponível, sem os pesados custos decorrentes de um exército permanente. Nas 

palavras de Sodré (1968): 

                                                                                                    
(...) A metrópole não teve, entretanto, em tempo algum, recursos para 
estabelecer na colônia numerosas tropas de linha. As milícias servem 
como solução para o problema, nelas é que a Coroa exercerá o seu 
esforço e, com isso, definirá a sua posição. Onde se torna necessário, 
para a preservação da ordem interna, isto é, para a preservação de   
seus interesses, para assegurar o seu domínio, a Milícia vai adquirir 
grandes proporções (SODRÉ, 1968, p. 49). 

 

Mello (2009) diz que os vínculos políticos entre Metrópole e Colônia eram 

baseados em uma lógica contratual, e que as negociações e trocas 

realimentavam continuamente um pacto entre forças complementares, sendo 

essas naturalmente assimétricas em razão da hierarquia. Essa rede de relações 

e negociações que sustentavam o vínculo entre metrópole e colônia era 
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determinada “por regras e princípios de uma sociedade estamental, com valores 

que regulavam o interesse de ambas as partes, inclusive na busca de um 

consenso” (MELLO, 2009, p. 12), e é nessa perspectiva que deve-se 

compreender, conforme será visto mais adiante, a inserção dos Corpos de 

Ordenanças e de Auxiliares no contexto da sociedade colonial. 

Ainda nesse sentido, a mesma historiadora defende a ideia de pacto como 

resultado político das negociações geradas pelo jogo de interesse entre dois 

poderes: 

  

(...) o poder central metropolitano e o das elites coloniais, que em nosso 
caso era formado por homens a que se destinavam os postos de 
comando dos Corpos Auxiliares e de Ordenanças. Partimos do 
pressuposto de que esses Corpos militares tiveram um papel 
fundamental na dinâmica da sociedade e na relação dessa com a 
Metrópole; em nossa análise, tais corpos militares são vistos como 
centro de poder local ou periférico, constituindo-se em canais que 
efetivavam a interlocução tanto de encontro e colaboração entre o 
centro metropolitano e as comunidades locais, quanto de negociação 
de conflito  e divergências, inevitáveis na densa rede de relações entre 
diferentes tipos  de  poder (MELLO, 2009, p. 12).   

 

Dessa maneira, pode-se então dizer que a guerra influenciou a relação 

entre a metrópole e a colônia. Nas palavras de Maria Fernando Bicalho:   

 
A guerra pode ser considerada uma das chaves explicativas da relação 
entre Colônia e Metrópole, fundamentando toda a lógica do sistema 
colonial, visto ter marcado uma das modalidades de exercício de poder 
e controle dos homens pelo Estado: a arregimentação e a militarização 
da população colonial (BICALHO, 2003, p. 334). 

          
  

Para Costa (2006), como estratégia, o Estado português usou a 

militarização para tornar possível a governança na colônia, transmitindo-lhe o 

mesmo caráter militar que este sempre procurou instituir no reino, adotando 

assim também na América Portuguesa este sistema desde o princípio da 

colonização. Silva (2001, p. 71) ainda ressalta que “junto com os poderes sobre 

o novo território, a Coroa entrega também os deveres para sua defesa. (...) E é 

assim que cada colono se torna um homem de guerra em potencial”. Nesta 

política de colonização, nas palavras de Maria Fernando Bicalho:  

                                                                                 

O aspecto militar sempre esteve presente na política colonizadora, em 
que a preocupação com a defesa e conservação dos domínios 
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ultramarinos  era fator primordial no seio das questões administrativas, 
sendo isso feito tanto pela militarização dos colonos naturais e reinóis 
quanto pelo reforço da obediência dos súditos a autoridade de seus 
governantes, representantes da soberania real no além-mar (BICALHO, 
2003, p.332).  

 

Para Silva (2001), no sistema adotado pela Coroa para a colonização, a 

linha entre civis e militares inexiste: 

 

Durante o século XVI, com o poder civil e militar nas mãos dos capitães 
donatários, a linha entre civis e militares inexiste. A Coroa dá a cada 
donatário o título de comandante, colocando às suas ordens os 
colonos, além de programar a defesa do território baseando-a tão 
somente nesses colonos armados. Assim, o projeto defensivo 
planejado para as capitanias é obrigar por lei que cada colono do Novo 
Mundo tenha armas, e que se ponha sob o comando do donatário para 
usá-las. Da mesma forma que ocupar e povoar o Brasil nada custa à 
Coroa, conquistar e defender também não. E é essa política que faz 
com que o investimento inicial dos colonos na produção do açúcar 
inclua também o preço da manutenção de armamentos, fazendo com 
que, desde princípio, o povoamento do território americano assuma um 
caráter militar (SILVA, 2001, p. 59). 
 

Sobre a colonização portuguesa, Vianna (1948) observa que as margens 

do Atlântico-Norte uniram-se numa federação as treze colônias inglesas, as 

quais serviram de base para as outras trinta e cinco que a elas se somaram mais 

tarde. Sobre a colonização portuguesa, diz que as margens do Atlântico-Sul 

consolidaram-se em um só Império os quatro núcleos da expansão lusa. Que 

nesta rápida síntese da formação americana, é fácil perceber o valor da 

contribuição portuguesa, da qual o Brasil é único herdeiro. Em seguida, o 

historiador conclui: 

 

O valor da contribuição de Portugal à formação americana é verificado 
através dos resultados que apresentaram os seus processos de 
colonização. A maior e a mais homogênea das nações do continente é 
a sua obra de três séculos, realizada com o vencimento de dificuldades 
inumeráveis. Posto em comparação com o grupo de países 
colonizados pela Espanha e com os dois grupos de colônias que foram 
o ponto de partida para a formação dos Estados Unidos - o Brasil nada 
lhes fica a dever como nacionalidade perfeitamente constituída, 
material e espiritualmente preparada para a incorporação à civilização 
ocidental. Deve isto ao sistema colonial que lhe proporcionou Portugal, 
essencialmente construtivo em quase todas as suas diretrizes 
(VIANNA, 1948, p.14). 
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Esta  afirmação do historiador, no que se refere à América portuguesa, 

coloca em dúvida como um reino de tão pequena dimensão territorial, população 

reduzida, com parcos recursos, sem os meios e as tecnologias atuais, envolvido 

em outras colônias na África e na Ásia, conseguiu não só colonizar o território 

brasileiro conquistado, mas manter e ainda expandir consideravelmente sua 

área geográfica, chegando a este Brasil com as fronteiras de hoje, um  país de 

dimensões continentais, quinto maior do mundo. Além desta extensão já ter 

criado uma enorme dificuldade, pela distância e pelas especificidades de cada 

região, somam-se ainda a todos estes óbices citados anteriormente a cobiça 

estrangeira de piratas e de países que insistiam em se apossar das riquezas aqui 

existentes, além do conflito com os índios que aqui viviam, já que muitos deles 

não se submeteram  ao domínio  português, guerreando contra os colonizadores.  

Também sobre a estrutura militar da qual Portugal se valeu para efetivar 

a conquista de suas colônias, Faoro (2001) escreve que: 

 
A conquista da África e da Ásia, a começar por Ceuta, foi empresa 
militar, sem que o reino organizasse exército permanente ou sequer 
regular. As companhias e as pequenas unidades se formavam e se 
desfaziam de acordo com as necessidades transitórias da ação 
armada. Os homens disponíveis e vinculados à obra sofriam inscrição 
em livros próprios — a matrícula —, com a retribuição paga de forma 
não uniforme. O soldo (o quartel quando pago de quatro em quatro 
meses), o mantimento e o ordenado asseguravam as relações com o 
tesouro e daí com a Coroa, afirmando o caráter público da estrutura 
militar (FAORO, 2001, p. 188). 
  

Ainda sobre esse sistema que imperava em Portugal na época, para 

Faoro (2001), explica a estrutura da organização militar do reino, tal como se 

prolongou na América. Diz que esta é a origem do Exército Português, com o 

serviço de ordenança ou de milícias. E diz também sobre o uso das Forças 

Armadas por Portugal para consolidar a conquista: 

    

A terra se consolida nas mãos do português por via das forças armadas 
– é a conquista. Mas a terra se torna interiormente portuguesa também 
mercê da integração no quadro das funções e das conquistas militares 
– é o prolongamento da metrópole na colônia (FAORO, 2001, p. 223). 
 

Faoro (2001) é categórico ao afirmar sobre a organização militar ter sido 

elemento decisivo para consolidar o território então descoberto como 

efetivamente pertencente à Coroa portuguesa, e que de fato foi essa estrutura 
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de governo que atentou para o cumprimento da ordem e disciplina, e que auxiliou 

diretamente na garantia da cobrança de tributos e dos privilégios reais na 

Colônia, ao dizer que  “a organização militar constitui a espinha dorsal da colônia, 

elemento de ordem e disciplina, auxiliar na garantia da cobrança dos  tributos e 

dos privilégios reais” (FAORO, 2001, p. 233).  

Desde o início da colonização do Brasil, conforme será visto adiante, a 

legislação portuguesa colocou a questão militar como uma de suas prioridades. 

O povoamento da terra, bem como as atividades produtivas, era respaldado por 

um adequado aparato bélico que tinha como objetivo principal assegurar a 

exclusividade da coroa portuguesa no controle de seus negócios ultramarinos.  

À época de vigência das feitorias (1500-1530), percebe-se a  preocupação 

que a Coroa portuguesa tinha de salvaguardar a nova possessão colonial, a 

partir do envio de expedições conhecidas como guarda-costas, que tinham a 

finalidade de policiar e punir o contrabando realizado por piratas estrangeiros 

que cooptavam os índios. 

 

Ao que parece, fundaram-se feitorias em Pernambuco (1502) e Porto 
Seguro (1503), protegidas por pequenas fortalezas. Outros núcleos 
isolados surgiram porventura em São Vicente (1508) e na Baía de 
Todos os Santos (1509). A fama do interesse econômico do Brasil 
atraiu grande número de concorrentes. Navios clandestinos espanhóis 
e franceses começaram a tomar parte no proveitoso tráfico. Como 
acontecera cem anos atrás na Madeira, a Coroa portuguesa decidiu 
intervir, fomentando a colonização e ajudando a defender a nova 
colônia (MARQUES, 1977, p. 220).  

 

De fato, no estabelecimento das feitorias destinadas à exploração de 

produtos da colônia, podemos observar o modelo em que a estrutura militar é 

usada para garantir o perfeito funcionamento, e que irá se reproduzir em grande 

escala mais adiante. Marchant (1943) define sobre o funcionamento deste 

entreposto comercial: 

 

A feitoria era uma unidade econômica que por ser as vezes situada em 
território de povos hostis, frequentemente revestiu-se de importância 
política. A defesa da feitoria contra os indígenas ou os traficantes rivais, 
fossem estes quais fossem, estava a cargo de um soldado real que às 
vezes usava suas tropas para convencer os régulos que relutassem 
em comerciar com o feitor português (MARCHANT, 1943, p. 23). 
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Quanto à defesa da Colônia, pelo relato de João Capistrano de Abreu, em 

Capítulos de História Colonial, podemos avaliar a severidade da reação do 

governo português à pirataria na costa brasileira: 

  
Uma armada de guarda-costa veio em 1527 ao Brasil comandada por 
Cristóvão Jaques, que já estivera antes na terra e deixara uma feitoria 
junto a Itamaracá, de volta de uma expedição ao Prata. Desde 
Pernambuco até a Bahia e talvez Rio de Janeiro, Cristóvão Jaques deu 
caça aos entrelopos; segundo testemunhos interessados, não 
conhecia limites sua selvageria, não lhe bastava a morte simples, 
precisava de torturas e entregava os prisioneiros aos antropófagos 
para os devorarem. Mesmo assim ainda levou trezentos prisioneiros 
para o Reino (ABREU, 1907, p. 42). 

  

Segundo Marques (1977), a coroa portuguesa desde 1516 resolveu 

enviar, todos os anos, uma armada sob a chefia de um capitão ou governador, 

para defender a costa brasileira. Vários navios estrangeiros foram capturados e 

outros afugentados do tráfico, e as poucas feitorias existentes tornaram-se 

pontos de apoio autênticos de colonização. Organizadas segundo o sistema 

português, melhor protegidas para defesa, essas feitorias foram elevadas à 

condição de capitanias, com capitães nomeados pela Coroa por certo período 

de tempo. No final da década de 1520, os franceses começaram ativamente a 

percorrer as costas brasileiras, capturando quantos navios podiam, e as 

armadas portuguesas de defesa já não bastavam para proteção eficaz. As 

pequenas e espalhadas capitanias só possuíam meios de defesa local e não 

podiam impedir qualquer desembarque estrangeiro em larga escala, seguido por 

ocupação permanente.  

O governo português preparou um plano para a ocupação sistemática do 

Brasil, enviando o nobre Martim Afonso de Sousa, como capitão e governador, 

com plenos poderes para cumprir uma tríplice missão: defesa costeira contra os 

franceses, determinação dos limites exatos do Brasil e a superintendência de 

uma colonização permanente de norte a sul ao longo da costa. Para este fim, a 

Coroa dividira o Brasil em quinze capitanias, onde cada lote era concedido a um 

capitão-donatário, cujos poderes se mostravam semelhantes aos capitães da 

Madeira, Açores e Cabo Verde (MARQUES, 1977).  
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  FIGURA 3 – Capitanias hereditárias no Brasil. 
   Fonte: Wikipedia (2012). 

 

No texto a seguir, constata-se a composição belicosa da esquadra de 

Martim Afonso de Souza, que partiu para o Brasil com a missão de povoar e 

defender a colônia: 

 

No dia 3 de dezembro de 1530, Martim Afonso partiu de Lisboa na sua 
armada composta de duas náus, um galeão e duas caravelas. Esta 
frota era - no dizer eloquente de Carlos Malheiro Dias - "um mixto de 
esquadra de guerra e de transporte: expedição guerreira e 
colonizadora. Viajavam nela os elementos essenciais ao improviso de 
uma civilização rudimentar. Com os arcabuzeiros e besteiros 
transportava também agricultores. Levava ferramentas e sementes, 
mecânicos e letrados (NORTON, 1940, p. 27). 
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 Em 1531, Martim Afonso de Souza fundou São Vicente, cidade mais 

antiga do Brasil e que, segundo Muxfeldt e Giorgis (2019), pode-se considerar 

que tenha surgido aí a primeira organização militar do Brasil, conforme o relato: 

 

Em face dos ataques indígenas os colonos passaram a adotar uma 
organização permanente de defesa. Em São Vicente as autoridades 
foram obrigadas a tomar, de acordo com o povo, atitudes e disposições 
definitivas. Em 1542, a Câmara de São Vicente aprovou um “Termo” 
para organizar uma milícia formada pelos colonos e índios amigos. 
Obrigavam-se igualmente os colonos domiciliados nos campos a 
incorporar-se aos vicentinos nos serviços das armas, para o que foram 
recenseados. Era um esboço do serviço militar obrigatório. Os 
belicosos tupiniquins, amigos dos portugueses, concorreram com 
elevado número de guerreiros. Foram calculados “para mais de 2 mil 
arcos” (MUXFELDT; GIORGIS, 2019, p. 26). 

 

A doação de capitania mais antiga conhecida se refere à de Pernambuco, 

dada a Duarte Coelho em 10 de março de 1534, considerada como data de 

criação do cargo. Através da  carta de doação da capitania, o rei concedia a terra 

aos capitães, que gozariam também do título de governador, e no foral se fixava 

os foros, tributos e coisas que haviam de dar ao  rei e ao capitão-mor, conforme 

trecho do Diário de Navegação que foi à terra do Brasil - em 1530 - sob a 

capitania-mor de Martim Affonso de Souza, onde diz:   

 

(...) os moradores e povoadores e povo da dita capitanya seraõ 
obrigados em tempo de guerra de servir nella com o capitam se lhe 
necessário notefico asy ao capitam da dita capitanyia que ora he ao 
diante for e ao meu feitor almoxarife e oficiaes della e aos Juyzes e 
Justiças da dita capitanya e a todas as outras Justiças e oficiaes de 
meus Reynos e senhorios asy da Justiça com o da fazenda e mando a 
todos em Jerall e a cada hum em especial que cumpraõ 
(VARNHAGEN, 1839, p. 129-130). 
 

 

De acordo com Marques (1977), a falência de muitas capitanias, os 

crescentes ataques de corsários e a experiência de outras possessões 

portuguesas levaram à criação do governo geral, com a nomeação de Tomé de 

Sousa para o primeiro ocupante deste cargo. Este deveria construir a nova 

capital, preparar a defesa da colônia e promover sua povoação. Com o primeiro 

governador, o respaldo de um documento eminentemente militar, o Regimento 

de Tomé de Souza, expedido em 17 de dezembro de 1548, ao tratar sobre a 

defesa da Capitania, compelia a todo morador, de forma proporcional à sua 
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condição social e pecuniária, a possuir armas, apetrechos de guerra e, por 

conseguinte, atuar na defesa da colônia: 

 

Para a segurança da terra ordenara elrei que cada donatário tivesse 
em sua capitania , com a pólvora necessária, pelo menos dois falcões, 
seis berços, seis meios-berços, vinte arcabuzes ou espingardas, vinte 
bestas, outras vinte lanças ou chuços, quarenta espadas e outros 
tantos gibões darmas, dalgodão, dos que se usavam. Aos senhores de 
engenhos e fazendas obrigava a quatro lerços de espingardas, vinte 
espadas, dez lanças ou chuços, vinte dos ditos gibões; e a todos os 
outros moradores ao menos a alguma arma; devendo os que a não 
tivessem tratar de have-la dentro de um anno. Ao provedor mór 
competia o fazer este exame, eo comminaras penas em caso de falta. 
Tal foi o começo da milicia regular de segunda linha no Brazil 
(VARNHAGEN, 1854, p. 235). 
 

 
  FIGURA 4 - Tomé de Sousa desembarcando na Bahia em 1549. 

Fonte: Imagens Históricas (2010).  

 

Anexo ao mesmo regimento, havia uma Carta Régia que continha 

determinações referentes ainda à defesa e construção da povoação que viria a 

ser a capital, e demais providências referentes à administração:  

 

Vendo em quanto cumpre ao serviço de Deus e meu conservar e 
enobrecer as capitanias e povoações que tenho nas minhas terras do 
Brazil, ordenei ora de mandar fazer uma fortaleza e uma povoação 
grande e forte na Bahia de Todos os Santos, por ser para isso o mais 
conveniente logar que ha nas terras do Brazil, para dahi se dar favor e 
ajuda ás outras povoações. e se ministrar justiça, e prover nas cousas 
que cumprem a meu serviço, e aos negócios da minha fazenda, e ao 
bem das partes (VARNHAGEN, 1854, p. 230). 
 

            Desde a implantação do sistema das capitanias hereditárias (1534) e 

depois, com o fracasso dessas, a implantação do Governo-Geral (1549), 

buscava a Coroa portuguesa aumentar o nível de intervenção na administração 
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da capitania. Percebe-se isto no exame dos documentos que concediam  

poderes  administrativos e militares aos capitães-donatários, a carta de doação,   

o foral e o Regimento de Tomé de Sousa, a preocupação com a defesa da 

Capitania fica evidente, e tais documentos mostram que as obrigações de servir 

militarmente continuavam tendo forte relevância para os moradores das 

capitanias. Verifica-se, ao longo de todo o período colonial, como é pródiga a 

alusão feita pelos documentos legislativos (regimentos, provisões, cartas régias, 

etc.) ao serviço das armas. Entende-se que, em todos os pontos não 

especificados nas doações e forais, estavam vigentes para o Brasil as leis gerais 

do reino, as Ordenações Manuelinas9.  

          Segundo Machado (1980), o início da organização militar na colônia, 

vulnerável pela precariedade dos recursos humanos e materiais, sobretudo 

militares, data da chegada de Tomé de Souza com um contingente de seiscentos 

voluntários. Embora nesse período houve formação das milícias, manifestação 

embrionária do primeiro exército da colônia, consigna-se a presença anterior de 

milícias, organizadas pelos donatários, segundo disposições das cartas e forais 

de doação.   

Ao determinar a feitura na Baía de Todos os Santos de uma fortaleza e 

povoação grande e forte em um lugar conveniente para daí se dar favor e ajuda 

às outras povoações, estabelece a base da política de colaboração 

intercapitanias que marcaria toda a fase colonial. As forças provenientes de 

Portugal nunca serão capazes de, por si só, suprirem as necessidades militares 

demandadas no vasto território do Brasil, sendo necessária a composição de 

forças locais que, inclusive, possuíssem a capacidade de se mobilizarem para 

os pontos de demasiada tensão. Para Faoro (2001), estes dois documentos 

determinam as linhas-mestras do sistema militar que haveria de imperar na 

colônia. 

Mais adiante, na mesma obra, Faoro (2001) reafirma a importância da 

linha estabelecida nestes documentos para o sistema a ser implantado na 

América portuguesa:  

 

 

9 As Ordenações Manuelinas, ou Código Manuelino, são três diferentes sistemas de preceitos 

jurídicos que compilaram a totalidade da legislação portuguesa, de 1512 a 1603. 



41 

  

  

O foral de Duarte Coelho (24 de setembro de 1534) e o Regimento de 
Tomé de Sousa (17 de dezembro de 1548) fixam as linhas do sistema 
militar que haveria de imperar na colônia. Nos dois documentos os 
moradores e povoadores sofrem a obrigação de servir em tempo de 
guerra, militarmente. O primeiro governador-geral recebe, pronto e 
articulado, um plano de defesa e de combate, com a circunstância, ao 
tempo nova, de basear-se em forças profissionais, os seiscentos 
soldados (...). Havia, na sede do governo, uma fortaleza, que 
começaria de um valo, madeira ou taipal. De outro lado, reforçando a 
militarização dos moradores um duplo sistema proveria a defesa: a) os 
engenhos de açúcar teriam "cada um em sua terra uma torre ou casa 
forte da feição e grandura que lhe declarardes nas cartas, e será a que 
vos parecer, segundo o lugar em que estiverem, que bastarem para 
segurança do dito engenho e povoadores de seu limite"; b) para apoio 
das fortalezas e povoações, os capitães das capitanias, os senhores 
de engenho e os moradores deveriam estar munidos de artilharia e 
armas ofensivas e defensivas. A estrutura estava lançada, por três 
séculos: as fortalezas, guarnecidas de soldados profissionais, e as 
tropas territoriais, as companhias de ordenança, mais tarde 
confundidas e, afinal, discriminadas das milícias. As duas vertentes da 
força armada têm aí seu ponto de institucionalização na colônia, 
perdidas as origens em Portugal. O ramo burocrático (primeira linha, 
regular) e o ramo territorial (segunda linha, auxiliar) comunicavam-se, 
com transferências de uma carreira a outra. Separam-se pelo espírito 
e pela fidelidade a causas opostas, no curso dos anos, a partir do último 
século colonial (FAORO, 2001, p. 224). 

 

Enquanto as capitanias dos donatários se filiavam às capitanias 

hereditárias instaladas nas Ilhas do Atlântico, o cargo de Tomé de Souza 

assemelhava-se ao dos capitães das fortalezas da África. A competência tão 

dilatada acrescentara, nas esferas militar e naval, atribuições relacionadas com 

a guerra aos índios e a guerra marítima, a caça aos piratas, a construção de 

navios, poderes, enfim, mais próprios de um capitão-mor de armada (KAHN, 

1972). 

Também a principal base formal do novo governo, o regimento do 

governador geral que chegou a se equiparar à constituição de estado fora frágil 

em comparação com os alicerces sobre os quais se alevantaram as capitanias. 

O exame paralelo do regimento e do foral demonstra-o. Enquanto o foral 

determinava: "os moradores e povoadores e povo da dita capitanya seraõ 

obrigados em tempo de guerra de servir nella com o capitam", o regimento 

ordenava: "praticareis com ele e com quaesquer outras pesoas que nisso bem 

entendão a maneira que se teraa pera os ditos jemtios serem lançados da dita 

terra” (KAHN, 1972, p. 108). 

Segundo Muxfeldt e Giorgis (2019), Tomé de Souza  comandava as forças 

da colônia e, do ponto de vista militar, as medidas tomadas por ele  
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estabeleceram  o conceito de um alto-comando militar no Brasil, aumentaram a 

força defensiva da colônia e acabaram  com o isolamento dos núcleos de 

colonização na costa, na medida que: 

  

De acordo com o Regimento de 1548, organizava-se a defesa territorial 
dando-se melhor estrutura às milícias já existentes em cada capitania 
e buscava-se fortificar as sedes dos engenhos com a construção de 
torres ou casas-fortes. E surgiram os primeiros serviços - o de 
suprimento bélico e o de engenharia (MUXFELDT; GIORGIS, 2019, p. 
27). 

 

Com a promulgação da Lei das Armas10 (1559), as Companhias de 

Ordenanças11 (1570) e da Provisão das Ordenanças12 (1574), com validade para 

Portugal e seus domínios, promoveu-se uma maior sistematização da política 

defensiva da Coroa. 

  

 

 FIGURA 5 - Desenho da formação em coluna proposta pelo estrategista militar e escritor 
francês Jean-Charles. 
 Fonte: Memória da Administração Pública Brasileira (2016). 
 
 
  

 
10 A Lei das Armas foi, basicamente, a tentativa de D. Sebastião de uma primeira ordenação das 

capacidades militares do reino, em número e qualidade de homens e armas, impondo a todos 
os homens com idades compreendidas entre os vinte e os sessenta e cinco anos a 
obrigatoriedade do uso de armas e de cavalos. 

11 As Companhias de Ordenanças foram criadas pelo regimento de 10 de dezembro de 1570 e 
constituíam-se como forças militares do Reino e colônias portuguesas, compostas por 
moradores locais e encarregadas da manutenção da ordem interna (SALGADO, 1985, p. 97). 

12 A Provisão das Ordenanças de 10 de maio de 1574 determinou algumas mudanças na 
organização das ordenanças, com a justificativa de que as medidas implantadas anteriormente 
oprimiam o povo. 
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2.1.1 A União Ibérica e as invasões estrangeiras 
 

A presente seção foi encerrada com a referência deste período, que se 

inicia em 1580, com a União Ibérica, quando Filipe de Habsburgo, rei espanhol, 

ficou conhecido como o rei mais poderoso do século XVI, passando a reinar 

também nos domínios coloniais portugueses, respaldado em questões 

dinásticas. Neste período, o governo de Portugal foi delegado a um vice-rei 

espanhol, mas os portugueses resguardaram prerrogativas em relação às suas 

colônias, acordado no Juramento de Tomar13 (1581). Sobre a colônia, vetava 

aos espanhóis a possibilidade de intromissão nos negócios portugueses com 

suas possessões de além-mar, preservando a sua independência legal e 

administrativa, mantendo a política do exclusivo colonial em relação ao Brasil.  

Os reflexos da União Ibérica foram sentidos no Brasil, sobretudo pelos 

sucessivos ataques sofridos ao longo de sua costa litorânea, pelos inimigos 

herdados da Espanha: Holanda, Inglaterra e França. Foi um período difícil para 

o Brasil, com invasões estrangeiras, em que o povo teve que pegar em armas 

para preservar a integridade territorial.  

Encerramos com as palavras do historiador Loreto (1946), que referindo-

se à atuação das forças luso-brasileiras, diz: 

  

Era a força embrionária. No determinismo histórico de sua função, 
garantidora da unidade nacional, ascendia em poderio e, três raças se 
fundiam, lentamente, numa luta tenaz, heroica, contra franceses, 
espanhóis e holandês, no norte, no centro e no sul da terra que lhes 
cabia defender, a todo transe (LORETO, 1946, p.13). 

 

2.1.2 A Batalha dos Guararapes: a gênese do Exército Brasileiro 
 

Brasil (1972) aponta as Batalhas dos Guararapes como as nascentes do 

Exército Brasileiro, nos seguintes termos: 

 
Para ser contada a história do nosso exército, é preciso distinguir os 
fatores que o compuseram, alicerçando, paulatinamente, as vigas 
mestras, que formam a estrutura vigente. Não seria bastante o ato de 

 
13 O Juramento de Tomar previa que o rei espanhol assumia compromissos com o povo 

português, como a manutenção da exclusividade de navios portugueses no comércio colonial 
e a permanência de funcionários portugueses na administração, além de vetar aos espanhóis 
a possibilidade de intromissão nos negócios portugueses com suas possessões de além-mar. 
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um governante para criar uma força militar, efetivamente 
representativa, porquanto, nela, é imperativa a presença dos 
componentes da própria nacionalidade. Poder-se-ia organizar uma 
legião estrangeira, ou convocarem-se mercenários a soldo. Nunca, 
porém, estruturar-se um exército, através de suas vinculações com o 
povo de onde emana. Por isso, é difícil procurar uma origem do 
exército, sem que nossa pesquisa se aprofunde nos pródromos da 
história da nação brasileira, onde o fator fundamental se apoia no 
homem brasileiro, nascido na terra que ama como filho, e de cuja 
história é o dínamo propulsor. É, pois, no segundo século de existência 
do Brasil, nas cruentas batalhas dos Guararapes, quando já podemos 
sentir o nosso compatriota que, embora vinculado a uma força lusitana, 
não está a soldo de Portugal, mas representando os anseios da raça 
nascente: a sua. Daí até a nossa efetiva independência, o exército 
brasileiro será esse entremeado de brasileiros e portugueses, os 
últimos, ensinando aos primeiros, a difícil arte das armas, e estes aos 
lusitanos, dando demonstrações de amor pela terra dadivosa, talhada 
pela Providência para crisol de raças e dos ideais democráticos. À 
natureza brasileira se deve o papel catalisador desses homens, 
moldando-os a sua feição, com os resultados benéficos, sentidos hoje 
(BRASIL, 1972, p. 323-324). 

 

 

Segundo Loreto (1946), em 1648, os patriotas sitiaram os holandeses em 

Recife, quando o comandante das tropas holandesas recebendo reforços 

resolve romper o cerco. Por sua vez, o general Barreto de Menezes, comandante 

luso-brasileiro, recolhe todos os destacamentos que operavam dispersos e se 

prepara para o enfrentamento. Mudara o curso da guerra, deixando de ser ações 

isoladas de guerrilha, sem unidade de comando e um plano de direção, e a 

operação passa a ter um comando único e um plano previamente concebido em 

campo de batalha. Os holandeses anteciparam-se aos lusos e traçaram um 

plano de operações, o qual se resumiu em romper o sítio e marchar para o sul 

com o objetivo de conquistar o sul do estado, Alagoas e Bahia. O comandante 

brasileiro, pressentindo o plano de manobra inimigo, preparou uma armadilha, 

optando pela defesa estratégica.   

  

 

        FIGURA 6 - A Batalha dos Guararapes.  
        Fonte: Wikipedia (2020).  
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Segundo Bento (2004), os holandeses tinham um efetivo de 6.300 

homens, de acordo com o relatório de Barreto de Menezes, comandados pelo 

general Van Schkoppe, distribuídos por 9 regimentos, ao qual somam-se 300 

índios tapuias combatentes, artilharia, marinheiros e muitos índios encarregados 

do transporte da logística, enquanto os luso-brasileiros, comandados pelo 

General Barreto de Menezes,  contavam com um efetivo muito menor, de 

aproximadamente 2.500 combatentes, divididos em quatro terços, comandados 

pelos mestres de campo Fernandes Vieira e Vital de Negreiros, e os Capitães 

Felipe Camarão e Henrique Dias. 

  

2.1.2.1 Tática do Combate 

 

De acordo com Loreto (1946), tendo a certeza da vitória pela enorme 

superioridade numérica, o famoso chefe holandês deixou de tomar medidas 

elementares relativas ao inimigo e à sua própria segurança: não fez 

reconhecimentos para se inteirar da situação e das intenções de manobras do 

adversário, descuidou-se da frente e do seu flanco direito. Tal procedimento 

torna-o em última análise o responsável pela derrota de seu exército tão 

numericamente superior. Entretanto, quanto ao que se refere sobre os patriotas, 

Muxfeldt e Giorgis (2019) afirmam que:    

 

Do lado luso-brasileiro, prevaleceu uma estratégia bem definida. 1º) a 
decisão de que era preciso travar batalha. Em face disto, a marcha 
para os Guararapes assim que chegou ao Arraial a notícia do 
movimento inimigo para aquela região. 2º) a percepção de que a vitória 
dependeria de um judicioso aproveitamento do terreno da batalha e da 
escolha do momento oportuno para o combate. Em face disto, a 
ocupação de posições ao sul e não ao norte dos montes, e somente 
atacar quando o inimigo estivesse mudando de atitude e formação. 3º) 
a manutenção das informações sobre os movimentos do adversário, o 
que possibilitou iniciar o ataque logo que as forças flamengas 
começaram a abandonar os montes. 4º) negar ao inimigo qualquer 
possibilidade deste se informar sobre o tipo de tropa, composição e 
efetivo patriota, bem como seus movimentos (MUXFELDT; GIORGIS, 
2019, p. 124). 

  

2.1.2.2 Princípios de Guerra 

  

 Ao contrário do renomado general holandês, o comandante patriota,  
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Barreto de Menezes, concentra a tropa para o combate decisivo no local 

adequado, lança reconhecimentos e patrulhas, e com base nas informações 

obtidas, conclui que o inimigo se deslocará na direção do desfiladeiro e, na 

impossibilidade disto, tentará atingir o boqueirão. Decide então traçar assim seu 

plano: ficar na defensiva, à espera do inimigo, para emboscá-lo no momento 

adequado. Sobre o movimento patriota, Muxfeldt e Giorgis (2019) dizem que:  

 

Concentração de meios no local decisivo; Manobra, colocando o 
exército em posição vantajosa frente ao dispositivo inimigo; Surpresa; 
Segurança, negando ao inimigo informações vitais para seu 
planejamento de como e onde se travaria a batalha; Planejamento 
centralizado; e Execução descentralizada, dando liberdade aos 
comandantes de terço para decidir a melhor maneira de cumprir as 
missões recebidas de Barreto de Menezes (MUXFELDT; GIORGIS, 
2019, p. 124).     

 

2.2 O EXÉRCITO COLONIAL 
 

2.2.1 O Exército na dinastia dos Bragança 
 

No texto abaixo, Hespanha (1998) faz uma referência ao longo período de 

guerras em que Portugal se envolveu após a restauração do trono:   

 

É à guerra que devemos recorrer, se queremos atentar na criação 
progressiva do aparelho militar. É a guerra que gera surtos legislativos 
e organizacionais entre 1640 e 1807. Não se trata de manter corpos 
sempre preparados a defender, mais do que a atacar, mas de os poder 
levantar face à ameaça exterior, a de Espanha, tradicionalmente o 
inimigo (HESPANHA, 1998, p. 176). 

 

De fato, o pós-Restauração da Independência de Portugal foi um período  

turbulento em que, além dos conflitos armados, contra os holandeses, com 

disputas espalhadas por quase todo o globo (Europa, África Ocidental, Brasil e 

Ásia), também se viu diretamente envolvido nas guerras europeias:  a Guerra de 

Restauração contra a Espanha (1640 - 1668); a Guerra de Sucessão de Espanha 

(1701 - 1715); a Guerra dos Sete anos (1756 - 1763) e a Guerra contra a França 

em 1807, que resultou na fuga da família real para o Brasil, fato que acabou 

precipitando o processo de Independência brasileiro. Para fazer frente aos 

poderosos exércitos europeus, Portugal se viu obrigado a buscar constantes 
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reestruturações em seu sistema militar, levando-o a criar de imediato um 

Conselho de Guerra, um Exército permanente e Tropas Auxiliares, além de 

modernizações que ocorreram ao longo desses anos. Tal situação trouxe 

também reflexos ao exército luso-brasileiro, conforme será visto durante o 

desenvolvimento deste capítulo.  

 

2.2.2 Criação do Conselho de Guerra (1640)   

   

A Guerra da Restauração foi o mais prolongado conflito militar da história 

portuguesa, perdurando durante quase três décadas (COSENTINO, 2012). 

Portugal tinha grandes dificuldades, pois "não dispunha  de sistema de 

fortificações nem de exército moderno, as próprias coudelarias tinham sido 

suprimidas por Madrid, faltavam chefes militares (em serviço na Catalunha ou na 

Flandres, e dos melhores)" (GODINHO, 1968, apud COSENTINO, 2012, p. 731). 

A respeito da precariedade do exército luso, é possível avaliar: 

 

A Restauração em 1640 surpreendeu Portugal numa situação de 
despreparo militar que só não resultou em consequências mais 
danosas graças a que, nos primeiros anos quarenta, Madri optou por 
sufocar a insurreição da Catalunha, que vulnerava seriamente sua 
fronteira com a França, adiando a tarefa de esmagar a secessão 
lusitana, estrategicamente menos ameaçadora (MELLO, 2007, p. 259). 

 

Conforme Cosentino (2012), dentro deste contexto da guerra da 

Restauração, para atender as questões militares, o Rei português criou o 

Conselho de Guerra, que "estabelecia uma estrutura unificada e permanente de 

comando" (HESPANHA, 2004, apud COSENTINO, 2012, p. 732) cujo 

funcionamento seguia o estilo colegiado, com cerimonial e hierarquia 

rigorosamente definidos. Ocupava-se do "despacho das consultas dirigidas ao 

rei, nas respostas às cartas dos generais, na nomeação dos oficiais e ministros 

militares e na apreciação das petições particulares" (HESPANHA, 2004, apud 

COSENTINO, 2012, p. 732). Afirma ainda Cosentino (2012) que o Conselho era 

responsável pela nomeação dos postos superiores e da organização, 

funcionamento e equipamento das tropas e da guerra e que tinha algumas 

funções estratégicas. Cabia a esse conselho: 
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dar parecer não só sobre a nomeação de todos os postos militares 
superiores – capitães-gerais, governadores de armas, capitães-mores 
das praças – mas ainda sobre os exércitos e armadas convencionais, 
e seu recrutamento, sobre a fábrica das naus, sobre a fortificação dos 
lugares (HESPANHA, 2004 apud COSENTINO, 2012, p. 732). 

 

2.2.3 A reestruturação militar em Portugal 
 

Segundo Costa (2006), dentro do contexto de medidas administrativas 

que foram tomadas por Portugal para reorganização das suas  tropas militares  

a fim de fazer frente à Guerra de Restauração em 1640, vai se reestruturando   

com a criação efetiva de um exército regular, permanente, a partir de 1641, 

formada  por terços, divididos em companhias, comandados por um mestre-de-

campo, constituindo-se no exército “profissional” português, única tropa paga 

pela Fazenda Real; e com a criação das Tropas Auxiliares, mais tarde 

denominadas de Milícias. Desta forma, o Exército lusitano reorganiza-se a partir 

de três tipos específicos de forças: as Tropas de 1ª Linha (Corpos Regulares), 

as Tropas de 2ª Linha (Corpos de Auxiliares ou Milícias), e as Tropas de 3ª Linha 

(Ordenanças ou Corpos Irregulares). Costa (2006) ainda estabelece que os 

Corpos de Auxiliares não recebiam soldo, e serviam de apoio às Tropas de 1ª 

Linha e, como estas, recebiam treinamento, eram armados, disciplinados e 

organizados em terços e companhias, sendo enquadradas em bases territoriais, 

junto à população civil. Podiam também substituí-la quando estivessem em 

missão fora do território. Esta força era composta por homens aptos para o 

serviço militar, mas que não ficavam ligados permanentemente à função militar 

como ocorre nas Tropas Regulares. E, complementando as duas primeiras 

forças, vinham os Corpos de Ordenanças, formados pela população masculina 

não recrutada pelas outras forças. Permaneciam na rotina normal de seus 

serviços, e eram somente mobilizados em situações excepcionais de 

perturbação da ordem pública. Ao contrário das outras forças, não possuíam 

treinamento militar, e também eram organizados em terços e subdivididos em 

companhias. 

As três tropas que formavam a estrutura militar lusa tinham como 

diferenças básicas os pontos do quadro abaixo:  
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Tipo de 
tropa 

Área de 
atuação 

Treinamento 
Militar 

Remuneração Comando 

1ª Linha 
Profissional 

Inimigo 
externo 

Profissional Sim Governo 
Central 

2ª Linha 
Milícia 

Capitania Básico Somente 
quando 

mobilizados 

 
Governador 

3ª Linha 
Ordenanças 

Sede   Não 
possuíam 

Não Câmara 
Local 

QUADRO 2 - Diferenças entre as tropas lusas. 
Fonte: O autor. 

 

2.2.4 A nova concepção do Soldado e da Guerra 
 

   Segundo Mello (2009), na segunda metade do século XVIII, os Corpos de 

Auxiliares e de Ordenanças assumiram um papel destacado na estrutura de uma 

nova ordem social. Surge uma nova concepção do Soldado e da guerra, e a 

administração pombalina coloca em prática as ideias contidas no livro “Cartas 

sobre a Educação da Mocidade”, de Ribeiro Sanches. Era a concepção mais   

ampla do papel das organizações militares, estendendo-a para o âmbito civil,   

indo ao encontro da busca do governo por uma  centralização do poder no rei,  

e que encontra na forma de disciplina militar, a subordinação e a obediência   

necessárias para diminuir a influência dos poderes  “locais” e subjugar o povo.  

Mello (2009) afirma ainda que Sanches, em sua obra, adverte sobre mudanças 

necessárias:     
  

A força, o ânimo ousado e a valentia já não são bastante para vencer, 
como quando fazíamos a guerra expulsando os mouros da pátria. A 
arte da guerra, hoje, é ciência fundada em princípios que se aprendem 
e devem aprender antes que se veja o inimigo, necessita de estudo, de 
aplicação, de atenção e reflexão (SANCHES, 1759, apud MELLO, 
2009, p. 82). 

 

Mello (2009) completa que o pensador critica os objetivos limitados e 

efêmeros da antiga administração militar, afirmando a necessidade de uma 

perspectiva mais ampla, e cita novamente o autor que em sua obra diz: 

 

A constituição da nossa monarquia, sendo só para guerrear e 
conquistar, era força que acabasse logo que uma paz durasse por 
oitenta ou cem anos; porque nenhuma lei nem educação da mocidade 
havia para se empregar neste tempo do descanso. Esta foi a causa por 
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que chegaram os vícios ao cume de toda a perversidade (SANCHES, 
1759 apud MELLO, 2009, p. 82). 

 

Assim, Mello (2009) constata que, adotada essa ideia, a segunda metade 

do século XVIII assiste a um alargamento da concepção da disciplina militar, que 

alcança também o âmbito civil. A Coroa portuguesa utilizou-se desta pedagogia 

militar para impor uma nova disciplina aos habitantes das colônias no ultramar, 

militarizando as colônias.   

  

2.2.5 A reestruturação militar na América portuguesa 
  

A Guerra dos Sete Anos14 (1756- 1763) foi um conflito protagonizado por 

Inglaterra e França, que se generalizou por toda a Europa, e os estados ibéricos 

se posicionaram em lados opostos. Ante a eminência de uma guerra, conforme 

Wehling e Wehling (2008), o governo pombalino tratou de reorganizar as forças 

terrestres, destacando-se a reforma do Exército Português executada pelo 

Conde de Schomberg - Lippe, a criação de auditorias de guerra e a atribuição de 

um papel mais relevante às milícias e as ordenanças para a defesa do território. 

Modernizou o exército substituindo os terços, que procediam do modelo 

espanhol de início do século XVI, pelos regimentos, de inspiração francesa, bem 

como atualizou as estruturas das fortificações, formas de seleção e de 

recrutamento, armamento e disciplina. 

Segundo Mello (2006), a disputa com a Espanha pelos territórios às 

margens do rio Uruguai demonstrou a precariedade de seu exército colonial, e 

uma série de medidas foram implementadas. A capital do Estado brasileiro foi 

transferida para o Rio de Janeiro, estrategicamente melhor posicionado para 

coordenar a defesa em relação a um possível embate na região Sul, além da 

proximidade da região aurífera mineira. Reiterou-se a necessidade de 

cooperação entre as capitanias, em especial São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. Com isso, São Paulo viria a “constituir um tampão defensivo entre a 

 
14 A Guerra dos Sete Anos foi uma série de conflitos internacionais que ocorreram entre 1756 e 

1763, durante o reinado de Luís XV, entre a França, a Monarquia de Habsburgo e seus aliados 
(Saxônia, Império Russo, Império Sueco e Espanha) de um lado, e a Inglaterra, Portugal, o 
Reino da Prússia e Reino de Hanôver de outro. 
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área hispano-americana e a região da mineração. Paralelamente, cobriria a 

defesa da Capital recém- transferida” (BELLOTTO, 1979, apud MELLO, 2006, p. 

269). Desta forma, em relação à organização militar, a intenção régia pode ser 

definida, em termos gerais, da seguinte forma:  

 

Não se tratava mais de organisar corpos militares locaes, com as suas 
leis próprias, como suecedia até então, sem a maior ligação entre si, 
sem um traço de união que traduzisse uma força de defesa geral de 
toda a Colônia, inspirada nos mesmos princípios e sob a mesma 
disciplina. Não se tratava mais de um sentimento de defeza local dos 
governos das capitanias, creando suas guarnições, debaixo das 
impressões do momento, como suecedia no Rio, Bahia, e 
Pernambuco. Tractava-se de organisar um exercito debaixo das 
mesmas leis, da mesma direcção, da mesma disciplina e que fosse a 
expressão do sentimento geral da defesa (FREIRE, 1914, p. 704). 

 

Segundo Cotta (2005), o sistema militar corporativo que colocava o 

funcionamento dos corpos militares sob a coordenação do vice-rei foi utilizado 

por Portugal para suprir a falta de recursos humanos e logísticos. Assim, a 

importância dos corpos militares sediados na América Portuguesa foi destaque 

nas instruções do Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 

Ultramarinos aos capitães-generais de Minas Gerais e São Paulo, que pontuou 

três princípios inalteráveis:  

 

(...) primeiro, que o pequeno continente de Portugal, tendo braços 
muitos extensos, muito distantes e muito separados uns dos outros, 
quais são seus domínios ultramarinos nas quatro partes do mundo, não 
pode ter meios, nem forças com que se defenda a si próprio, e acuda 
ao mesmo tempo a preservação e segurança de cada um deles; 
segundo, que nenhuma potência do universo por mais formidável que 
seja, pode, nem intentou até agora defender as suas colônias com as 
únicas forças do seu próprio continente; terceiro, que o único meio que 
até agora se tem descoberto, e praticado para ocorrer a sobredita 
impossibilidade foi o de fazer servir as mesmas colônias para a própria, 
e natural defesa delas: E na inteligência deste inalterável princípio, as 
principais forças que hão de defender o Brasil são as do mesmo Brasil 
(COTTA, 2005, p. 3-4). 

 

De acordo com Gomes (2009), ainda em função das disputas das coroas 

ibéricas, a carta régia de 22 de março de 1766 ordenava a formação de terços 

auxiliares e de ordenanças “sem exceção de nobres, plebeus, brancos, 

mestiços, ingênuos e libertos” (GOMES, 2009, p. 92). Essa Carta corrobora a 

adoção de uma política de intensa mobilização militar deste período, estimulando 
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uma grande expansão e difusão dos corpos militares de auxiliares e de 

ordenanças na América portuguesa, na medida em que retira as exceções para 

o recrutamento, e cria terços inteiramente formados por companhias de 

Henriques e de homens pardos, assim como companhias de aventureiros 

paulistas. Por fim, “a Resolução de 22 de fevereiro de 1797, determina que o 

termo milícia passaria a designar especificamente as tropas auxiliares” (GOMES, 

2009, p. 92). 

   

2.2.6 O fundador do Exército Brasileiro 
 

Segundo Oberacker Junior (1959), para fazer frente à invasão franco-

hispânica, Portugal pede ajuda à Inglaterra, que encarregou o Conde Guilherme 

de Schomberg-Lippe de reorganizar o exército português em acordo com o 

modelo prussiano, introduzindo nova administração, doutrina, táticas, técnicas e 

regime disciplinar. No Brasil, a missão de promover estas reformas no exército 

coube ao seu auxiliar, o Tenente-General João Henrique Böhm, austríaco, com 

o cargo de inspetor-geral das tropas. Chegando ao Brasil em julho de 1763, em 

pleno curso à guerra na região Sul, e no momento em que a Cisplatina, o Rio 

Grande e a Ilha de Santa Catarina encontravam-se em poder dos espanhóis, 

constatou a precariedade militar colonial e tratou de reorganizá-lo. Sua missão 

consistia precipuamente na formação de um exército no Brasil nos moldes do 

reino e em executar as reformas do Conde de Lippe, criando um exército colonial 

equipado para entrar em ação, assim: 

 

Começou introduzindo as regras de exercício lippe-prussianas e os 
dispositivos para os desenvolvimentos em campo aberto, e insistia 
reiteradamente no exato cumprimento dos regulamentos sôbre o 
adestramento e instrução sôbre recrutamento, ordem e disciplina, 
promoções por merecimento, jurisdição militar, pagamento de etapas 
e organização das diferentes armas (OBERACKER JUNIOR, 1959, p. 
345). 

 
Conforme Oberacker Junior (1959), Böhm foi o responsável pela 

aplicação uniforme dos regulamentos, pela organização, tática e disciplina, 

sendo o comandante de todas as tropas de Infantaria, Cavalaria e Artilharia, em 

qualquer parte do Brasil, bem como Inspetor-Geral do Exército. Como 
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comandante do Exército do Sul, reconquistou Rio Grande de São Pedro, a 

Colônia do Sacramento e a Ilha de Santa Catarina, que estavam em poder dos 

espanhóis desde 1763. Diz ainda que adotou a principal obra legislativa-militar 

do Conde de Lippe, seu regulamento para o exército e disciplina dos regimentos 

de infantaria de 1763, quase sem restrições, aplicando a todas as armas. A 

regulamentação e legislação constituíram um elo necessário no 

desenvolvimento do Exército Brasileiro. Na ausência de uma disciplina rigorosa, 

talvez fosse impossível a formação de um aparelhamento bélico em um país sem 

tradições militares e no qual o serviço militar era tido como desprezível. A missão 

de Böhm era organizar toda tropa do Brasil, e “se fez o fundador do exército 

brasileiro, o que, aliás, não é referido na História Militar, de Gustavo Barroso; 

entretanto, o é reconhecido e muito por Oliveira Viana, Carlos Carneiro, 

Varnhagem e outros” (OBERACKER JUNIOR, 1959, p. 347). O autor 

complementa que:  

 

Quando chegou, não encontrara o marechal de campo exército 
nenhum, e sim destacamentos esparsos enviados por Portugal, como 
também as milícias locais, convocadas esporadicamente, e 
subordinadas aos capitães gerais das diversas capitanias. As 
formações militares do Brasil não dispunham, dessa forma, de uma 
direção centralizada e comum e não tinham missão harmônica. A ação 
organizadora bélico-educacional de Bõhm estendia-se a todo o atual 
Brasil Sul, uma vez que a totalidade das forças militares, pela primeira 
vez, ficara subordinada ao seu comando supremo (OBERACKER 
JUNIOR, 1959, p. 347). 

 

 Ainda em relação à importância de João Henrique Böhm para a 

reestruturação do Exército, Rodrigues (2002) descreve que: 

  

No Brasil, sabe-se que devemos a João Henrique Böhm (1708 – 83, 
no Brasil, 1767-72), auxiliar do Conde Schomberg-Lippe, reformador 
do Exército português, a chamado do Marquês de Pombal, a 
reorganização das forças no Sul. Antes de vir para o Brasil, Böhm 
dirigiu o Exército português substituindo o Conde Lippe e foi o primeiro 
general com esse título enviado por Portugal ao Brasil para o comando 
das tropas aqui existentes. Ele fora enviado para organizar um exército 
homogêneo e disciplinado, que pudesse enfrentar a guerra no Sul, nas 
disputas fronteiriças que Portugal sustentava com a Espanha 
(RODRIGUES, 2002, p. 49-50). 
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2.2.7 A transferência da Família Real 
  

Após eminente invasão napoleônica a Portugal, a corte joanina fugiu para 

o Brasil em 1808, quando durante sua rápida permanência em Salvador, Dom 

João assinou carta decretando a abertura dos portos. Autorizou, desta forma, o 

comércio entre o Brasil e as nações amigas, sem a interferência de Portugal, 

oficializando o fim do pacto colonial, imposto pela metrópole durante três 

séculos. Assim foi relatada por Novais (1995) a vinda da corte:   

 

(...) a vinda da corte para o Brasil, marca a primeira ruptura definitiva 
do Antigo sistema. Abertura dos portos do Brasil, imposta pelas 
circunstâncias e decretada como provisória, seria na realidade 
irreversível. E assim se configurava a nossa inversão do pacto, 
fenômeno característico da crise do sistema colonial. No caso da 
Inglaterra centro da revolução industrial, as colônias se tornam 
onerosas para a metrópole que pode contudo romper unilateralmente 
o pacto e ainda manter o domínio político sobre elas. Aqui, ao contrário, 
é a colônia que se transforma em sede do governo. Daí a forma 
peculiar que assumiria, de um lado, nosso processo de independência 
política, de outro, o advento do liberalismo em Portugal (NOVAIS, 
1995, p. 298). 

 

A transferência da Corte obrigou a criação de uma máquina de Estado no 

Brasil que levou Dom João e seu ministério a instalarem na colônia uma estrutura 

política e diversas instituições metropolitanas, ocasionando mudanças 

significativas na sociedade brasileira. Sodré (1998) afirma que: 

 

O advento da Corte lusa ao Brasil corresponde à abertura de uma fase 
de singular impulso ao seu desenvolvimento. Nesse impulso 
concorrem fatores circunstanciais, um deles, o representado pelas 
restrições ligadas ao bloqueio napoleônico, -que permitem a ascensão 
no volume e no valor das exportações brasileiras, uma vez que a 
aliança inglesa assegurava o transporte marítimo, e criam condições 
para o surto comercial com a zona platina. Mas as reformas 
administrativas, que sancionam uma situação de fato ou atendem 
necessidade novas, encontram também um papel naquele impulso, 
facilitando-o. Para governar, e principalmente no sentido em que 
governar é arrecadar meios, a Corte é forçada a montar um aparelho 
de Estado cuja estrutura não cessará de crescer e que já não tem 
condições para discriminar os nascidos na Colônia dos nascidos na 
Metrópole (SODRÉ, 1998, p. 185). 
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2.2.8 A reorganização da burocracia 
 

Dom João VI iniciou a reorganização do Estado brasileiro com a 

nomeação dos ministros. Assim, foram sendo recriados todos os Órgãos do 

Estado português: os Ministérios do Reino, da Marinha e Ultramar, da Guerra e 

Estrangeiros. Também foram recriados os órgãos da administração e da justiça: 

Conselho de Estado, Desembargo do Paço, Mesa da Conciliação e Ordens, 

Conselho Supremo Militar.  

           Logo outras providências foram tomadas, entre outras, citando-se apenas  

as que interessam ao presente estudo, fundou-se a Academia Militar, “(...) 

agregando-se deste modo por completo ao cultivo das ciências exatas o ensino 

dos profissionais, a técnica da guerra e arte da defesa” (LIMA, 1996, p. 162), 

pois o militarismo no tempo de Dom João VI era tido como uma arte, “(...) arte 

que ocupava então o lugar de relevo, (...) que exigia o conhecimento prévio de 

várias ciências” (SILVA, 1978, p.157).  

           Com o intuito de oferecer este leque de conhecimentos, o governo 

imperial em 1810 criou um curso de Ciências Exatas e Observação15, que incluía 

disciplinas consideradas fundamentais no estudo teórico e prático da ciência 

militar. Em síntese, “o conhecimento científico necessário à ciência militar 

apresentava duas facetas complementares; uma parte teórica e uma parte 

prática, igualmente acentuada nos estatutos da Academia Militar” (SILVA, 1978, 

p. 161). 

  

2.2.9 As instituições militares    
                                                                                                                                 

A vinda da família real para o Brasil trouxera evidentes benefícios para 
a organização militar da Colônia. Criaram-se e reorganizaram-se 
numerosas unidades militares. Fundaram-se o Supremo Conselho 
Militar, o Arquivo Militar e a Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrigo de 
Freitas. Desdobrou-se a força militar em todo o território brasileiro 
(BRASIL, 1972, p. 403). 

 
15 Entende-se por ciências exatas as ciências matemáticas; no que tange as ciências de 

observação, fazem parte disciplinas como física, química, mineralogia, metalurgia e a história 
natural; e por fim, fazem parte da ciência militar a tática e a fortificação (SILVA, 1978). 
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Sobre a fragmentação em que se encontrava o Exército na chegada de 

Dom João, Brasil (1972), aponta que:    

  

Ao chegar, D. João encontrou o Brasil em pleno processo de 
desintegração político-administrativa. O governo do Vice-Rei, instalado 
no Rio de Janeiro, não tinha nenhuma autoridade efetiva sobre os 
capitães-generais. (...) A instalação da Corte no Rio de Janeiro 
propiciou, como consequência político-militar imediata, a unificação do 
governo e do Exército fragmentado pelas capitanias gerais em 
exércitos particulares dos capitães-generais. Com a subordinação a 
um comando central iria conseguir-se, gradativamente, maior coesão 
e espírito de corpo na Força Terrestre. Afastando de início os 
elementos desagregadores, D. João lançou os fundamentos da 
unidade brasileira (BRASIL, 1972, p. 383). 

 

Segundo Wehling e Wehling (2008), os assuntos da guerra relativos à 

Força Terrestre estavam reunidos no Ministério de Estado, da Guerra e Negócios 

Estrangeiros quando da criação em 1808, mas em 1821 foi separado, mostrando 

a importância dada à Força Terrestre. A criação do Ministério da Guerra foi de 

extrema importância, pois propiciou a subordinação de toda a Força Terrestre, 

antes dispersa, com os vice-reis e capitães-generais das capitanias a um centro 

comum. Também a instalação de uma inspetoria das três armas (Infantaria, 

Cavalaria e Artilharia), responsável por uma unidade de procedimentos, prova 

que não era apenas uma medida administrativa, e sim o passo inicial para uma 

unidade de comando. Destacam ainda que o Conselho Supremo Militar, o 

Arquivo Militar e a Academia Real Militar foram órgãos que se tornaram a base 

das instituições militares do Brasil. O Conselho Supremo Militar foi o embrião da 

justiça superior das forças armadas, e foi mantida a tradição do Conselho da 

Guerra, do Almirantado e do Ultramar. Quanto à Academia Real Militar e sua 

congênere Academia Naval, dizem os historiadores que: 

 

(...) não obstante a existência de débeis traços de ensino militar 
anterior na colônia, foi responsável pela formação de uma oficialidade 
brasileira, que teria participação importante nas décadas seguintes, 
quando efetivamente institucionalizaram-se o Exército e a Força Naval 
do novo País. A formação local do quadro de oficiais antecipou-se, 
portanto, à dos bacharéis em direito, por sua vez celeiro da elite política 
e administrativa que regeria o País a partir da época regencial. Essa 
formação considerou não apenas a militar propriamente dita, mas a de 
engenheiros militares para a construção de estradas, fortificações e 
pontes (WEHLING; WEHLING, 2008, p. 30).   
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Conforme Wehling e Wehling  (2008), a criação da Academia Real Militar 

por Rodrigo de Sousa Coutinho (1755-1812), nomeado Ministro de Estado, da 

Guerra e Negócios Estrangeiros (1808-1812), enfrentou forte oposição em 

Portugal e no Brasil, daqueles que consideravam arriscado para a dominação 

colonial a formação sistemática de elites profissionais e políticas nos cursos 

superiores. Mesmo assim, acreditou que a fundação de uma Academia Real 

Militar seria “o fecho das providências a serem tomadas no sentido de reformar 

o Exército e dar-lhe disciplina e instrução” (WEHLING; WEHLING, 2008, p. 31) 

e conseguiu a realização em 1810, e iniciando a formação de uma elite 

profissional militar e técnico-militar, com a formação dos engenheiros. Segundo 

Paim (2009), além deste grande feito de Rodrigo de Sousa, que consistiu na 

criação da Academia Real Militar, teve ainda a oportunidade de promover a 

reorganização dos estudos militares, em sequência às providências iniciadas na 

década de setenta do século anterior. 

 

2.2.10 A concepção de Força Terrestre 
 

Permaneceu, segundo Wehling e Wehling (2008), a concepção de três 

linhas para a tropa terrestre. No entanto, houve nítido predomínio do exército 

profissional, em razão das ações militares na Guiana, em Montevidéu e em 

Pernambuco, inclusive com o reforço de regimentos portugueses. As 

circunstâncias do período joanino exigiram o predomínio da primeira linha, a 

“fórmula miliciana” não atendia a realidade dos fatos. Ainda dizem os 

historiadores que Rodrigo de Sousa Coutinho teve uma visão de conjunto das 

questões de defesa, tais como: 

  

(...) a reorganização dos corpos de tropa, o fortalecimento da infra-
estrutura, modificações nos arsenais de guerra e marinha e nos 
hospitais militares, fábricas de pólvora e metalúrgica, laboratório 
químico, aperfeiçoamento da legislação militar (reforma do processo) 
e a formação de quadros, a partir da criação e funcionamento das 
academias (WEHLING; WEHLING, 2008, p. 31).  
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2.3 A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 

A Independência do Brasil foi resultado de um processo iniciado anos 

antes do grito do Ipiranga. No rastro da Independência, encontram-se alguns 

movimentos pró-independência, em que será avaliada a participação de militares 

como indivíduos, como um elemento social que agiu em busca da libertação do 

domínio português, e que, desta forma, participaram do processo de 

emancipação do Brasil. Pretende-se uma análise destes movimentos restrita à 

participação de militares. Nas palavras do historiador Nelson Werneck Sodré: 

 

Em todos os movimentos de rebeldia, os militares apareceram com 
destaque e refletiram, em seu próprio meio, a aversão aos lusos, com 
a particularidade, no caso da força armada, de que, nela, o problema 
era hierárquico, pois os comandos eram lusos, havendo choque entres 
estes e os subordinados (SODRÉ, 1968, p. 95). 

 

A partir da proclamação, será explorada neste trabalho a participação dos 

militares como parte da corporação que participou no processo de consolidação 

da Independência do Brasil, como exército do recém proclamado império, 

analisando seu papel baseado na participação na Guerra da Independência do 

Brasil. 

 

2.3.1 A participação de militares em movimentos pró independência 
 

 Nesta seção, abordou-se uma análise da influência de militares em 

movimentos anteriores ao 7 de setembro de 1822, mas que já possuíam ideais 

de independência, porém não apenas como integrante da força terrestre do 

Império, mas como peso do elemento da camada social. 

 

2.3.1.1 A Inconfidência Mineira   
  

 Joaquim José da Silva Xavier, alferes do regimento de cavalaria da 

capitania de Minas Gerais, por seu entusiasmo e amor à causa, tornou-se figura 

exponencial da Conjuração Mineira. Sensível ao sofrimento do povo, acalentou 

a esperança de libertar a pátria (BRASIL, 1972).  
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Podemos observar que “Tiradentes e os outros conjurados militares 

constituem mais uma prova da identificação da força terrestre brasileira, com as 

melhores aspirações de nacionalidade” (BRASIL, 1972, p. 322). Não é o acaso 

que explica a participação de militares nessa conjuração, pois podemos citar “a 

repetição o fenômeno social na Inconfidência Baiana, 1798, e Revolução 

Nativista de 1817” (BRASIL, 1972, p. 322). 

 

A constância da participação de militares de terra nos movimentos 
precursores da nossa Independência, se, de um lado, decorre da 
própria natureza da força terrestre no período colonial – de outro, nos 
mostra que seu seguimento regular ou profissional, o exército de então, 
já não era uma classe ou casta, perseguindo objetivos estranhos aos 
interesses supremos da Nacionalidade nascente (BRASIL, 1972, p. 
322). 

 

Ainda em relação a este movimento, Fausto (1996) observa que: 

  

A Inconfidência Mineira é um exemplo de como acontecimentos 
históricos de alcance aparentemente limitado podem ter impacto na 
história de um país. Como fato material, o movimento de rebeldia não 
chegou a se concretizar, e suas possibilidades de êxito, apesar do 
envolvimento de militares e contatos no Rio de Janeiro, eram remotas. 
Sob esse aspecto, a Revolução de 1817, que a partir de Pernambuco 
se espraiou por uma grande área do Nordeste, teve maior importância 
(FAUSTO, 1996, p. 81). 

 

Podemos encontrar nos Autos de devassa da Inconfidência Mineira16  

Tiradentes como primeiro na lista de pessoas que se acham presas em 

consequência das notícias de que se premeditava uma conjuração, e conforme 

o relato a seguir, pode-se constatar o seu grau de comprometimento, quando 

avocava para si as ações mais arriscadas do movimento: 

  

Joaquim José da Silva Xavier, Alferes do Regimento da Cavalaria paga 
de Minas Gerais é filho de Minas; tem um grande número de 
testemunhas que o culpam em que proferia a sediciosas proposições 
de que a América podia ser independente, e livre da sujeição real, e 
que os filhos  dela eram uns vis e fracos, que não faziam o que fizeram 
os americanos ingleses, que ele se achava com ânimo de cortar a 
cabeça ao general há muitas testemunhas  a quem ele convidou para 
se fazer o levante; há alguns dos consórcios dos conventículos  que 

 
16 Autos de devassa da Inconfidência Mineira / Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais, 2016. v. 11. Coleção Minas de História e Cultura. 
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têm confessado ser ele o mais fervoroso, e que podia executar a ação 
mais arriscada dizem algumas testemunhas que já no tempo em que 
governava Minas o Ilustrissimo e Exelentíssimo  Luis da Cunha de 
Meneses , se lhe ouviu proposição que tinhá o mesmo sentido, mas 
que ninguém fizera caso disso.  Este réu foi o primeiro a que se 
prendeu, e foi preso nesta cidade, já quando estava refugiado; foi 
achado com um bacamarte carregado; conserva-se preso na 
Fortaleza; tem sido convencido nas perguntas, mas não confessa 
(AUTOS DE DEVASSA DA INCONFIDÊNCIA MINEIRA, 2016, p. 47). 

 

A partir da mesma lista acima, encontram-se arrolados, além de civis,  

vários outros militares: Manuel Joaquim de Sá Pinto do Rego Fortes, Capitão de 

Voluntários Reais da Capitania de São Paulo, Luiz Vaz de Toledo, Sargento-Mor 

de Cavalaria Auxiliar da Vila de São João Del Rey, Francisco Antônio de Oliveira 

Lopes, Coronel do Regimento Auxiliar de Cavalaria de São João Del Rey, 

Domingos de Abreu Vieira, Tenente-coronel de Cavalaria Auxiliar de Minas 

Novas, e o Tenente-coronel Francisco de Paula Freire, comandante do 

Regimento pago de Cavalaria de Minas. O mesmo documento ainda se refere a 

outros que se encontravam em fuga, e ainda a oficiais do Regimento de Minas, 

aos quais não se tinha ainda como provar a participação, mas que eram 

suspeitos de envolvimento.               

Podemos encontrar ainda nos referidos Autos o mandado para execução 

da pena de morte contra José Joaquim da Silva Xavier, datado de 21 de abril de 

1792, o qual aponta Tiradentes como o líder do movimento, pelo que o condena 

ao enforcamento, nos seguintes termos:  

 

Justiça que a Rainha Nossa Senhora manda fazer a esse infame réu 
Joaquim José da Silva Xavier, pelo horroroso crime de rebelião e alta 
traição de que se constitui o chefe e cabeça, na Capitania de minas 
Gerais, com a mais escandalosa temeridade contra a real soberania e 
suprema autoridade da mesma Senhora que Deus Guarde.  Manda 
que, com baraço e pregão, seja levado pelas ruas públicas desta 
cidade ao lugar da forca, e nela morra morte natural para sempre, e 
que separada a cabeça do corpo, seja levada a Vila Rica, onde será 
conservada em poste alto junto ao lugar de sua habitação, até que o 
tempo a consuma; que seu corpo seja dividido em quartos, e pregados 
em iguais postes pela entrada de Minas nos lugares mais públicos, 
principalmente no da Varginha (AUTOS DE DEVASSA DA 
INCONFIDÊNCIA MINEIRA, 2016, p. 282). 

 

 Segundo Resende (2000), existia uma retaguarda bastante eclética nesse 

movimento: 
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A retaguarda era composta de pessoas de todos os níveis sociais, 
brancos e pardos, dedicados a atividades diversas (soldados, padres, 
fazendeiros, bacharéis, costureiras, alfaiates, estalajadeiros), que 
sabiam das ideias do levante, principalmente através do alferes 
Tiradentes e do coronel Alvarenga Peixoto. Os depoimentos das 
testemunhas arroladas permitem-nos verificar que não foi pequena a 
divulgação do movimento. Essa retaguarda, à qual se tem dado pouca 
importância, representa, na realidade, a força capaz de dar viabilidade 
ao movimento, através de uma sublevação generalizada (RESENDE, 
2000, p. 44). 

  

2.3.1.2 A Conjuração Baiana 
  

 Araújo (2004) afirma que a força armada é único espaço em que as 

camadas subalternas da sociedade se relacionam com as camadas mais ricas, 

e conjugam a mesma insatisfação. Além disso, conclui que não é difícil 

compreender que todos os movimentos populares e republicanos, dos Alfaiates 

em 1798 à Sabinada em 1837, tenham como epicentro a corporação militar: 

 

Em uma sociedade urbana tão marcada pela diversidade de atividades 
econômicas, pela segregação espacial, racial e social dos seus 
habitantes, a força armada (1ª Linha, Milícias e Ordenanças) constituiu 
o único espaço institucional em que os indivíduos pertencentes às 
camadas sociais subalternas puderam estabelecer uma relação 
estável, ainda que pautadas na hierarquia e na disciplina militar, onde 
até os oficiais oriundos das camadas mais ricas, compostas pelos 
brancos da terra, também estavam descontentes com a supremacia 
portuguesa (ARAÚJO, 2004, p. 257). 

 

Na mesma linha de pensamento, Araújo (2004) diz que uma boa parte de 

“mecânicos” eram incorporados na força militar, e como parcela majoritária, 

tornaram-se principal foco de rebelião durante a primeira metade do século XIX:  

 

Todos os brancos que não têm emprego público, mulatos forros e 
negros libertos, têm praça nos diversos corpos, tanto da tropa de linha 
como das Milícias Urbanas, sendo os destas obrigados a fardar-se à 
sua custa (VILHENA,1922 apud ARAUJO, 2004, p. 255).    

  

Araújo (2004) ainda estabelece que a disciplina militar, o castigo físico, o 

soldo irrisório e comumente atrasado e a fome pela sonegação de etapas tornam 

fácil o entendimento da insatisfação da tropa. Assim, o cotidiano dessa situação 

levava à deserção, o que para o branco era uma nova oportunidade. No entanto, 

o desertor preto ou mulato era fortemente rejeitado pelas populações 
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interioranas, sendo forçado a perambular pelos sertões e se tornar bandido ou 

se reintegrar à tropa, transformando-se em desertor contumaz. Desta forma, diz 

ainda:  

  

Eles voltavam trazendo consigo toda a revolta pela frustração da fuga, 
combinada à experiência da indisciplina. Que outra coisa esses 
soldados, oriundos das camadas mais pobres e humilhadas da 
população urbana, com armas à mão, poderiam fazer senão se 
transformarem em agentes da desestabilização da ordem que 
deveriam manter? (ARAÚJO, 2004, p. 257). 

 

De acordo com Araújo (2004), esses negros da terra, mecânicos e 

soldados, sem chances de se tornarem portugueses, sonhavam com direitos 

iguais aos brancos, o que só poderia ser viável em um outro Estado que os 

incluísse como cidadãos. A primeira manifestação da revolta ocorreu no dia 12 

de agosto de 1798, quando dez manuscritos foram colados em pontos diversos 

da cidade, contendo propósitos revolucionários. Em depoimento, foi dito: 

 

Manoel Joaquim da Silva, rapaz branco de dezenove anos, dono de 
farmácia, viu e leu o que estava na parede de sua casa, às portas do 
Carmo. Descolou e entregou ao Capitão Antônio José de Mattos 
Ferreira e Lucena, que passava na hora, saindo de uma casa na 
mesma rua. Por sua vez, o Capitão levou o boletim ao conhecimento 
do pai, Coronel Ferreira e Lucena que o destruiu, queimando-o na 
chama de uma vela. Parece ter impressionado, o Capitão, que 
recordava pedaços: falava da próxima revolução, oferecia vantagens à 
tropa paga e prometia “liberdade aos escravos” (TAVARES, 1975 apud 
ARAUJO, 2004, p. 261). 

 

Segundo Araújo (2004), reconhece-se o desespero da condição do 

soldado quando constata-se que, em sete dos dez panfletos analisados, está 

formulada a reivindicação de duzentos réis ou dois tostões de soldo, por dia, 

para cada soldado, e mais outras vantagens, mesmo que isso não deva acarretar 

em uma análise restritiva do movimento à simples reivindicação corporativa da 

tropa.  

  Nesse período, houve uma forte adesão de militares ao movimento, pois  

no primeiro boletim sedicioso, conforme Araújo (2004), os revolucionários 

apresentam-se ao povo baiano como 676 seguidores do Partido da Liberdade, 

entre eles: 34 oficiais de linha, 54 oficiais de milícias, 11 homens graduados em 

cargos e postos; 46 inferiores de linha e 34 inferiores de milícias. Na relação dos 
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33 presos e processados, amplia-se mais ainda o leque social dos democratas, 

entre os quais seis soldados da tropa de linha e três oficiais militares. A lista final 

dos executados é socialmente mais restrita, composta pelos dois soldados Luís 

Gonzaga das Virgens e Veiga e Lucas Dantas do Amorim Torres e dois alfaiates. 

Araújo (2004) conclui que os revolucionários tinham o propósito de 

estabelecer uma aliança com todos os descontentes urbanos para uma 

revolução econômica dentro dos parâmetros do liberalismo em voga. Coroando 

este projeto revolucionário liberal, propõem a igualdade das raças em uma 

cidade da escravidão e da discriminação racial: 

 

Quer o Povo que todos os Membros militares de Linha, milícias e 
ordenanças; homens brancos, pardos e pretos concorram para a 
liberdade Popular. Portanto invoca a todos aqueles que donde perante 
quem cada um em particular assim militares, homens pardos e pretos 
sejam constantes ao bem comum da liberdade, igualdade [...] Cada um 
soldado é cidadão mormente os homens pardos e pretos que vivem 
escornados, e abandonados, todos serão iguais não haverá diferença; 
só haverá liberdade, igualdade e fraternidade (TAVARES, 1975, apud 
ARAUJO, 2004, p. 263). 

   

2.3.1.3 A República de 1817 
  

A revolução pernambucana de 1817 figura entre as reações nativistas que 

se sentiam no Brasil desde o século XVII. Nessa revolução, com maior extensão 

e profundidade, percebe-se as ideias de liberdade, autodeterminação dos povos, 

de república inerentes ao século (BRASIL, 1972). 

Segundo Morel (2018), a república de 1817, além de Pernambuco, se 

manifestou em Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Porém, 

Pernambuco representou o epicentro:  

 

Ocorre neste contexto uma presença significativa de setores oprimidos 
do ponto de vista étnico ou social, no interior da revolta, por meio da 
atuação militar, seja em milícias ou regimentos. Uma das figuras 
exemplares desta participação é a do "pardo" (categoria jurídica e 
racial da época) Pedro da Silva Pedroso, personalidade polêmica que 
estará presente neste ciclo de rebeliões pernambucanas. Pedroso, à 
frente de um aguerrido e temido Batalhão de Pardos, foi uma das 
figuras de proa daqueles tempos (MOREL, 2018).  
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 Assim como na Inconfidência Mineira, o movimento de 1817 possuía um 

conteúdo de idealismo, pelo qual vários chefes foram sacrificados. Desde o 

início, este movimento já estava condenado ao fracasso devido às contradições 

internas que defrontava e a falta de firmeza ideológica do povo (BRASIL, 1972). 

Embora tenha fracassado, este movimento, “do ponto de vista da história do 

Exército, mostra o quanto a força terrestre correspondia à realidade da época” 

(BRASIL, 1972, p. 395). Sem dúvidas, o antagonismo sempre presente entre 

militares brasileiros e portugueses, além do pagamento de soldos atrasados, 

agravado pela arbitrariedade no recrutamento, concorreram como parcela para 

a revolta, porém sem excluir a característica de amor à terra e a ideologia política 

(BRASIL, 1972). 

 É possível verificar o vulto do movimento ao analisar a força terrestre na 

área convulsionada: 

 

Cerca de oito mil homens ali serviam. Na capital pernambucana, dois 
regimentos de linha, com 1.200 homens, sendo um de artilharia e outro 
de infantaria. Em Recife e imediações, sete de milícias, dois de negros, 
dois de brancos auxiliares, um de cavalaria, e dois de mulatos, ambos 
auxiliares atestavam o poderio dos ricos pernambucanos. No interior, 
onde de cavalaria de milícias distribuíam-se pelas comarcas: o 1º, 
Goiana; o 2º, Iguaraçu; o 3º, Cabo; o 4º Serinhaém; o 5º, Porto Calvo; 
o 6º Alagoas; o 7º Penedo; o 8º, Pilão Arcado; o 9º Barra; o 10º, Flores 
e o 11º, Cimbres. No Rio Grande do Norte, duas companhias de 
infantaria, e quatro regimentos de cavalaria de milícia guarneciam 
Natal – e Açu, 3º R Cav., Seridó, 4º RCav, e Porto Alegre, 5º RCav. As 
fortificações de artilharia espalhavam-se: Rio Grande do Norte, Três 
Reis Magos; Pernambuco: Pau Amarelo, S. Francisco, S. Tiago do 
Buraco, Picão, e Bom Jesus, Itamaracá, Cinco Pontas. Tamandaré e 
Brum, transformada em depósito de munições, e dois redutos: em 
Fernando de Noronha, duas fortalezas, um forte e dois redutos 
(BRASIL, 1972, p. 396). 
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FIGURA 7 - Teatro de Operações da Revolução de 1817. 
Fonte: Brasil (1972, p. 399). 

  

A maçonaria na época fomentava discussões políticas, pregando 

abertamente ideias novas de liberdade e república. Governava Pernambuco o 

capitão-general Caetano Pinto de Miranda Montenegro, considerado conciliador 

e tolerante. Um incidente ocorrido em uma festa celebrada anualmente para 

comemorar a derrota holandesa tumultuou o ambiente de paz. Um alferes, 

miliciano preto, do Regimento dos Henriques, surrou um português que, na 

ocasião, injuriava os brasileiros. Com esse fato, foi colocada em dúvida a 

fidelidade dos oficiais brasileiros à Coroa. Para evitar a propagação da 

insurreição, um Conselho de Guerra decidiu pela prisão dos envolvidos, civis e 

militares, entre eles, três capitães e um tenente de artilharia e um ajudante de 

infantaria (BRASIL, 1972). 

 Domingos Martins, o capitão Domingos e outros oficiais, após soltos, 

teriam começado a agir para implantação de uma nova ordem política. Após isso, 

o governador refugiou-se, juntamente com um grande contingente de soldados 

e elementos da oficialidade e abundante munição, no Forte do Brum. Foi 

proclamado ao povo a legitimidade da insurreição, em um conselho de cidadãos 
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brasileiros. O capitão Domingos, com 800 homens, assediou o forte, fazendo o 

governador embarcar, sem qualquer resistência, para o Rio de Janeiro. Em 07 

de março, a revolução vencera e elegeu-se um governo provisório (BRASIL, 

1972). 

 

Uma proclamação ao povo, em linguagem veemente e precisa, 
procurou unir brasileiros e portugueses, apelando pra a pátria nova que 
nascia... Pátria, nossa mãe comum... “sois portugueses, sois 
americanos, sois brasileiros, sois pernambucanos”. Resplandecia o 
espírito nativista (BRASIL, 1972, p. 397). 

 

Este grupo de revolucionários, integrado por militares, padres e membros 

da elite e do povo pernambucano, constituiu um Governo Provisório, formado 

por cinco membros de diferentes classes da sociedade pernambucana. A 

respeito disso, Carvalho e Mourão (2009) afirmam: 

  

Enquanto isso em Pernambuco, o novo regime se consolidava com 
rapidez   insuspeitada. Naquele mesmo dia 7 de março, foram reunidos 
16 dos mais notáveis cidadãos, dois quais dois eram negros, e 
elegeram um  “governo provisório para cuidar na causa da pátria”, 
composto s  por cinco    membros, e representando  cada um deles,    
uma “parte” da sociedade: o padre João Ribeiro Pessoa de Mello 
Montenegro,  à  eclesiástica; o Capitão Domingos Theotônio Jorge 
Martins Pessoa, a militar; o Advogado José Luis de Mendonça, a 
magistratura; o Coronel Manoel Correia de Araujo, a   agricultura; e o 
negociante Domingues Jose Martins, o comércio (CARVALHO; 
MOURÃO, 2009, p. 21).   

  

2.3.1.4 Uma sedição abortada em 1820 
 

Segundo Cabral (2005), em 1820, no advento da revolução constitucional 

do Porto, organizou-se em Pernambuco uma sedição urdida por militares, em 

sua maioria de procedência portuguesa, e eclodiu em meados de novembro de 

1820. Panfletos manuscritos foram espalhados pelas ruas recifenses insuflando 

o povo. Um deles, encontrado em posse de um soldado, acusava o absolutismo 

monárquico de barrar as aspirações sociais: 

 

Segundo comentou um dos insurgentes, com a vitória desse 
movimento, iam ser postas em execução a constituição e a revolução 
em Pernambuco, e esta seria capitaneada por um “chefe de algum 
corpo [militar]” (CABRAL, 2005, p. 67).  
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Diz Cabral (2005) que, em novembro de 1820, o alferes Manuel Marques 

Lisboa e João Botelho Noblis, funcionário da alfândega, foram à casa do tenente 

Felipe Néri de Barcelos, que tinha muita influência nos quartéis, com prestígio 

entre os soldados, convidá-lo para participar da conspiração. Conseguiram sua 

adesão e o incumbiram da missão de assassinar o português Madureira Lobo, 

comandante do Segundo Batalhão. A periodicidade de reuniões despertou a 

atenção da vizinhança. Uma testemunha disse que foram as mesmas “pessoas 

esquisitas e de farda que com frequência ali se reuniram” (CABRAL, 2005, p. 

67).  

  

Em quase todas as reuniões clandestinas, o problema do soldo esteve 
na ordem do dia, e isso seduzia a soldadesca, que passou a ver no 
movimento um canal de melhoria de vida, pois, com a revolução 
deflagrada em Portugal, o soldado lusitano foi valorizado (CABRAL, 
2005, p. 3). 

 

Ainda conforme Cabral (2005), uma carta anônima endereçada ao 

governador denunciou a sedição, apontou nomes e não poupou o Batalhão dos 

Algarves. Houve a prisão de vários suspeitos, e quatro dos envolvidos foram 

incursos no crime de lesa-majestade e expulsos da província: coronel Antônio 

de Morais Correa de Sá e Castro foi remetido para a ilha de São Tomé; João 

Botelho Noblis, para Angola; o comandante José de Sá Carneiro Pereira, para a 

província brasileira de Sergipe del-Rei; o comandante João Casemiro Pereira 

Rocha, para a Índia.   

  

2.3.1.5 Os militares na Independência 
  

Segundo Sodré (1968), a estrutura militar oficial anterior à Independência 

apresentava como uma de suas características a discriminação dos elementos 

nativos. A Conjuração Mineira fracassou principalmente devido à traição de 

coronéis portugueses. Nesse contexto, os oficiais subalternos eram encarados 

como conspiradores em potencial. Nas rebeliões que antecederam a 

Independência, como a revolução nativista de 1817, a inicial hostilidade com que 

era tratada a oficialidade brasileira transformou-se em violentos choques entre 

as duas “facções” de oficiais. Sodré (1968) afirma ainda que havia uma 
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representação  do Tenente-general Vicente Antônio de Oliveira a Dom João para 

que não se concedesse a oficiais brasileiros o posto acima de capitão, que 

aqueles que tivessem condição de promoção a este posto fossem considerados 

inaptos para promoção, e ainda que fossem destituídos todos que, na época, 

tivessem posto superior a este. Esta atitude causou uma aversão maior ainda 

aos militares portugueses. Conforme Brasil (1972): 

 

Passou a ser constante o desejo dos integrantes brasileiros de galgar 
postos mais elevados da hierarquia militar, entrando em choque com 
os ocupantes mais antigos, os portugueses. E o primeiro sinal 
manifestou-se na revolução pernambucana de 1817 que, apesar do 
cunho republicano, mostrava o conflito entre oficiais nacionais e lusos. 
A causa mais imediata daquele movimento foi, sem dúvida, o 
antagonismo existente entre as duas facções, no seio da oficialidade: 
"São os oficiais portugueses – disse João Ribeiro – os que justificam e 
inflamam os ódios nativistas, grosseiros, soberbos e prepotentes, por 
toda parte vão semeando rancor e cólera" (BRASIL, 1972, p. 438). 

 

Ainda em Brasil (1972), é possível verificar que, na fase de conspiração 

pela Independência, encontram-se oficiais brasileiros participando ativamente da 

preparação do movimento, e o grau de participação cresceu por ocasião do 

episódio do Fico. Desta forma, o apoio das tropas brasileiras a Dom Pedro foi 

fundamental à Independência, pois possibilitou ao Príncipe Regente enfrentar a 

Divisão Auxiliadora que o queria obrigar a embarcar a Portugal. 

 

2.3.2 O processo de Independência 
 

De acordo com Daróz (2013), o retorno de João VI a Portugal e a 

evidência de um projeto português de recolonizar o Brasil deflagram uma série 

de acontecimentos que levam inexoravelmente à Independência do Brasil. 

Diante dos acontecimentos, Dom Pedro coloca-se ao lado dos brasileiros. 

Entretanto, havia um grande obstáculo: 

 

(...) as forças portuguesas existentes no Brasil e o alinhamento político 
das tropas de 1ª linha, as quais compreendiam unidades das armas de 
infantaria, cavalaria e artilharia e compunham o exército regular. Em 
algumas províncias, a influência portuguesa era particularmente forte, 
de modo que as tropas julgavam-se subordinadas, diretamente, às 
Cortes de Lisboa. Em outras, entretanto, prevalecia o sentimento de 
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subordinação e lealdade às novas autoridades constituídas no Brasil 
(DARÓZ, 2013, p. 39). 

 

2.3.2.1 O retorno de Dom João VI 
 

Segundo Brasil (1972), em 24 de agosto de 1820, a Revolução Liberal do 

Porto depôs o Marechal Beresford e instalou uma Junta Provisional. Com a 

chegada das notícias ao Brasil, a situação tornou-se tensa em razão do possível 

retorno da família real e em vista do crescente sentimento liberal entre o povo e 

nas forças militares. Ainda em dezembro, o Pará declarou adesão ao   

movimento quando o Coronel Francisco José Rodrigues Barata depôs o 

governador e colocou a capitania sob a autoridade das Cortes em Lisboa. Na 

Bahia, em fevereiro, um movimento revolucionário chefiado pelos Tenentes-

Coronéis Francisco Pereira, Francisco de Oliveira e Manuel Pedro de Freitas 

Guimarães proclamou a adesão ao movimento liberal e constituiu uma Junta 

Governativa. No Rio, o clima ficava tenso e Dom João procurou controlar a 

situação mandando prender os mais exaltados. Os articuladores do movimento    

então deflagraram uma revolta ao alvorecer do dia 26 de fevereiro de 1821, e as 

tropas, sob o comando do Brigadeiro Francisco Joaquim Carretti, deslocaram-se 

para o Largo do Rossio, hoje Praça Tiradentes, onde estacionaram. Dom João 

enviou Dom Pedro àquele local, onde leu um decreto em que o Rei se dispunha 

a aceitar a Constituição que fosse elaborada pelas Cortes Constitucionais. 

Outras exigências, tais como a extinção do absolutismo e nomeação de um 

ministério escolhido pelo movimento, foram feitas e levadas ao Rei que, ao 

aceitar, retornou com o príncipe, sendo recebido com regozijo pelos revoltosos 

e pelo povo. Com o passar dos dias, várias outras províncias aderiram ao projeto 

liberal. Os ânimos continuavam exaltados e Dom João VI foi obrigado a ceder à 

determinação das cortes para retornar a Portugal e, após promulgar em 22 de 

abril o decreto que nomeava Dom Pedro como Regente do Reino do Brasil, 

rumou para o reino.  

  

  



70 

  

  

2.3.2.2 A regência de Dom Pedro I 
 

A fim de abater o poderio da metrópole, o príncipe regente, passando 
do serviço que esta lhe havia confiado ao da revolução, de posse da 
autoridade de que fora investido pela sua pátria, dirigiu a revolta contra 
ela, tomou ministros dedicados à causa da emancipação e mandou 
executar todas as disposições e providências precisas para realizar a 
separação de Portugal, tendo para isto ao seu dispor todos os 
elementos que têm nas suas mãos os governos (AMARAL, 1957, p. 
155). 

  

Conforme Brasil (1972), o retorno de Dom João VI a Portugal agravou os 

conflitos de interesse e disputas de autoridade. Os portugueses tinham a 

intenção de reduzir os privilégios concedidos à Colônia, e os brasileiros   

procuravam escapar da tutela das Cortes. Crescia a animosidade entre lusitanos 

e brasileiros, frequentes incidentes aumentavam as divergências entre as 

facções. Em Pernambuco, em julho de 1821, o Governador Luís do Rego foi 

alvejado com um tiro de bacamarte, terminando o conflito com muitas prisões, a 

renúncia do governador e a eleição de uma Junta Governativa provisória, 

presidida por Gervásio Pires Ferreira. Em Montevidéu, após um levante das 

tropas, estabeleceu-se uma Junta de governo sob a presidência do General 

Lecor, que decidiu que a Banda Oriental continuaria portuguesa, com a 

denominação de Província Cisplatina. Em São Paulo, aclamou-se também uma 

Junta, na Bahia, no Maranhão e no Ceará contestava-se a autoridade do 

Príncipe, prestando-se obediência diretamente às Cortes Constitucionais. Em 

Portugal, concretizavam-se frequentes restrições aos direitos e aos privilégios 

brasileiros. A conjuntura política não era favorável ao príncipe, a autoridade 

política do Príncipe Regente limitava-se, na prática, ao Rio de Janeiro, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, pois na maior parte das províncias predominava 

a ideia de obediência às cortes. 
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  FIGURA 8 – Retrato de Dom Pedro I.  
Fonte: Wikipedia (2012). 

   

2.3.2.3 O descontentamento com o congresso 
 

Segundo Ribeiro (1997), dentro de um quadro geral, podemos    

considerar o ano de 1821 como o ano do constitucionalismo, e 1822 como o ano 

da reafirmação das ideias de Independência. Mas as ideias de um Brasil 

constitucional e unido a Portugal sempre estiveram presentes, avançando 

mesmo até algum tempo depois da proclamação da Independência. A 

“separação” era palavra usada tanto nos discursos vindos da Metrópole como 

nos produzidos na América, sempre como uma ameaça para a perda que cada 

um teria em uma provável separação. Entretanto, os textos escritos por 

brasileiros ressaltavam os habitantes dos dois lados do hemisfério como irmãos 

da mesma família, unidos por laços naturais e pertencentes a uma mesma nação 

portuguesa, buscavam reafirmar os laços naturais que ligavam os habitantes do 

império, os “compatriotas”. Acreditava-se que tudo se resolveria com a fidelidade 

à Corte de Lisboa, que assim salvaguardariam os “Direitos Naturais” desta parte 

americana do reino.    

Apesar das rixas eventuais, em um plano mais amplo da política, não 

havia um conflito interno deflagrado entre portugueses e brasileiros até então. 

Entretanto, as votações da Corte a partir de setembro, noticiadas no início de 

1822, junto da determinação para Dom Pedro se fazer presente em Portugal, 
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acabaram resultando na desobediência à Corte, no “Fico” do Príncipe Regente.  

A partir daí, os discursos mudaram de tom, e passaram a exigir respeito à 

emancipação, entendida como autonomia. As leis votadas começaram a serem 

vistas como uma tentativa de recolonizar o Brasil e as expectativas depositadas 

na Corte de Lisboa começaram a ruir, desta forma:  

 

Os “Brasileiros” sentiam-se iludidos com as medidas do congresso. 
Logo eles que prontamente acudiram à Regeneração, e pronunciavam 
um juramento novo, desconhecido de todos os tratados da Moral, que 
falam de juramentos. Os “nossos” deputados estavam obrigados a 
assistir – “mudos e com os braços cruzados” - leis que nos 
prejudicavam a “prosperidade Nacional” e que nos cassavam “as 
nossas regalias como nação”. Frustravam as expectativas de apertar 
os “laços da união” e de “remoçar a monarquia dividindo com igualdade 
o gérmen vital” por todo o Reino Unido (RIBEIRO, 1997, p. 86). 

            

Ribeiro (1997) constata que, até o momento, quando se falava em 

emancipação, era pensado em preservar a autonomia, que já existia no Brasil. 

A emancipação política portanto não estava em questão, porém acabou surgindo 

como obra do combate à liberdade, pois: 

 

De uma maneira geral, até o início de 1822, nascer brasileiro 
significava “ser português”; com isso, designava-se apenas o local de 
nascimento dentro da Nação portuguesa, vendo preservados e 
respeitados os seus direitos de “patriota”. Quando muito, os 
“portugueses da Europa” que partilhavam e defendiam os interesses 
americanos, e que moravam no Brasil, eram também chamados 
“brasileiros” - os bons portugueses (RIBEIRO, 1997, p. 89). 

 

Ainda de acordo com Ribeiro (1997), a partir de então um novo conceito 

de brasileiro começou a ser construído: era quem lutava pela liberdade, pela 

Monarquia constitucionalista, contra as medidas recolonizadoras da Corte, sem 

importar se tinha nascido no Brasil ou em Portugal. Dom Pedro, na convocação 

da Assembleia Constituinte brasileira, deixa claro que não permitiria que o Brasil 

fosse recolonizado: 

 

Brasileiros e amigos, a nossa pátria está ameaçada por facções: 
preparam- -se ao longe ferros para lhe serem suas mãos aguilhoadas 
(é o nó da liberdade! Que desgraça). E no meio desses aparatos, 
próprios dos fracos e facciosos , fazem-se introduzir no seio dos 
homens que as estão atraiçoando, todos os dia e todas as horas, 
apesar de, pela sua impostura,  parecem aderente à causa santa da 
liberdade do  Brasil, e à sua independência moderada pela união 
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nacional, que tão cordialmente desejamos. Conheceis os terríveis 
monstros que por todas as províncias estão semeados – o Brasil o 
sabe e lhes perdoa -, e conhecei-os, não para os temer, mas para os 
vigiar.  Aconselhei aos que este sistema não seguem que se retirarem, 
porque o Brasil abraça senão a honra, o único alvo a que se atira, e 
único distintivo que distingue os seus filhos. Quem diz – brasileiro - diz 
– Português - e prouvera a Deus quem dissesse – Português - dissesse 
Brasileiro - Firmeza, constância e intrepidez, na grande obra 
começada. Contai com o vosso protetor perpétuo, que há de,  em 
empenho de sua palavra, honra e seus anos no Brasil, dar a sua vida 
para que o Brasil nunca mais se torne a ser  Colônia, nem escravo, e 
nele exista um sistema liberal ditado pela prudência  que tanto 
caracteriza a nossa amável pátria. Viva El-Rei  Constitucional e Senhor 
D. João VI! Viva a Assembleia Geral Brasileira! Viva a União Luso 
Brasileira! Príncipe Regente (ARAUJO, 1822 apud RIBEIRO, 1997, p. 
97-98)17. 

 

2.3.2.4 O Fico 
 

Segundo Malerba (1999), as Cortes determinaram o regresso de Dom 

João a Portugal para viajar na Europa e aprimorar sua educação na França, 

Inglaterra e Espanha. Convencido pelas campanhas populares de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, que clamavam pela sua permanência, Dom Pedro 

decide desafiar as cortes e permanecer no Brasil. Mesmo faltando a adesão das 

províncias do norte, comprometia-se com a causa da Independência, em nome 

das instituições e da tradição monárquica, garantindo assim a unidade do país. 

Dessa forma, distinguia-se o processo emancipatório da América portuguesa 

com o da América espanhola, fragmentada em inúmeros países independentes 

que adotaram o regime republicano.  

            De acordo com Brasil (1972), inúmeras entidades políticas subscreveram 

moções solicitando a permanência de Dom Pedro, o qual se mostrava hesitante, 

até que:   

 

O dia 9 de janeiro foi marcado para a audiência de entrega da petição 
dos fluminenses. José Clemente Pereira, Presidente do Senado da 
Câmara (hoje Câmara dos Vereadores), pronunciou um discurso 
histórico em que destacava que "a partida de Sua Alteza Real seria o 
decreto que teria de sancionar a independência do Brasil". 
Emocionado, o Príncipe deu uma resposta evasiva, sem definir sua 
posição. Percebendo o clamor popular, mandou chamar José 
Clemente à tarde e determinou que riscasse do Livro de Vereança a 
resposta dada inicialmente e registrasse o seguinte: "Como é para o 

 
17 Proclamação de 01/06/1822. ARAUJO, José Paulo de Figueiroa, Tomo II, p. 284. 
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bem de todos e felicidade geral da Nação, diga ao povo que fico" 
(BRASIL, 1972, p. 412). 

 

2.3.2.5 Dom Pedro expulsa a Divisão Auxiliadora 
 

Depois dos acontecimentos de Pernambuco, em 1817, D. João VI 
mandou vir de Portugal uma Divisão Auxiliadora; o batalhão nº 12 ficou 
na Bahia e nele era Coronel e Comandante Inácio Luís Madeira de 
Melo; outro batalhão ficou em Pernambuco e o resto da divisão veio 
para o Rio de Janeiro (RODRIGUES, 2002, p. 50). 

 

Bittencourt (2006) diz que o papel da monarquia e sua relação com as 

Cortes, bem como as prerrogativas do Reino do Brasil, estavam em debate 

durante o ano de 1821, quando foi inclusive negada a autoridade do Príncipe. 

Entre as forças que se defrontavam com o governo, destacava-se a Divisão 

Auxiliadora18, sob o comando do general Jorge de Avilez (1785-1845), formada 

pelos 11º e 15º Batalhões de Infantaria, o 3º de Caçadores e o 4º de Artilharia. 

A produção historiográfica entendeu o período entre junho e dezembro de 1821 

como uma regência coagida e viu o Príncipe fragilizado e “refém” das tropas. No 

entanto, o exame das ações do Príncipe mostrara a disposição para o 

enfrentamento, sugerindo que buscava forças de apoio que pudessem sustentar 

sua autoridade. O momento de maior expressão dessa interferência militar 

aconteceu com o movimento de tropas de 5 de junho de 1821, que exigiu a 

deposição do Ministério que tinha sido nomeado ainda por Dom João, e a eleição 

de uma Junta Provisória para o Governo da Província do Rio de Janeiro, bem 

como a constituição de uma Comissão Militar para assumir o Governo  de  Armas 

na Corte. Em 8 de junho, Dom Pedro narra os fatos em carta a Dom João da 

seguinte forma: 

 

Tendo eu procurado satisfazer aos vassalos de vossa majestade 
naturais desse país, como vossa majestade pode calcular pelos papéis 
que tive a hora de remeter a vossa majestade, e igualmente tendo-o 
alcançado de todo, só o não pude alcançar de alguns oficiais do no. 3 

 
18 Divisão Auxiliadora, sob comando de Jorge de Avilez (1785-1845), formada por veteranos das 

guerras contra Napoleão em Portugal, foi enviada ao Brasil, em 1817, para combater em 
Pernambuco. Estacionou no Rio de Janeiro e destacou um batalhão para a Bahia, outro para 
Pernambuco e um terceiro para o Piauí. Na Corte, com Avilez ficaram três batalhões e uma 
bateria de artilharia (RODRIGUES, 2002). 
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[batalhão de Caçadores da Corte], que se têm portado mui mal, 
assentando que a constituição é e deve ser proclamada à força 
armada. Estes são João Crisóstomo, Peixoto, o capitão Sá, o Garcez 
e José Maria do 11, a ponto de peitarem os soldados para fazerem 
jurar as bases constitucionais portuguesas, ou por bem ou por mal, não 
tendo eu nada contra isso, mas por fazerem o ato seu, o que as cortes 
seguramente reprovarão, porque eu ia caminhando ,como se prova dos 
papéis todos feitos para antecipar os bens da constituição, muito mais 
tendo dito às cortes que as bases não regeriam no Brasil, sem pelos 
seus deputados ser expressa a sua vontade, que seguramente será a 
mesma (BITENCOURT, 2006, p. 107). 

 

 

    FIGURA 9 - Retrato do Gen Jorge Avilez. 
   Fonte: Wikipedia (2020).  

   

De acordo com o Príncipe, as tropas tinham se valido de um pretexto para 

agirem. No entanto, habilmente ele manipula a cena política, e se afirma no 

reconhecimento de sua autoridade atestada por manifestações populares, que 

tratou de comunicar às Cortes, através do pai, como é possível verificar através 

do teor das cartas que enviava a Dom João, como transcrito em “Cartas de D. 

Pedro, Príncipe Regente do Brasil, a seu Pae, D. João VI, Rei de Portugal (1821 

– 1822)”, preparado por Eugenio Egas (1916): 

 

Despedi o conde dos Arcos em attenção a representações, e pediram-
me que elegesse outro, quem eu quizesse. Elegi Pedro Alvares Diniz, 
que eu estimarei que seja do accordo de Vossa Majestade, e disse-
lhes por fim: Arranjem-se desta vez como bem lhes parecer, porque eu 
terceira vez não venho cá, e Deus sabe para onde eu irei! A isto foram 
sensíveis, e então fiz o decreto da creação da junta, de um rasgo de 
penna, pela minha mão, com as obrigações que diz o decreto, pelas 
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quaes são responsáveis pela sua conducta activa e passiva ás cortes; 
eu de nada, senão a Vossa Magestade como filho (EGAS, 1916, p. 3). 

 

Nessas cartas enviadas ao pai, Dom Pedro deixa claro o 

descontentamento com a Divisão Auxiliadora: 

  

Peço incessantemente a Vossa Magestade que em cortes mostre ou 
mande mostrar esta carta para bem geral, e accuse da minha parte 
esta divisão auxiliadora de insubordinada, por querer alterar a fôrma 
do governo legalmente eleito por Vossa Magestade (com o pretexto de 
eu ter legislado, quando eu o que tenhofeito é o haver adiantado os 
bens constitucionaes, aviventando leis adormecidas e cousas que a 
constituição tão cedo não podia obviar, e que eram de grande 
necessidade e utilidade para a sustentação dos povos, assim como o 
perdão dos direitos do sal, etc), e ao mesmo tempo fazel-a render 
quanto antes, porque ella arrogou a si poderes que só a força lhe dá e 
não direito algum (EGAS, 1916, p. 3). 

 

 
FIGURA 10 – Dom Pedro ordenando ao Gen Avilez que retorne a Portugal 
Fonte: Wikipedia (2020).  

  

Ainda, em relato ao Rei, datado de 2 de agosto, conforme Bittencourt 

(2006), escreveu sobre uma espécie de trégua com as tropas. Através de 

gratificações, revisão de vencimentos e a transferência do Seminário de São 

Joaquim para benefício dos militares da Divisão de Tropas de Portugal 

destacada na Corte, como indicam os decretos de 7 e 23 de julho19, demonstrou 

 
19 Decreto de 7 de julho de 1821 – estabelece as gratificações dos Oficiais engenheiros 

empregados no Arquivo Militar; decreto de 23 de julho de 1821 – marca os vencimentos dos 
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uma aproximação com forças militares estacionadas no Rio de Janeiro: “a tropa 

existe unida; tem dado funções uns aos outros e eu tenho assistido para os ter 

de meu partido, que é seguramente o de vossa majestade, da nação e da 

constituição” (BITENCOURT, 2006,  p. 120). 

Conforme Bittencourt (2006), Dom Pedro participava dos movimentos da 

política, atento ao processo de organização das Juntas Provisórias de Governo, 

em São Paulo e Minas, pois a necessidade de ampliar a base de sustentação 

levava à busca de articulações. Visando esse apoio dos governadores, 

emissários deixaram o Rio de Janeiro em meados de dezembro de 1821. O 

argumento que sustentava as iniciativas de defender a permanência do Príncipe 

no Brasil eram as notícias que chegavam de Lisboa, em dezembro de 1821, 

dando conta de medidas expressas pelos decretos 124 e 125, publicados em   

outubro daquele ano. 

A mesma autora ainda afirma que Dom Pedro, vendo que sua regência 

estava sendo anulada, parecia disposto a permanecer no Brasil, entretanto um 

empecilho com que se defrontava era a atuação da Divisão Auxiliadora. As 

forças comandadas por Avilez atuavam no Rio de Janeiro como apoio e haviam 

se tornado, desde os episódios de 5 de junho de 1821, em um contraponto:  

 

(...) de ponto de apoio de D. Pedro a divisão auxiliadora 
revelava-se agora o seu contrapeso, diminuindo o poder de uma 
regência que os liberais portugueses não podiam deixar de olhar 
com desconfiança, como corpo estranho dentro do sistema, 
dado que fora instalada sema sua intervenção e funcionava sem 
o seu controlo (BITENCOURT, 2006, p. 134). 

 

Após as petições para a permanência do Príncipe, conforme Bittencourt 

(2006), a disposição de Avilez para o enfrentamento ficou bem clara na 

representação que assinou com os oficiais dos corpos da Divisão Auxiliadora, e 

levou até D. Pedro, requisitando a qualificação dos peticionários que solicitavam 

sua permanência no Rio, de “perturbadores da ordem pública”. O Príncipe 

recusou a solicitação do Governador de Armas da Corte e Província, alegando 

 
oficiais da Secretaria do Conselho Supremo Militar; Decreto de 23 de julho de 1821 – dissolve 
a confraria erecta no Seminário de S. Joaquim a benefício dos Militares da Divisão de Tropas 
de Portugal destacada nesta Corte (BITTENCOURT, p. 120).  
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que o direito de petição havia sido assegurado pelas Bases da Constituição, que 

todos haviam jurado. Dom Pedro então toma a decisão de ficar no Brasil, 

contrariando as ordens das Cortes, e o relato ao Rei do que ficou conhecido 

como o dia do “Fico”, foi feito da seguinte forma: 

 

Dou parte a V.M. que no dia de hoje às 10 horas da manhã recebi uma 
participação do Senado da Câmara pelo seu procurador, que as 
Câmaras Nova e Velha se achavam reunidas e me pediam uma 
audiência: respondi que no meio dia podia vir o Senado que eu o 
receberia: veio o Senado que me fez uma fala muito respeitosa, deque 
remeto cópia a V.M. e em suma era, que logo desamparasse o Brasil 
ele se tornaria independente, e ficando eu, ele persistiria unido a 
Portugal. Eu respondi o seguinte: “Como é para bem de todos e 
felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico” 
(BITTENCOURT, 2006, 159). 

 

Depois do  “Fico”, diz Bittencourt (2006), surgiu a oportunidade para Dom 

Pedro realizar uma reforma ministerial que servisse de apoio  às  suas intenções 

de assumir a regência da Monarquia de forma efetiva, em função dos conflitos 

gerados no Rio de Janeiro pelo pedido de demissão de Jorge de Avilez, em 11 

de janeiro de 1822. Foi grande a agitação ocorrida no Rio de Janeiro a partir da 

comunicação do Príncipe da decisão de permanecer no Rio de Janeiro: 

 

O pedido de demissão de Avilez do governo-de-armas da Corte e 
Província do Rio de Janeiro indicou um enfrentamento, já prenunciado, 
entre o Príncipe e as tropas da Divisão Auxiliadora. Para dar conta da 
situação, D. Pedro nomeou Joaquim Xavier de Curado, general de 
grande experiência, com importantes serviços prestados à monarquia, 
para assumir o governo-de-armas da Corte e Província, em 
substituição ao demissionário. Avilez procurou apoio nas tropas, uma 
vez que, como consequência de sua atitude, o comando da Divisão 
Auxiliadora passaria, por organização hierárquica, para o brigadeiro 
Francisco Joaquim Carreti, com quem D. Pedro se dispunha a 
estabelecer tratativas. Na madrugada de 12 de janeiro, Avilez reuniu 
seus homens no Morro do Castelo, numa atitude intimidatória. Em 
resposta, Xavier Curado também se posicionou, ocupando o Campo 
de Santana, e pareceu iminente um confronto entre as duas forças. O 
comando de Avilez preferiu abortar o embate. Em consequência, as 
tropas da Divisão Auxiliadora foram despachadas para acampar, por 
ordem de D. Pedro, na Vila Real da Praia Grande onde deveriam 
aguardar embarque para Portugal. Ao mesmo tempo, D. Pedro buscou 
ajuda militar das Províncias de Minas Gerais e São Paulo 
(BITTENCOURT, 2006, p. 160). 

 

De acordo com Bittencourt (2006), se para o Príncipe o “Fico” não 

implicava na demissão do general, para Avilez a situação era outra, pois frente 
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essa resistência com as determinações que vinham das Cortes, caberia a ele 

uma reação. Dessa forma, sendo já esperado o enfrentamento, as forças que 

lhe eram leais puderam ser rapidamente disponibilizadas para enfrentar a 

Divisão Auxiliadora, tendo à frente Xavier Curado20. Nas palavras de D. Pedro, 

parte dos batalhões preferiu não se envolver, o que na visão de Avilez teve como 

causa a dispensa do serviço militar, oferecida pelo Príncipe aos soldados, que 

“debilitava” e “enfraquecia” suas tropas. Efetivamente, foram concedidas 

numerosas baixas aos soldados da Divisão, o que confirmava as alegações do 

general: 

 

É necessário notar que o General não foi demitido, mas sim tinha 
mandado por sua livre vontade uma Petição ao Ex-Ministro da Guerra, 
em que pedia a demissão, cuja Petição ainda S.A.R. não tinha visto; 
em consequência do Senhor ex-Ministro da Guerra estar com seu 
tenesmo. Logo S.A.R. soube no Teatro deste fato, assim como também 
soube que toda a Divisão estava em armas, menos Caçadores No. 3, 
porque os Senhores Garcez, João Crisóstomo e Sá, honrados naquela 
ocasião, ou ainda com medo da Carta de S.A.R.de seis de Junho, 
vieram certificar a S.A.R., que nada fariam sem Ordem Sua, o que fiel 
e religiosamente cumpriram. A Tropa da 1ª Linha, 2ª, e o Povo desta 
Capital, se reuniram no campo de Santana, onde estiveram prontos às 
Ordens do Nosso Regente, e onde eu estive com os bentinhos às 
costas e uma espingarda carregada com duas balas. Nós sempre no 
mesmo lugar onde se reuniu a Artilharia montada da Corte, e eles 
tomando posições e enraivados por não os irmos atacar, não 
lembrados que não há maior desgraçado que guerra entre irmãos, mas 
não os íamos atacar, porque assim S.A.R. o Ordenou ao honrado 
General Curado, ainda que avançado em anos, mas valente 
(BITTENCOURT, 2006, p. 167-168). 

 

Dom Pedro ressaltou as qualidades militares e o papel de Xavier Curado 

nos episódios, conforme Bittencourt (2006), destacando sua habilidade no 

posicionamento das tropas e sua capacidade de suportar a pressão da Divisão 

Auxiliadora. A autora constata também que era grande a tensão e as 

provocações entre as forças, com militares se envolvendo em brigas e 

altercações. O clima incitou inclusive forte desentendimento entre o coronel 

“brasileiro” José Joaquim de Lima e Silva e o tenente-coronel “português” José 

 
20Joaquim Xavier Curado nasceu em Goiás. Sua família estava ligada às atividades de 

abastecimento na região. Cedo entrou para o Exército, onde se destacou e mereceu a 
confiança do vice-rei, D. Luiz de Vasconcelos. A seguir, prestou notáveis serviços nas lutas na 
região do Prata, para a corte joanina. No Rio de Janeiro, em janeiro de 1822, foi nomeado 
Governador-de-armas da Corte e Província, desempenhando importante papel no comando de 
tropas e milícias que apoiaram D. Pedro contra as forças comandadas por Jorge de Avilez. 
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Maria da Costa, comandante do 11º Batalhão, que ameaçou envolver os 

soldados de seus regimentos. Os dois lados reivindicavam a iniciativa de buscar 

uma solução para o impasse causado pelo posicionamento das tropas para 

combate: 

 

Estiveram eles, e estivemos nós em armas toda a noite, e como até 
então não tivesse havido ataque algum, lembrou-se S.A.R. Mandar, e 
Mandou, dois oficiais um aos de Portugal e outro aos de cá com estas 
propostas. O que foi aos de Portugal foi dizer que os da terra  largariam 
as armas, logo que eles depusessem as suas, ou passasse, para a 
outra banda do Rio, e o outro, que foi aos da terra, foi dizer que logo 
que os outros passassem para a outra banda do Rio, ou depusessem 
as armas, eles a largariam também. Assentiram os de Portugal 
passarem para a outra banda, e fizeram um papel em que pediram a 
passagem (para mostrarem que não eram obrigados pela força) que 
S.A.R. Mandou logo efetuar (BITTENCOURT, 2006, p. 160). 

  

A situação agravou-se, segundo Brasil (1972), quando foi descoberto que 

Gen Avilez arquitetara um audacioso plano de sequestro de Dom Pedro. Diante 

disto, o General Joaquim Xavier Curado (1746 – 1830), brasileiro, o Coronel Luís 

Pereira da Nóbrega de Sousa Coutinho (1760 – 1826), brasileiro, e o Brigadeiro 

Joaquim de Oliveira Álvares (1776 – 1835), português, convocaram de imediato 

seus subordinados para apoiarem o Príncipe Regente. O Regente sentia 

necessidade da criação de um Exército brasileiro que lhe emprestasse prestígio 

e amparasse sua autoridade, e para enfrentar a Divisão, decretou o recrutamento 

geral para a organização de unidades com tropa brasileira, com a mobilização 

das tropas de 2ª linha, as milícias. Assim, oito meses antes da proclamação da 

Independência do Brasil, surgia neste episódio o Exército Brasileiro para 

enfrentar a Divisão Auxiliadora:  

 

No Rio de Janeiro e arredores os cidadãos válidos, de todas as 
classes, acorreram aos quartéis, disputando o direito de alistar-se no 
Exército do Príncipe. Em poucas horas formou-se uma legião, vibrante 
de patriotismo, clamando guerra ao insolente estrangeiro. Mais de 6 
mil homens, incluindo padres, pegaram em armas (BRASIL, 1972, p. 
413). 

 

Após o plano frustrado do general português em sequestrar Dom Pedro, 

Brasil (1972) diz que em uma última tentativa de controlar a situação, tomou 

posição no Morro do Castelo para bombardear a cidade. O Campo de Santana 

apresentava extraordinário aparato bélico, uma Força Terrestre integrada por 
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brasileiros e com aspirações genuinamente nacionais. Era o Exército brasileiro 

que tomava forma: 

 

Além das forças de primeira linha, ao lado do Príncipe, encontravam-
se vários regimentos de milicianos e batalhões patrióticos, formados 
na ocasião. O povo, na praça, explodia em aclamações. O Coronel 
Oliveira Álvares, mesmo enfermo, coordenava as ações. Ao 
amanhecer, chegou o velho General Xavier Curado, que foi recebido 
por ovações populares e leu uma proclamação de D. Pedro concitando 
todos os brasileiros a pegar em armas contra a "insubordinada e 
anarquizadora Divisão portuguesa", oferecendo-se ele próprio para 
tomar a frente dos patriotas (BRASIL, 1972, p. 416). 

 

De acordo com Brasil (1972), conforme prometera, Dom Pedro chegou no 

acampamento pela manhã, quando as duas forças antagônicas se preparavam 

para o confronto. Apesar da superioridade dos portugueses em organização e 

armamento, o fervor patriótico dos brasileiros lhes forneceria vantagem, pelo que 

Dom Pedro intima a tropa portuguesa a retornar a seus quartéis e preparar-se 

para embarcar para Lisboa. O comandante português aceitou e comprometeu-

se a transferir suas forças para o outro lado da baía. 

Com o apoio das massas populares que estavam saturadas dos lusos, 

conforme Lemos (1993), o Príncipe conseguiu expulsar a Divisão Auxiliadora, 

mas ciente da necessidade de organizar uma tropa brasileira, começou 

desmontando a administração militar portuguesa, e com Decreto de 12 de janeiro 

de 1822, decide: 

 

Extinguir a Commissão Militar creada por Decreto de 6 de junho do 
anno próximo passado  para o Governo das Armas da Côrte e 
Província; e nomear o Tenente General Joaquim Xavier Curado para 
Governador das Armas da Côrte e Província (LEMOS, 1993, p. 127). 

 

Diz  ainda   Lemos (1993)  que, neste mesmo dia, encaminhou Carta  

Régia aos Governadores de São Paulo e Minas Gerais, informando a expulsão 

das tropas da Divisão Auxiliadora e exigindo tropas daquelas guarnições para a 

defesa do Rio de Janeiro, ao que em resposta, em poucos dias, mil e cem 

paulistas já estavam aquartelados na guarnição Rio de Janeiro, podendo estes 

serem considerados o primeiro contingente genuinamente brasileiro do nascente  

Exército imperial.   
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(...) e como por essa medida ficasse essa cidade sem a Tropa 
necessária para a sua Guarnição, e mesmo sem com o que se 
defender no caso de ser atacada: Exijo de vós que sois seguramente 
amigo do Brasil, da ordem, da união de ambos os hemisférios, e da 
tranquilidade  pública, Me mandeis força armada em quantidade, que 
não desfalcando a vossa Província, ajude esta, e se consiga o fim por  
mim e por vó tão  desejado, e Exijo com urgência (LEMOS, 1993, p. 
127) . 

 

De acordo com Daróz (2013), Dom Pedro recrutou entre os soldados do 

Gen Avilez, com a promessa de terras e promoções, ao mesmo tempo em que 

ameaçava enviá-los para guerrear na Europa. Apesar da tentativa do 

comandante português de impedir a saída dos soldados, calcula-se que entre 

quatrocentos e seiscentos soldados da Divisão Auxiliadora foram incorporados 

ao Exército Brasileiro. 

Conforme Brasil (1972), os lusitanos ainda protelaram o embarque por 

algum tempo, usando vários pretextos. O Príncipe então, em 9 de fevereiro, 

embarcado na fragata União, se dirigiu a Niterói e, novamente, ordenou a Avilez 

a retirada, ameaçando bombardeio se no dia seguinte não iniciassem o 

embarque. Avilez então rumou de volta a Portugal, não sem antes deixar um 

Batalhão na Bahia, em reforço às tropas do Gen Madeira de Melo (1775 – 1833).  

Segundo Costa (1957), as Cortes já haviam enviado reforço às tropas de 

Avilez, e uma divisão naval chegou à entrada da baía de Guanabara em 5 de 

março, mas só foi autorizado o desembarque de quem tivesse interesse em se 

alistar nas forças brasileiras. Dos 1200 homens, 894 aceitaram a condição de 

permanência, opção que não foi dada aos oficiais. Dom Pedro achava que seria 

funesta a influência que poderiam exercer sobre a soldadesca, determinando 

então que o restante retornasse a Portugal. A expulsão das forças portuguesas 

marcou novo compasso na preparação da independência brasileira, sublimando 

o prestígio do Príncipe Regente, em cujas mãos se colocou o destino da 

emancipação do Brasil. 

   

2.3.2.6 A Unidade Nacional 
 

As circunstâncias políticas, econômicas, administrativas e militares da 
Bahia eram específicas. Não se repetiam até mesmo nas três 
províncias que aderiram às Cortes: Piauí, Maranhão e Pará. Destaco 
que as diferenças regionais separavam as províncias e haveriam de 
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dificultar a unidade do Brasil ao longo das lutas pela independência e 
até muito depois. O Rio de Janeiro era o Rio de Janeiro. A Bahia era a 
Bahia. Pernambuco era Pernambuco (TAVARES, 2005, p. 25). 

 

José Bonifácio de Andrada e Silva (1763 – 1838), declarado oficialmente 

em 11 de janeiro de 2018 como Patrono da Independência do Brasil, foi muito 

importante na manutenção da unidade territorial. Conforme Brasil (1972), 

nomeado Ministro do Reino e de Negócios Estrangeiros, dedicou-se à 

reconstrução da unidade do país, esfacelada pela atitude das juntas provinciais, 

e assessorou o príncipe na luta pela independência política do país. Conseguiu 

a aprovação do decreto importante que estabelecia que nenhuma lei promulgada 

pelas Cortes portuguesas teria validade sem o “Cumpra-se” do Regente. Ainda 

de acordo com Brasil (1972), promoveu a ida do Príncipe a Minas Gerais para 

acabar com as desordens provocadas pelos adeptos do regime republicano, e 

também a São Paulo, onde além do deslocamento de várias unidades militares 

para a área, interviu nomeando um novo Governador das Armas da Província.  

Em 13 de maio de 1822, é público o Termo de Vereação do Senado da 

Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, onde consta que o príncipe 

regente Dom Pedro de Alcântara aceita o título de “Defensor Perpétuo do Brasil”. 

De acordo com  Bittencourt (2006), o que poderia parecer um reconhecimento 

da autoridade pelos que defendiam um executivo forte podia também ser 

interpretado como a necessidade de cuidar para que a monarquia constitucional 

não ficasse enfraquecida, enquanto se defendia a Regência do Príncipe e a 

liderança do Rio de Janeiro. De acordo com Mello (2004), para José Bonifácio o 

título equivalia a “Generalíssimo dos Exércitos”, o que fazia o regente 

“virtualmente Imperador”, dotando-o de legitimidade popular, justificando os 

poderes adicionais aos recebidos na delegação paterna. Diz também Bittencourt 

(2006) que, após receber o pedido expresso pelo presidente do Senado da 

Câmara, Dom Pedro assim se manifestou:   

 

Acceito o titulo de Imperador Constitucional do Brasil, porque, tendo 
ouvido o meu Conselho de Estado e de procuradores geraes, e 
examinando as representações das Camaras das differentes 
províncias, estou intimamente convencido que tal é a vontade geral de 
todas as outras, que só por falta de tempo não tem ainda chegado  (O 
CORREIO BRAZILIENSE, 1822). 
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2.3.2.7 A Expulsão do Batalhão de Algarves 
  

Segundo Bernardes (2006), com a pretensão das Cortes da volta de 

antigos privilégios coloniais, a maioria dos brasileiros passou a apoiar a 

Independência, mas o problema passou a ser as tropas estacionadas no Rio, na 

Bahia e em Pernambuco, onde se encontrava arranchado o famoso Batalhão 

Algarves. Gervásio Pires Ferreira (1765 - 1838), ao assumir a presidência da 

Junta, depois da vitória do movimento de Goiana, eleita quando da Convenção 

de Beberibe, responsável pela deposição do governador Luís do Rego Barreto, 

enfraqueceu o dispositivo militar português em Pernambuco. Em 5 de novembro 

de 1821, a Junta deliberou sobre a partida do Segundo Batalhão do Exército de 

Portugal, o famoso Batalhão de Algarves, intimamente ligado à repressão da 

Revolução de 1817. Dessa forma, a Junta demonstrou que assumiu de fato suas 

funções administrativas e políticas. Neste episódio, e em dois momentos 

posteriores, impediu que tropas portuguesas desembarcassem, expressando 

claramente sua aceitação do pacto constitucional em elaboração, e a rejeição de 

qualquer medida sentida como recolonizadora ou que reafirmasse poderes, 

privilégios e direitos diferenciados entre o Reino de Portugal e o Reino do Brasil. 

 

2.3.2.8 A preocupação com o Norte 
 

De acordo com Brasil (1972), a província do norte que mais preocupava 

o Regente era Pernambuco, pelo tradicional espírito nacionalista. Então, enviou-

se o jovem António Menezes Vasconcelos de Drummond (1794 – 1865) com a 

missão de conseguir a adesão formal da Junta de Pernambuco à política do 

Príncipe Regente, o que foi feito. Na Bahia, a nomeação do Brigadeiro Inácio 

Luís Madeira de Melo (1775 – 1833) para o Comando das Armas provocou a 

revolta dos brasileiros. A Junta governativa não empossou o General Madeira, 

investindo no cargo o Brigadeiro Manuel de Freitas Guimarães, líder da corrente 

brasileira. No entanto, Madeira de Melo não submeteu a Junta e aos patriotas, 

obrigando-os a ficar fora da capital, e então a Bahia se tornou teatro de 

operações de combates. 
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Carvalho (2003) ressalta que, enquanto as principais províncias do norte 

se pronunciavam a favor da causa de Portugal, a corte do Rio silenciava. 

Falavam em discórdia nos conselhos da Coroa, e o congresso, que até então se 

abstivera de intervir nos negócios do Brasil, com receio de molestar o melindre 

do Rei e dos brasileiros, reconheceu judiciosamente que não podia persistir 

neste procedimento, sobretudo que a Bahia lhe pedia socorros para se defender, 

que à regência e ao Congresso cabia o dever imperioso de acudir a província  

contra o inimigo comum e de promover todos os meios convenientes o triunfo da 

insurreição. Ao mesmo passo que cuidavam de expedir tropas para a Bahia, 

promulgavam um decreto reconhecendo as juntas criadas nas capitanias por 

ocasião de se estabelecer o novo regime; julgava beneméritos os que o haviam 

promovido e mandava proceder à eleição dos deputados às Cortes no reino 

ultramarino, de acordo com o decreto de 22 de novembro de 1820. 

 

2.3.2.9 A proclamação da Independência  

                                                                                              
A cobiça de alguns estrangeiros e as consequentes lutas pela 
manutenção da soberania fizeram com que se manifestassem nos 
brasileiros novas aspirações, já com fundamentos nacionalistas. As 
incursões levadas a efeito contra a colônia acarretaram providências 
da Coroa para a consolidação do sistema colonial, com reflexos no 
campo militar, pelo fortalecimento da Força Terrestre. Este 
revigoramento mais tarde iria refletir-se no processo de emancipação 
política (BRASIL, 1972, p. 383-384). 

  

Os impasses políticos em São Paulo, conforme já visto, exigiam a 

presença do Príncipe, desta forma:   

 
O Príncipe resolveu ir pessoalmente a São Paulo, saindo do Rio de 
Janeiro a 14 de agosto de 1822. O percurso era longo e acompanhava 
o vale do Paraíba. Na capital paulista, D. Pedro foi muito bem recebido. 
Visitou Santos e quando regressava a São Paulo recebeu, nas 
proximidades do riacho Ipiranga, na tarde de 7 de setembro, o correio 
de José Bonifácio, Paulo Bregaro, que trazia importantes despachos 
de Lisboa, com comunicações e comentários do Deputado Antônio 
Carlos, dos Ministros e da Princesa Leopoldina. Os documentos 
continham restrições humilhantes adotadas pelas Cortes, diminuindo a 
autoridade do Regente, anulando a convocação do Conselho de 
Procuradores Gerais das Províncias e nomeando novo ministério para 
o Brasil. Anexos estavam também um decreto que mandava processar 
o governo de São Paulo e os signatários das petições de permanência 
de D. Pedro, uma carta de D. João VI revelando claramente que sofria 
coação e vários outros documentos oficiais e particulares (BRASIL, 
1972, p. 418). 
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Segundo Brasil (1972), após ler a documentação, Dom Pedro pediu a 

opinião do Padre Belchior e recebeu a sugestão de tornar o Brasil independente 

de Portugal, e então: 

 

Convocou, naquele mesmo momento, todos os participantes do 
séquito, expôs-lhe a situação e a descabida imposição das Cortes, em 
relação ao Brasil. Num gesto veemente arrancou do uniforme o laço 
português, dizendo: "Independência ou morte!". Com a chegada da 
comitiva a São Paulo espalhou-se rapidamente a notícia dos 
acontecimentos à margem do Ipiranga. À noite, no teatro local, D. 
Pedro foi aclamado pelo Cônego Ildefonso Xavier Ferreira como 
primeiro Rei do Brasil (BRASIL, 1972, p. 418-419). 

  

No Rio de Janeiro, em São Paulo e várias outras partes do país, o povo 

comemorou a Independência, mas a conquista não seria sem sacrifícios.  

Portugal ainda empregaria muita força política e militar para tentar reverter a 

situação, o que levou o Brasil à Guerra da Independência, que custou a vida de 

muitos patriotas. 

  

 
   FIGURA 11 – Independência ou Morte: a ruptura política com Portugal. 
   Fonte: Wikipedia (2020). 

  

2.3.2.10 A constituição do Exército na Independência 
 

Segundo Brasil (1972), embora comandada em grande parte por oficiais 

portugueses, a tropa às vésperas da Independência era constituída na maior 

parte por brasileiros. Após a emancipação política, o ordenamento hierárquico 
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não sofreu muito abalo com o afastamento dos quadros de comando lusitano. O 

efetivo das tropas estava distribuído da seguinte forma: 

 

Na infantaria havia sete regimentos, 17 batalhões, oito corpos e três 
companhias; na cavalaria existiam cinco regimentos, oito esquadrões 
e uma companhia; a artilharia de campanha dispunha de duas 
brigadas, duas baterias e uma companhia; a artilharia de costa contava 
com dois batalhões, quatro corpos e duas companhias. Algumas 
unidades de infantaria, cavalaria e artilharia estavam agrupadas, 
formando três legiões – a da Bahia, a de Mato Grosso e a de São 
Paulo. A legião constituía a maior unidade organizada em tempo de 
paz. Correspondia mais ou menos à atual divisão de infantaria. Os 
oficiais portugueses, ainda em grande número, enquadravam a tropa 
de linha, coadjuvados por oficiais brasileiros (BRASIL, 1972, p. 403- 
404). 

 

De acordo ainda com Brasil (1972), em 1821 haviam duas grandes 

unidades exclusivamente portuguesas bem adestradas: a Divisão de Voluntários 

Reais, na Província Cisplatina, que veio para a campanha contra Artigas, e a 

Divisão Auxiliadora, aquartelada no Rio de Janeiro que, como já citado, foi 

expulsa por Dom Pedro. A subordinação das tropas de primeira linha sofreu 

influência política, tanto das Cortes Constitucionais da Metrópole quanto da 

Regência, de tal forma que se tornou confuso na época que antecede a 

Independência, pois em algumas Províncias permaneceram fiéis a Dom Pedro e 

em outras subordinavam-se diretamente a Portugal. 

 

2.3.2.11 A formação do novo Exército 
 

Segundo Daróz (2013), a ameaça da soberania do território recém-

emancipado exigia a rápida formação de um novo exército, agora composto por 

brasileiros, pois as tropas de 1ª linha eram formadas em sua maioria por 

portugueses. A estrutura organizacional foi mantida, mas devido à exiguidade de 

tempo para arregimentar homens que mobilizassem as unidades do novo 

exército, Dom Pedro não tem outra saída que não seja mobilizar as unidades de 

2ª linha, as milícias, como unidades de 1ª linha no Exército Brasileiro.  Rodrigues 

(2002) aponta que as milícias criadas em 1797, na Reforma do Exército, eram 

tropas de linha quando se declarou a Independência e a elas foi confiada a 

Defesa Nacional. Sobre estas Tropas de 2ª Linha, Brasil (1972) diz que:   



88 

  

  

 

A tropa de segunda linha, denominada milícia, era em sua quase 
totalidade constituída de brasileiros e se destinava a manter a ordem 
interna e atuar como reserva do Exército; tinha suas unidades 
distribuídas em todo o território, particularmente no litoral. Possuía 
grande efetivo e grau de treinamento relativamente adequado. Foi a 
tropa de mais valia com que contaram os patriotas na Independência. 
Embora previstas para realizarem treinamento militar em períodos 
intermitentes, muitas unidades milicianas prestavam serviço como 
unidades de 1ª linha (BRASIL, 1972, p. 404-405). 

  

Em Brasil (1972), sob o título de “Aspectos da organização militar 

brasileira nos primórdios do século XIX” consta que:  

                                                                                                                 
O fortalecimento do poder militar para levar a cabo a política externa 
delineada levou à unificação das forças de milicianas, que já 
apresentavam espirito de nacionalidade, embora estivessem 
espalhadas por capitanias distantes, em época de comunicações 
difíceis (...). A Força Terrestre desdobrava-se basicamente pelas 
capitanias, constituída por tropas de linha, por milícias e por 
ordenanças.  As forças de milícias mais as de ordenanças 
representavam, em última análise, o sustentáculo da ordem e da lei, 
porque garantiam a autoridade civil dos magistrados, e compunham o 
grosso dos meios para a defesa nacional. Era o povo em armas e a 
salvaguarda do território, apesar do adestramento militar insuficiente. 
As tropas de linha, mais instruídas, garantiam a autoridade militar dos 
capitães-generais. As milícias obedeciam a seus coronéis e as 
ordenanças aos famosos capitães-mores, que eram chefes civis e 
militares, e residiam nas vilas e aldeias, juntamente com as autoridades 
judiciárias (BRASIL, 1972, p. 383-385). 

 

Conforme Costa (1957), para preencher os claros, o príncipe baixou um 

decreto reduzindo o tempo de serviço de oito anos para três no caso de quem 

se apresentasse voluntariamente. No entanto, a medida foi insuficiente, e então 

Dom Pedro determina o recrutamento forçado. Diz Lemos (1993) que o 

Imperador assina o Decreto nº 67 - Guerra, de 10 de julho de 1822, a primeira 

lei inteiramente brasileira que tratava de serviço militar, nos seguintes termos: 

 

Achando-se os Corpos de 1ª  Linha desta Corte, ainda no estado 
incompleto de  Praças determinadas pelo novíssimo Decreto de 7 de 
maio deste ano, cujo preenchimento é indispensável, tanto pelo 
crescido serviço da guarnição, como pela segurança e defesa da 
Província, sem que bastassem as suaves Disposições de 30 de 
Janeiro, e Reconhecendo por tanto o Príncipe Regente a necessidade 
de um activo recrutamento, que, sem detrimento das Artes, e 
Navegação, Commercio, e Agricultura, fontes de prosperidade pública, 
comprehenda os indivíduos, que por nenhuma pública ocupação, ou 
legal indústria, viveiros de criminosos, ociosidade, só lhes servem de 
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impedimento; Manda se expeça logo as mais terminantes ordens... 
(LEMOS, 1993, p. 99).  

  

Dom Pedro revela a preocupação com a integridade da pátria recém 

liberta e, coube ao Exército Brasileiro, rearticulado para atender essas 

necessidades, a responsabilidade na consolidação da Independência do país. 

Após a Independência, sabia ele que tinha que reorganizar uma força militar para 

defender a pátria, e segundo Magalhães (1998): 

  

Na Proclamação de 10 de novembro de 1822, Dom Pedro se dirigiu as 
Tropas, ao entregar-lhes as novas bandeiras, declarou-se ele 
Generalíssimo do Exército, e em seguida, consciente de que só na 
organização eficiente de suas tropas poderia assentar com segurança 
o prestígio ao seu reinado, tratou desde logo em promover os meios 
de realizar esse trabalho, mesmo porque presto se convencera de que 
só com elementos genuinamente nacionais poderia alcançar o 
objetivo. (...) a criação de uma guarda cívica, de duração efêmera (...) 
a transformação do Batalhão de Caçadores (...) a criação de três 
Baterias a Cavalo no Distrito de Campos, Ilha Grande e Parati 
(MAGALHÃES, 1998, p. 248). 

 

O trabalho de Dom Pedro foi relevante na administração militar, e segundo 

Lima (1843), criou o Comissariado Geral do Exército, o Depósito Geral de 

Recrutas, fábricas de Material Bélico e Munições e Arsenais. Melhoraram-se 

estabelecimentos do período colonial, como o Trem Real e a Fábrica de Armas 

da Conceição, em um notável esforço para dar ao Exército maior organização, 

disciplina e eficiência. O General Abreu e Lima, em “Compêndio de História do 

Brasil, Tomo II”, reproduz uma fala do Imperador: 

  

O Exército não tinha nem armamento capaz, nem gente, nem 
disciplina; de armamento está pronto perfeitamente; de gente, vai-se 
completando conforme o permite a população e em disciplina em breve 
chegará ao auge, já sendo em obediência o mais exemplar do mundo. 
Por duas vezes tenho mandado socorros à Província da Bahia. Um de 
240 homens, outro de 735, compondo um batalhão com o nome de 
Batalhão do Imperador; o qual em oito dias foi escolhido, se aprontou, 
embarcou e partiu (LIMA, 1843, p. 108). 

 

Daróz (2013) também cita outra solução adotada para dotar o exército 

com soldados em número apropriado, que foi a contratação de soldados alemães 

como mercenários, recrutados sob o rótulo de colonos, para burlar a legislação 

europeia. Coube ao médico alemão Johann Anton von Schaeffer, nomeado 
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major da Guarda Imperial, a tarefa de trazer colonos e soldados para o Brasil.  

Designado Agente de Afazeres Políticos no Brasil, Schaeffer concretizou a 

incumbência, e os mercenários alemães foram incorporados no Batalhão de 

Estrangeiro21, sob o comando do Tenente-coronel João Augusto Bellard, antigo 

sargento da Guarda Nacional de Paris. Sua missão foi assim definida em 

correspondência a ele enviada por José Bonifácio, datada de 21 de agosto de 

1822:    

  

(...) Depois de ter saudado as vistas de Corte de Viena e de outros 

príncipes da Alemanha, e de ter procurado interessá-los a favor do 
Brasil, passará a outro ponto essencial de sua missão, que vem a ser: 
ajustará uma colônia rural-militar que tenha pouco mais ou menos a 
mesma organização dos Cossacos do Don e do Ural; a qual se 
comporá de duas classes.1ª De atiradores que debaixo do disfarce de 
colonos serão transportados ao Brasil, onde deverão servir como 
militares pelo espaço de seis anos.2ª De indivíduos puramente 
colonos, aos quais se concederão terras para seu estabelecimento, 
devendo porém servirem como militares em tempo de guerra, à 
maneira dos Cossacos ou milícia armada, vencendo no tempo de 
serviço o mesmo soldo que tem as milícias portuguesas quando se 
acham em campanha. Quanto a 1ª Classe composta dos indivíduos 
que devem servir como militares pagos, ou soldados, pelo espaço de 
seis anos, logo que expirar esse prazo entrarão na 2ª Classe e 
receberão terras para as cultivarem (DARÓZ, 2013, p. 48). 

  

Sobre o uso de mercenário no Exército imperial, Sodré (1968) relata que, 

conforme depoimento dos chefes brasileiros que os tiveram sob suas ordens, 

eram uma escória militar, e afirma que: 

 
Na estrutura regular, e assim só se poderia, e com enormes 
concessões, considerar a 1ª Linha, figuravam com destaque, as tropas 
mercenárias, cuja primeira unidade foi criada em 8 de janeiro de 1823, 
quatro meses após a proclamação da Independência. Outras foram 
organizadas depois, à medida que iam chegando da Europa os 
elementos necessários, enviados por agenciadores (...). Refugos de 
tropas dissolvidas, nobres arruinados, aldeões simplórios, formaram as 
levas que o Dr. Schaeffer enviara para servir no exército brasileiro 
(SODRÉ, 1968, p. 91). 

 

  O papel importante na mobilização das tropas brasileiras, segundo 

Rodrigues (2002), foi desempenhado por comandantes europeus, entre os quais 

 
21 O Regimento de Estrangeiros foi criado por Decreto de 8 de janeiro de 1823 e, devido à 

ativação de apenas um de seus batalhões, ficou popularmente conhecido como “Batalhão de 
Estrangeiros”. 
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o oficial francês Pedro Labatut, nomeado para organizar o contingente do 

Exército e Lorde Chrocane, contratado pelo imperador para enfrentar a esquadra 

lusa.  

Conforme  Rodrigues (2002), desde quando se pensou na formação de 

um Exército brasileiro, a ideia era nomear um general estrangeiro com 

experiência para o comando, pois o governo não se sentia seguro em confiar 

comando a oficiais portugueses, e a escolha recaiu sobre o oficial francês Pedro 

Labatut, experiente nas guerras napoleônicas, contratado então para comandar 

as tropas que combateriam os portugueses na Bahia. Para o comando geral das 

tropas brasileiras, foi confiado o comando ao general brasileiro Joaquim Xavier 

Curado, que se tornou o primeiro comandante do Exército Brasileiro.  

   

 
 FIGURA 12 - Retrato do Gen Joaquim Xavier Curado. 

 Fonte: Wikipedia (2020).  
 

Segundo Daróz (2013), pelo fato de ser portuguesa a maioria das 

unidades regulares no Brasil, a organização das forças imperiais baseou-se nas 

milícias e ordenanças, tropas de 2ª e 3ª linha que, mobilizadas como tropas de  

1ª linha do Exército Brasileiro, às quais juntaram-se voluntários e recrutas 

compulsados, escravos libertos, além de portugueses e mercenários 

estrangeiros. Foram os soldados da Independência a força de uma separação   

com muita luta e custo de muitas vidas que venceram pelas armas as 

resistências ao processo de Independência, consolidando a unidade do Brasil, 

integrando um Exército improvisado que fez muito mais do que dele era possível 

esperar. De acordo com Daróz (2003): 
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Voluntários, recrutas compulsórios, negros, mestiços, índios, 
portugueses e estrangeiros; esses homens fizeram o Exército 
Brasileiro de 1822. Embora heterogêneos e insuficientemente 
treinados, os soldados brasileiros conseguiram expulsar as tropas 
portuguesas leais às Cortes de Lisboa e consolidar, pelas armas, a 
independência do Brasil (DARÓZ, 2013, p. 48). 

 

            A respeito do Exército, desde sua formação até o fim do primeiro Império, 

Brasil (1972) resume que:  

  

A Força Terrestre dominada pelo espírito miliciano, seu embrião, desde 
o tempo das primeiras capitanias hereditárias, caracterizava-se bem 
brasileira, em consonância com os sentimentos da alma nacional. Tem 
sido poderoso auxiliar em nossas aspirações de liberdade e 
democracia. Seria ela que iria apoiar D. Pedro na crise do Fico, na 
expulsão das tropas portuguesas e durante a guerra da Independência. 
Teria coparticipação ativa no 7 de abril de 1831 (BRASIL, 1972, p. 385). 

 

 
FIGURA 13 – Força terrestre em missão não operacional: policiamento no Rio de Janeiro 
nas primeiras décadas do século XIX. 
Fonte: Brasil (1972, p. 408). 

  

2.4 A CONSOLIDAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA 
 

Antecipando-se a oficialização da Independência, a metrópole tomou 

medidas visando controlar as províncias a quais tinham maior interesse 

econômico, e para tanto, criou Juntas de Governo, restringindo a autoridade de 

Dom Pedro. Assim, após a proclamação, estas Juntas se mantiveram fiéis ao 
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governo português, colocando em risco a unidade territorial do Brasil. Entre as 

províncias rebeladas, pode-se destacar como as de maior vulto: Bahia, Piauí, 

Pará, Maranhão e a Cisplatina. Considerando este estudo fundamental para 

atingir o objetivo deste trabalho, pretende-se analisar como foi a reação em cada 

uma dessas províncias rebeladas. Sobre o processo de consolidação da 

independência, Silva (2018) relata que: 

 

Por muitos anos, difundiu-se a falsa crença, principalmente nos livros 
didáticos de História, de que o processo de independência do Brasil 
limitou-se a pouquíssimos personagens expressivos, a uma aceitação 
unânime e pacífica da transição de reino colonial para império pelas 
províncias distribuídas no vasto território (...).  Mas os estudos recentes 
mostram e continuam a provar o contrário desse pacifismo extremado 
do processo de independência do Brasil. (...) É sabido que não há 
processo de separação ou secessão de um território de outro sem 
conflitos armados (SILVA, 2018, p. 271).  

   

 Ainda em relação ao processo de Independência brasileiro, Silva (2018) 

resume: 

 

O processo de independência brasileiro caracterizou-se pela violência 
através de guerras locais ocorridas em quase todas as províncias do 
território, desmitificando a ideia de que o processo se dera de maneira 
pacífica e sem derramamento de sangue. (...) Os conflitos armados 
resultantes dessa necessidade ganharam dimensões de verdadeiras 
batalhas, tanto terrestres quanto navais, de modo a consolidar o 
domínio pleno do território e da independência almejada. As guerras 
ocorridas nas províncias da Bahia e do Piauí, as quais se alastraram 
pelas províncias vizinhas, foram a consequência maior da 
consolidação da independência do Brasil e da futura construção do 
país como nação (SILVA, 2018, p. 270). 

  

 Também Machado (1980), sobre a Guerra da Independência, que é como 

se convencionou chamar esta fase de lutas para a sua consolidação, afirma que 

se estendeu do Norte à Cisplatina, mobilizando brasileiros nascidos em todas as 

províncias e complementa: 

 

Foi uma luta armada de âmbito geral, que durou onze meses de 
sangrentos combates. Os soldados paulistas e mineiros participaram 
no Rio de Janeiro da expulsão das tropas do general Jorge Avilez. As 
milícias pernambucanas se deslocaram para a Bahia, onde ajudaram 
a derrotar as tropas do General Luís Madeira de Melo, os combatentes 
do Ceará e do Piauí avançaram até o Maranhão para esmagar, a tenaz 
resistência reinol. Os gaúchos se levantaram contra as tropas 
portuguesas e, no Uruguai, as forças brasileiras sob o comando do 
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General Carlos Frederico Lecor, dominaram o Exército Metropolitano 
(MACHADO, 1980, p. 98). 

 

Machado (1980) diz ainda que coube a José Honório Rodrigues contrariar 

a historiografia que até então apresentava a tese oficial da “Independência sem 

sangue” e limitava os esforços para consolidação da Independência apenas aos 

conflitos armados na Bahia e no Maranhão e às negociações da Casa de 

Bragança, orientadas por interesses britânicos. Dessa forma, como nenhum 

outro historiador o fizera, Rodrigues (2002) revelou o verdadeiro papel das 

Forças Armadas Brasileiras na Independência: 

  

Foram os soldados da Independência, obscuros lidadores cujos nomes 
se perderam através do tempo, os grandes obreiros da unidade política 
e da integridade territorial nacional. Milhares de pessoas sem nome, 
agindo com maior ou menor consciência, se constituíram, com seus 
comandantes, numa força social. Ninguém pode ignorá-la ou 
obscurecer seus feitos. A Independência não foi um desquite amigável 
(...). Foi uma obra política e militar. Um Exército improvisado fez muito 
mais do que dele era lícito esperar (RODRIGUES, 2002, p. 103). 

 

2.4.1 Combates na Guerra da Independência 

 

“(...) foi justamente depois do Fico, 9 de janeiro de 1822, que a guerra 
se agravou, desde os combates na Bahia, 18 de fevereiro de 1822, até 
a capitulação, não na Bahia, 2 de julho de 1823, mas no Pará, cuja 
pacificação se deu em março de 1824 (RODRIGUES, 2002, p. 39). 

 

Os combates entre brasileiros e portugueses começaram a ganhar mais 

força logo após o episódio do Fico, e “a separação militar – Exército Brasileiro, 

Exército português – deu-se verdadeiramente no confronto, no Rio de Janeiro, 

de 11 a 12 de janeiro de 1822” (RODRIGUES, 2002, p. 77). 

A partir de então, se deram vários combates luso-brasileiros em diversos 

locais, conforme Donato (1996): 

  

Ano Dia Mês Local 

 

 

1822 

 

26 Junho Coqueiro – Salvador 

28 Cachoeira 

18 Julho Cachoeira 

29 Funil 
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1822 

1  

 

Setembro 

Saboeiro 

6 Itaparica 

7 São João 

10 Oceano Atlântico 

11 Itaparica 

23 São João de Manguinhos 

01  

 

Outubro 

Manguinhos 

13 Itaparica 

14 Itaparica 

15 Maré 

17 Conceição 

21 Conceição 

08  

Novembro 

Pirajá 

24 Camaragibe 

30 Brotas - Graça 

03  

 

Dezembro 

Conceição - Itapoã 

08 Cotegipe 

11 Pirajá 

23 Itaparica 

29 Salvador 

 

 

 

 

 

 

1823 

 

 

 

 

 

07  

Janeiro 

Itaparica 

28 Paraguaçu 

30 Fontes 

 Montevideo 

4  

Fevereiro 

Ilhas dos Frades 

11 Cabrito 

15 Cruz do Cosme 

2  

 

Março 

Casa da Torre de Brotas 

11 Jacaré 

13 Jenipapo 

17 Puntas de Toledo 

18 Coqueiros – Brotas 
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1823 

12  

 

Abril 

São Pedro 

14 Belém 

24 Repartição 

28 São José dos Matões 

30 Cotegipe 

2  

 

 

Maio 

Conceição 

3 Salvador 

4 Salvador 

11 Caravelas 

18 Las Piedras 

22 Olaria 

Manga do Igará 

25 

 

Bom Fim 

Vargem Grande 

28 Três Barras 

3  

Junho 

Salvador 

7 Muaná 

10 Itapicurui Mirim 

14 São Luiz 

07  

Julho 

Oceano Atlântico 

18 

 

Atoleiro 

Itaparica 

30 Caxias 

26 Agosto Atol das Rocas – Açores  

12 Setembro Foz do Rio Tejo 

14 São Luís 

17 Outubro São Luís 

21 Montevideo 

QUADRO 3 - Combates luso-brasileiros na Guerra da Independência. 
Fonte: O autor, baseado em Donato (1996). 
 

 Ainda em relação aos combates luso-brasileiros, o mapa abaixo traz um 

resumo dos principais focos de conflito, que serão detalhados a partir de agora: 
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FIGURA 14 – Tropas na Guerra da Independência do Brasil. 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas (2016). 

  

 Ainda, para facilitar o entendimento dos conflitos que serão detalhados, é 

preciso entender que a divisão das províncias no Império do Brasil, na época, 

era diferente dos estados da atual República Federativa do Brasil. 
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FIGURA 15 – Divisão das províncias em 1822, destacando onde houve maior resistência à 
Independência. 
Fonte: Vicentino (2011, p. 126). 

 

2.4.2 A Doutrina Militar Terrestre (DMT) e os Princípios de Guerra 
 

A Doutrina Militar Terrestre (DMT) é o conjunto de valores, 
fundamentos, conceitos, concepções, táticas, técnicas, normas e 
procedimentos da F Ter, estabelecido com a finalidade de orientar a 
Força no preparo de seus meios, considerando o modo de emprego 
mais provável, em operações terrestres e conjuntas. A DMT estabelece 
um enquadramento comum para ser empregado por seus quadros 
como referência na solução de problemas militares (BRASIL, 2014, p. 
1-2). 
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 Um dos objetivos desta dissertação é analisar as principais batalhas da 

Guerra da Independência à luz da atual Doutrina Militar Terrestre. Nessa parte 

da dissertação, foram analisadas as principais batalhas da guerra da 

Independência e, para facilitar o entendimento, é necessário realçar alguns 

conceitos. 

O manual atualmente em uso pelo Exército Brasileiro sobre doutrina, 

“Doutrina Militar Terrestre - EB-20-MF10.102”, estabelece o seguinte conceito 

acerca da DMT: 

 

A Doutrina Militar Terrestre, como um dos principais vetores do 
Processo de Transformação do Exército na Era do Conhecimento, na 
busca da efetividade, baseia-se na permanente atualização, em função 
da evolução da natureza dos conflitos, resultado das mudanças da 
sociedade e da evolução tecnológica aplicada aos assuntos de defesa 
(BRASIL, 2014, p. 1). 

 

 Nesse assunto, o foco consistiu na análise dos princípios de guerra que 

podem ser evidenciados no período em questão. Em relação a esses princípios, 

o mesmo manual estabelece: 

 

Os Princípios de Guerra são preceitos filosóficos decorrentes de 
estudos de campanhas militares ao longo da história e apresentam 
variações no espaço e no tempo. São pontos de referência que 
orientam e subsidiam os chefes militares no planejamento e na 
condução da guerra sem, no entanto, condicionar suas decisões. O 
comandante, ao planejar e executar uma campanha ou operação, leva 
em consideração o que preconizam os princípios, interpretando-os e 
aplicando-os criteriosamente em face da situação problema, decidindo 
quais devem evidenciar, em detrimento de outros (BRASIL, 2014, p. 5). 

 

Como bem conceituado acima, esses preceitos filosóficos, decorrentes de 

estudos de campanhas militares ao longo da história, sofrem variações no 

espaço e no tempo. Logicamente, a maneira de se estudar esses princípios em 

1822, há quase duzentos anos, era diferente, e evolui com o tempo, 

acompanhando os avanços tecnológicos, e com as experiências das batalhas, 

mas a essência dos princípios é a mesma e quase sempre presente. O Quadro 

abaixo ilustra tais princípios, que podem ser observados já há muito tempo na 

história das guerras.  
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Personalidade Data Princípios de Guerra 

Sun Tzu 350 a.C Objetivo, ofensiva ou iniciativa, surpresa, 

unidade, engano, adaptabilidade, meio 

ambiente, segurança, mobilidade, 

concentração e coordenação.  

Napoleão 1822 Objetivo, ofensiva, massa, movimento, 

concentração, surpresa e segurança. 

QUADRO 4 - Princípios de guerra. 
Fonte: Arnillas; Schaffer; Mantilla (2013). 
 

 De fato, um quadro com a evolução dos princípios evidenciados nos mais 

diversos combates ao longo da história seria muito extenso, mas a intenção dos 

dados expostos acima é apenas mostrar que os princípios de guerra, embora em 

constante evolução na história, estiveram presentes desde o estrategista chinês 

Sun Tzu (544 a.C – 496 a.C), passando pelos grandes combates travados pelo 

Imperador francês Napoleão Bonaparte (1769 – 1821), contemporâneo do 

período em estudo no nosso trabalho. 

 A seguir, serão abordados os conceitos de Brasil (2014) em relação aos 

seguintes princípios de guerra: Objetivo, Ofensiva, Simplicidade, Surpresa, 

Segurança, Economia de Forças ou de Meios, Massa, Manobra, Moral, 

Exploração, Prontidão, Unidade de Comando e Legitimidade. 

 

2.4.2.1 Objetivo 
 

“Dirija cada operação militar para um objetivo claramente definido, 

decisivo e tangível” (BRASIL, 2014, p. 5). 

Esse princípio do objetivo estabelece que se deve ter “objetivos 

claramente definidos e atingíveis, a fim de se obterem os efeitos desejados. Uma 

vez fixado o objetivo, deve-se nele perseverar, sem permitir que as 

circunstâncias da guerra façam perdê-lo de vista” (BRASIL, 2014, p. 5). 

 

  



101 

  

  

2.4.2.2 Ofensiva 
  

“Pela ofensiva conquiste, mantenha e explore a iniciativa das ações” 

(BRASIL, 2014, p. 5-3). 

A ofensiva “caracteriza-se por levar a ação bélica ao inimigo, de forma a 

se obter e manter a iniciativa das ações, estabelecer o ritmo das operações, 

determinar o curso do combate e, assim, impor sua vontade” (BRASIL, 2014, p. 

5-3). 

 

2.4.2.3 Simplicidade 
 

“Prepare planos claros e descomplicados e ordens concisas para garantir 

seu completo entendimento” (BRASIL, 2014, p. 5-3). 

A simplicidade traz a ideia de que “a preparação e a execução de ordens 

e planos com concepções claras e facilmente inteligíveis, a fim de reduzir a 

possibilidade eventual de equívocos na sua compreensão, sem prejuízo da 

precisão e da flexibilidade necessárias” (BRASIL, 2014, p. 5-3). 

 

2.4.2.4 Surpresa 
 

“Atinja o inimigo num tempo, local ou maneira para os quais ele esteja 

despreparado” (BRASIL, 2014, p. 5-3). 

A surpresa “consiste no emprego de força onde o oponente, em um 

contexto de tempo e espaço, não esteja preparado ou só perceba a situação 

quando já não pode apresentar uma reação eficiente” (BRASIL, 2014, p. 5-3). 

  

2.4.2.5 Segurança 
 

“Nunca permita que o inimigo obtenha uma vantagem inesperada” 

(BRASIL, 2014, p. 5-4). 

O princípio da segurança consiste que o comandante adote medidas 

essenciais à liberdade de ação e à preservação do poder de combate necessário 
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ao emprego eficiente da F Ter, e tem por finalidades: “negar ao inimigo o uso da 

surpresa e do monitoramento; impedir que ele interfira de modo decisivo, em 

nossas operações; e restringir-lhe a liberdade de ação nos ataques a pontos 

sensíveis de nosso território ou de nossas forças” (BRASIL, 2014, p. 5-3 e 5-4). 

  

2.4.2.6 Economia de Forças ou de Meios 
  

“Empregue todo o poder de combate disponível, de maneira mais eficaz 

possível, destine o mínimo indispensável de poder de combate para as ações 

secundárias” (BRASIL, 2014, p. 5-4). 

Esse princípio é caracterizado “pelo uso econômico das forças e pela 

distribuição e emprego judiciosos dos meios disponíveis para a obtenção do 

esforço máximo nos locais e ocasiões decisivos” (BRASIL, 2014, p. 5-4). 

 

2.4.2.7 Massa 
  

“Emasse um poder de combate esmagador no momento e local decisivos” 

(BRASIL, 2014, p. 5-4). 

O princípio da massa traz a ideia de concentrar forças “para obter a 

superioridade decisiva sobre o inimigo, com qualidade e eficácia, no momento e 

local mais favorável às ações que se têm em vista, com capacidade para 

sustentar esse esforço, enquanto necessário” (BRASIL, 2014, p. 5-4). 

 

2.4.2.8 Manobra 
 

“Coloque o inimigo numa posição desvantajosa, pela aplicação flexível do 

poder de combate” (BRASIL, 2014, p. 5-4). 

O princípio da manobra caracteriza-se pela “capacidade de movimentar 

ou dispor forças de forma a colocar o inimigo em desvantagem relativa e, assim, 

atingir os resultados que, de outra forma, seriam mais custosos em homens e 

material” (BRASIL, 2014, p. 5-4). 
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2.4.2.9 Moral 
 

“O contínuo aprimoramento e a manutenção de um moral elevado são 

essenciais ao sucesso na guerra” (BRASIL, 2014, p. 5-5). 

O princípio da moral define o estado de ânimo ou atitude mental de um 

indivíduo, ou de um grupo de indivíduos, que irão refletir na conduta da tropa e 

“nem sempre força numericamente superior, bem dotada de armamento e 

adequados recursos logísticos, compensam a carência de moral e a descrença 

nos objetivos da guerra” (BRASIL, 2014, p. 5-4). Complementa ainda dizendo 

que “a estabilidade e o moral individuais são fundamentados na qualidade da 

formação, na natureza do indivíduo e determinados por suas reações à 

disciplina, ao risco, ao adestramento e à liderança” (BRASIL, 2014, p. 5-4). 

 

2.4.2.10 Exploração 
 

“A exploração permite tirar vantagem de oportunidades e, 

consequentemente, empregar as forças em toda extensão de sua capacidade, 

obtendo efeitos desejados que possam facilitar a consecução do propósito final” 

(BRASIL, 2014, p. 5-5). 

O princípio da exploração é caracterizado “pela intensificação das ações 

ofensivas para ampliar o êxito inicial, sempre que for obtido um sucesso 

estratégico ou tático, ou houver evolução favorável na situação” (BRASIL, 2014, 

p. 5-5). 

 

2.4.2.11 Prontidão 
 

“Com a prontidão, as forças estão providas dos meios essenciais e 

organizadas para operações de combate. Isso envolve o preparo antes das 

hostilidades e, continuamente, no decorrer da guerra” (BRASIL, 2014, p. 5-5). 

O princípio da prontidão é definido como “a capacidade de pronto 

atendimento da Força para fazer face às situações que podem ocorrer em 

ambiente de combate” (BRASIL, 2014, p. 5-5). 
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2.4.2.12 Unidade de Comando 
 

“Para cada operação, a obtenção da unidade de comando e unidade de 

esforços é condição essencial para o êxito” (BRASIL, 2014, p. 5-5). 

A unidade de comando é caracterizada “pela atribuição da autoridade a 

uma só pessoa, ou seja, à pessoa do comandante” (BRASIL, 2014, p. 5-5). 

 

2.4.2.13 Legitimidade 

 

“A legitimidade para o emprego das forças deve ser constantemente 

buscada” (BRASIL, 2014, p. 5-6). 

A legitimidade é caracterizada “pela necessidade de atuar conforme 

diplomas legais, mandatos e compromissos assumidos pelo Estado, e o sistema 

de princípios e valores que alicerçam a Força” (BRASIL, 2014, p. 5-5). 

 

2.4.3 A Guerra na Bahia  
 

Menezes (1976) consigna um heroísmo quase épico à participação baiana 

na Guerra de Independência: 

 

É a campanha da independência na Bahia, a mais bela, a mais nobre, 
a mais empolgante que o Brasil presenciou alastrava-se e difundia-se, 
eletrizando os espíritos, pelo sertão, pelo Recôncavo, aqui e ali 
encontrando os seus denodados servidores, aqueles que alicerçaram 
e nutriram a peleja, unidos todos no mesmo ardor patriótico, na mesma 
cívica nos mesmos anseios de emancipação (MENEZES, 1976, p. 
229). 

 

Sobre o assunto, Amaral (1907) exalta a participação baiana como 

decisiva para a Independência do Brasil, sugerindo que tudo teria começado na 

Bahia com a abertura dos portos e também terminado lá, com a expulsão do 

exército português da província, em 2 de julho de 1823:    

 

Entre 28 de Janeiro se 1808 (assinatura da lei de Abertura nos Portos 
na Bahia) e 2 de julho de 1823, se desenrolou o grande drama político 
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e histórico de que devia sair constituída uma grande nacionalidade 
livre, próspera, nobre e poderosa pela sua união e pelas suas 
qualidades de resistência: A nacionalidade brasileira!  (AMARAL, 1907, 
p. 13). 

  

Para Tavares (2005), o processo em que a Bahia se envolveu na guerra, 

muito antes da Independência, foi benéfico para o Brasil, e assim diz:   

 

Avalio que a Bahia contribuiu para a Independência do Brasil ao se 
revolucionar contra as cortes e o governo de D João VI e aclamar o 
governo do Príncipe Dom Pedro, com as armas nas mãos. Dessa 
forma negou o projeto de conciliação que manteria o Reino Unido de   
Portugal, Brasil e Algarves, e o projeto de poder do Príncipe Dom Pedro 
que chegou a examinar a possibilidade do rei D. João VI voltar para o 
Brasil e ser aclamado rei do Brasil (TAVARES, 2005, p. 225). 

 

 

 

FIGURA 16 – Tropas irregulares na Guerra da Independência no Nordeste. 
Fonte: Brasil (1972, p. 420). 

 

2.4.3.1. Antecedentes 
 

O ano de 1821 foi bastante conturbado na Bahia, e segundo Guerra Filho 

(2004), em fevereiro daquele ano, quando a Revolução Liberal aparentava 

favorável ao Brasil, foi estabelecida uma Junta Provisória, se declarando   

subordinada às Cortes, negando autoridade a Dom João VI. Entretanto, já em 

novembro, quando se conscientizaram que havia na Revolução Liberal do Porto   

um propósito de recolonizador, ocorreu uma tentativa fracassada de depor a 

Junta, com a prisão dos líderes revoltosos.  
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Conforme Tavares (2005), era maciça a entrada de tropas portuguesas 

na Bahia, desde a adesão da província à Revolução Constitucional de fevereiro 

de 1821, e isto acirrava os ânimos e a rivalidade entre portugueses e colonos:  

 
A Bahia hospedava tropas do Exército português superiores em 
número de oficiais, soldados, armas e munições, aos oficiais e 
soldados brasileiros que viviam negados e espezinhados nos 
Regimentos, Batalhões e Companhias de um Exército estrangeiro. 
Sucedia o mesmo com as tropas milicianas de brancos, pardos e 
negros existentes na Bahia (TAVARES, 2005, p. 25). 

 

 Conforme Brasil (1972), em Salvador, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 

1822, tiveram lugar os motins do brigadeiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, 

oficial brasileiro preterido para o cargo de Comandante das Armas, liderando 

militares brasileiros. Os conflitos de inspiração nativista provocaram cerca de 

duzentas baixas e, entre elas, a morte da abadessa Joana Angélica, quando da 

invasão do Convento da Lapa, à procura de revoltosos. Em História da 

Independência na Bahia, Braz do Amaral assim descreve a trajetória do oficial 

que deflagrou conflito: 

  

(...) tenente-coronel Manuel Pedro de Freitas Guimarães, a partir de 10 
de fevereiro de 1821, foi elevado ao grau de brigadeiro e, 
posteriormente, feito governador das Armas, em 2 de fevereiro de 
1822.   A nomeação, por carta régia, do coronel Inácio Luis Madeira de 
Melo, para o mesmo posto, e com a mesma patente, abriu um conflito 
político-militar que terminou com a prisão do Brigadeiro Manuel Pedro, 
enviado a Lisboa para ser processado (AMARAL, 1923, p. 20). 

 

Guerra Filho (2004) afirma que após estes embates, as tropas 

portuguesas no domínio da cidade empurraram os revoltosos para as vilas do 

Recôncavo, onde organizaram a resistência. Entre maio e junho, as Câmaras 

Legislativas das principais vilas do Recôncavo baiano reconheceram a 

autoridade de Dom Pedro como Príncipe Regente, fato que deflagrou o conflito 

aberto, mas ainda regional, entre portugueses e baianos, até que as reações 

foram se avolumando e tomaram proporções de Guerra. 

  

2.4.3.2. A fase regional da guerra na Bahia 
   

A diferença entre os soldados voluntários baianos e os Soldados do 
Batalhão do Imperador, era que esses eram o Exército. Ou seja: já 



107 

  

  

chegaram à Bahia como soldados do Exército, o que não era o caso 
dos soldados negros escravos, soldados negros libertos e soldados 
brancos pobres dos Batalhões incorporados ao Exército no decurso da 
guerra (TAVARES, 2005, p. 225). 

 

A primeira fase da Guerra na Bahia, de acordo com Rodrigues (2002), é 

comandada pelo Tenente-Coronel miliciano Joaquim Pires de Carvalho e 

Albuquerque, e complementa dizendo: 

 

São, no princípio, dois batalhões de milicianos, tropas bisonhas, mal 
armadas e mal abastecidas, sem treinamentos, que verdadeiramente 
fazem escaramuças e pequenos combates. Aos dois batalhões se 
juntou, depois, uma Companhia de Cavalaria de São Francisco, 
composta de moradores de Pojuca, comandada pelo Capitão Pedro 
Ribeiro de Araujo. Já nos fins de setembro, as tropas baianas, sob o 
comando do citado tenente-coronel, todas milicianas, apresentavam-
se na Povoação de Pirajá e formavam uma linha sitiante. A elas se 
juntam trinta praças do 1º Regimento de Linha, completamente 
armadas, que se evadiram de Salvador, sob o comando do 1º Sargento 
Manuel Alves do Nascimento, promovido depois a Capitão, e se 
apresentavam a Albuquerque. Vão-se juntando ali patriotas e 
milicianos, mais cinquenta praças que vieram da Vila de São Francisco, 
mais cem vindos de Cachoeira, comandados pelo Coronel de 2ª linha, 
Rodrigo Antônio Falcão. Chegam do Rio os primeiros reforços pedidos 
– duzentas e tantas praças, quarenta caçadores de 1ª linha e outros do 
4º Regimento de Milícias da Corte, além de oficiais vindos da Bahia 
(RODRIGUES, 2002, p. 239-240). 

 

No dia 25 de junho de 1822, tem início a fase regional da guerra, quando 

em Cachoeira aclamavam Dom Pedro, Defensor Perpétuo do Brasil. Começou 

o confronto armado entre portugueses e brasileiros, e os soldados liderados por 

Madeira de Melo estavam na Canhoneira ancorada no Rio Paraguaçu, próximo 

à São Félix, distrito da vila de Cachoeira. Nesse episódio, há relatos da morte de 

Manoel Soledade, conhecido na história da guerra na Bahia como Tambor 

Soledade, nome dado pela função que exercera no regime de milícia, podendo 

ser considerado a primeira vítima da guerra na história da Independência. 

Conforme Tavares (2005), foram três dias de ataques à cidade e sua população, 

e no dia 28 de junho, o barco que estava no Rio Paraguaçu, liderado por Madeira 

de Melo, foi cercado por canoas locais e expulso da vila, evento que marca o 

primeiro conflito da guerra e dá início a uma série de outros confrontos que 

resultaram na Independência da Bahia no dia 2 de Julho de 1823. “Assim 

começou a guerra pela Independência do Brasil na Bahia” (TAVARES, 2005, p. 

101). 
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Com a guerra já configurada, os portugueses, ainda conforme Guerra 

Filho (2004), tentaram ocupar a Ilha de Itaparica, ponto estratégico para os 

suprimentos da cidade de Salvador e das tropas, bem como manter o controle 

militar da Baia de Todos os Santos. Foram duas batalhas pela posse da Ilha, a 

primeira em 29 de julho de 1822, quando expulsaram os navios lusos. A partir 

daí, os baianos realizaram um esforço de guerra, garantindo a adesão de outras 

vilas importantes do Recôncavo e o recrutamento de um grande efetivo para o 

Exército Brasileiro:   

 

Às tropas milicianas das vilas do Recôncavo e ao contingente baiano 
de primeira linha, juntaram-se os militares exilados de Salvador, além 
dos “voluntários”.  Este contingente de homens pobres livres, pequenos 
proprietários, libertos e até escravos, formou um exército numeroso 
(mais de dez mil homens), mas em grande medida inexperiente e, 
muitas vezes, insubordinado: milhares de baianos que se colocaram à 
disposição da luta.  Alguns como em 25 de junho em Cachoeira, ou em 
29 de julho na Batalha do Funil, apesar de não se filiarem ao Exército, 
usaram suas próprias armas e estiveram presentes em momentos 
decisivos (GUERRA FILHO, 2004, p. 23). 

 

Sobre a estratégia de guerra adotada nesta fase, Rodrigues (2002) diz 

que: 

 

É uma guerra parcimoniosa, tanto por que não combate para sitiar a 
cidade, como por que se autolimita, evitando o inimigo. Ela procurou 
reunir forças, seduzir amigos, bloquear e interceptar o abastecimento 
da cidade por terra ou mar, sempre na defensiva, evitando um ataque 
impossível, pela pobreza dos recursos de gente e armas com que 
contava. (...) Pequenos ataques para apreensão de armas e munições, 
pequenos episódios, ocupações de pontos, assaltos, guerrilhas, até 
que em 29 de setembro eles conseguem aproximar-se dos subúrbios 
(RODRIGUES, 2002, p. 240). 

 

  

Faltava um centro de poder das vilas revoltadas. Assim, em 6 de setembro 

de 1822, formou-se oficialmente o Conselho Interino de Governo, que articulou 

as ações contra as tropas de Madeira de Melo e que, além disso, manteve 

contato permanente com a Corte no Rio de Janeiro. Este comando reuniu 

representantes das diversas vilas do Recôncavo que haviam reconhecido D. 

Pedro como Regente Constitucional do Brasil. A partir de então, a Vila de 

Cachoeira assumia a capital da província, e sede do governo em apoio ao 

interesse brasileiro, situação que durou toda a guerra de Independência. 
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2.4.3.3 A fase nacional da guerra na Bahia 
 

Estas qualidades heroicas, no tempo da nossa emancipação política, 
só o povo da Bahia teve ocasião de as mostrar e as revelou, com uma 
superioridade, um denodo e uma bravura que são as coisas que se 
podem citar como generosas e nobres daquela época, de modo que 
podemos hoje dizer, sem que possa quem quer que seja titubear uma 
contestação, que para ter este país a sua liberdade, ninguém sacrificou 
nem lutou como os baianos! (AMARAL, 1957, p. 61). 

 

A luta na Bahia tomaria o caráter de guerra, e guerra nacional. Rodrigues 

(2002) constata que, na sessão de 15 de junho de 1822, os procuradores do Rio 

de Janeiro apresentavam uma carta do brigadeiro Domingos Alves Branco 

pedindo socorro à Bahia. Dom Pedro agiu, deu ordens aos seus ministros, 

proclamações ao povo e dirigiu uma Carta Régia ao Governador das Armas na 

Bahia, pela qual ordenava que deixasse aquela posição e embarcasse com sua 

tropa, assumindo Dom Pedro a responsabilidade perante sua majestade as 

Cortes. Tratou ainda de enviar outra Carta Régia, agora para a Junta do Governo 

da Bahia, mandando-lhe, no caso de desobediência de Madeira, retirar o povo 

para o interior. A intervenção na província era problema nacional e decidiu-se 

que seriam enviadas tropas para a Bahia, a comando do general Labatut, para 

o comando terrestre, o que será detalhado mais à frente, e de Cochrane para o 

comando naval. 

Tavares (2005) reconhece o valor do povo baiano na luta pela 

independência, mas destaca também a importância da ajuda fornecida pelas 

outras unidades do Império, a mando do governo central:   

 

Há de se reconhecer que o bloqueio da cidade do Salvador, imobilizou 
o exército comandado por Madeira de Mello e a esquadra de José Felix 
no plano de invadir o Rio de Janeiro. Mas é de justiça reconhecer que 
a Bahia não ficou sozinha. Valeu, e muito, a solidariedade de Sergipe, 
Alagoas, Rio  Grande do Norte e Ceará – dos muitos sergipanos, 
alagoanos, sergipanos, paraibanos, potiguares  e cearenses, sem 
esquecer os fluminenses, paulistas e mineiros, que participaram da 
guerra pela Independência do Brasil na Bahia (TAVARES, 2005, p. 
225). 

 

Madeira de Mello recebeu o reforço de 277 praças da Divisão Auxiliadora, 

desembarcados com o Francisco Joaquim Carretti, e em agosto recebe mais 620 
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praças do 2º Batalhão do 1º Regimento de infantaria portuguesa. Conforme 

exposto na obra comemorativa do sesquicentenário Independência do Brasil: 

1822 – 1972, da Biblioteca Nacional, Dom Pedro faz uma proclamação à tropa22:   

 

AO EXERCITO do Brasil [Rio de Janeiro] Imprensa Nacional [1822] 1 p. 
Assinado: Imperador. Proclamação de D. Pedro I: "Soldados! Uma nova 
expedição de soldados lusitanos acaba de chegar à Província da Bahia: 
teima o Congresso de Lisboa em seu desvairado projeto d'avassalar este 
vasto Império ..." "... Soldados! O meu posto será na vossa frente, e os 
vossos futuros destinos: a Independência ou Morte." (INDEPENDÊNCIA 
DO BRASIL SESQUICENTENÁRIO, 1972, p. 22). 

 

 
FIGURA 17 - Teatro da Guerra da Independência (na Bahia). 
Fonte: Brasil (1972, p. 421). 

  

Conforme Neto (2015), a Bahia foi o ponto-chave nas operações militares 

para o controle das Capitanias brasileiras, e não foi um conflito regional, mas 

 

22 Proclamação de Dom Pedro ao Exército Brasileiro em ação na Bahia, após envio de tropas 
portuguesas, exposta nas comemorações do Sesquicentenário da Independência do Brasil, 
Independência do Brasil 1822- I972, n 64, p. 22, da Biblioteca Nacional. Disponível em: 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon1285835.pdf>. Acesso em: 09 Jun 
2020. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon1285835.pdf
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palco de enfrentamento político militar entre Brasil e Portugal, e servia ainda 

como base de operações e planejamento de apoio as outras regiões de conflito. 

Além disso, afirma-se:   

 

Tampouco a guerra na Província se limitou a luta restrita aos habitantes 
locais. Do lado do Rio de Janeiro, lutaram baianos, pernambucanos, 
cariocas, paraibanos e muitos outros, inclusive estrangeiros, 
personificados pelos dois Chefes militares de terra e mar, 
respectivamente Labatut e Cochrane. A Bahia, por sua posição 
estratégica entre o Norte e o Sul, por seu peso econômico, social e 
político, foi, portanto, o teatro central do grande conflito pelo qual se 
desenrolou a Guerra de Independência e a construção da unidade do 
Brasil hoje existente (NETO, 2015, p. 288). 

 

Diégues (2013) também defende a tese de que a Bahia era um ponto 

estratégico vital para a pretensão das Cortes de recolonizarem o Brasil:  

 

A Bahia é a pedra angular no edifício das pretensões portuguesas. 
Bastião colonialista mais próximo do Rio de Janeiro, é percebida como 
um dique à interferência de D. Pedro e ao alastramento da revolução 
para o norte do país. Dominando a Bahia, poderia o partido português 
usá-la como plataforma para a recuperação do resto do Brasil 
(DIÉGUES, 2013, p. 23).  

  

A guerra instaurada na Bahia, em busca da libertação definitiva do Brasil 

de Portugal, teve como marco histórico a participação da população mais pobre 

do Recôncavo. As camadas populares da Bahia já possuíam tradição de luta e 

rebeldia, que reacende e se amplia no período de movimentação da guerra de 

Independência do Brasil na Bahia. As lutas a favor da Independência, foram 

incorporadas por diversas maneiras nos grupos sociais. Enquanto a elite local 

via na separação a consolidação dos seus privilégios, as camadas populares   

viam no conflito a oportunidade de uma transformação social, uma subversão da 

ordem que os deixava à margem da sociedade. Nas palavras de Costa (1998): 

  

Para o povo composto de negros e mestiços a revolução da 
Independência configurava-se como uma luta contra os brancos e seus 
privilégios. Para os despossuídos, a revolução implicava a eliminação 
das barreiras de cor, na realização da igualdade econômica e social, 
na subversão da ordem. Para os representantes das categorias 
superiores da sociedade, fazendeiros ou comerciantes, a condição 
necessária da revolução, no entanto, era a manutenção da ordem e a 
garantia de seus privilégios. Dessa forma, o movimento que aglutinava 
elementos pertencentes a diferentes extratos da sociedade 
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representava aspirações até mesmo contraditórias (COSTA,1998, p. 
36). 

 

2.4.3.4 A Batalha do Funil – 29 de julho de 1822 
 

Após Cachoeira reconhecer Dom Pedro I como Regente Constitucional e 

Defensor Perpétuo do Brasil, e aderir a causa da Independência, aderiram 

também Santo Amaro e São Francisco, tornando as vilas do Recôncavo um local 

de êxodo dos brasileiros da capital. Itaparica também aderiu. De acordo com 

Morgado (2010), Madeira reagiu e mandou 80 praças da Legião Constitucional 

Lusitana23, comandadas por Joaquim José Teixeira, tomar o Forte de São 

Lourenço, no noroeste da Ilha de Itaparica, sendo um importante ponto de 

controle de acesso ao interior da Baía de Todos os Santos. Em 10 de julho, 

impossibilitado de permanecer, inutilizou os canhões e as carretas das peças. 

No final de julho, Jose Teixeira volta a atacar Itaparica, mas desta vez no Funil 

(Figura 19), um estreito canal mais a Sul, entre a Ilha e o continente, acidente 

capital cuja posse era fundamental para controlar o acesso à região de Nazaré, 

um dos distritos mais férteis do Recôncavo. Antônio de Souza Lima defendeu 

Itaparica, no Funil, com 12 homens. Iniciado às 5 horas da manhã, o ataque se 

estendeu até o final da tarde. Os brasileiros, escondidos nos matos nas 

proximidades das praias, emboscavam os atacantes, com a adesão dos 

habitantes de Itaparica. No final da tarde, os portugueses se retiraram e o 

Combate do Funil serviu como estímulo aos brasileiros para os combates que 

ainda viriam. 

  

2.4.3.5 A Batalha de Pirajá – 8 de novembro de 1822 
  

Os combates posteriormente denominados Batalha de Pirajá tiveram 
início no amanhecer de 8 de novembro e ocorreram em três locais. O 
ataque de maior projeção começou quando um número considerável 
de soldados portugueses venceu em barcos a distância entre o porto 
da Cidade do Salvador e Plataforma, Itacaranha e Cabrito, locais onde 
se concentraram duros combates, estendidos também às escarpas 
que levavam aos altos de Pirajá. O outro ataque veio do antigo trecho 
da estrada que alcançava Campinas, Bate Folha e São Caetano, 
igualmente direcionado para atacar Pirajá. O terceiro se desenvolveu 

 
23 A Legião Constitucional Lusitana havia sido enviada para a Bahia em maio de 1821, composta 

de dois batalhões de infantaria e uma companhia de artilharia (RODRIGUES, 2002). 
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do Monte do Conselho (hoje: Morro do Conselho no bairro do Rio 
Vermelho) para Armações e Itapuã (TAVARES, 2005, p. 152). 

 

 Após essa descrição acima, o próprio historiador Luiz Henrique Dias 

Tavares, autor reconhecido em relação à história da Bahia, complementa 

dizendo que “pouco se sabe desses combates” (TAVARES, 2005, p. 152). Sérgio 

Morgado, autor do artigo “Os Combates de Pirajá e Itaparica”, publicado na 

Revista “2 de julho: A Bahia na Independência Nacional”, também diz 

desconhecer se existem partes de combate ou relatório sobre a batalha e cita, 

como fonte para descrição da batalha, Miguel Calmon du Pin e Almeida, em uma 

preleção publicada em tomo especial da Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, sob o título de “A Batalha de Pirajá”, em homenagem ao 

Centenário da Independência, em 1922. Morgado (2010) ainda complementa 

que “outros autores repetem a versão de Miguel Calmon, alguns de forma mais 

confusa, à exceção de José Honório Rodrigues, que não descreve o combate” 

(MORGADO, 2010, p. 73). Outra obra da época que traz descrições dos 

acontecimentos é “Memórias Históricas e Políticas da Província da Bahia”, de 

1836, por Ignacio Acciolli de Cerqueira e Silva. E são justamente estas obras, de 

1836 e 1923, que foram utilizadas no presente estudo para descrever os 

acontecimentos da batalha. 

Para facilitar o entendimento dos eventos descritos nas próximas páginas, 

aconselha-se acompanhar, quando for o caso, as Figuras 18, 19 e 20. 
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               FIGURA 18 – Localidades na Bahia à época da Batalha de Pirajá 
               Fonte: Almeida (1923, p. 1) 

 

 O mapa acima indica que a localidade de Pirajá não era uma simples 

povoação para as forças brasileiras que estavam na região, mas sim um local 

primordial de defesa pela sua posição dominante. De acordo com Brasil (1972), 

o domínio de Pirajá era de vital importância, pois era um acidente capital 

estratégico para domínio da antiga e tradicional Estrada das Boiadas (destacada 

na Figura 20), que ligava a capital com todo o norte da província. Logo, o domínio 

dessa estrada possibilitava cortar a entrada de víveres e de gado para o 

abastecimento da cidade, onde se encontravam as tropas portuguesas. Então, 

a intenção era dispor tropas brasileiras na região, a fim de manter as tropas 

portuguesas isoladas do restante da província, sem suprimento, e assim foi feito:  

“o sítio era quase completo, porque de um lado se fecharam as comunicações 

do sertão pela Feira de Capuame e, pelo outro, se interrompera o tráfego na 

estrada das Boiadas, que levava à Feira de Santana, chave de todo interior” 

(ALMEIDA, 1923, p. 24). A cidade da Bahia, como era chamada Salvador na 

época, estava separada do continente por tropas de iam de Cabrito a Itapuã. 
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          FIGURA 19 – Principais rotas de Salvador com o interior da Bahia. 
          Fonte: Siquara (2012, p. 175). 

 

 
   FIGURA 20 – Esquema de manobra da Batalha de Pirajá. 
   Fonte: Silva (1995, p. 17). 
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FIGURA 21 – Teatro de operações da Batalha de Pirajá. 
Fonte: Esquema feito em 2019 pelo 19º Batalhão de Caçadores, Batalhão Pirajá, sediado em 
Salvador – BA, para a confecção da sala histórica em memória a Batalha de Pirajá. 

  

 É importante destacar o trecho de Rodrigues (2002) que falava sobre o 

aviso do Ministério da Guerra, de 2 de setembro de 1822, que determina que 

não só corpos de linha e milicianos marchassem em socorro à Bahia, mas 

também os paisanos que se oferecessem, e sobre o aviso do Ministério dos 

Negócios do Reino, do dia seguinte, que ordenava a proibição expressa da 

entrada de mantimentos e petrechos de guerra no porto da Bahia enquanto lá 

houvessem tropas portuguesas, agravando o cerco que o Exército Brasileiro 

preparava. 

 Pela localização estratégica de Pirajá, o brigadeiro Madeira de Melo 

procurou controlar aquela região, com um plano para 8 de novembro de 1822, 

que consistia em: “atacar o exército pacificador, na base de operações, 

fracionando-o em duas partes para destruição de uma e obrigar o restante a 

retirar-se, na direção do norte. Dessa forma esperava romper o cerco” (BRASIL, 

1972, p. 424). Com essa possível investida das tropas portuguesas na linha de 

defesa, o “coronel Joaquim Pires foi o primeiro que avançou com o seu regimento 

vindo do Recôncavo, indo postar-se na excelente posição de Pirajá” (ALMEIDA, 

p. 23) e, “em Cachoeira, os coronéis de milícias José Garcia Pacheco e Aragão 
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e Rodrigo Antônio Falcão Brandão mantinham um batalhão com cem homens 

armados” (ALMEIDA, 1923, p. 21). 

 De acordo com Rodrigues (2002), em 14 de julho, Labatut havia partido 

do Rio para Maceió, para assumir o comando das tropas brasileiras, “com 200 

praças do Batalhão de Milícias, 40 de Caçadores e 34 oficiais que deviam ajudar 

na organização do Exército Brasileiro na Bahia” (Rodrigues, 2002, p. 244), além 

de material de guerra, constando cinco mil espingardas, artilharia, pistolas, 

chuços, terçados e cartuchos. Labatut era “um dos veteranos das campanhas 

napoleônicas e tinha todos os requisitos para enfrentar Madeira” (ALMEIDA, 

1923, p. 23) e sua missão consistia em “coordenar as partes independentes do 

Exército, refreando o espírito de bairrismo, de que se ufanava cada chefe e que 

era peculiar aos diversos grupos, e dando-lhes a unidade de comando de que 

tanto careciam” (ALMEIDA, 1923, p. 23). O brigadeiro Labatut desembarcou em 

Alagoas, de onde se dirigiu ao Recife, partindo em seguida para Sergipe, onde 

reuniu contingentes e seguiu para o Recôncavo da Bahia. E diz Rodrigues (2002) 

que foi em Feira do Capuame, hoje Dias D’Ávila, que no dia 25 de outubro, o 

tenente-coronel Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque lhe passou o 

comando das tropas em operações e lhe transmitiu as informações necessárias. 

As operações e investidas das tropas portuguesas prosseguiam com 

regularidade, “quando Labatut assumiu o comando em chefe das forças, 

aprovando ele, sem alterações, os movimentos já efetuados ou planejados” 

(ALMEIDA, 1923, p. 24). De acordo com Rodrigues (2002), após receber 

reforços de Pernambuco, em 3 de novembro, Labatut dividiu o Exército brasileiro 

em duas brigadas: 

  

(...) a da esquerda, comandada pelo Coronel Felisberto Gomes, com 
seiscentos homens dos batalhões da Torre, baianos, portanto, e que o 
ocupava até Itapuã; e da direita, chefiada pelo Major José de Barros 
Falcão, que situava na linha de fronteira do inimigo desde Itapuã até o 
Engenho do Cabrito, substituindo o Coronel de Milícias Rodrigo Falcão 
Brandão, que foi comandar as forças estacionadas em Cachoeira. 
Distribuiu vários oficiais para comandar forças de vila, organizou um 
arsenal de guerra (RODRIGUES, 2002, p. 248). 

  

Ainda de acordo com Almeida (1923), todos os preparativos convergiam 

pra uma única meta: o assalto geral e a rendição de Madeira. Chegando na Área 

de Operações, apertou o cerco, aos poucos, entremeado de postos de guerrilhas 
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nas margens das estradas e picadas, insulando do continente à capital. Essa 

missão estava quase toda a cargo dos voluntários da Torre, cujo primeiro 

regimento se distribuía em posições dominantes entre Feira até perto de Itapuã. 

Labatut fechou o semi-círculo, escalando a 3 de novembro 300 homens sob o 

comando do coronel Felisberto Gomes Caldeira, para, entre as armações e esta 

posição, organizarem a brigada da esquerda que determinou criar (ALMEIDA, 

1923). 

  

 
    FIGURA 22 – Retrato do General Labatut 
    Fonte: Wikipedia (2018).  

 

Almeida (1923) diz que dia 31 de outubro, Madeira recebeu reforço e, 

agora com excesso de tropas que tinha para manobrar, traçou o plano de 

ofensiva: “ameaçar os extremos das alas e romper o centro do exército libertador 

a viva força” (ALMEIDA, 1923, p. 26). Esse reforço recebido por Madeira, de 

acordo com Cerqueira e Silva (1836), serviu pra ativar o patriotismo do Exército 

brasileiro que cercava a cidade e fez com que general Labatut aumentasse os 

postos de defesa, criando outros, nos lugares denominados Sapóca e Toque 

Toque, possíveis posições de passagem dos portugueses, reforçando essa 

posição com dois obuses. Cerqueira e Silva (1836) dizem que: 

 

Antes de haver chegado do Rio de Janeiro o general Labatut, tinha 
marchado da Vila de S. Francisco o alferes Francisco de Faria Dultra 
com 50 praças do 1º regimento de 1ª linha, e da Cachoeira o coronel 
Rodrigo Antônio Falcão Brandão com pouco maior numero, dos 
emigrados de diferentes corpos da capital , a fim de estabelecerem um 
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ponto de apoio em Pirajá, e, tomando ambos as posições que acharam 
mais convenientes, passou o primeiro a ocupar o sítio denominado 
Coqueiro, e o segundo o Cabrito: a necessidade de dominar estes 
pontos era incontestável, e pouco depois aumentou-se aquela diminuta 
força com o batalhão de legião de caçadores, comandado pelo tenente 
ajudante Alexandre Gomes de Argolo Ferrão, e o corpo de Henrique 
Dias, comandado pelo seu major Manoel Gonçalves da Silva, além de 
outras frações de diferentes corpos, e foram estes, reunidos aos que 
haviam chegado com Labatut, os que sustentaram o ataque de 8 de 
novembro” (CERQUEIRA; SILVA, 1836, p. 174-175). 

 

Em Engenho Novo, a 20 quilômetros de Pirajá, Labatut manifestava 

preocupação com o reforço recebido por Madeira e, depois de reforçar a defesa, 

em 5 de novembro escreve para Pernambuco pedindo as tropas que lhe 

pudessem enviar e, no mesmo dia, voltava de Itapicurú o capitão Manuel 

Francisco da Costa, onde fora buscar 300 armas e pólvoras, que foi 

imediatamente remetido ao quartel de Pirajá. Os auxílios vinham do Rio e de 

todo Nordeste, especialmente de Pernambuco, não só de tropas, mas também 

de medicamentos. 

 Ao amanhecer de 8 de novembro, a infantaria portuguesa desembarcou 

em Itacaranha e Plataforma, chefiada pelo coronel João de Gouveia Osório, 

comandante da Legião Constitucional Lusitana (BRASIL, 1972) e também ao 

amanhecer, do lado brasileiro, lanchões, comboiados por duas canhoneiras, 

dirigiam-se silenciosamente para a costa de São Braz e Escada, com efetivo de 

300 soldados de linha e 100 marujos (ALMEIDA, 1923) e, logo em seguida, 

“furtivamente, saltaram as tropas na praia deserta e galgaram a garganta que dá 

passagem para as margens do rio do Cobre, o qual pouco abaixo da cachoeira 

ali existente é francamente vadeável, permitindo o acesso ao engenho do 

Cabrito” (ALMEIDA, 1923, p. 28). De acordo com Cerqueira e Silva (1836), as 

tropas portuguesas avançavam sobre o centro, buscando surpreender os 

brasileiros, “mas descobertos pelas avançadas do Coqueiro e Bate Folha, na 

estrada do Pirajá, romperam logo o fogo, que logo se tornou geral” 

(CERQUEIRA; SILVA, 1836, p. 175). Simultaneamente, outras tropas 

portuguesas ameaçaram a retaguarda brasileira, lançando-se em Cabrito, tendo 

nessa região o Exército Brasileiro recebido reforços e resistido, apoiado em 

Coqueiro, Bate-Folha e São Caetano. Comandou esse combate o tenente-

ajudante Alexandre de Argollo Ferrão (BRASIL, 1972).  A Legião, sob o comando 
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do tenente-coronel Victorino José de Almeida Serrão, marchava pela Estrada 

das Boiadas, visando o núcleo de Pirajá, e foi descoberta quando ainda 

demandava o alto da Campina. Nesse momento, “três peças, que formavam o 

reduto em face de Itapagipe, guardando o flanco do nosso exército, e 

comandadas pelo tenente Menezes Doria, romperam fogo contra o inimigo” 

(ALMEIDA, 1923, p. 28) e atraiu sobre ele toda a força que estava na região: os 

que estavam em Cachoeira, de Rodrigo Brandão, e a milícia da Vila de São 

Francisco, comandados por Faria Dultra. Nesse meio tempo, os postos 

avançados em Bate Folhas alertavam a vanguarda do Exército Brasileiro contra 

a arremetida da Legião. Tomaram rapidamente a posição alvejada, os brasileiros 

das companhias da Torre, com os índios flecheiros tapuyas, comandados pelo 

tenente Augustinho Moreira Sampaio. No entanto, “para resistirem ao choque 

cederam até a planura da Campina, onde se lhes reuniram as companhias do 4º 

de milícias da Bahia e os remanescentes da Torre” (ALMEIDA, 1923, p. 29). Essa 

reorganização do Exército Brasileiro só foi possível, da maneira como foi feita, 

graças ao batalhão da Vila de São Francisco, sob o comando do tenente-

ajudante Alexandre de Argollo Ferrão, pois “ele trancou o acesso a posição, 

distribuindo os fogos por toda a parte, enquanto corriam as ordens e o Exército 

executava os movimentos ordenados” (ALMEIDA, 1923, p. 29). 

 A tropa portuguesa que marchava para baixada do Cabrito defronta com 

um destacamento brasileiro, fazendo com que este recue até a linha da 

Campina, levando os atacantes do centro a confiança do primeiro sucesso feliz 

(ALMEIDA, 1923). Nesse momento, a batalha atinge o auge da intensidade, e 

Legião rompeu as sucessivas linhas de defesa brasileira, visando o ataque 

decisivo ao centro das posições, que era o arraial à beira da Estrada das 

Boiadas. Como os brasileiros conheciam o terreno e estavam em posição 

defensiva, a defesa não cedia, “socorrida pelo terreno ondulado, instintivamente 

partida em guerrilhas, baleando de frente e de flanco, ou batendo-se à arma 

branca” (ALMEIDA, 1923, p. 30). Diante dessa obstinação e determinação dos 

brasileiros em manter a defesa, quebrou-se o ímpeto da Legião, cujo avanço, de 

moroso a difícil, logo parou. Chegou, nesse momento, forte reforço da capital, 

lançando na esteira da Legião, descansados, atiraram-se os lusitanos contra as 

linhas de defesa brasileira, fazendo-a recuar, apoiando a retaguarda na 
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infantaria de Pernambuco e no batalhão do Rio de Janeiro, sob o comando de 

Barros Falcão (ALMEIDA, 1923). 

 A partir desse momento, a ofensiva lusa tomou duas direções: a esquerda, 

que continuava o que já era executado, e a direita, visando o núcleo da defesa 

brasileira. Os que avançaram pela direita galgaram os atoleiros de Camorogipe, 

enquanto na esquerda, foram destacados 100 praças para volverem a 

Itacaranha e de lá tomarem os morros, posições dominantes, a fim de cortar as 

comunicações dos brasileiros com o quartel-general. Manuel Gonçalves da 

Silva, com o batalhão dos Henriques, arrosta com o inimigo, desviando-o, 

protegendo o movimento das tropas brasileiras que guardavam o acesso ao 

arraial (ALMEIDA, 1923). Mas, pela direita, prossegue o assalto das tropas lusas, 

investindo com dois batalhões, vencendo os pequenos postos brasileiros que 

ainda resistiam, chegando ao largo do Cruzeiro. Talvez os portugueses, nesse 

momento, pudessem se entrincheirar nesse local, que margeia a estrada, mas 

“em rápido movimento, porém, os caçadores pernambucanos lançaram-se 

contra os invasores em pesada carga de fogo e arma branca e, ao primeiro 

embate, rechaçaram os atrevidos, que se retiraram sobre as fileiras da direita” 

(ALMEIDA, 1923, p. 31). Na Chapada, a luta assume grandes proporções na 

sustentação das posições defensivas, e o comandante pernambucano dirige a 

ação, ao lado seu filho, cadete e seu ajudante, unindo esforços e soldados de 

Pernambuco e do Rio. Com poucos cavaleiros da Pojuca e Vila de São 

Francisco, Pedro Ribeiro dificulta os movimentos portugueses em rápidas 

manobras, abrindo grandes claros nas fileiras portuguesas, confundindo os 

portugueses quanto ao valor da tropa em reserva junto aos brasileiros 

(ALMEIDA, 1923). 

 Após quatro horas de combate, a vitória já parecia brasileira, pois os 

portugueses não progrediam pela crescente decisão dos brasileiros de repelir o 

inimigo. Nesse momento, começava em toda a frente a contraofensiva, quando 

Madeira recebe então o segundo reforço de tropas, fazendo com que as tropas 

brasileiras recuassem. As ordens de recuar foram transmitidas aos extremos da 

ala direita brasileira, onde o 4º da Bahia acabara de barrar o destacamento que 

objetivava Itacaranha e os caçadores do Recôncavo, em posições dominantes, 

e impediam a manobra de junção que o coronel Almeida pretendia realizar, 
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avançando pela retaguarda, visando atrair as forças brasileiras do centro sobre 

as alas, a fim de submeter a tropa que formava o núcleo de defesa em Pirajá 

(ALMEIDA, 1923). Os lusos avançavam em ordem por todos os pontos, cobrindo 

os claros das primeiras linhas com grande reserva.  

Após oito horas de combate, sem resultado decisivo, esse grande esforço 

português quase penetra na linha de defesa brasileira, ameaçando dividir as 

forças brasileiras em duas partes. As colunas lusas avançavam sobre Pirajá 

quando, a fim de evitar o envolvimento, o coronel Barros Falcão ordenou a 

retirada. Nesse momento, o corneteiro cabo Luís Lopes, ao invés de obedecer, 

executou o toque de: “Cavalaria, avançar!” e, logo em seguida, “Cavalaria, 

degolar!”. A tropa portuguesa, hesitante, recuou, enquanto os brasileiros 

avançaram, levando os portugueses até a praia, onde reembarcaram em 

desordem. Em Cabrito, também ocorreu fuga dos portugueses (BRASIL, 1972).  

Em relação ao tradicional relato do episódio do cabo Lopes e do erro da 

corneta, embora Cerqueira e Silva (1836), contemporâneos da batalha de Pirajá, 

também descrevam o feito do corneteiro Lopes, Neto (2015) diz que, na 

avaliação de Dias Tavares, é “uma injustiça à memória dos oficiais e soldados 

brasileiros que em Pirajá sustentaram suas posições e defenderam o Exército 

ainda em formação” (TAVARES, 1977, apud NETO, 2015, p. 352) e 

complementa escrevendo que, de fato, “nem o relato de Labatut ao Conselho 

Interino, em 9 de novembro de 1822, nem as notícias publicadas no Diário do 

Governo de Lisboa mencionam o que teria sido o golpe de sorte das forças 

brasileiras” (NETO, 2015, p. 352). Complementa ainda dizendo que Labatut 

refere-se aos esforços das tropas pernambucanas, cariocas e da Bahia. 

O historiador José Honório Rodrigues, como já citado, não descreve a 

batalha, mas a resume em um parágrafo: 

 

Labatut resolveu, então, tomar a ofensiva e, em 8 de novembro, travou-
se a batalha de Pirajá, no local deste nome, calculando-se a forcas 
brasileiras em 950 praças, umas 400 de vários corpos baianos, 
inclusive henriques, e os 550 que de Pernambuco (só a 1ª expedição), 
do Rio de Janeiro (só a 1ª expedição), de Alagoas e Sergipe 
marcharam com Labatut, na chefia geral, e com o major José de Barros 
Facão no segundo grupo. Havia assim, em Pirajá, mais tropas de fora 
do que da Bahia. As tropas portuguesas formavam uma legião de 1.600 
homens, reforçado depois com uma Companhia de Voluntários. A ação 
foi dirigida por José de Barros Falcão e seu corpo misto de brasileiros 
foi o autor da vitória, com as bravas tropas regulares de Pernambuco 
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e do Rio de Janeiro, como escreveu Labatut no seu ofício ao Ministro 
da Guerra. Talvez por isso mesmo se tenha divulgado que a vitória se 
devia a um equívoco do corneteiro Luís Lopes, que no lugar de tocar 
retirada, tocou avançar, surpreendendo os portugueses. Não é, assim, 
feito heroico baiano, quer porque foi menos o número de suas tropas, 
quer porque coube à ala de José de Barros a decisão da vitória É um 
feito nacional, como são todos até o 2 de julho (RODRIGUES, 2002, p. 
250). 

 

 Os soldados do brigadeiro Madeira de Melo foram assim derrotados, 

sofrendo baixas avaliadas em 200 homens, mortos e feridos (BRASIL, 1972). As 

consequências políticas e militares dessa batalha foram muito importantes, pois 

“o nascente Exército Brasileiro conseguiria firmar o valor, elevando o moral, ao 

derrotar forças experimentadas e mais bem equipadas” (BRASIL, 1972, p. 425). 

Com isso, os portugueses renunciaram a conquista das posições dominantes da 

região e, com isso, todos os suprimentos se limitavam ao que era recebido por 

mar, dependendo, então, do apoio da esquadra. 

Em relação aos efetivos envolvidos na batalha, Almeida (1923) diz que 

estima-se que o efetivo português inicialmente era de 1.500 homens da Legião 

sob o comando do coronel Victorino José de Almeida Serrão, 300 praças de 

infantaria sob o comando do tenente-coronel Joaquim Antonio de Almeida e um 

corpo auxiliar de 100 marinheiros da armada. Sabe-se que as tropas 

portuguesas tiveram reforço de efetivo no meio da ação, porém não se sabe ao 

certo qual foi o valor reforçado. Do lado brasileiro, próprio Labatut escreveu, em 

1824, que jamais tivera mais de 2.000 homens, nem munições para mais de um 

dia de fogo. Consoante Almeida (1923), alguns meses depois, em abril de 1823, 

somando efetivo de todo exército, com agregados e doentes, chegava-se a 

13.405 homens, número esse que compreendia os batalhões rapidamente 

criados e enviados para as linhas de frente de todo o Recôncavo, porém no 

combate de 8 de novembro, aproximadamente seis meses antes, estávamos 

muito longe dessas cifras. O autor diz ainda que, nesse combate, “seriam 1.700 

a 2.000, não ultrapassa muito mais, ainda com exagero de confusos 

historiadores” (ALMEIDA, 1923, p. 28). Os efetivos variavam muito de acordo 

com os reforços que eram enviados por Portugal e pelas províncias brasileiras, 

além de historiadores também divergirem. O Quadro abaixo ilustra uma das 

estimativas nos vários períodos da guerra: 
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A Tropas coloniais em Salvador antes da Guerra 

(aproximadamente) (baianos e portugueses) 

7.000 

B Tropas portuguesas antes dos reforços 5.750 

C Reforços portugueses 3.250 

D Tropas portuguesas depois dos reforços (B + C) 9.000 

E Tropas brasileiras antes dos reforços 

(aproximadamente) 

11.000 

F Reforços brasileiros 2.850 

G Tropas brasileiras depois dos reforços (E + F) 13.850 

H Baianos nas tropas antes da Guerra (A – B) 1.250 

I Número aproximado, para menos, de voluntários 

engajados (E – H) 

9.750 

QUADRO 5 - Estimativa do efetivo dos exércitos 
Fonte: Siquara (2012, p.173, adaptado de Guerra Filho, 2004). 

 

A Batalha de Pirajá foi muito importante para a Independência da Bahia, 

bem definido por Morgado (2010): 

 

A Batalha de Pirajá é fundamental na guerra de Independência na 
Bahia, porque ela definiu a incapacidade portuguesa de romper o cerco 
e que só com novos reforços, muito mais vultosos, é que tal ação 
poderia ter êxito. Aumentava o problema da fome, em face do aumento 
de efetivos e só por mar é que havia solução para este problema. A 
manutenção das tropas e da cidade iria depender, então, da Esquadra 
(MORGADO, 2010, p. 73). 
 

Mais tarde, em 29 de dezembro, Labatut passou a ofensiva com o Exército 

brasileiro, liderando pessoalmente as tropas em Pirajá e em Itapuã, tentando 

desalojar os portugueses, que estavam fortemente entrincheirados. Morgado 

(2010) diz que parte do Exército de Labatut chegou até a Lapinha, onde foram 

contidos pelos portugueses. Pelo lado de Brotas, Felisberto Caldeira conduziu o 

ataque, não tendo sucesso em atravessar as linhas portuguesas. Mesmo sem o 

resultado esperado, esse ataque revelou o espírito agressivo e a perseverança 

do Exército Brasileiro que estavam sendo criados.  
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2.4.3.6 A Batalha de Itaparica – 7 de janeiro de 1823 
  

Morgado (2010) diz que, após as derrotas, os portugueses estavam 

isolados e sem suprimentos. A necessidade de conseguir alimentos inspirou os 

portugueses a atacar novamente Itaparica e, de posse da Ilha, investir contra o 

Recôncavo e as ricas lavouras da região. Como já explanado, tinham feito uma 

tentativa fracassada e haviam se retirado da Ilha na Batalha do Funil. Diante das 

tentativas fracassadas de tomar a Ilha, o povo de Itaparica começou a reforçar 

as defesas locais, cavando trincheiras, trazendo artilharia e “sua guarnição 

atingiu 3.257 homens, dos quais 2.357 eram ilhéus. Comandava-os Antônio de 

Souza Lima, um português” (MORGADO, 2010, p. 75). 

Almeida (1923) descreve que às 7 horas e 30 minutos da manhã do dia 7 

de janeiro, um barco e uma lancha aproximaram-se para reconhecimento, 

partindo do forte de Itaparica o primeiro tiro. Com isso, as lanchas voltaram. 

Cerca de 9 horas, iniciou-se o ataque. As embarcações atiraram e as baterias 

brasileiras em terra responderam ao fogo. Por volta de meio dia, os portugueses 

iniciaram as operações de desembarque, porém “quando entraram na distância 

de tiro dos defensores da ilha, que estavam escondidos nas matas próximas da 

praia, foram dizimados por uma intensa fuzilaria” (MORGADO, 2010, p. 75). Ao 

anoitecer, sem sucesso na tentativa de dominar a Ilha, os portugueses se 

retiraram, renunciando ao domínio do interior da baía. 

 

2.4.3.7 A expulsão dos portugueses da Bahia 
 

O Exército Brasileiro na Bahia estava atingindo o seu auge de poder de 

combate. Diz Rodrigues (2002) que Labatut já havia recebido a segunda 

expedição pernambucana de quatrocentos homens, quando em 22 de fevereiro 

chegou o Batalhão do Imperador, de quase oitocentos homens. Era um batalhão 

especial, que fora escolhido homem a homem pelo Imperador. Diz ainda que, 

em 6 de março, Labatut transferiu o quartel-general para Cangurungu e criou a 

terceira brigada do centro, dando seu comando a Lima e Silva. Complementa 

que “em maio, o Exército Brasileiro atingia seu poderio máximo com a chegada 

de mais duzentos pernambucanos e do batalhão mineiro vindo de Ouro Preto” 
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(RODRIGUES, 2002, p. 256), complementando ainda que, pelos cálculos de 

Varnhagen, as tropas brasileiras compunham agora 13.500 homens, enquanto 

o Exército Português era próximo de 10.000 homens, sendo que mais da metade 

destes já haviam participado das campanhas na França. 

Rodrigues (2002) diz ainda que, após esses reforços, o Exército Brasileiro 

ficou assim distribuído: 

 

A coluna do centro do Exército era formada pelas forças regulares de 
escol, cariocas; a da direita, por pernambucanos, paraibanos, 
alagoanos e sergipanos, e a ela se devia a vitória de Pirajá; a da 
esquerda era formada pelos baianos. A chefia geral era de Labatut, o 
centro comandando por Lima e Silva, a direita por Barros Falcão e a 
esquerda por Felisberto Gomes, todos oficiais de primeira linha 
(RODRIGUES, 2002, p. 256). 

 

Após esses sucessivos combates, mais tarde, com a chegada da 

Esquadra Brasileira comandada por Cochrane na Baía de Todos os Santos, em 

abril de 1823, o cerco a Salvador foi concluído, culminando com a fuga dos 

portugueses e a conquista de Salvador em 2 de julho de 1823. A parte marítima 

da guerra não será abordada neste estudo, por não estar no escopo do tema da 

dissertação, que busca analisar a participação do Exército Brasileiro. No entanto, 

Neto (2015) bem define que a ação da esquadra “não foi tão destruidora e 

mortífera quanto a guerra terrestre, mas teve o condão de romper o impasse. 

Seria difícil imaginar o resultado de 2 de julho, ao menos nesta data, sem o 

eficiente bloqueio marítimo realizado pela Marinha brasileira” (NETO, 2015, p. 

392). 

De acordo com Morgado (2010), no dia 2 de julho de 1823, às 4 horas da 

manhã, “o Fortim da Lagartixa deu um tiro de espingarda e as tropas 

portuguesas, já prontas em ordem de marcha, embarcaram nas lanchas e nos 

navios e deixaram a cidade” (MORGADO, 2010, p. 78). Foi também o sinal para 

o Exército Brasileiro iniciar sua marcha, que entrou na cidade em colunas, pela 

estrada das Boiadas, na seguinte formação: na vanguarda, um corpo de 

exploradores, sob comando do coronel Antero de Souza Brito, ocupando as 

trincheiras abandonadas pelos portugueses; em seguida, o coronel Lima e Silva, 

com o seu Estado Maior, seguido pelo coronel Barros Falcão, pelo Batalhão do 

Imperador e pelo Batalhão de Pernambuco, seguido pelas tropas baianas e, 
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completando o contingente, o Batalhão dos Henriques. O pavilhão nacional foi 

içado, as tropas se dispersaram e se dirigiram aos quartéis. “Estava consumada 

a Independência do Brasil na Bahia” (MORGADO, 2010, p. 78). 

   

  
FIGURA 23 - Exército adentrando em Salvador após a expulsão dos portugueses. 
Fonte: Wikipedia (2020).  

  

 Cabe ressaltar o motivo pelo qual o general Labatut não adentrou 

Salvador nesse dia 2 de julho. O Governo interino não via com bons olhos a 

redução do poder que Labatut, por sua qualidade de general, acarretara-lhe. 

Segundo Rodrigues (2002), após uma conjuração de Felisberto Gomes para 

depor Labatut, a mesma foi descoberta e o general mandou prendê-lo no quartel 

do Barros Falcão. A notícia se espalhou e, no dia 22 de maio, os oficiais de 

Felisberto libertaram-no em Itaparica. Após esses acontecimentos, a brigada da 

esquerda, comandada por Felisberto, foi direto ao quartel-general e prendeu 

Labatut, que foi deposto e removido para Maragogipe, onde ficou até 19 de 

setembro de 1823. 
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2.4.3.8 Maria Quitéria: a personificação do patriotismo   
 

Impossível deixar de fazer aqui uma referência a Maria Quitéria (1792-

1853), esta mulher que, motivada por ideais de liberdade, deixou a segurança e 

o conforto de seu lar para lutar voluntariamente na Guerra, exemplo de 

patriotismo. Palha (1962) define bem a importância desta heroína: 

 

É nesta época memorável da história brasileira, quando o ideal da 
Independência torna-se uma bandeira de luta nacional, revivendo o 
sonho de Tiradentes e dos mártires de 1817, que a Figura de Maria 
Quitéria se vem projetar no cenário da consagração nacional (PALHA, 
1962, p. 47). 

 

Segundo Palha (1962), Maria Quitéria de Jesus Medeiros, baiana nascida 

nas proximidades de Feira de Santana, apresentou-se como voluntária, a 

contragosto de seu pai, português, para lutar na Guerra da Independência.  

Vestindo roupas masculinas, sendo designada para servir inicialmente no Corpo 

de Artilharia, depois ao de Caçador, com o nome de soldado Medeiros, foi mais 

tarde transferida para o Batalhão de Voluntários do Príncipe, conhecido como 

Batalhão dos Periquitos. Palha (1962) refere que, após o Combate de 

Paraguaçu, seu batismo de fogo, onde demonstrou heroísmo invulgar, 

descobriu-se que era mulher, e passou a usar saiote. Diz ainda o autor que:  

  

Em fevereiro de 1823, ei-la a participar das ações travadas em 
Conceição e Itapoan, constando das partes oficias haver conquistado 
sozinha uma trincheira lusa, aprisionando dois de seus defensores. 
Dos seus assentamentos constam vários elogios dos comandantes em 
chefe, Labatut e Lima e Silva, sendo que este, em ofício afirma que 
Maria Quitéria, em toda a campanha, se distinguira com indizível valor 
e intrepidez (PALHA, 1962, p. 49). 

 

Segundo Tavares (2005), em agosto de 1823, foi promovida pelo Gen 

Labatut ao posto de 1º Cadete, e em 24 de junho de 1823, foi elogiada pelo então 

Chefe do Exército Pacificador, Cel José Joaquim de Lima e Silva, nos seguintes 

termos:   

 

“Três vezes que entrou em combate apresentou feitos de grande 
heroísmo, avançando de uma vez, por dentro de um rio, com água até 
os peitos, sobre uma barca, que batia renhidamente nossa tropa 
(Combate do Funil)” (TAVARES, 2005, p. 224). 
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Finda a campanha, de acordo com Palha (1962), Dom Pedro concedeu-

lhe em uma audiência especial o soldo de Alferes de Linha, pela forma heroica 

com que participou da Guerra, e também a insígnia Cavaleiro da Imperial Ordem 

do Cruzeiro, com as seguintes palavras: 

 

Concedo-vos a permissão de usar esta insígnia como um distintivo que 
assinale os serviços militares que, com denodo raro entre os demais 
do vosso sexo, prestastes a causa da independência do Império, na 
porfiosa restauração da Bahia (PALHA, 1962, p. 51). 

 

Em 28 de junho de 1996, Maria Quitéria de Jesus, por decreto do 

Presidente da República, passou a ser reconhecida como Patrono do Quadro 

Complementar de Oficiais do Exército Brasileiro. 

 

2.4.4 A guerra da Independência no Norte 
 

Da margem seca do rio Jenipapo nasceu uma das maiores obras 
políticas do povo piauiense. Em seu seio veio o sentido de patriotismo 
que buscamos acalentar até hoje. Para isso, temos que conhecer os 
caminhos trilhados por aqueles heróis, suas dificuldades e 
contradições, pois, a despeito de todos os altos e baixos, coisa natural 
em casos de extrema agonia e êxtase como uma guerra, a Batalha do 
Jenipapo é um acontecimento que tem direito a todas as homenagens 
(SILVA, 2019, p. 43). 

 

2.4.4.1 Por que o Norte não aderiu a Independência? 
 

Basile (2000), sobre as adesões à causa da Independência, diz que 

mesmo que na maioria das vezes tenha se dado com conclamações, juras e 

vivas ao Imperador, deve-se ressaltar que:  

 

Tais solenidades e a declaração formal de Independência não 
implicaram, contudo, a adesão imediata e pacífica de todas as 
províncias ao Império nascente. Embora a maioria delas fosse 
progressivamente manifestando sua incorporação à nova entidade 
política em fins de 1822 e em princípios do ano seguinte, em províncias 
como o Grão-Pará, o Maranhão, o Piauí, o Ceará e a Bahia a situação 
foi mais complicada (BASILE, 2000, p. 203-204). 
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Iniciamos então esta parte da dissertação com um questionamento sobre 

a não adesão das províncias do norte à Independência, e buscando subsídios 

para entender o fato.  

   

2.4.4.2 O Norte: um estado separado do Brasil 

 

Para uma melhor compreensão de como se encaminhou a situação do 

Norte até o momento de assumirem posição a favor do governo de Portugal 

contra o projeto de Independência, pode-se considerar que este caminho 

começou a ser percorrido em 1621, época da União Ibérica. Neste ano, com o 

objetivo de melhorar a defesa militar na região e estimular as atividades 

econômicas com a metrópole, a colônia portuguesa na América foi dividida em 

dois estados: Estado do Brasil, com capital em Salvador, e o Estado do 

Maranhão, com capital em São Luiz. Silva (2016) diz que:   

 

A constituição do Estado do Maranhão (1620-1718), enquanto unidade 
administrativa portuguesa e separada do Estado do Brasil, remonta ao 
século XVII. A carta régia de fevereiro de 1620, que instituía essa nova 
unidade administrativa, tinha entre outros motivos a proteção, o 
povoamento e a ocupação daquelas conquistas. A necessidade da 
interligação desses domínios do ultramar português ao longo do século 
XVIII propiciará uma série de medidas, entre elas: a criação do Estado 
do Maranhão e Grão-Pará (1718-1751); logo em seguida, a do Estado 
do Grão-Pará e Maranhão (1751-1772) e, posteriormente, a separação 
dessas duas unidades da administração portuguesa em Estados do 
Grão-Pará e Rio Negro (1772-1808) e Estado do Maranhão e Piauí 
(1772-1821) (SILVA, 2016, p. 9). 

 

Silva (2016) ainda transcreve o texto do Pe. José Xavier, no qual diz que 

o Império do Brasil se compunha de duas grandes regiões, e as descreve, 

relatando que tinham diferentes administrações:   

 

O Império do Brasil se compõe de duas grandes regiões, bem 
discriminadas em qualquer carta geográfica, que constituíram duas 
grandes colônias da Monarquia Portuguesa. Uma, a do Norte ou 
Amazônica, antigamente denominada - Estado do Maranhão -, do 
primeiro nome do famoso gigante dos rios; outra, do Sul, denominada 
Estado do Brasil, ambas sujeitas à Coroa portuguesa, mas sob 
diferentes administrações. O segundo, precedendo ao primeiro na 
descoberta e colonização e conseguindo no futuro impor-Ihe seu nome, 
estendia-se do Rio da Prata ao cabo de S. Roque, limite que 
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posteriormente alargou-se, reinando D. João V, até a Serra das 
Ibiapaba. Tinha por chefe do governo um vice-rei; e sendo sua primeira 
sede a cidade da Bahia, teve está por último de ceder o lugar à do Rio 
de Janeiro. O primeiro, menos rico em população, mas superior ao 
segundo em território e riquezas naturais, partia da Serra das Ibiapaba 
e terminava na direção de sul à norte no rio Oyapock [Oiapoque]. À 
frente do seu governo, tinha um capitão-general, imediatamente sob a 
dependência da Metrópole, que em princípio residia na cidade de S. 
Luiz do Maranhão, fixando-se por fim a sede do Estado na capital da 
capitania, hoje província do Grão-Pará. Durou esta situação até 1774, 
em que as duas Capitanias do Maranhão e do Grão-Pará ficaram entre 
si independentes, e imediatamente sujeitas à Metrópole. O Estado do 
Brasil tinha sob sua dependência diferentes capitanias, atualmente 
províncias do Império. O do Maranhão tinha outras, que, por cessão, 
compra ou abandono dos donatários à Metrópole, foram incorporados 
ao seu governo; passando de onze capitaniasa quatro, que são 
presentemente as províncias do Piauí, Maranhão, Grão-Pará e 
Amazonas. Felizmente, a vinda do Rei D. João VI para o Brasil acabou 
com essas distinções, que somente autorizava a dificuldade de 
comunicações das duas Colônias entre si; sendo todo o território 
americano sujeito ao domínio português, elevado em 1816 à categoria 
de Reino, sob a única denominação de Brasil, e com uma só 
administração (PINTO, 1860 apud SILVA, 2016, p. 16). 

 

Em 1772, a criação do Estado do Maranhão e Piauí, e do Estado do Grão-

Pará e Rio Negro permaneceram subordinados a Lisboa, e o Estado do Grão-

Pará permanece como uma Colônia autônoma portuguesa até 1823, quando foi 

anexada pelo Imperador D. Pedro.   

             Já neste primeiro momento, é possível verificar que o Norte apresentava 

uma conexão mais forte com Portugal do que com as demais regiões do Brasil, 

fato que pode ter influenciado a não adesão destas províncias à Independência.  
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FIGURA 24 – Divisão dos estados do Maranhão, Grão-Pará e Brasil. 
Fonte: Vicentino (2011, p. 104). 

  

2.4.4.3 O interesse português no Norte 
 

Conforme Araújo (2020), quando Portugal entendeu que a Independência 

do Brasil era irreversível, planejou manter sob seu controle o norte do país. Para 

tanto, a presença de tropas no Piauí era de suma importância, pois a partir do 

domínio dessa província de localização geográfica estratégica, seria mais fácil 

garantir a vizinha região do Maranhão, e diz que é necessário “observar que o 

norte do Brasil era para Portugal, na prática, outra colônia, e que havia um 

distanciamento muito grande destas em relação as demais capitanias do norte e 

por extensão ao Rio de Janeiro” (ARAÚJO, 2020, p. 74). 
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2.4.4.4 A importância econômica e estratégica do Norte 
 

Araújo (2020), a respeito da importância econômica e estratégica do Norte 

para Portugal, e particularmente do Piauí em relação aos dois estados da colônia 

portuguesa na América, por ser esta uma região intermediária entre eles, diz 

que:      

  

Os dois estados viviam separados, por vezes havendo atrito de 
jurisdição entre suas autoridades por motivo de fronteiras.   Quando na 
Independência, o Maranhão ainda estava completamente 
desarticulado do Brasil. Pará e Maranhão pouco se interessavam pela 
Bahia, Pernambuco, Rio. Seu comércio era feito diretamente com a 
Metrópole, e com muito mais facilidade e presteza, do que com a parte 
oriental da colônia portuguesa. No caso do Maranhão, por mais que se 
encontrasse desarticulado com o Brasil, encontrava-se ligado ao Piauí, 
tanto pela proximidade quanto pela dependência de seus rebanhos. 
Essa comunicação era fator importante em virtude das dificuldades de 
navegação entre o norte e o sul do Brasil. Percebe-se que uma das 
vantagens de ter o Piauí sobre seus domínios era a possibilidade de 
comunicação pelo interior que aproximaria o território colonial do 
Maranhão ao território colonial do Brasil. (...) Entre o Brasil e o 
Maranhão havia uma região intermediária predisposta a estabelecer a 
aglutinação entre as duas colônias, o Piauí, que ora pertencia ao 
Maranhão, ora ao Brasil. Essa região chegou a ter os mais ricos 
rebanhos de todo o Império colonial português na América, detentor de 
uma bacia hidrográfica   que procura o mar perpassando núcleos 
coloniais abastados. (...) Havia uma grande dificuldade para fazer 
comércio através da navegação do Pará para Pernambuco, demorava 
em media de três a cinco meses. E até seis para a corte no Rio de 
Janeiro. Dessa forma, a capital Oeiras tendia a ser o centro das 
comunicações comerciais, e por extensão, o Piauí poderia estabelecer 
a unidade do país. A capitania do Piauí ainda espalhava seu rebanho 
de gado por boa parte do Brasil, entre o norte e o sul, mas mantinha 
um vínculo maior com o Maranhão (ODILON, 2007 apud ARAUJO, 
2020, p. 73-75). 

 

  Conclui ainda Araújo (2020) pela importância estratégica do Piauí, que 

“significava então que o interior e o centro do Piauí seriam a fronteira entre o 

novo Império do Brasil e a nova Colônia portuguesa no norte, e por conta de 

seus recursos, seria naturalmente disputado” (ARAÚJO, 2020, p. 76). 

A localização estratégica do Piauí também é destacada por Silva (2016): 

 

Tal qual um triângulo, como assim definia o autor do Roteiro do 
Maranhão a Goiás, a capitania do Piauí situava-se dentro de um 
contexto geográfico potencializador das contiguidades que a Coroa 
portuguesa tanto desejava naquele momento entre o Estado do Brasil 
e, nessa época, o Estado do Maranhão e Piauí (1771-1811) (SILVA, 
2016, p. 103). 
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Neto (2015) destaca a importância estratégica do Piauí, citando o 

Monsenhor Joaquim Chaves: 

 

Há muito que a posição geográfica do Piauí havia despertado a 
atenção do Governo de Lisboa para o caso de uma emergência. (...) 
Estrategicamente falando, o Piauí teria muita importância (no plano 
português), pois que se comunicava por terra com o Ceará, com a 
Bahia e com Pernambuco, onde o movimento dos independentes era 
bem forte. Também o Piauí era fornecedor de carnes para essas 
Províncias. Firmar-se militarmente nele seria cortar o abastecimento de 
carnes para os rebeldes e ficar em posição de poder ataca-los por 
terra, numa contra-ofensiva, se o movimento independente ali 
enfraquecesse. (...) Se os portugueses pretendiam realmente ficar com 
o norte após a independência, a ocupação militar do Piauí seria então 
uma questão de vida ou morte para eles (CHAVES, 2006, p. 29 apud 
NETO, 2015, p. 409). 

                

2.4.4.5 Elos comerciais com Portugal 
 

De acordo com Araújo (2020), os fortes elos comerciais da região Norte 

com Portugal dificultavam a consolidação da Independência: 

  

No decorrer do processo de independência houve dificuldades para a 
consolidação e manutenção do processo de separação de Portugal, 
fato revelado pela guerra e pela necessidade de deslocamento para o 
norte do ainda reino unido do Brasil de considerável quantidade de 
forças militares, para expulsar os portugueses e garantir a adesão de 
algumas províncias, cujas elites políticas e econômicas não 
reconheciam um novo governo livre de Portugal, fato que se aplica 
mais especificadamente ao Maranhão e ao Pará, sobretudo por conta 
dos fortes elos comercias iniciados ainda na época da Companhia de 
Comércio do Grão Pará-Maranhão (ARAÚJO, 2020, p. 73). 

 

Marcelo Ceche Galves, em sua tese de doutorado “Ao público sincero e 

imparcial”: Imprensa e Independência do Maranhão (1821-1826), de 2010,  

reproduz publicação do jornal do Maranhão, “O Conciliador” número 88, de 15 

de maio de 1822, que fornece uma amostra sobre o interesse das províncias do 

Norte em permanecer atrelado ao governo português:    

  

Quem desconhece ser mais interessante para as províncias do Norte 
do Cabo de S. Roque obedecer antes a Portugal que ao Rio de 
Janeiro? Os imensos sertões que entre si medeiam, as faz crer em tão 
longínqua distância, como se ali fosse um outro mundo. Que 
dificuldade para daqui se obter uma graça ou um recurso. Pela direção 
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dos ventos, e correntes, pode-se ir a Lisboa, e voltar, enquanto 
navegando para o Rio de Janeiro, apenas se teria chegado à meia 
travessa. (...) Haverá porventura, alguém tão louco, que troque o certo, 
pelo duvidoso? Acaso não temos nós já os nossos direitos declarados, 
a nossa propriedade garantida, e o que é mais apreciável, os nossos 
nomes de homens livres inscritos, nas bases da constituição que 
abraçamos e juramos? (CONCILIADOR, nº 88, 15/5/1822, p. 3 apud 
GALVES, 2010, p. 7). 

 

Para Tavares (2005), as circunstâncias políticas, econômicas, 

administrativas e militares das províncias, mesmo das que não se alinharam ao 

projeto de Dom Pedro, tinham especifidades próprias, e diz que: 

  

Não se repetiam até mesmo nas três províncias que aderiram às 
Cortes: Piauí, Maranhão e Pará. Destaco que as diferenças regionais 
separavam as províncias e haveriam de dificultar a unidade do Brasil 
ao longo das lutas pela independência e até muito depois. O Rio de 
Janeiro era o Rio de Janeiro. A Bahia era a Bahia. Pernambuco era 
Pernambuco (TAVARES, 2005, p. 25). 

 

Neto (2015) entende que todo o Norte do Brasil sofreu com a Guerra da 

Independência e que, embora a maior parte dessa história esteja relegada ao 

conhecimento regional: 

  

(...) os combates da guerra que marcou o processo que levou à 
Independência envolveu todo o Norte do Brasil, relacionando-se, 
inclusive, com o que se passava na Bahia. Foi uma efetiva ameaça de 
ruptura da unidade territorial. Sem a operação militar, parte do Reino 
poderia ter permanecido com Lisboa, ou mesmo se fragmentado em 
terceiros arranjos, com áreas independentes. O relato do teatro de 
operações Norte é mais uma evidência de que a Independência, a 
forma concreta como se deu, com a justaposição do Império sobre todo 
o território do antigo Reino, dependeu da ação militar (NETO, 2015, p. 
398). 

    

Além disso tudo, para Neto (2015), havia ainda múltiplas tendências, 

múltiplos projetos e múltiplos conflitos no seio da sociedade brasileira em 1821-

1823, e o conflito entre Lisboa e Rio de Janeiro neste momento crítico toma 

proporção maior que as demais e passa a influenciar e exercer pressão sobre 

todas as províncias.  
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2.4.4.6 A relação de forças no Norte do Brasil 
 

De acordo com Rodrigues (2002), nas províncias do Maranhão e do Pará 

era muito forte o predomínio português, com fortes laços de fidelidade a Portugal, 

estando elas entre as mais subjugadas da colônia portuguesa, por defenderem 

desde o início a posição lusa. Diz ainda Rodrigues (2002) que não era este o 

caso do Piauí, que inicialmente manteve relações cordiais com a regência ao 

estabelecer um goveno provisório eleito em outubro de 1821. Entretanto, quando 

realizada nova eleição, por ordem de Lisboa, deixa de ser eleito o Brigadeiro 

Manuel de Sousa Martins (1767 - 1856), candidato piauiense nascido em Oeiras, 

abastado fazendeiro de gado, que havia sido anteriormente vice-presidente da 

Junta. A despeito de sua importância militar, não lhe confiaram o cargo de 

Comandante das Armas, pelo que,  frente a isso, este importante militar e político 

local passa a defender a causa nacionalista, e se torna, ao fim do processo, um 

dos maiores personagens da Independência do Piauí. Relata ainda Rodrigues 

(2002) que, em 8 de agosto de 1822, chega o novo Governador de Armas do 

Piauí, o Maj João José da Cunha Fidié, oficial português designado por Portugal, 

que opôs forte resistência aos nacionalistas brasileiros. 

  Ainda de acordo com Rodrigues (2002), no outro lado deste tabuleiro de 

guerra encontra-se o Ceará e Pernambuco, que compuseram a base do 

chamado “Exército libertador”, e foi esta força que respaldou o projeto de D. 

Pedro no Piauí, Maranhão e Pará. 

   

2.4.4.7 O Piauí desencadeia a guerra no Norte 
 

Segundo Neto (2015), pode-se dizer que a origem da divisão política no 

Piauí tem a ver com disputa intra-elites e desavenças anteriores, agravadas   

pelas confusões do período revolucionário, e que, desta forma, o início do conflito 

foi local e envolvia a relação da Província com as Cortes, levando à ruptura de 

alguns setores com o Governo português. A partir daí, foi parte de um esforço 

amplo pela Independênia. Diz ainda Neto (2015) que:     
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(...) não foi uma guerra particular, parte das “guerras de 
independência”, mas um episódio do movimento geral de unificação 
brasileira, que contou com a participação de todos os setores da 
sociedade, ainda que de forma heterogênea. Foi, ao fim, o primeiro 
capítulo de um combate que continuou no Maranhão e no Pará, e no 
qual se jogou praticamente o destino político de todo a região Norte 
(NETO, 2015, p. 399). 

 

2.4.4.8 A nomeação de Fidié para o Governo das Armas do Piauí 
 

Neto (2015) diz que Portugal revela uma consciência estratégica dos 

principais pontos sensíveis do Norte-Nordeste brasileiro, reforçando  

militarmente a província do Piauí ao despachar carregamentos de armas e 

munições via São Luís, mas que a principal medida militar foi a escolha do  

Sargento-Mór João José da Cunha Fidié para assumir o Governo das Armas do 

Piauí, militar com grande experiência nas guerras contra Napoleão, nomeado em 

9 de dezembro de 1821.  

  

2.4.4.9 Os planos de Fidié 
  

Neto (2015) transcreveu o relato de Fidié em “Vária Fortuna de um 

Soldado Português”, em que  o Sargento-Mor deixa claro que a sua intenção ia 

além de proteger o Piauí e Maranhão, mas planejava também realizar ofensiva 

no Nordeste, a fim de levantar o cerco a Salvador, o que poderia ter levado ao 

fracasso o projeto de D. Pedro de tornar o Brasil independente mantendo sua   

unidade no Império:    

  

(…) também pedi ao Governador do Maranhão, e ao General Madeira, 
logo que cheguei à Parnaíba, e que vi a necessidade que d’isso (tropas 
adicionais) tinha, para pôr a cuberto, e em segurança, não só o 
Maranhão e o Piauhy, mas habilitar-me a fazer digressão até á 
Cachoeira, ou Santo Amaro, como comuniquei ao Governo do 
Maranhão, e se conhece do Documento nº 40, a fim de obrigar 
Labatour, General que sitiava a Bahia, a levantar o cerco, e 
concorrendo d’este modo para a manutenção da Cidade da Bahia, 
quando mais não podesse conseguir” (In: Vária Fortuna de um Soldado 
Português. 2006, p. 160 apud NETO, 2015, p. 410). 
 

 

Diz ainda Neto (2015) que os planos de Fidié mostram a visão estratégica 

do Sargento-Mor sobre a situação no Norte-Nordeste, e as ordens recebidas 
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reforçam a tese de que Portugal procurou, no conflito, adotar as medidas – 

políticas e militares – para manter esta importante parte do Brasil sob seu 

domínio. 

  

2.4.4.10 A adesão piauiense à Independência 
 

De acordo com Araújo (2015), na província do Piauí houve uma ação 

militar violenta no processo de independência no Norte do Brasil, devido a um 

movimento sedicioso que ganhou força em duas vilas de grande importância, a 

de Parnaíba e Campo Maior, e na capital Oeiras. Diz ainda que, em 19 de 

outubro de 1822, a Vila de Parnaíba, por meio de sua Câmara, proclamou a 

independência do Piauí da Corte Portuguesa e reconheceu a Independência do 

Brasil.   

  

2.4.4.11 A repressão à Paranaíba 
 

Conforme Bento (2009), Fidié partiu de Oeiras para reprimir a rebelião em 

Parnaíba, com toda a tropa de milícias, deixando a capital praticamente 

desguarnecida. Depois de doze dias de marcha forçada, chegaram a Campo 

Maior, de onde  partiu  doze dias  depois, com a tropa recuperada  do desgaste, 

e em 18 de dezembro chegou a Parnaíba, depois de um mês e cinco dias,  

percorrendo os 660 quilômetros que os separavam da capital, com uma marcha 

forçada de cerca de 24 km/dia em 23 dias, para cobrir esta distância. A notícia 

da presença de Fidié em Campo Maior, bem como do reforço enviado pelo 

Maranhão do brigue português D. Miguel, fez com que os patriotas de Parnaíba 

buscassem refúgio na serra de Ibiapaba. Bento (2009) relata que Fidié 

permaneceu na vila por dois meses, e pediu permissão à junta do Piauí para de 

lá dois batalhões marcharem para o Ceará, que havia declarado adesão à 

Independência, e depois de dominada a rebelião no  Ceará, de lá partir em apoio 

a Madeira de Mello na Bahia, não recebendo autorização para este movimento. 
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2.4.4.12 Oeiras declara adesão do Piauí à Independência 
 

De acordo com Silva (2019), aproveitando-se da ausência de Fidié, o 

Brigadeiro Manoel de Sousa Martins, conhecido como Visconde da Parnaíba, 

declarou Oeiras independente e proclamou a adesão do Piauí à Independência 

do Brasil, ocorrendo o mesmo com as outras vilas que foram sendo conquistadas 

pelos Independentes: 

 

Em 24 de janeiro de 1823, Sousa Martins, mais tarde Visconde de 
Parnaíba, declarou a independência de Oeiras e a adesão da província 
do Piauí a causa independentista brasileira, tendo comunicado ao 
Maranhão sobre a decisão e pedido neutralidade, devido ao fato de a 
vizinha ainda se conservar fiel a Portugal. Seis dias após a 
proclamação, o líder Leonardo Castelo Branco retornou do Ceará com 
os primeiros 600 soldados, alcançou a vila de Piracuruca, prendeu os 
homens de Fidié lá estacionados e proclamou a independência da 
localidade. O mesmo aconteceu com outras vilas adjacentes, com 
Castelo Branco obtendo o seu maior feito em Campo Maior, em 
fevereiro, vila na qual adentrou sem encontrar resistência (SILVA, 
2019, p. 10).  

 

2.4.4.13 O retorno de Fidié 
 

Ao ser informado que a capital havia aderido ao projeto de Independência 

de Dom Pedro, Fidié reuniu suas tropas e partiu de Parnaíba em retorno a 

Oeiras, a fim de retomar esta cidade, saindo em 1º de março da vila, com 11 

canhões e reforços de soldados do brigue Infante D. Miguel e da Guarnição do 

Maranhão em Carnaubeiras. Neste caminho de volta, ao chegar em Campo 

Maior, já conquistada pelos rebeldes, no dia 12 de março de 1823, o comandante 

luso tem sua marcha interrompida e se prepara para aquele que seria um dos 

combates mais sangrentos da Independência do Brasil, a denominada Batalha 

do Jenipapo (SILVA, 2019). 

  

2.4.4.14 O Ceará socorre o Piauí 
 

De acordo com Rodrigues (2002), em 25 de novembro de 1822, a junta 

do Ceará aclamou D. Pedro Imperador Constitucional. O governo cearense e o 

Comandante das Armas prestaram grandes serviços não só ao Ceará, mas 
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também ao Piauí e Maranhão, à causa da Independência. Em 18 de março, 

oficiaram ao Imperador, afirmando fidelidade e adesão à santa causa do Brasil, 

da qual ele era defensor perpétuo. A decisão de socorrer o Piauí militarmente é 

de 24 de janeiro de 1823. Diz ainda o historiador que:  

  

Foi esse governo que deliberou auxiliar o Piauí, pelas frequentes 
exigências contra o governador das Armas, João José da Cunha Fidié, 
que pretendia sufocar o grito da Independência, já levantado na Vila de 
São João da Parnaíba. Havia ameaça de que as forças do Piauí e do 
Maranhão atacariam o Ceará, abalando o movimento nacionalista 
(RODRIGUES, 2002, p. 279). 

 

Desta forma, o governo cearense tomou uma série de medidas para a 

preparação do “Exército libertador”, que apoiaria a causa patriota numa 

expedição a Oeiras, conforme Rodrigues (2002): 

 
Desde então eles tomam todas as medidas: prontificaçao de tropas, 
designação de comandos militares, combate à indisciplina e à agitação, 
levantamento de recuros. Em 9 de abril partiram para a Vila do Crato, 
ponto destinado para reunião do Exército, aqui chamado libertador e 
não pacificador, como na Bahia. Desde o começo eles fazem 
“apenação” (obrigar com pena) de farinha, de animais, de gado, de 
cavalos, de ferro; convocam fazendeiros e proprietários para ajudarem 
o Exército, tentam impor disciplina não só no Exército, como nas 
regiões que ocupam. Havia muita agitação de negros e pardos, 
prendem adversários padres, fazendeiros, milicianos, perseguem 
desertores, enfrentam hostilidades e desordens das tropas e dos 
sertões, onde o banditismo é um fenômeno constante; capturam 
facinorosos, bandidos, desordeiros, ciganos, soldados remissos e 
desertores; buscam e adquirem armas; combatem um movimento 
“anárquico” no Crato, de cerca de dois mil cabras em armas, que se 
dizia “um partido furiosos dos soldados de Nosso Senhor Jesus”; 
instruem  tropas, prendem e promovem devassas contra desertores, 
traidores e inconfidentes; declaram total repugnância à insubordinação 
;juramentam batalhões de pardos e de índios; reúnem medicamentos 
e nomeiam cirurgiões; apreendem armas, dispensam vaqueiros, 
providenciam contra depredações particulares, não permitem 
dispensas de soldados, abrem estradas, nomeiam oficiais, aprisionam 
oficiais e soldados, padres e todos que ameacem a disciplina do 
Exército  libertador, ou a causa da Independência (RODRIGUES, 2002, 
p. 270-281). 
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2.4.4.15 Antecedentes da Batalha do Jenipapo 
 

 
FIGURA 25 – A evolução da guerra da Independência no Nordeste (19/10/1822 a 03/1823). 
Fonte: Brasil (1972, p. 427). 

 

De acordo com Bento (2009), parte da  força de combate cearense que 

apoiava o Piauí, comandada pelo Capitão Luis Rodrigues Chaves, havia 

ocupado Campo Maior com sua tropa, em 12 de fevereiro de 1823,   

proclamando a Independência da vila, que desde o dia 2 de fevereiro de 1823 já 

havia aclamado D. Pedro I como o novo Imperador do Brasil. Ao longo do 

caminho, com a aproximação de Campo Maior, Fidié e suas tropas depararam 

com essa coluna de revoltosos pró-independência, que entraram em linha de 

combate, para aquela que seria uma das mais importantes batalhas da Guerra 

de Independência. 

Segundo Bento (2009), depois de dez dias de marcha em retorno a 

Oeiras, Fidié entra na Vila de Piracuruca, onde não encontra resistência, 

permanecendo aí por menos de um dia, quando então: 

  

(...) retomou sua marcha forçada para Campo Maior, onde informes de 
que dispunha enfrentaria uma força voluntária reduzida, mobilizada às 
pressas e armada com seus instrumentos de trabalho no campo, facas, 
facões, foices etc e com as suas armas de caça de carregar pela boca 
e os seus integrantes gente do povo sem nenhuma experiência militar, 
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mas dispostos a morrer pela causa da Independência (BENTO, 2009, 
p. 24). 

               

Apesar da situação militar ser desfavorável, mesmo assim o Capitão 

cearense Luiz Rodrigues Chaves decidiu fechar a via de acesso de Fidié a 

Oeiras:   

 

Convocou os patriotas da vila de Campo Maior e do campo, os 
agricultores e destemidos vaqueiros, homens sem disciplina e 
instrução militar, mas dispostos a morrer pela causa. Chamou de 
Estanhado (atual União) o pernambucano, segundo Monsenhor 
Chaves, Capitão João da Costa Alecrim que ali mobilizava 
maranhenses e meios para ajudar a causa do Piauí. No dia 12 de 
fevereiro de 1823, às 24 horas, chegava ao Maranhão com 80 
voluntários o baiano Salvador Cardoso de Oliveira e seu irmão Pedro 
para se dedicarem a causa da Independência do Brasil. E às 16 horas 
rumaram para Campo Maior, sem descanso, lá chegando ao alvorecer 
do dia 13 de fevereiro de 1823. E no mesmo dia ali chegou o Capitão 
Alexandre Nery Pereira Nereu, com outro grupo de patriotas do Ceará 
(BENTO, 2009, p. 25). 

 

De acordo com Bento (2009), arregimentou-se um grupo bastante 

heterogêneo, em torno  de 2.000 patriotas, e o Capitão Luiz Rodrigues Chaves 

como comandante geral coordenou a ação daquela tropa improvisada, e   

marcharam para as margens do rio Jenipapo, onde guardaram as duas saídas 

abertas no meio de carnaubais que desembocavam na margem do rio, 

planejando atacar ali a força de Major Fidié de surpresa. Diz ainda que, 

precavido, Fidié marchou em segurança com o grosso de seu efetivo pela 

estrada à direita de sua direção de marcha, cobrindo-se à sua esquerda, ao 

longo da estrada do Norte, com sua Cavalaria um pouco à frente.    

Segundo Dias (2011), a estratégia de Fidié confundiu a tropa brasileira   

ao se deparar com o grupo de vanguarda:         

 
(...) os guerrilheiros acreditavam ser o exército inimigo inteiro, e por 
isso atacaram com todas as forças. Esse primeiro combate, conhecido 
como “batalha do Jacaré”, foi seguido pelo confronto em outro riacho. 
Às margens do Jenipapo, o embate foi terrível e brutal, corpo a corpo, 
das nove da manhã às duas da tarde sem nenhuma interrupção, e foi 
marcado por cenas de extrema violência de ambos os lados. O 
confronto foi corpo a corpo, com combatentes degolados de ambos os 
lados, luta corporal, pisoteamento pelos cavalos das tropas de Fidié, 
feridos se contorcendo de dor, mortos espalhados pelo campo de 
batalha, sem serem enterrados (DIAS, 2011, p. 25).  
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Dias (2011) ainda afirma que, embora Fidié tenha vencido a batalha, 

perdeu a guerra, pois: 

(...) graças às táticas de guerrilha dos sertanejos,  após o combate do 
Jenipapo, num assalto de surpresa ao acampamento militar, eles se 
apoderaram dos armamentos e da munição, de dinheiro e bagagem do 
comandante português, e cercaram o caminho para Oeiras, a capital 
da província, que já tinha aderido à Independência no mês de janeiro 
(DIAS, 2011, p. 25). 

 

2.4.4.16 A participação do povo na Batalha do Jenipapo 
 

Carvalho (2014), em sua tese de doutorado, destaca a participação do 

povo na formação deste exército improvisado que interrompeu a marcha de Fidié 

e protagonizou a Batalha do Jenipapo: 

 

A batalha ocorreu em 13 de março de 1823, na vila de Campo Maior, 
no Piauí, no contexto dos acontecimentos que marcaram o processo 
de Independência do Brasil. Um aspecto singular dessa batalha foi a 
expressiva participação de populares, os quais formaram um exército 
improvisado sob a liderança das autoridades militares locais que os 
convocaram às pressas, sem prover tempo necessário para seu devido 
treinamento. O objetivo principal desse exército independente era 
impedir a marcha das tropas lideradas pelo Major português João José 
da Cunha Fidié, que havia sido enviado de Portugal para o Piauí com 
a incumbência de assumir o Governo das Armas dessa Província em 
agosto de 1822 e, dessa forma, evitar a disseminação do movimento 
independente e manter as províncias do Norte aliadas a Portugal 
(CARVALHO, 2014, p. 9). 

 
Dias (2011) também destaca a participação popular na batalha, e aponta 

o fato de que eram totalmente despreparados, sem treinamento nem armamento 

adequados, o que contrastava com a tropa de Fidié:     

 

A participação da população foi uma marca dessa batalha. Mais de 
2.000 sertanejos de todas as classes sociais – fazendeiros, oficiais 
militares, vaqueiros, lavradores, artesãos, escravos, roceiros – 
formaram uma multidão de voluntários armados de instrumentos do 
trabalho na roça e de caçadas, além dos domésticos e agrícolas, como 
facões, enxadas, foices, machados. As mulheres também ajudaram, 
arrecadando fundos para reunir um exército guerrilheiro. Do outro lado, 
as tropas portuguesas, comandadas pelo major Fidié, eram 
compostas, em sua maioria, de mercenários, somando entre 1.600 a 
1.800 homens de Cavalaria, Fuzilaria, Infantaria, disciplinados e 
treinados, bem equipados e armados, com 11 peças de artilharia, um 
canhão e lançadoras de granadas (DIAS, 2011, p. 25). 
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FIGURA 26 – A Batalha do Jenipapo: patriotras confrontando os soldados de Fidié. 
Fonte: Brasil (2020). 

  

2.4.4.17 A Batalha do Jenipapo: análise militar  
  

Sobre a importância da batalha, mesmo tendo sido uma derrota 

contundente das forças brasileiras, Bento (2009) diz que:  

 

A bem sucedida Ação Retardadora patriota em Jenipapo, em que pese 
o grande erro tático de confundir a Vanguarda de Fidié com todo o seu 
efetivo, mas que tornou possível a captura de expressivos itens de 
suas bagagens deixadas à retaguarda, foi decisiva para impedir a 
retomada de Oeiras por Fidié, o obrigando a ir para Caxias, onde 
ocupou o Monte das Tabocas, (...) onde Fidié resistiu com os seus 700 
homens ao cerco de 3.000 patriotas ao comando de José Pereira 
Filgueiras (BENTO, 2009, p. 40). 

  

2.4.4.17.1 A Batalha do Jenipapo: primeira fase 
 

Para facilitar o entendimento da manobra que será apresentada a partir 

de agora, faz-se necessário que o leitor identifique a simbologia utilizada, 

conforme abaixo: 
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FIGURA 27 – Simbologia utilizada para a manobra da Batalha do Jenipapo. 
Fonte: O autor (baseado em Bento, 2009). 

  

Cerca de 2.000 (dois mil) patriotas partem de Campo Maior para ocupar 

o leito seco do Rio Jenipapo, estabelecendo ali uma posição defensiva. 

Enquanto isso, Maj Fidié se aproxima do Rio Jenipapo com o grosso de sua tropa 

(Infantaria, Cavalaria, Artilharia e Logística) pela estrada da direita, enviando 

uma tropa de Cavalaria pela estrada da esquerda como Vanguarda e Força de 

Cobertura do flanco esquerdo (BENTO, 2009). 

   

 
FIGURA 28 – Primeira fase da Batalha do Jenipapo 
Fonte: Bento (2009, p. 29). 

 

2.4.4.17.2 A Batalha do Jenipapo: segunda fase 
 

A Vanguarda de Fidié, que progride pela estrada da esquerda, é 

descoberta pelos patriotas, que destacam uma força para abandonar a posição 

defensiva e realizar um ataque na Vanguarda de Fidié, que parte em retirada 
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mantendo fogos com os patriotas. Com isso, Fidié toma conhecimento desse 

contato e avança para o corte do Rio Jenipapo (BENTO, 2009). 

  

 
FIGURA 29 – Segunda fase da Batalha do Jenipapo 
Fonte: Bento (2009, p. 30). 

 

2.4.4.17.3 A Batalha do Jenipapo: terceira fase 
 

Os patriotas fazem um julgamento errado de que a Vanguarda de Fidié 

seria toda a tropa inimiga, e abandonam todos a posição defensiva e partem em 

perseguição à Vanguarda de Fidié. Nesse momento, Fidié avança para o corte 

do rio e deixa para trás sua logística (BENTO, 2009). 

  

 
FIGURA 30 – Terceira fase da Batalha do Jenipapo 
Fonte: Bento (2009, p. 30). 
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2.4.4.17.4 A Batalha do Jenipapo: quarta fase 
 

Nesse momento, Fidié percebe o erro dos patriotas, que abandonaram a 

posição defensiva, e realiza o envolvimento desta posição, onde se fortifica e 

passa a ocupar a posição defensiva no corte do rio, apoiado por onze canhões 

(BENTO, 2009). 

 

 
        FIGURA 31 – Quarta fase da Batalha do Jenipapo 
        Fonte: Bento (2009, p. 31). 

  

2.4.4.17.5 A Batalha do Jenipapo: quinta fase 
  

Os patriotas, ao retornarem para a posição defensiva, percebem que a 

tropa de Fidié está ocupando a posição. Com isso, se reagrupam e partem para 

o ataque da posição no corte do rio, em um ataque que se estende por horas e 

causa muitas baixas para os dois lados. Os patriotas tentam uma penetração na 

linha defensiva e um desbordamento, porém sem sucesso. Os patriotas estavam 

em grande desvantagem por estarem atacando uma posição fortificada e 

defendida por canhões. 
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FIGURA 32 – Quinta fase da Batalha do Jenipapo 
Fonte: Bento (2009, p. 31). 

  

2.4.4.17.6 A Batalha do Jenipapo: sexta fase 
 

Os patriotas continuam tentando penetrar e/ou desbordar a linha 

defensiva de Fidié, ainda sem sucesso. Os canhões de Fidié tornam impossível 

a investida dos patriotas. Com pesadas perdas para os dois lados, Fidié se 

retirou em direção a Campo Maior, onde se reorganizou e desistiu de 

reconquistar Oeiras. Seguiu para Estanhado (atual União), onde tentou obter 

reforço da Junta do Maranhão, favorável a Portugal. Durante a retirada dos 

patriotas, estes saqueiam parte da logística do Fidié deixada para trás (conforme 

relatado na terceira fase), privando Fidié de itens logísticos, como armas e 

munições (BENTO, 2009). 

  

 
FIGURA 33 – Sexta fase da Batalha do Jenipapo 
Fonte: Bento (2009, p. 31). 
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2.4.4.18 O cerco a Caxias 
  

De acordo com Dias (2011), as tropas do Piauí, Maranhão e Ceará 

realizaram o cerco a cidade de Caxias, onde ocorreu o combate no Morro das 

Tabocas, com a rendição de Fidié. Segundo Rodrigues (2002), Fidié deu a sua 

própria versão para a marcha à vila maranhense e a posterior capitulação diz 

que resolveu defender Caxias porque era o ponto principal da província e resistiu 

por três meses e meio, até o último apuro: 

  

(...) tirando do campo do inimigo, à ponta da baioneta, os víveres 
precisos para sustentar a minha tropa, cheia de fadiga, e reduzida às 
circunstâncias mais penosas... até que, certo de que não podia ser 
socorrido e não sendo possível fazer mais nada honroso, capitulei com 
os meus, em pleno conselho... e não com os inimigos, que contavam 
com nove mil homens... e cujos chefes nunca reconheci, não tendo eu 
já nesta ocasião os setecentos homens, maior parte da milícia com que 
defendi e sustentei aquela posição por três meses e meio (...)  
(RODRIGUES, 2002, p. 293). 

  

 
FIGURA 34 - A evolução da guerra da Independência no Nordeste (03/1823 ao fim da guerra). 
Fonte: Brasil (1972, p. 427). 
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Conforme Neto (2015), embora o próprio Fidié afirme que eram 

aproximadamente 700 soldados que guarneciam a vila, não restaram mais de 90 

soldados ao lado do comandante luso, no Morro da Taboca.  Diz ainda que sobre 

as forças brasileiras há muita divergência, mas Fidié fala em 9 mil soldados, 

número mais próximo de documento relativo à expedição cearense, que 

menciona 8 mil soldados, parecendo esse último número o mais confiável, pela 

proximidade das versões de ambos os comandantes. Neto (2015) relata ainda 

que combates rotineiros e intensos ocorreram durante o cerco, sendo que o mais 

importante deles deu-se no dia 16 de julho, com ataque da artilharia brasileira, 

intensamente respondido pelo inimigo e por ataques, em 17 e 18 de julho, sobre 

os pontos menos guarnecidos das linhas brasileiras. E ainda que Fidié realizou 

um último ataque, em 19 de julho, com fogo de artilharia, liderando 400 soldados 

sobre as linhas brasileiras, luta que durou mais de 5 horas, causando 9 mortos 

e 67 feridos portugueses e 4 mortos e 3 feridos do lado independentista. E afirma 

ainda que, em 1º de agosto de 1823, as forças independentes finalmente 

entraram na vila de Caxias, quando Fidié foi preso. 

Segundo Dias (2011), em 6 de agosto de 1823 foi uma junta Militar do 

Maranhão, Piauí e Ceará que oficializou a Independência destas províncias.   

O atual patrono do Exército participou e foi em Caxias que o jovem Luis 

Alves de Lima e Silva teve seu batismo de fogo, para depois se consagrar como 

grande herói nacional na Guerra do Paraguai, recebendo o título de Duque de 

Caxias. 

 

2.4.4.19 O povo: heróis do Jenipapo 
 

Foi necessário o uso da força para manter a integridade territorial após a 

proclamação da Independência, assim: 

 

para a unidade do nascente Império, foi necessário também cooptar 
nos meios populares forças para garantir, por meio das armas, a 
expulsão dos portugueses e a consolidação da independência. Nesse 
ponto, o Piauí, tanto quanto a Bahia é exemplo cabal (ARAÚJO, 2020, 
p. 73).  
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Na citação acima, o uso do termo “cooptar” é no sentido de aliciar, 

enquanto Costa (2016) discorda que o povo tenha sido usado pela elite, e 

defende a participação consciente do povo na luta pela Independência ao dizer 

que:     

  

(...) o fato de que apenas as elites políticas e econômicas à época da 
separação do Estado brasileiro e se beneficiariam com a mudança de 
regime não fazia de seus aliados desfavorecidos meros cooptados. 
Como afirma Ribeiro (1997, p. 280), os grupos subalternos não se 
envolveram nos embates desses anos, “somente porque eram pau 
mandados de autoridades estabelecidas ou de homens 
partidariamente posicionados. [...] os populares tinham uma ideologia 
própria, elaborada a partir de suas vivências e dos conflitos existentes 
naquela sociedade (COSTA, 2016, p. 247). 

 

Dias (1999), sobre o engajamento do povo na luta pela Independência no 

Piauí, diz que na perspectiva da população pobre havia em comum o desejo de 

liberdade: 

  

[...] o que unia uma população de composição social tão heterogênea 
era o sentido de ser brasileiro, diferente de ser português, o desejo de 
expulsar o elemento estrangeiro que representava os problemas 
existentes em suas vidas, a liberdade de poder conduzir os 
seuspróprios interesses, ou seja, libertar-se do domínio português. 
(DIAS,1999 apud EUGENIO, 2001, p. 102.) 

 

Desta forma, Dias (1999) não conjuga o pensamento da historiografia 

tradicional, que defende a ideia de cooptação popular. Ao contrário, defende a 

participação autônoma de parcela das forças sociais diante do projeto de 

independência desejado pelas autoridades governamentais e militares. Para a 

autora em questão, a repressão às manifestações populares era prova de que 

os subalternos tinham consciência própria do momento que viviam e não apenas 

executavam os ditames da elite letrada.   

Cleide Maria de Carvalho Silva, contrariando a visão predominante da  

historiografia tradicional, que tem por base a premissa de que a população 

brasileira, sobretudo a do Norte, vivia na ignorância e estava alheia aos 

acontecimentos sociais que culminaram com a Independência, que o povo foi  

usado pela elite, diz que:  
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Liberdade, uma palavra contagiosa, que não precisa saber ler nem 
escrever para compreendê-la. Para quem acha que aqueles homens e 
mulheres que morreram era apenas massa de manobra de uma elite, 
precisa ver nas entrelinhas. Os piauienses, cearenses e maranhenses 
que morreram lutando pela liberdade tinham em si uma semente do 
nascente e puro nacionalismo, como também sabiam compreender a 
importância de lutar pela oportunidade de possuir um pedaço de chão. 
O povo tinha um objetivo sim. Acredita-se que ninguém vai a um 
combate sem entender coisa alguma. Houve um momento em que 
foram contagiados com alguma aspiração. Com certeza, soldo não era, 
visto que não havia dinheiro nem para comida e armamento da milícia. 
O que se vê em toda a trajetória da Independência no nordeste do 
Brasil, são ações que demonstram a valentia de um povo, que deixou 
para as futuras gerações uma história de coragem e honra como 
herança. (SILVA, 2019, p. 42-43). 

           

E reforça ainda que “coube aos heróis do Jenipapo, gente simples como 

o roceiro, o vaqueiro, todos juntos para defender sua capital e a esperança de 

ver sua terra livre do jugo estrangeiro.” (SILVA, 2019, p. 45). 

Por fim, ressalta-se que o Exército brasileiro reconhece os heróis do 

Jenipapo:  

  

O Exército Brasileiro, como homenagem aos heróis piauienses das 
Guerras da Independência, decidiu recomendá-los ao culto no Exército 
os reverenciando como denominações históricas de suas unidades 
articuladas no Piauí: De “Alferes Leonardo de Carvalho Castelo 
Branco” ao 25º Batalhão de Caçadores. De “Heróis do Jenipapo” ao 2º 
Batalhão de Engenharia de Construção, por Portaria Ministerial nº 13 
de 27/01/1993. De “Visconde da Parnaíba” ao 3º Batalhão de 
Engenharia de Construção, por Portaria do Comandante do Exército 
de 13 de outubro de 2000 (BENTO, 2009, p. 11). 

 

2.4.4.20 A adesão do Maranhão e do Pará 
 

Nos combates da Guerra da Independência no Maranhão, os brasileiros 

foram conquistando o apoio de várias cidades e povoados maranhenses, e 

derrotando os portugueses. De acordo com Neto (2015), a capital São Luís foi 

tomada por Lord Cochrane, que anunciou ser o primeiro navio de uma esquadra 

que se aproximava, bloqueou o porto e ameaçou bombardear a cidade, que 

assim foi obrigada a se render, aderindo a Independência em 28 de julho de 

1823. Entretanto, diz ainda o historiador que não se deve colocar a esquadra 

como absoluta na vitória, que ela foi apenas complementar, a última pressão 
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para alcançar a conquista do Maranhão, que já estava ameaçado por terra, com 

o cerco sobre Caxias e o avanço das forças independentistas sobre a capital. 

Neto (2015) diz que também no caso do Pará, quando Grenfell chegou no 

porto de Belém, as cidades de Salvador e São Luís já não ofereciam condições 

de apoiar aquela capital, tornando a resistência inútil. O historiador refere que 

Grenfell também se apresentou como o primeiro navio de uma grande esquadra 

que submeteria a Província, forçando a adesão em 15 de agosto de 1823.  

Também diz que, assim como no Maranhão, não foi isso que garantiu a vitória, 

pois a situação já estava definida com o crescimento da força independentista e 

pela perda de capacidade portuguesa por problemas no próprio país, e Grenfell 

foi apenas o vetor da ruptura. 

Por fim, o mesmo autor considera que a causa estava quase perdida para 

Portugal em vários pontos do Norte-Nordeste em razão dos combates terrestres, 

e assim o papel de Cochrane e da Esquadra foi de acelerar o fim dos impasses. 

Relativizar seu papel não é diminuí-lo, mas significa apenas valorizar também o 

desempenho de outros atores. 

  

2.4.5 A guerra no Sul: a anexação da Província Cisplatina             
 

De acordo com Ferreira (2012), o general Carlos Frederico Lecor (1764 – 

1836), Barão de Laguna, que vem a tornar-se personagem central na adesão da 

Província Cisplatina ao Brasil na Guerra da Independência, era oficial português, 

nascido no Algarve, mas que morreu com cidadania brasileira. No comando de 

tropas portuguesas, os Voluntários Reais, Lecor invadiu a Banda Oriental em 20 

de janeiro de 1817, estabeleceu a conquista e administra o território a partir de 

Montevidéu, onde permanece até 1825. Em 1821, o governo de D. João VI 

anexou a área ao Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil, criando a Província 

Cisplatina. Conforme Pereira (2012), o fato ocorreu em 31 de julho de 1821, por 

Dom João VI, justificado com a alegação de direitos hereditários que a princesa 

Carlota Joaquina, esposa de D. João, teria sob a região. 
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   FIGURA 35 - Região da Cisplatina anexada. 
   Fonte: Vicentino (2011, p. 126). 

            

2.4.5.1 A Província Cisplatina se declara portuguesa 
 

De acordo com Carneiro (1946), com a proclamação da Independência, o 

Conselho Militar da recém anexada Província Cisplatina declarou-se ligada a 

Portugal, e se justificou com a seguinte frase: “Conquistada pelas armas 

portuguesas, não deve esta província destacar-se da causa de Portugal para 

seguir a sorte do Brasil".  

 

2.4.5.2 O levante cisplatino 
 

Conforme Ferreira (2012), o conflito entre Brasil e Portugal teve como 

consequências, na Cisplatina, o levante das tropas portuguesas, os Voluntários 

Reais, estacionados naquela província, favoráveis à constituição e antagônicos 

ao General Carlos Frederico Lecor, comandante geral das tropas. Diz Carneiro 

(1946) que a dissidência dentro da Cisplatina entre portugueses e brasileiros 

ficou insustentável e provocou a saída de Lecor para Canelones, interior da 

região, em 1822, onde tinha uma força brasileira que o apoiava, e dali organizou 

a resistência.  

              

  



155 

  

  

2.4.5.3 A reação dos favoráveis à Independência 
 

De acordo com Ferreira (2012), em 25 de setembro de 1822, em San 

José, interior da Província Cisplatina, o Rio de Janeiro era informado que em 12 

de outubro Dom Pedro I seria aclamado Imperador do Brasil, como o fizeram 

posteriormente outras povoações cisplatinas. Também diz ainda o autor em 

questão que, da mesma vila, em 18 de outubro, o General Lecor escreveu a José 

Bonifácio declarando-se favorável à causa da Independência, em carta que foi   

tornada pública ao ser transcrita na Gazeta do Rio de Janeiro 137, de 14 de 

novembro de 1822, como transcrito a seguir por Ferreira (2012): 

 

Tendo chegado a este Quartel General, o Coronel José Antero Ferreira 
de Brito, e sabendo-se por elle que os povos do Brasil havião resolvido 
Aclamar por seu primeiro imperador Constitucional a S. A. R. o Príncipe 
Regente, no sempre fausto dia 12 do corrente época feliz para a 
Monarchia, não podemos eu e o Exército que se cha sob minhas 
ordens, ouvir tão importante, sublime e grata notícia sem que nos 
sentíssemos afeiçoados a participar das glorias de nossos 
Concidadãos, e a tomar parte, que em tão alvo  assumpto nos podia 
caber, elevados deste Superior impulso, formados em grande parada 
Acclamamos, no grande dia mencionado por entre salvas de alegria, e 
vivas repetidos, por nosso Primeiro Imperador Constitucional do Brasil, 
a S. A. R. o Príncipe então Regente, e perpetuo defensor do Reino. Por 
ocasião que nos foi tão satisfatória, terá este Exército a honra de 
mandar cumprimentar a Sua Majestade Imperial o Imperador e a sua 
Majestade Imperial a Imperatriz,  por hum Oficcial   que será o órgão 
dos nossos votos, e que levará também a notícia de que os povos deste 
Estado estão uniforme com eles, o que alguns já me tem feito constar. 
(FERREIRA, 2012, p. 180). 

 

Segundo Ferreira (2012), quando deflagrado o conflito, as forças 

estacionadas na área dividiram-se. As tropas que permaneceram fiéis a Dom 

Pedro I foram lideradas pelo Gen Lecor, e as que estavam ao lado de Dom João 

VI ficaram sob o comando do General D. Álvaro da Costa. Conforme Neto (2015), 

a disputa se deu no seio militar, não houve mobilização de outros setores da 

sociedade, “foi na tropa que se jogou o xadrez pró-Cortes ou pró-D. Pedro. E na 

ação militar que a partida se resolveu.” (NETO, 2015, p. 516).  

Diz Neto (2015) que desde que Lecor tomou partido do Brasil, 

estabelecendo seu quartel-general em São José, estabeleceram-se tratativas 

com as tropas fiéis a Dom João para o embarque de volta a Portugal, tendo para 

tanto Lecor requisitado junto ao governo o transporte necessário, sendo atendido 
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com o envio das Fragatas União e Carolina, e da Corveta Liberal. Entretanto,    

mesmo após  a ordem para retorno a Lisboa ter chegado a Montevidéu, em julho 

de 1823,  as forças  portuguesas ainda resistiram por mais de seis meses. 

 

2.4.5.4 O Exército de ocupação de Montevidéu 
 

Rodrigues (2002) relata que o exército de ocupação de Montevidéu era 

uma força bastante respeitável, e parte destas tropas era composta por 

Batalhões de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio Pardo:  

 

Este número era em março de 1822 calculado em 8.129 homens e 
3.763 cavalarianos, no qual se contava a divisão de Voluntários Reais 
com seus 3.678 homens e 1.102 cavalos, com um Estado-Maior de 35 
oficiais e 61 cavalos, de modo que, removida a divisão de Voluntários 
Reais, ainda lhe ficava uma força de 4.416 homens e 2.588 cavalos 
(RODRIGUES, 2002, p. 217). 

 

2.4.5.5 O intento do uso de tropas cisplatinas contra o Brasil 
  

Conforme Rodrigues (2002), já em agosto de 1822, debatia-se nas Cortes 

sobre a retirada de parte das tropas de Montevidéu, a fim de reduzir custos, onde 

alguns deputados defenderam o uso destas para coibir os focos da 

Independência em outras províncias. Rodrigues (2002) ainda relata em seu   

discurso que o deputado português José Joaquim Ferreira Moura, referindo-se 

a uma decisão anterior, de 2 de maio, de não abandonar Montevidéu, defendeu 

que a retirada da divisão Voluntários Reais não significava o abandono. 

Entretanto, diz Rodrigues (2002) que o deputado tinha uma segunda intenção ao 

propor a retirada de parte das forças, clara no teor do discurso abaixo transcrito: 

  

Há uma outra razão, superior a todas, que exige se retire aquela força 
(Voluntários Reais) daquele sítio; é a necessidade de a empregar onde 
ela possa melhor defender a integridade da monarquia, assegurar a 
conservação das liberdades públicas e consolidar o sistema 
constitucional. Quando o governo precisa ter à sua disposição todos os 
meios para conter e refrear, na América, o desenvolvimento de um 
espírito anárquico e subversivo, de que todos se queixam e que 
ameaça não só os europeus ali residentes, mas todos os proprietários 
e todos os homens sisudos daquele país. Quem se atreverá, sem 
incorrer na mais tremenda responsabilidade, pôr-se agora a disputar 
com o governo sobre a conveniência ou inconveniência de tirar da mais 
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remota extremidade do Império um punhado de tropa brava e briosa, 
para poder colocar onde faça um mais importante serviço? Tiremos de 
Montevidéu o Exército de ocupação; retire-se ele ou para São Paulo 
ou para Rio Grande (RODRIGUES, 2002, p. 220). 

  

Também fica claro nas palavras do deputado português Inocêncio Antonio 

de Miranda, transcrita por Rodrigues (2002), a intenção de usar as tropas contra 

o Brasil:  

 

(...) é muito singular que se queiram ocultar as circunstâncias do Rio 
de Janeiro! Ignora-se que ele já publicou a sua independência? 
Certamente não. E, então, quando no Rio de Janeiro se estão dilatando 
as molas da independência, havemos de estar a ocupar tropas 
nacionais em outra parte? Não. Elas devem vir sufocar ali o gérmen da 
discórdia. O governo deverá fazer desembarcar aquelas tropas em 
Santa Catarina ou no Rio, e oxalá que ele já o tivera feito!... Quando 
vemos tudo em desordem, havemos de abandonar à sua sorte os 
desgraçados negociantes que ali se acham a ponto de serem vítimas 
da independência? Não pode ser (RODRIGUES, 2002, p. 220). 

 

2.4.5.6 Dom Pedro I intima a Divisão Portuguesa 
 

           Pereira (2012) relata em Carta Imperial que, em 28 de janeiro de 1823, 

ao Barão de Laguna, Dom Pedro manda intimar a Divisão Portuguesa em 

Montevidéu que se retire para Portugal, bem como toma outras providências,    

tais  como a suspensão de “todos os pagamentos ou quaisquer outras despesas, 

que pelos rendimentos do Estado Cisplatino ou pelo Banco do Brasil, hajam sido 

consignados para a subsistência da sobredita divisão” (PEREIRA, 2012, p. 87), 

e solicitava a Lecor a remessa de listagem dos que apoiavam as tropas 

portuguesas, para fins de demissão  e cancelamento de pensões e honrarias  

por ventura recebidas. 

 

2.4.5.7 O Imperador exorta rio-grandenses e paulistas a lutarem 
 

Segundo Pereira (2012), Dom Pedro I em proclamação de 26 de janeiro 

de 1823, incitava aos rio-grandenses de S. Pedro a expulsarem os portugueses 

de Montevidéu. Dizia ser questão de tempo para o Brasil arruinar as forças lusas 

na Bahia e afirmava que era urgente fazer o mesmo no Sul:  
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Os muros de Montevidéu acoitam os monstros, que não ousando medir 
suas forças com as do Exército brasileiro, valem-se da intriga para lhes 
fazer a guerra. (...) Reúne-vos, empunhe-se a espada e vá para longe, 
ou morra quem não quer ser brasileiro, e súdito do Imperador Pedro 1º 
(PEREIRA, 2012, p. 87). 

                       

Diz ainda Pereira (2012) que Dom Pedro I, em proclamação também de 

26 de janeiro de 1823, incita os paulistas a coadjuvarem no cerco de Montevidéu, 

acusando Portugal de ingratidão por não reconhecer que o Brasil lhes forneceu 

riqueza por mais de três séculos. Ressaltava a necessidade de um esforço 

coletivo para se pacificar o Prata e o Uruguai e cobrava a colaboração paulista 

neste processo “que firmará a nossa Independência depois de embotar vossas 

espadas nesses degenerados lusitanos” (PEREIRA, 2012, p. 88). 

  

2.4.5.8 A ligação entre a Bahia e a Cisplatina 
 

De acordo com Pereira (2012), a Bahia, desde o período colonial, 

mantinha uma estreita ligação ao Prata pelo comércio e contrabando de 

mercadorias, de tal modo que se criou uma cooperação entre o Sul e o Norte em 

prol das Cortes de Lisboa, que pode ser evidenciada na correspondência  

recebida em 19 de outubro de 1822, pelo Ministro da Guerra Luís Pereira da 

Nóbrega de Souza Coutinho, no seguinte teor: 

 

Em consequência [...] do aumento da força brasileira, os europeus 
(portugueses) têm feito todos os preparativos para deixar as defesas 
da cidade ao norte e estão fortificando as avenidas do Forte de São 
Pedro, o qual tem víveres suficientes para aguentar algum tempo. 
General Madeira tem proposto aos comerciantes para trazerem para 
cá a tropa que ocupa a Praça de Montevidéu e lhes deu prazo até o 
dia 21 do corrente para considerarem sobre ela, mas ainda não 
sabemos qual será o resultado [...] Na cidade baixa, estão marinheiros 
armados, e até agora se têm postado com honra nas suas obrigações  
(PEREIRA, 2012, p. 89). 

  

2.4.5.9 O cerco a Montevidéu 
  

De acordo com Ferreira (2012), por determinação de Dom Pedro I, as 

forças de Lecor sitiaram Montevidéu em 23 de janeiro de 1823, buscando sufocar 

economicamente os portugueses fiéis a Lisboa, dificultando importações e 
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exportações por Montevidéu, além de penalizar quem se envolvesse com os 

Voluntários Reais. Neto (2015) diz sobre o cerco que: 

 

(...) deu-se início o embate que durou meses. As forças portuguesas 
resistiram ao cerco brasileiro em Montevidéu, marcado por combates 
periódicos e períodos de relativa inação. Apenas em 1824 foi possível 
retirar as tropas inimigas (2015, p. 516). 

 

Carneiro (1946) afirma que, após sitiados, a situação cada dia se tornava 

mais precária para os portugueses, assim: 

  

Combates de vanguarda e as infrutíferas sortidas da guarnição 
portuguesa obrigaram o General português, Brigadeiro Álvaro da 
Costa, a celebrar um acôrdo com Lecor, a 18 de novembro de 1823, 
pelo qual se compromete a entregar imediatamente a praça, ficando, 
entretanto, os portuguêses com a faculdade de se retirarem para 
Lisboa com as suas armas e pendões (1946, p. 35). 

  

Ferreira (2012) diz que a fuga de Lecor de Montevidéu, sua campanha e 

habilidade política foram fundamentais para manter a Cisplatina anexada ao 

Brasil, observando que quase todas as ações ocorridas na região não tiveram  

ajuda imperial, e até mesmo o envio de embarcações para o bloqueio marítimo 

de Montevidéu só ocorreu após a adesão do Norte brasileiro ao Império,  

evidenciando que Dom Pedro priorizava aquelas províncias, preterindo a 

Cisplatina. E afirma ainda o autor em questão que: 

 

Nos anos que esteve na Campanha, Lecor foi hábil para manter unido 
o Exército oriundo do Brasil e o proveniente da Cisplatina. Além disso, 
conservou os portugueses isolados em Montevidéu, sem que estes 
ocupassem outras áreas da Cisplatina, e, ainda, conseguiu lidar com a 
tensa situação proporcionada pelas demais províncias cisplatinas, não 
permitindo qualquer invasão ao território sob seu cuidado. (FERREIRA, 
2012, p. 226). 

 

Dentro do processo da Independência do Brasil, a Cisplatina foi a última 

província a expulsar as tropas portuguesas. De acordo com Rodrigues (2002), o 

Gen Lecor entra à frente das tropas em Montevidéu, em 14 de fevereiro de 1824. 

Desta forma, “os uruguaios haviam sido espanhóis, depois portugueses e, enfim, 

estavam subordinados ao Brasil” (CARNEIRO, 1946, p. 35). Carneiro (1946), 

relata ainda que: 
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No ato da entrada das fôrças brasileiras em Montevidéu, jurou-se a 
constituição política do Império promulgada por D. Pedro l. Por essa 
constituição o Estado Cisplatino, em situação de confederado, passava 
a fazer parte do Brasil (1946, p. 36). 
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3 METODOLOGIA 
 

Esta seção visa demonstrar qual foi o caminho percorrido para a solução 

do problema da pesquisa, apresentando os procedimentos específicos para se 

atingir o objetivo proposto. Abrange a escolha do espaço de pesquisa, a 

definição dos instrumentos e os procedimentos para análise dos dados obtidos. 

A presente pesquisa é um trabalho de revisão de literatura, realizada 

através de uma pesquisa aplicada, dentro das Ciências Militares, com ênfase em 

História Militar, baseada em uma pesquisa bibliográfica e documental. O tipo de 

pesquisa foi qualitativa, que de acordo com Forte (2004, p. 9) é quando “há uma 

predominância de classificações, de análises mais dissertativas, de menos 

cálculos”, e ainda, de acordo com Neves e Domingues (2007, p. 19) responde a 

questões muito particulares e “se preocupa com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado”. 

Para um melhor entendimento, esta seção será dividida nos seguintes 

tópicos: Objeto Formal de Estudo e Delineamento de Pesquisa. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 
 

Nesta seção, será apresentada a forma como foi buscada a solução do 

seguinte problema: decorridos duzentos anos da Independência do Brasil, qual 

foi o papel do Exército nesse importante fato histórico? Nessa seção, serão 

evidenciadas as estratégias, os critérios e os instrumentos utilizados para a 

solução do problema.  

A pesquisa foi dividida em duas partes: pesquisa bibliográfica e 

documental. Para isso, realizou-se o levantamento, seleção e organização da 

bibliografia, através de pesquisas, estudos e elaboração de resumos baseados 

nos fatos históricos que precederam o período anterior à proclamação da 

Independência do Brasil, e depois nos resultados do emprego do Exército para 

manutenção da mesma.  
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Foram usadas como fonte diversos livros de história24, além de obras de 

história militar específicas sobre o tema do historiador Cel Cláudio Moreira Bento, 

da Academia de História Militar Terrestre do Brasil (AHIMTB), e ainda obras do 

Estado Maior do Exército sobre a origem e história do Exército Brasileiro25, 

dissertações, teses, acervos históricos, busca na Biblioteca Nacional Digital e 

Biblioteca do Senado Federal, sendo estes últimos considerados fontes 

primárias, bases de dados de Instituições de Ensino Superior (IES), e artigos 

publicados em sítios na internet sobre o tema, além de uma busca mais 

aprofundada na plataforma Conhecer, do EB, mais especificamente nas bases 

de dados da Biblioteca Digital do Exército. 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA  
 

Quanto à natureza, o presente estudo trata-se de uma pesquisa do tipo 

aplicada, que tem por objetivo gerar conhecimentos que ajudem a analisar um 

contexto histórico e busca resgatar a importância da participação ativa do 

Exército Brasileiro nos fatos mais importantes do Brasil no processo de 

Independência.  

A abordagem da pesquisa foi qualitativa, onde “há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números” e 

ainda onde a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicas e não requerem o uso de métodos e técnicas estatísticas (NEVES; 

DOMINGUES, p. 56). 

A pesquisa foi de cunho exploratório por meio de uma ampla pesquisa 

bibliográfica e documental, seguida de um levantamento de dados através de 

coleta crítica. Além disso, o estudo tem como propósito fazer uma abordagem 

descritiva qualitativa, tendo documentos históricos e obras de autores 

 
24 Foi realizada a pesquisa em diversos livros de autores consagrados, destacando-se: 

BARROSO, Gustavo. História Militar do Brasil; LEMOS, Juvêncio Saldanha. Os mercenários 
do Imperador; RODRIGUES, José Honório. Independência: Revolução e Contra-revolução. 
As Forças Armadas; FAUSTO, Boris. História do Brasil; SODRÉ, Nelson Werneck. História 
Militar do Brasil; entre outras. 

25 Será utilizada a trilogia, com mais ênfase no volume 2, do Estado-Maior do Exército: História 
do Exército Brasileiro, de 1972.  
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reconhecidos no meio acadêmico e relacionados ao tema como principal fonte 

de dados. 

  

3.2.1 Procedimentos para Revisão de Literatura 
 

A fim de levantar as informações de interesse, definir termos e estruturar 

um modelo teórico para a análise, a revisão de literatura ocorreu da seguinte 

forma: 

 

a. Fontes de busca  
 

- Artigos científicos, dissertações e teses da biblioteca da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais e da biblioteca da Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército e das bases de dados de Instituições de Ensino Superior; 

- Pesquisa no banco de dados da Biblioteca Digital do Senado Federal, do 

Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB), do Instituto Geográfico de 

Histórico da Bahia (IGHB), da Biblioteca Digital Luso-Brasileira (BDLB) e da 

Biblioteca Nacional Digital; 

- Documentos históricos, arquivos pessoais e/ou institucionais; 

- Livros acerca do tema, produzidos no Brasil ou no exterior, de autores 

consagrados e, preferencialmente, dos que vivenciaram o período imperial; 

- Artigos científicos publicados em revistas; 

- Sítios eletrônicos;  

- Obras disponíveis na Rede de Bibliotecas Integradas do Exército; e 

- Outras publicações que possam subsidiar a linha de pesquisa. 

  

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 
  

Foi realizada a busca a respeito do assunto utilizando a localização dos 

dados eletrônicos por meio de sites de busca na internet. Visando otimizar a 

busca, foram utilizados os seguintes termos descritores: "Independência do 

Brasil”, “criação do Exército Brasileiro", “Guerra da Independência do Brasil”, 
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“Exército Imperial”, “Primeiro Reinado”, “Batalha do Jenipapo”, “Batalha do 

Pirajá” e “Batalha de Itaparica”. 

Finda a pesquisa eletrônica, foi feita a revisão bibliográfica desses 

estudos, buscando-se encontrar artigos porventura não localizados.  

 

c. Critérios de inclusão 
 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês; 

- Obras de historiadores publicadas de 1808 a 2020; 

- Artigos relativos ao tema. 

 

d. Critérios de exclusão: 
 

- Estudos que não envolvam o processo de Independência do Brasil; 

- Estudos envolvendo a Independência do Brasil, porém sem relação 

alguma ao Exército Brasileiro; 

- Artigos nos quais o autor não seja historiador reconhecido e não possua 

dados de pesquisa, preferencialmente mestrados e doutorados, na busca do 

Currículo Lattes no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico. 

 

3.2.2 Procedimentos metodológicos 
 

Para solucionar o problema desta pesquisa, foi feita uma busca detalhada 

e ampla acerca do tema, descrita no subitem “2.2.1 Procedimentos para revisão 

de literatura”. 

A revisão bibliográfica é amplamente utilizada em pesquisas históricas, 

onde há muitos dados e fontes de informações. Buscando seguir um método 

para organizar a pesquisa, a revisão foi feita seguindo as etapas: 

a) Levantamento bibliográfico preliminar, iniciado durante a elaboração do 

projeto de pesquisa; 

b) Busca das fontes, citadas na letra a. do subitem “2.2.1 Procedimentos 

para revisão de literatura”; 
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c) Leitura do material selecionado; 

d) Fichamento; e 

e) Organização lógica do assunto. 

  

3.2.3 Instrumentos  
  

De acordo com Gil (2008, p. 109), entrevista é “a técnica em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com 

objetivo de obtenção de dados que interessa a investigação”, podendo então ser 

encarada como “uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes 

busca coletar dados e a outra pessoa se apresenta como fonte da informação”. 

Os instrumentos empregados na presente pesquisa foram, além da 

análise de documentos e interpretação das diversas bibliografias sobre o tema, 

prioritariamente as fontes primárias, entrevista realizada com historiador 

especialista no tema: 

 

 
Especialista Entrevistado 

 
Hélio Franchini Neto1 

 

Legenda: 
1 - É, atualmente, conselheiro do corpo diplomático da embaixada do Brasil 
em Bogotá, na Colômbia. Possui graduação em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (2000), mestrado em Ciência Política pela 
Universidade de São Paulo (2004), curso de Defesa Nacional pelo Instituto de 
Altos Estudos de Defesa da França (2013) e doutorado em História pela 
Universidade de Brasília (2015). É autor da tese de doutorado, publicada em 
livro de mesmo título em 2019, “Independência e Morte: Política e Guerra na 
Emancipação do Brasil (1821-1823)” pela Universidade de Brasília, 2015. 
 

QUADRO 6 – Especialista entrevistado e sua obra referente ao tema. 
Fonte: O autor. 

  

A entrevista foi realizada com perguntas abertas, considerando o período 

histórico do processo de Independência do Brasil no qual se encontra o 

problema. Desejou-se do entrevistado respostas acerca da participação do 

Exército naquele importante fato histórico que, por ser pesquisador e ter obra 

publicada a respeito do tema, enriqueceu esta pesquisa.  
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3.2.4 Análise dos Dados  
 

Foi feita uma seleção criteriosa a fim de identificar informações 

inconsistentes e os dados obtidos foram classificados e selecionados. O 

somatório da pesquisa bibliográfica e documental foi analisado visando alcançar 

uma conclusão a respeito do questionamento produzido pelo estudo.  

Avaliou-se a importância histórica da fonte, identificando o interesse 

histórico do documento para a pesquisa, atentando para a relação do autor com 

o assunto em pauta, sempre priorizando as fontes primárias, por terem maior 

credibilidade em se tratando de um fato histórico. As conclusões finais serão 

apresentadas, pretendendo-se a partir daí concluir qual foi o papel do Exército 

no processo de Independência do Brasil. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
   

Esta seção tem por objetivo principal apresentar e discutir os resultados 

obtidos por meio da análise  de  dados apresentados  na revisão bibliográfica e 

documental, visando atender as questões de estudo propostas, incluindo a      

análise dos princípios de guerra observados na descrição dos principais 

combates desenvolvidos durante a Guerra da Independência e sua relação  com 

a atual Doutrina Militar Terrestre do Exército Brasileiro. Também como fonte 

deste estudo, será realizada uma análise da entrevista com o historiador Hélio 

Franchini Neto, Doutor em História pela Universidade de Brasília (2015), autor 

da tese de doutorado “Independência e Morte: Política e Guerra na Emancipação 

do Brasil (1821 – 1823)”.  Todos estes procedimentos têm a finalidade de obter 

subsídios para concluir sobre a importância que o Exército Brasileiro teve para o 

sucesso do projeto de Independência colocado em execução pelo Imperador 

Dom Pedro I.               

Por intermédio de uma acurada revisão de literatura, foram reunidas as 

principais fontes, que abordam os aspectos mais relevantes relacionados à 

importância do Exército para a vitória brasileira na Guerra da Independência.   

Em função disso, foi possível alcançar uma visão teórica ordenada sobre o tema 

em estudo e sobre as questões que o envolvem. 

Utilizando-se de trabalhos acadêmicos, artigos científicos, livros nacionais 

e estrangeiros, manuais, relatórios e documentos oficiais pesquisados, e ainda 

entrevista realizada com o historiador já citado, foram buscadas fontes 

autênticas e fiéis, suficientes para dar suporte à discussão, que teve como foco 

solucionar os aspectos relevantes do problema apresentado e responder às 

questões de estudo propostas através da análise destas fontes. Sendo assim, 

as informações aqui expostas servirão como base para futuras conclusões, 

solucionando o problema da pesquisa em questão e sugerindo estudos futuros. 

Dentro da revisão da literatura realizada no Capítulo 2, apresentou-se as 

origens, antecedentes e causas da questão central, a Independência do Brasil, 

onde buscou-se embasar a presente dissertação em uma sequência cronológica 

dos momentos mais importantes deste período da história do Brasil, com foco na 

parte militar, que interessa à solução do problema.    
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Assim, no presente capítulo, será realizada uma análise e interpretação     

dos fatos estudados na revisão da literatura, colhendo entre eles as informações 

julgadas pertinentes para a elaboração do capítulo seguinte, a conclusão. Para 

tanto, serão examinadas as questões que nortearam o presente trabalho.  

 

4.1 OS PRINCÍPIOS DE GUERRA NAS PRINCIPAIS BATALHAS 
 

 Neste item, foram analisadas as principais batalhas da Guerra da 

Independência à luz da atual Doutrina Militar Terrestre, relacionando-as com os 

princípios de guerra. Esses preceitos filosóficos decorrentes de estudos de 

campanhas militares ao longo da história, como já citado no decorrer da 

dissertação, sofrem variações no espaço e no tempo. Esses princípios em 1822, 

há quase duzentos anos, evoluíram com o tempo, acompanhando os avanços 

tecnológicos e com as experiências das batalhas, mas a essência dos princípios 

é a mesma e quase sempre presente.  

 Embora o Exército empregado na Independência fosse ainda incipiente e 

necessitasse de uma formação de seus quadros, é possível verificar nas 

batalhas a observância, ou inobservância, dos princípios de guerra hoje 

conceituados pelos manuais do Exército Brasileiro, quais sejam: Objetivo, 

Ofensiva, Simplicidade, Surpresa, Segurança, Economia de Forças ou de Meios, 

Massa, Manobra, Moral, Exploração, Prontidão, Unidade de Comando e 

Legitimidade. 

 Nesse aspecto, serão relacionados os princípios de guerra observados, 

ou não, na Batalha de Pirajá, Itaparica, Funil e Jenipapo, as quais já foram 

estudadas e descritas no decorrer da dissertação, no Capítulo 2. 

A análise pode ser verificada no APÊNDICE A, em anexo a esta 

dissertação. 

 

4.2 ANÁLISE DA ENTREVISTA 
   

A seguir, será analisada a entrevista realizada com o Sr Hélio Franchini 

Neto, que foi transcrita e está em anexo a esta dissertação (APÊNDICE B). 
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4.2.1  O legado do Exército na Guerra da Independência 

 

Sobre o legado mais importante para a força terrestre do Brasil, 

decorrente dos conflitos da Guerra da Independência, o entrevistado é enfático   

ao valorizar a importância do Exército no processo da Independência, de tal 

forma que considera esta a “gênese  do Exército Brasileiro”, e que ele, o Exército, 

foi essencial para a Independência. De fato, os trechos abaixo destacam a ideia 

central do entrevistado que afirma que, respeitando as memórias de Guararapes, 

considera que na Guerra da Independência se deu a gênese do Exército 

Brasileiro, e também quando diz que “a partir de janeiro de 1822, no Rio de 

Janeiro e São Paulo, começa a se formar um núcleo inicial de uma força armada, 

que foi essencial para a garantia da Independência” e que “dentro do projeto de 

Império do Brasil, temos efetivamente a constituição de uma força terrestre 

essencial para a manutenção dessa unidade, onde se dá o começo do Exército 

Brasileiro”. Para finalizar, destaca-se que, para o entrevistado, “a manutenção 

da unidade nacional dependeu, junto com a política, da capacidade da utilização 

da força terrestre, sendo este o principal legado da força terrestre que lutou 

muito, e sem essa luta não seria possível manter o Reino do Brasil”. 

 

4.2.2  A cidadania brasileira para os portugueses 
  

Sobre a capacidade de Dom Pedro de viabilizar uma unidade para os 

diversos “Brasis”, Neto considera que isto se deu a partir de projetos políticos, 

como a concessão de cidadania brasileira para os portugueses do Brasil.     

Ressalta que, a partir do rompimento com as Cortes, com a intenção de 

preservar a integridade do reino, ele gera projetos políticos, criando com o tempo 

um conteúdo social e cultural para quem permanece fazendo parte do reino, 

dando uma identidade para os portugueses que apoiaram a Independência, no 

momento que eles  se tornam  cidadãos brasileiros, estabelecendo assim uma 

unidade.     
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4.2.3  A vitória de um Exército improvisado 
 

A respeito da vitória de um Exército improvisado na Guerra da 

Independência, Neto, sem desconsiderar a capacidade combativa das tropas 

brasileiras, ressalta a articulação política de Dom Pedro com São Paulo e Minas 

Gerais, formando um núcleo forte como o movimento que fortaleceu o projeto de 

Independência. Na Bahia, aponta prováveis erros estratégicos de Madeira de 

Mello, como aceitar o cerco e abandonar Itaparica, já conquistada.  Aponta ainda 

a perda da capacidade de Portugal de mobilizar mais tropas, e o bloqueio do 

porto em Salvador, com o corte dos suprimentos como fator decisivo. No Piauí, 

considera que o Ceará fez a diferença, e no Maranhão e Pará cita a perda da 

capacidade bélica, com a Marinha chegando já no final.   

  

4.2.4 Uma hipotética derrota na Bahia 
 

Discorrendo sobre uma hipotética vitória portuguesa na Bahia, Neto deixa 

claro a importância estratégica que credita à província baiana. Considera que, 

com uma derrota na Bahia, abriria-se uma possibilidade de Madeira de Mello 

recrutar mais tropas e dominar todo o Norte e Nordeste, e a Independência se 

daria apenas do Rio Grande ao Sul ao Espírito Santo, Minas Gerais e parte de 

Goiás e Mato Grosso. Considera ainda a possibilidade de uma fragmentação do 

Brasil, como na América Espanhola. 

 

4.2.5 A logística limitada de Fidié 
 

Sobre uma avaliação do que foi mais decisivo no Piauí, para o Norte, se 

os erros estratégicos de Fidié ou o apoio do “Exército Libertador” do Ceará, 

considera que Fidié talvez tenha cometido um erro ao abandonar Oeiras, e    

errado uma segunda vez ao abandonar Parnaíba. Mas considera que a questão 

mais importante no caso do Piauí foi a logística muito limitada de Fidié, de modo 

que ele venceu, mas não houve aproveitamento do êxito, uma vez que ocorreu 

o esgotamento da capacidade militar. Neste sentido, considera que a Batalha 
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deu uma vantagem interessante no momento em que Fidié se obriga a deslocar 

para Caxias, e entrega uma vantagem estratégica para o Piauí e o Ceará.  

 

4.2.6 A derrota estratégica no Jenipapo 

 

A respeito da importância estratégica da Batalha de Jenipapo, Neto vai ao 

encontro da literatura consultada para a dissertação, considerando que não era 

uma batalha exclusiva do Piauí, que sendo uma zona de transição entre o Norte, 

entre Pará e Maranhão, e o Nordeste, por ser zona de trânsito de gado entre 

Pará, Maranhão, Ceará, parte de Pernambuco, norte de Goiás e Mato Grosso, 

tem naquele momento uma importância chave. Diz que, ao partir para Parnaíba, 

Fidié abre espaço de conflito, permitindo que forças piauienses se organizem 

para o enfrentamento com apoio do Ceará, que vai se dar em Campo Maior, na 

batalha do Jenipapo. Salienta que, mesmo com derrota, teve importância 

estratégica, pois o combate faz a tropa portuguesa consumir os insumos e  

perder a  capacidade de iniciativa, obrigando a buscar base de apoio em Caxias 

e,  desta forma,  entrega  uma vantagem estratégica, pois permite que as forças 

pró-independência ocupem o Piauí e, de lá, se lancem para o Maranhão. 

 

4.2.7 O levante das tropas portuguesas na Cisplatina 
 

Sobre o envolvimento da Cisplatina na Guerra da Independência, Neto se 

refere à importância estratégica da região ao dizer que esta sempre foi objeto de 

disputa pela América Portuguesa e América Espanhola. A respeito das forças de 

ocupação portuguesas que ali se encontravam, diz que eram uma mistura de 

tropas de origem brasileira e tropas de origem portuguesa, numa proporção 

quase meio a meio. Refere ainda que, com a revolução do Porto, as Cortes 

determinam a realização de um referendo, que resultou na opção de 

permanecerem fazendo parte do Brasil. E o historiador coloca em dúvida o 

processo pelo qual foi feita esta escolha. Diz também que, quando proclamada 

a Independência, Lecor opta pelo Rio de Janeiro, o que não foi aceito pelas 

tropas portuguesas, deflagrando o conflito. Conclui sobre o apoio que o Gen 
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Lecor recebe de tropas do Rio Grande do Sul e da Marinha, que bloqueia o porto 

impedindo o recebimento de suprimentos, obrigando as tropas portuguesas a 

abandonarem o território. 

 

4.2.8 A participação popular na Independência 
 

A respeito da participação popular na Guerra da Independência, Neto diz 

que escritores tentam diminuir cada vez mais a participação do povo, para dar a 

ideia de que foi a elite que fez a Independência, mas que ela foi efetiva, que isto 

pode ser observado no Campo de Santanna, após o “Fico”, onde compareceram 

mais de dez mil pessoas, bem como em todos os lugares onde se deram 

conflitos. Refere ainda que a convocação de tropas com a incorporação de  

voluntários foi muito significativa no Norte e Nordeste, fato observado logo após 

a Batalha de Pirajá, quando a participação de novos voluntários foi significativa, 

e cita o exemplo de Maria Quitéria como símbolo dessa mobilização popular que 

se deu em torno dos combates em todo o Brasil. Acredita que sem ela não 

haveria a capacidade de recrutamento para a Guerra. Encerra reafirmando que 

a participação popular existiu e é possível comprovar isso com muita facilidade 

nos registros históricos. 

 

4.2.9 O papel do Exército no processo de Independência  
 

Ao falar sobre o questionamento que é o objetivo desta dissertação, o 

papel do Exército no processo de Independência do Brasil, Neto diz que, pelo 

lado da historiografia, muito anterior, a Independência foi pacífica, causando a 

perda da importância do Exército no processo.  

            Cabe fazer aqui um aparte na entrevista, aproveitando as palavras do 

entrevistado, para ressaltar que é neste ponto que o presente trabalho ganha 

notoriedade ao procurar resgatar os fatos avaliados na literatura regional, 

apresentados pelos historiadores e afastados do centro político, buscando a  

versão contestadora desses historiadores locais, onde se encontra o outro lado 

da história da Independência do Brasil, que mostra que foi com muito 
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derramamento de sangue que se conquistou a liberdade, e ressalta-se ainda o 

papel do Exército neste processo. 

Continuando na análise da entrevista, como esta parte atinge o objetivo 

central da dissertação, destacam-se os quatro tópicos básicos abordados pelo 

historiador: Forças Armadas, as quais foram essenciais para a Independência; o 

apoio da ala militar a Dom Pedro; o embrião do Exército Brasileiro; e a 

manutenção da unidade territorial.   

    

4.2.9.1 As Forças Armadas foram essenciais para a Independência 
  

Neto diz que, se vermos o processo em questão como um conflito político 

que se torna uma guerra civil, com um posterior movimento de emancipação e 

incorporação de territórios, nas suas próprias palavras “temos as Forças 

Armadas como elementos essenciais para a manutenção e consolidação desse 

projeto”, e complementa dizendo que “não tem como falar em construção do 

Brasil que conhecemos, nesse momento da Independência, sem a participação 

das forças armadas”.  

 

4.2.9.2 O apoio da ala militar a Dom Pedro 
 

O entrevistado diz que quando Dom Pedro sente que tem apoio da ala 

militar brasileira, reage às ameaças de Avilez, e que ocorre também neste 

momento um movimento popular na direção de uma solução violenta. E afirma 

ainda que se não fosse a reação militar da ala brasileira, provavelmente Avilez 

embarcaria Dom Pedro para Portugal, e o Brasil não seria como é hoje. Talvez 

houvesse um processo posterior de independências autônomas, como 

aconteceu na América espanhola, e uma fragmentação do Brasil. 

  

4.2.9.3 O embrião do Exército Brasileiro e a participação popular 
  

Neto ressalta o que é a formação de um embrião do Exército Brasileiro ao 

afirmar que, em fevereiro de 1822, surge efetivamente o Exército Brasileiro, com 
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a movimentação em torno do Xavier Curado, quando se dá a opção em termo 

de lealdade a Dom Pedro. A partir de então, ele começa a encabeçar o 

movimento contra a tropa portuguesa, e que vai se tornar independentista. Diz o 

historiador que, para ele, no momento em que os oficiais indicam sua fidelidade 

a Dom Pedro e se dispõem a lutar por ele, é que se tem a construção de um 

Exército. Destaca a participação popular, quando do entrincheiramento de Avilez 

no Morro Castelo, quando nas palavras do historiador, houve “o movimento de 

pessoas para o Campo de Santanna, com enxadas, com paus, o que se tinha”,  

e destaca ainda a grande importância do aparecimento de  uma figura militar. E 

diz que, a partir daí, Dom Pedro vai construindo efetivamente um Exército, ao 

longo de 1822, capacitado para lutar na Bahia, “por procuração”, no sentido de 

que fez uso de forças locais, mas também destacou as tropas da Cisplatina.      

  

4.2.9.4 A manutenção da integridade territorial 
 

A respeito da integridade territorial, Neto diz que caso o Norte fosse 

perdido, e também a Bahia, todo o Nordeste estaria comprometido, e ainda uma 

derrota na Cisplatina comprometeria o Sul. Dessa forma, a Independência teria 

porções do território que hoje é Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E 

considerando este cenário, pergunta se não seria possível um movimento capaz 

de chegar no Rio de Janeiro?    

O entrevistado refere que a Independência resulta no Reino do Brasil, que 

se mantém unido, o que só foi feito com base, efetivamente, na utilização da 

Força Armada. E, em suas próprias palavras, “e aí, o papel do Exército e Marinha 

são chaves em todos esses processos, sendo vistos como parte de todo esse 

movimento, em vários lugares, não apenas das elites, mas das próprias 

populações, como se vê no caso da Bahia, no exemplo de Maria Quitéria.”   
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4.3 ANÁLISE DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 
 

4.3.1 O patriotismo e o Exército 
 

Durante o desenvolvimento inicial do trabalho, buscou-se compreender 

qual a relevância da administração militar empregada por Portugal na 

colonização da América portuguesa e da adoção de um modelo de defesa 

baseado nos moradores para defesa da colônia contra a invasão estrangeira, a 

fim de identificar sua influência no surgimento de um sentimento de 

nacionalidade e o consequente patriotismo que irrompeu no  povo nos momentos 

mais difíceis da Pátria brasileira. 

É ampla a documentação que comprova que Portugal organizou a 

administração da América portuguesa com base em um sistema militar, fato que 

ocorreu desde o início da colonização. Quando das Capitanias hereditárias, os 

primeiros documentos já revelavam o uso de uma legislação militar, como a carta 

de doação que concedia ao donatário o título de Capitão, e o Foral onde 

constava seus direitos e deveres, entre eles, a determinação de que os 

moradores da capitania eram obrigados em tempo de guerra a servir nela, e que 

ficavam obrigados a servi-lo e reconhecê-lo como comandante, orientando a  

formação das primeiras  milícias na Colônia.   

O primeiro governador geral veio com uma missão eminentemente militar, 

construir uma fortificação e criar um povoado forte, para dali socorrer os outros 

povoados. O Regimento estabelecia o armamento que cada morador era 

obrigado a ter para sustentar a defesa da colônia, entre outras missões militares. 

Da mesma forma, outros documentos, ainda no decorrer do período colonial, 

foram reforçando essa diretriz. Além da montagem do sistema defensivo da 

colônia, esse sistema também serviu para assegurar as atividades de 

funcionamento da burocracia do estado, bem como o controle da sociedade 

através de uma disciplina militar.      

Cada colono era um soldado que tinha a obrigação de defender a terra. 

Assim, a implantação de um sistema de defesa com um recrutamento quase  

universal pode, sem dúvida, ser identificado como o fato que marcou a sociedade 

colonial com um espírito de nacionalidade, forjado na luta de elementos da terra, 
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quando o povo era o exército e expulsou os invasores da colônia. E esta 

responsabilidade do povo de defender a terra em que vivia foi cultivando nos 

moradores da colônia algo que vai brotar de forma extraordinária nas lutas contra 

os holandeses - o patriotismo - esse sentimento nativo, de “pertencimento” ao 

local onde se vive, de amor à Pátria. Com a fusão das três etnias formadoras do 

povo brasileiro, brancos, negros e índios, formou-se um exército de patriotas, 

como eles mesmos se intitulavam, e por iniciativa própria, lutaram contra um 

exército profissional, experiente, bem armado e numericamente muito superior, 

expulsando o último invasor do solo brasileiro. Este episódio, a primeira Batalha 

dos Guararapes, deu origem ao Exército Brasileiro, cuja história confunde-se 

com a da pátria, fato comemorado na data desta batalha, ocorrida em 19 de abril 

de 1648, o aniversário da força terrestre do Brasil. As constantes lutas no Sul do 

país pelas disputas do Prata também foram impregnadas de sentimentos 

patrióticos com ideais de liberdade e de unidade nacional. 

Entende-se que, à época, as enormes distâncias entre as diversas 

regiões, dificultavam a integração entre as capitanias, que eram vários “Brasis”,   

que não existia ainda uma pátria grande, com uma perfeita aglutinação entre as 

capitanias, e que somente com a vinda da família real para o Brasil foram 

delineados os fundamentos da unidade brasileira, com uma centralização em 

torno do então príncipe regente Dom João VI. Naquele momento, o regente 

português organizou, unificou e fortaleceu o poder armado, que até então era 

repartido pelas capitanias. Ao unificar as forças milicianas, que atuavam em todo 

o Brasil, elas se tornaram o elo aglutinador das capitanias, pois propiciou a 

propagação de um sentimento de nacionalidade por todas as regiões do Brasil.     

            Aquele patriotismo que havia brotado em Guararapes, o sentimento 

nativo de amor à Pátria, novamente se apresenta, e desta vez em todo o Brasil, 

quando o povo apoia o Exército na Independência, quando as Cortes tinham a 

intenção de recolonizar o país.    

            Sentindo a hostilidade dos oficiais portugueses, Dom Pedro decreta 

recrutamento geral para organização de unidades com tropas brasileiras. 

Quando a Divisão Auxiliadora se rebela logo após o “Fico”, o Príncipe recebe o 

apoio do Gen Curado, além de outros oficiais do alto escalão. Sentindo respaldo, 

Dom Pedro parte para o confronto, reúne tropas de Linha e Corpos de Milícias, 
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forma um exército de brasileiros, e contando ainda com a participação popular 

de mais de seis mil cidadãos que apresentaram-se nos quartéis para reforçarem 

as tropas que o defendiam, uma legião de patriotas dispostos a expulsar o 

invasor português, e assim o fizeram.   

            Um pouco mais tarde, já em plena Guerra pela Independência, o povo se 

aliou novamente ao Exército e pegou mais uma vez em armas, e brasileiros de 

várias partes do Brasil lutaram lado a lado, evidenciando que não eram guerras  

regionais, mas uma guerra de todos os brasileiros, de um só país, para libertar 

a Pátria dos grilhões de Portugal. Nesta guerra, encontramos a própria 

personificação do patriotismo na heroína Maria Quitéria, a mulher soldado que, 

contrariando seu pai, de nacionalidade portuguesa, fugiu de casa e disfarçou-se 

de homem para lutar em defesa da liberdade, cuja destacada participação em 

combates na expulsão das tropas portuguesas na Bahia lhe rendeu uma 

homenagem e promoção a alferes, feita pelo próprio Imperador.   

          A Guerra da Independência foi uma luta de patriotas, homens e mulheres 

imbuídos de um forte nativismo, contra a tentativa das Cortes de recolonização 

do Brasil.     

            

4.3.2 A formação do Exército 
 

O objetivo é, neste item, identificar como se deu a formação do Exército, 

de que forma as ações de Dom João VI, bem como as de Dom Pedro I, 

possibilitaram que o Brasil em tão pouco tempo tivesse um Exército capacitado 

para consolidar o processo de Independência.   

Com as ameaças constantes de conflito, a Coroa portuguesa, além de 

corpos profissionais do Exército, preconizava o fortalecimento das milícias e das 

ordenanças, que desta forma eram formalmente organizadas nas cidades e 

vilas, embora com pouca instrução militar e escasso armamento.                              

Com a vinda de Dom João VI para o Brasil, ocorreram modificações 

fundamentais para as forças militares no Brasil. Entre as mais importantes, a 

criação do Ministério da Guerra, subordinando todas as Forças Terrestres, antes 

dispersas com os vice-reis e capitães-generais das capitanias. Foi dado o 

primeiro passo para uma unidade de comando através da criação de uma 
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Inspetoria das Armas de Infantaria, Cavalaria e Artilharia, setor responsável por   

uma unidade de procedimentos.  

Outros órgãos também foram estabelecidos, como o Conselho Supremo 

Militar, o Arquivo Militar e a Academia Real Militar, que se tornaram base das 

instituições militares do país.  

Às vésperas da Independência, o ainda príncipe Dom Pedro, ressentido 

com a tropa portuguesa que lhe nega autoridade, abre recrutamento geral para 

formar um Exército de brasileiros, convocou as Milícias como Tropas de Linha e 

reforçou a guarnição, transferindo tropas de São Paulo e Minas Gerais.    

Depois de proclamada a Independência, Dom Pedro criou unidades 

militares, contratou ainda oficiais estrangeiros experientes em guerras, 

principalmente para as funções de comando do alto escalão, providência 

justificável pela expulsão dos portugueses. 

           Reorganizou os corpos de tropa, que eram na sua maior parte formadas 

por contingentes nacionais de milícias, renumerando todos dentro de cada arma. 

Também reorganizou o Quartel-General da Corte, que tinha a função de 

Comando Geral e Estado Maior para a Força Terrestre, a instituição central da 

administração militar, que se tornou modelo para as províncias.  Fortaleceu ainda 

a infraestrutura, e aperfeiçoou a legislação militar.    

Ainda, conforme o Índice dos Decretos, Cartas e Alvarás, de 1823,  parte 

II, páginas 8 e 9,  decreto de 18 de Janeiro de 1823, Dom Pedro cria o Batalhão 

do Imperador, que pode ser considerado como a semente do Exército Brasileiro,  

destinado a operar na Bahia, contra as forças portuguesas do Brigadeiro Madeira 

de Melo, nos termos transcritos abaixo:  

 

Querendo dar à Província da Bahia mais uma prova do quanto Tenho 
consideração proporcionar os meios de a tornar livre da oppressão, 
com que as tropas luzitanas pretendem dar-lhe a lei pela força, e abafar 
seus  patrióticos sentimentos, declarados francamente pela sagrada 
causa do Brazil; e julgando portanto que muito convirá enviar-lhe um 
reforço de tropas escolhidas, commandadas por oficiaes, cujo 
préstimo, e mais boas qualidades sejam do Meu immediato  
conhecimento: Hei por bem crer, para aquelle fim, e para continuar a 
fazer parte deste Imperio,  um Batalhão de Caçadores, que    será 
denominado – Batalhão do Imperador-  e compposto de oficiaes e mais 
praças escolhidas nos outros corpos desta guarnição, na conformidade 
do plano, que baixa com  este, assignado por João Vieira de Carvalho, 
do Meu Conselho  de Estado, Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios da Guerra.  O Conselho Supremo Militar o tenha assim 
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entendido, e expeça em consequência, os despachos necessários. 
Paço em 18 de janeiro de 1823, 2º da Independência do Império. Com 
a rubrica de Sua Majestade Imperial. Ass: João Vieira de Carvalho. 
 

          Desta forma, tomou as providências essenciais para o funcionamento da 

força terrestre, dotando o novo Exército de organização, disciplina e eficiência.     

          Pode-se concluir afirmando que Dom João VI estabeleceu as bases da 

instituição militar, e que coube a Dom Pedro, nos moldes da tropa portuguesa, 

preparar a força terrestre brasileira, reorganizando, dotando de treinamento e 

armamentos adequados, capacitando a força terrestre para o confronto com as 

tropas portuguesas contrárias à Independência. As primeiras providências 

estruturaram o exército de brasileiros que o Imperador precisava para dar 

suporte ao seu projeto de Independência, mas a criação oficial, com o nome de 

Exército Imperial, deu-se de fato com a constituição outorgada, em 1º de 

dezembro de 1824.    

 

4.3.3 Os militares nos movimentos pró-Independência 
  

Neste item, destaca-se a participação de militares nos movimentos que 

precederam a Independência, não como instituição de estado, mas como 

indivíduos da sociedade, que tinham as aspirações próprias como membros da 

camada social. Em todos os três movimentos que antecederam a 

Independência, são encontrados militares, inclusive entre os líderes, que 

acabaram sendo condenados e enforcados. 

  No período de pouco mais de três décadas antes da Independência, 

ocorreram no Brasil três movimentos que buscaram se livrar da tutela 

portuguesa. Foram movimentos de inspiração iluminista e no rastro de 

movimentos revolucionários que aconteciam pelo mundo. No pano de fundo dos 

movimentos, uma crise financeira, com agravo de pesada cobrança de impostos 

por Portugal.   

A Inconfidência Mineira (1789), movimento da elite da capitania de Minas 

Gerais, contou com a participação de muitos militares, com destaque para o Ten 

Cel dos Dragões Francisco de Paula Freire de Andrade e o Alferes de Cavalaria 



180 

  

  

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que assume a total culpa, sendo o 

único enforcado.             

A Conjuração Baiana (1798) tinha em sua maior parte representantes das 

camadas populares, com grande número de negros e mulatos, escravos e 

libertos, soldados, comerciantes e artesãos, que buscavam uma sociedade na 

liberdade e igualdade dos cidadãos e o fim da escravidão. Com a prisão de 

envolvidos, quatro líderes foram enforcados, entre eles os soldados Lucas 

Dantas e Luis Gonzaga das Virgens.   

A Revolução Pernambucana (1817), relacionada com o aumento de 

impostos devido à vinda da Família Real para o Brasil, contou com a participação 

de vários grupos sociais, a elite local, militares, comerciantes e padres. Teve 

início com um levante militar, quando o Capitão pernambucano José Barros de 

Lima, de alcunha Leão Coroado, ao receber voz de prisão por conspiração, 

matou um superior do Reino e tomou o quartel. Vencidos os revoltosos, quatorze 

foram enforcados, entre eles os Cap Lima Barros, Cap Domingos Teotônio 

George, e o Ten Art Antônio Henrique Rabelo. Entre outras motivações mais 

idealistas, o antagonismo entre oficiais lusos e brasileiros. Os militares nativos 

tinham o desejo de galgarem os postos mais elevados na instituição, e estavam 

insatisfeitos pela política de Dom João VI de privilegiar os oficiais do Reino em 

preterição aos americanos, e ressentidos com o tratamento discriminatório 

recebido pelos oficiais europeus.    

As revoltas foram reprimidas com extrema violência, e entre os 

envolvidos, constata-se nos três movimentos inclusive o enforcamento de 

militares, por serem parte da liderança, e a punição de muitos outros.   

Todos os movimentos de pré-Independência com ideologia liberal 

ocorridos no Brasil contaram com a participação popular, em maior ou menor 

grau, e em todos eles militares estiveram sempre presentes, com suas    

aspirações   como parte da  camada social, e pode-se afirmar, pelo estudo, que  

foi uma participação bastante ativa, inclusive em questões de liderança.   

Na fase conspiratória da Independência, também os militares brasileiros 

tiveram participação ativa no movimento.  
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4.3.4 O incipiente exército de brasileiros 
   

Neste tópico, procura-se destacar como se deu o surgimento desse 

exército de brasileiros, que nasceu junto com a Independência.   

Sem dúvidas, identifica-se que uma das decisões mais importantes do 

então príncipe Dom Pedro foi tomada naquele momento crucial em que as tropas 

portuguesas se insubordinam, logo após o Fico, e o Regente manda então 

organizar uma força formada por brasileiros, homens de Linha, das Milícias e 

voluntários, e para o comando  das tropas, nomeia o General brasileiro Joaquim 

Xavier Curado, destituindo o Gen Avilez. Era um incipiente exército de brasileiros 

tomando forma neste momento, responsável pela expulsão das tropas 

portuguesas sediadas no Rio de Janeiro, e que irá apoiar, a partir daí, Dom Pedro 

a colocar em prática o projeto de Independência.  

 

4.3.5 As razões da guerra 
 

Um dos questionamentos do trabalho recai sobre os motivos de algumas 

províncias, principalmente as do Norte e Nordeste, onde foi preciso se fazer 

guerra, não terem aderido de imediato a Independência do Brasil.  

A América Portuguesa, em 1621, foi dividida em duas Unidades 

Administrativas, Estado do Brasil, com capital em Salvador, e Estado do 

Maranhão, com capital em São Luís, e abrangia todo o Norte. A coroa 

portuguesa tinha um amplo controle político e militar sobre este estado, e a 

administração se reportava direto à Metrópole, ignorando os outros centros 

decisórios na colônia, o que fortalecia seus vínculos com Lisboa. Além disso, por 

serem áreas de colonização mais antigas, era grande a concentração de 

portugueses fiéis ao seu governo, e as elites políticas e econômicas da região 

não reconheciam um novo governo livre de Portugal. A região tinha grande 

importância econômica e estratégica para Portugal, sobretudo por conta dos 

fortes elos comercias iniciados ainda na época da Companhia de Comércio do 

Grão-Pará e Maranhão. A posição geográfica da região facilitava a importação e 

exportação de produtos pelos portos da região, pois pelos ventos e correntes 

marítimas se ia e voltava a Lisboa enquanto se fazia só meio caminho para o Rio 
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de Janeiro, e a comunicação entre o Norte e o resto da colônia, por terra, era 

extremamente dificultada por falta de caminhos e pela enorme distância entre  

elas.      

O Piauí, então desmembrado do Maranhão, tinha uma localização 

estratégica fundamental para o controle da região, por ser uma região 

intermediária entre os dois estados, limitados  pelo rio Parnaíba, com extensa  

bacia hidrográfica navegável, um porto marítimo importante para o comércio com 

a Europa e uma rede de antigas rotas terrestres que permitiam a comunicação 

entre os dois estados, Brasil e Maranhão. Também permitia fácil trânsito com 

Ceará, Bahia e Pernambuco, onde era forte o movimento independentista, e 

eram dependentes do rebanho de gado piauiense, que abastecia de carne a 

região. 

Outro fator que criou obstáculos à Independência, levando a guerra, foi a 

nomeação dos Governadores das Armas, que recaiu sobre oficiais sem ligações 

com Dom Pedro, fiéis à Coroa portuguesa, e experientes em guerras 

napoleônicas, atendendo assim a importância estratégica da região. Foi desta 

forma com o Maj Fidié para Governador das Armas do Piauí, visando assegurar 

o controle do Norte,  também  o Ten Cel Madeira de Mello na Bahia, o Brigadeiro 

José Correa de Mello, em Pernambuco, ambos na busca do controle do 

Nordeste, e  o Gen Avilez no Rio de Janeiro, que confrontou Dom Pedro para 

que cumprisse as determinações da Corte.    

Tudo isso contribuiu para que a guerra se desse nessa área, Norte e 

Nordeste, por ser estrategicamente importante para Portugal, que trabalhou no 

sentido de se manter no controle dessa rica região do Brasil.           

                 

4.3.6 O risco de recolonização 
 

Observa-se durante a dissertação que, a partir do retorno de Dom João 

para Portugal, as Cortes foram paulatinamente preparando a recolonização do 

Brasil.  

O retorno de Dom João VI a Portugal recolocava a Metrópole como capital 

do Império português. O rei, ao investir o filho Dom Pedro da autoridade de 

regente, coloca um empecilho na intenção das Cortes de abafar o sentimento 
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nacionalista crescente desde que o Brasil deixou de ser colônia e passou a fazer 

parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, vieram uma série de 

decretos recolonizadores; primeiro dividiram o Brasil em províncias autônomas, 

subordinadas diretamente a Lisboa, limitando a autoridade de Dom Pedro à 

província do Rio de Janeiro, depois a nomeação de Governadores das Armas,  

e o envio de novas tropas para o Rio de Janeiro, sob comando do Gen Avilez, e 

para Pernambuco, sob o comando do Brigadeiro José Correa de Mello, 

repatriando as tropas ligadas ao Príncipe, tropas essas que criaram obstáculos 

para a Independência. Seguiram-se medidas restritivas a estrangeiros no 

comércio, e logo veio a exigência do embarque do Regente para Portugal. Estas 

medidas mostravam a clara intenção de abrir caminho para reestabelecer os 

laços coloniais.    

Dom Pedro então desafia as Cortes, numa sequência de enfrentamentos, 

primeiro com o “Fico”, depois com o “Cumpra-se”, em seguida com a convocação 

de uma “Assembleia Constituinte” e, ante ameaça portuguesa de envio de 

tropas, a declaração de que tropas que desembarcassem no Brasil seriam 

consideradas inimigas. Por fim, Dom Pedro decide declarar a Independência do 

Brasil. Ainda assim, Portugal tentou manter o Norte e o Nordeste sob seu 

domínio, e talvez a partir de lá, retomar o controle do país.   

Ficou claro, pela série de medidas tomadas pelos deputados nas Cortes, 

amplamente majoritária de portugueses europeus, que o Brasil correu o risco de 

ser recolonizado, e que graças à perspicácia de Dom João em nomear o  

Príncipe como Regente, e ainda a coragem de Dom Pedro em enfrentar as 

Cortes, tiveram suas intenções frustradas. 
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5 CONCLUSÃO 
  

Após a análise do estudo apresentado na revisão da literatura, neste 

capítulo é possível constatar que os nativos do Brasil sempre estiveram na base 

da formação do exército colonial. Foi ele, o povo, quem prestou defesa à colônia 

servindo de exército quando este correu perigo, naquela época em que exército 

e povo se confundiam, quando terços de brancos, negros e índios expulsavam 

os invasores do Brasil.  Nos heroicos combates de Guararapes, dá-se o  episódio 

mais importante para a formação da nacionalidade brasileira, de tal modo que 

se considera esta a gênese do Exército Brasileiro, quando povo e exército eram 

um só corpo, e os patriotas, termo pelo qual se intitulavam os próprios insurretos,  

defendem por iniciativa própria a terra em que vivem e consideram a sua pátria.    

Também foi o Exército e o povo que, aliados, apoiaram Dom Pedro após 

o “Fico”, no episódio que pode ser considerado como o estopim do processo de 

Independência, enfrentando o Exército Português no Rio de Janeiro, quando o 

Príncipe Regente convoca um exército de brasileiros e entrega o comando a um  

general brasileiro, que expulsa as tropas portuguesas do Rio de Janeiro, criando 

condições para desencadear o processo de Independência.  

Quando das lutas pela Independência, especialmente na Bahia e no Piauí, 

onde as tropas portuguesas tentavam manter o controle de Portugal, foi o povo 

que acudiu e engrossou o Exército, exatamente aí, onde se deram os combates 

mais violentos, ceifando a vida de milhares de brasileiros.    

Incontestável foi a coragem de Dom Pedro em não abandonar o Brasil à 

sua própria sorte no episódio do Fico impedindo a evidente tentativa das Cortes 

de recolonizar o país, demonstrando grande sensibilidade ao catalisar o ideal de 

liberdade do povo brasileiro, e capacidade política para articular a 

Independência. Tomou as providências necessárias para treinar e aparelhar o 

novo exército, e contratou oficiais estrangeiros experientes para os postos de 

comando mais importantes, capacitando desta forma a força terrestre.   

O ponto de partida para o projeto de Independência de Dom Pedro foi a 

expulsão das tropas de Avilez do Rio de Janeiro, fato que só foi possível com o 

apoio de um incipiente Exército formado por brasileiros. Proclamada a 

Independência, foi preciso ainda derrotar as experientes e bem equipadas tropas 
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portuguesas no Norte e Nordeste, com a participação popular. Exército e povo, 

juntos, respaldaram a Independência proclamada por Dom Pedro, com o 

sacrifício de muitas vidas. E desta participação popular na Guerra da 

Independência, no Norte, considera-se ser o maior exemplo aquele povo que  

virou exército no Piauí, em Campo Maior, na Batalha do Jenipapo, onde 

centenas de brasileiros, em sua maioria roceiros, numa luta desigual, perderam 

a vida defendendo seu solo de peito aberto, usando como arma foices, facões, 

machados e enxadas contra os canhões portugueses. No Nordeste, também 

com decisiva participação popular, foi vislumbrada na Bahia a personificação do 

patriotismo, a mulher soldado Maria Quitéria, heroína da Guerra.    

Mesmo após cessarem os combates mais violentos pela Independência, 

continuaram a eclodir revoltas por todo o país até o reconhecimento oficial da 

Independência por Portugal, cabendo sua repressão ao novo Exército Brasileiro, 

criado pelo então Imperador Dom Pedro I, com o nome de Exército Imperial, na 

constituição de 1824, já modernizado e fortalecido. 

Assim, a partir da análise do material pesquisado, nesta conclusão é 

possível responder ao questionamento deste trabalho sobre qual o papel do 

Exército na Independência do Brasil, afirmando que ele foi fundamental para 

libertar a Pátria brasileira do jugo português. Pode-se afirmar que, sem o 

respaldo daquele incipiente Exército de brasileiros, o Tenente-General Avilez, 

Governador das Armas do Rio de Janeiro, provavelmente tivesse sucesso no 

intento de embarcar Dom Pedro para Portugal. Nesse caso, o projeto político, 

centralizado em torno de Dom Pedro se esvaziaria, e desta forma, nem sequer 

teria acontecido o Grito do Ipiranga. E mesmo retirando a Divisão Auxiliadora da 

cena, considerando que não fosse necessário criar uma força de brasileiros para 

o enfrentamento e a permanência de Dom Pedro, somente com articulações 

políticas certamente não se manteria inalterado o mapa do território brasileiro.   

Foi o Exército com apoio do povo quem garantiu a integridade territorial, lutando 

na Guerra da Independência, submetendo com armas as Províncias que 

desejavam permanecer vinculadas à Metrópole portuguesa. Um insucesso nas 

Guerras da Independência significava que, provavelmente, a Independência se 

limitaria à região Sul e Sudeste. O Brasil perderia de imediato o Norte e o 

Nordeste, podendo a partir daí ser formada uma base, abertas várias 
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possibilidades. Portugal poderia retomar o controle total ou de outras Províncias, 

ou mais tarde ainda, sem suporte militar, o país fragmentar-se em várias outras 

repúblicas, a exemplo dos vizinhos da América Espanhola, sucumbindo aos 

interesses regionais. 

Até o reconhecimento oficial da Independência por Portugal, ainda 

eclodiram várias revoltas pelo País, que coube ao Exército debelar, 

consolidando, dessa forma, a Independência do Brasil.  
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APÊNDICE A – Tabela resumo da (in)observância dos princípios de guerra 
da atual DMT brasileira na Guerra da Independência do Brasil  

    

Princípio de 

Guerra 

Definição do Manual 

Doutrina Militar 

Terrestre 

Características observadas na 

Guerra da Independência do 

Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

“Dirija cada operação 

militar para um 

objetivo claramente 

definido, decisivo e 

tangível” (BRASIL, 

2014, p. 5-3). 

 

Batalha de Pirajá: 

- Quando Labatut assumiu o 

comando do Exército, as 

investidas dos portugueses 

prosseguiam com regularidade, e 

ele aprovou, sem alterações, os 

movimentos já efetuados ou 

planejados; 

- Todos os esforços da batalha 

convergiam para uma única meta: 

“o assalto geral e a rendição de 

Madeira”. 

 

Batalha do Jenipapo: 

- O objetivo dos patriotas era bem 

definido: impedir o 

prosseguimento da marcha de 

Fidié para a conquista de Oeiras. 

 

 

 

 

 

Ofensiva 

 

 

 

 

 

“Pela ofensiva 

conquiste, mantenha 

e explore a iniciativa 

das ações” (BRASIL, 

2014, p. 5-3). 

 

Batalha de Pirajá: 

- Antes de iniciar a batalha, o 

coronel Joaquim Pires foi o 

primeiro que avançou com o seu 

regimento vindo do Recôncavo, 

indo postar-se na excelente 

posição de Pirajá; 
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Ofensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pela ofensiva 

conquiste, mantenha 

e explore a iniciativa 

das ações” (BRASIL, 

2014, p. 5-3). 

 

- Quando a Legião avançava pela 

estrada das Boiadas, foi 

descoberta por tropas brasileiras, 

momento no qual três peças que 

guardavam o flanco do nosso 

Exército romperam fogo contra o 

inimigo; 

 

 

Batalha de Itaparica: 

- O primeiro tiro partiu da Ilha em 

direção aos portugueses, que não 

conseguiram desembarcar e 

reorganizar para o ataque, tendo 

que abandonar a ilha.  

 

Batalha do Jenipapo: 

- Foi buscada uma ofensiva pelos 

patriotas, ainda que de maneira 

equivocada, ao abandonarem a 

posição defensiva e partirem em 

ataque à vanguarda das tropas de 

Fidié. 

 

 

 

 

 

Simplicidade 

 

 

 

 

 

“Prepare planos 

claros e 

descomplicados e 

ordens concisas para 

garantir seu completo 

entendimento” 

(BRASIL, 2014, p. 5-

3). 

Batalha de Pirajá: 

- O plano do Exército Brasileiro 

era simples: dispor tropas em 

posições dominantes entre 

Cabrito e Itapuã, controlando a 

estrada das Boiadas, deixando os 

portugueses isolados, sem 

suprimento e comunicações com 

o restante da província. 
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Simplicidade 

 

 

 

 

“Prepare planos 

claros e 

descomplicados e 

ordens concisas para 

garantir seu completo 

entendimento” 

(BRASIL, 2014, p. 5-

3). 

 

 

 

Batalha do Jenipapo: 

- A manobra dos patriotas era 

simples: manter a defensiva no 

leito seco do rio Jenipapo, 

repelindo a tropa de Fidié. Porém, 

deixou de ser simples ao 

abandonarem a posição e 

partirem para o ataque 

desordenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surpresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Atinja o inimigo num 

tempo, local ou 

maneira para os 

quais ele esteja 

despreparado” 

(BRASIL, 2014, p. 5-

3). 

 

 

 

 

 

 

 

Batalha de Pirajá: 

- Ao amanhecer do dia da batalha, 

tropas brasileiras dirigiram-se, 

silenciosamente, para a costa de 

São Braz e Escada, conduzindo 

300 soldados de linha e 100 

marujos; 

 

Batalha do Funil: 

- Quando os portugueses 

desembarcam na Ilha, os 

brasileiros, mesmo em número 

muito menor, utilizaram-se da 

surpresa, camuflados nas matas 

próximo a praia, para emboscar e 

rechaçar o inimigo. 

 

Batalha de Itaparica: 

- Quando os portugueses 

desembarcaram na Ilha, ao 

entrarem na distância de tiro dos 
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Surpresa 

 

 

 

 

 

“Atinja o inimigo num 

tempo, local ou 

maneira para os 

quais ele esteja 

despreparado” 

(BRASIL, 2014, p. 5-

3). 

 

armamentos dos brasileiros, 

agora em número muito maior do 

que na batalha do Funil, foram 

rechaçados e, ao anoitecer, se 

retiraram da ilha.  

 

Batalha do Jenipapo: 

- Os patriotas ocuparam a posição 

defensiva cobertos e abrigados no 

leito seco do rio Jenipapo, e ali 

surpreenderam a vanguarda de 

Fidié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nunca permita que o 

inimigo obtenha uma 

vantagem 

inesperada” (BRASIL, 

2014, p. 5-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batalha de Pirajá: 

- Após Madeira receber reforço, 

Labatut aumentou os postos de 

defesa, criando outros em Sapoca 

e Toque Toque, colocando dois 

obuses nos locais, possibilitando 

locais de passagem dos 

portugueses; 

 

- Para resistirem ao choque do 

combate inicial com os lusos, os 

brasileiros cederam até Campina, 

onde se reuniram às companhias 

do 4º de milícias da Bahia e os 

remanescentes da Torre. 

 

Batalha de Itaparica: 

- Após a investida dos 

portugueses na batalha do Funil, 

foram cavadas trincheiras e 
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Segurança 

 

 

 

“Nunca permita que o 

inimigo obtenha uma 

vantagem 

inesperada” (BRASIL, 

2014, p. 5-4). 

 

trazidas artilharia e guarnições 

para a Ilha, sendo fundamental 

para a vitória brasileira nesta 

batalha; 

 

Batalha do Jenipapo: 

- Não foi observado pelos 

patriotas ao não lançarem postos 

avançados ao longo das duas 

estradas nas quais se aproximava 

a tropa de Fidié e também ao não 

deixarem um efetivo em reserva. 

 

 

 

 

Economia de 

Forças ou de 

Meios 

 

“Empregue todo o 

poder de combate 

disponível, de 

maneira mais eficaz 

possível, destine o 

mínimo indispensável 

de poder de combate 

para as ações 

secundárias” 

(BRASIL, 2014, p. 5-

4). 

 

Batalha de Pirajá: 

- Labatut deixou em Cachoeira um 

batalhão com cem homens.   

 

Batalha do Jenipapo: 

- Não houve. No momento do 

contato inicial, todos os patriotas 

abandonaram a posição 

defensiva, sem deixar uma 

reserva e a posição ocupada. 

 

 

 

 

Massa 

 

 

 

 

 

 

“Emasse um poder 

de combate 

esmagador no 

momento e local 

decisivos” (BRASIL, 

2014, p. 5-4). 

 

Batalha de Pirajá: 

- Quando os portugueses 

estavam rompendo a defesa da 

brigada da direita, os caçadores 

de Pernambuco lançaram-se em 

pesada carga de fogo e arma 

branca e, ao primeiro embate, 

rechaçaram os lusos. 
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Massa 

 

 

 

 

“Emasse um poder 

de combate 

esmagador no 

momento e local 

decisivos” (BRASIL, 

2014, p. 5-4). 

 

Batalha do Jenipapo: 

- Foi inicialmente observado ao 

reunirem grande efetivo para 

estabelecer uma posição 

defensiva no leito do rio Jenipapo, 

local por onde marchariam as 

tropas de Fidié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manobra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Coloque o inimigo 

numa posição 

desvantajosa, pela 

aplicação flexível do 

poder de combate” 

(BRASIL, 2014, p. 5-

4). 

 

Batalha de Pirajá: 

- A linha de defesa foi montada e 

o cerco foi sendo apertado aos 

poucos, com postos de guerrilhas 

nas margens das estradas e 

picadas. 

 

- Após o primeiro combate, o 

batalhão da vila de São Francisco 

executou uma base de fogos 

enquanto o Exército executava os 

movimentos ordenados para 

reorganização. 

 

 

Batalha do Jenipapo: 

- Manobra é movimento. E, nesse 

caso, pode ser caracterizado pelo 

deslocamento da massa dos 

patriotas para o ataque à 

vanguarda de Fidié, 

equivocadamente pensando ser o 

grosso da tropa. 
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Moral 

 

 

“O contínuo 

aprimoramento e a 

manutenção de um 

moral elevado são 

essenciais ao 

sucesso na guerra” 

(BRASIL, 2014, p. 5-

5). 

 

Batalha de Pirajá: 

- Labatut era veterano das 

campanhas napoleônicas e tinha 

todos os requisitos para enfrentar 

Madeira, disciplinou e preparou o 

Exército, dentro do possível; 

- Após a vitória na batalha do Funil 

as tropas brasileiras estavam 

confiantes que poderiam vencer 

os portugueses. 

 

 

 

 

 

 

 

Exploração 

 

“A exploração 

permite tirar 

vantagem de 

oportunidades e, 

consequentemente, 

empregar as forças 

em toda extensão de 

sua capacidade, 

obtendo efeitos 

desejados que 

possam facilitar a 

consecução do 

propósito final” 

(BRASIL, 2014, p. 5-

5). 

Batalha de Pirajá: 

- No final da batalha, quando os 

portugueses iniciaram a retirada, 

as tropas brasileiras avançaram, 

levando-os até a praia e ao 

embarque. 

 

 

Batalha do Jenipapo: 

- Não observado, pois não houve 

nenhum sucesso a ser explorado 

por parte dos patriotas. 

 

 

 

 

 

 

 

Prontidão 

 

 

 

“Com a prontidão, as 

forças estão providas 

dos meios essenciais 

e organizadas para 

operações de 

combate. Isso 

envolve o preparo 

antes das 

Batalha de Pirajá: 

- Em Cachoeira, os coronéis de 

milícias José Garcia Pacheco e 

Aragão e Rodrigo Antônio Falcão 

Brandão mantinham um batalhão 

com cem homens armados. 
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Prontidão 

hostilidades e, 

continuamente, no 

decorrer da guerra” 

(BRASIL, 2014, p. 5-

5). 

 

Batalha do Jenipapo: 

- Não observado, pois não havia 

preparo militar pelo lado dos 

patriotas e tampouco meios 

essenciais para um combate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade de 

Comando 

 

 

 

 

“Para cada operação, 

a obtenção da 

unidade de comando 

e unidade de 

esforços é condição 

essencial para o 

êxito” (BRASIL, 2014, 

p. 5-5). 

Batalha de Pirajá: 

- A missão de Labatut consistia 

em coordenar as partes 

independentes do Exército, 

refreando o espírito de bairrismo, 

de que se ufanava cada chefe e 

que era peculiar aos diversos 

grupos. Deu ao Exército Brasileiro 

uma unidade de comando. 

 

Batalha do Jenipapo: 

- Não houve. Haviam diversos 

comandos, podendo ser 

observado no abandono da 

posição defensiva e no ataque 

desordenado à vanguarda de 

Fidié. 

 

 

 

 

Legitimidade 

 

“A legitimidade para o 

emprego das forças 

deve ser 

constantemente 

buscada” (BRASIL, 

2014, p. 5-6). 

Batalha de Pirajá: 

- Foi decidido na província do Rio 

de Janeiro pela intervenção 

nacional no conflito da Bahia. 

Labatut marchou para a 

restauração da Bahia conduzindo 

uma Carta Imperial. 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista 

  

Esta entrevista é parte integrante da dissertação de mestrado em Ciências 

Militares do Cap Diego de Souza Moura, cujo tema é “Bicentenário da 

Independência do Brasil: o papel do Exército no processo de Independência”, 

onde está sendo feita uma análise deste importante fato histórico sob o ponto de 

vista da participação militar neste processo. 

O objetivo desta entrevista é buscar um aprofundamento sobre o tema em 

questão, aproveitando-se do conhecimento do entrevistado acerca do assunto. 

As respostas a seguir foram transcritas baseadas nas respostas do entrevistado 

para cada pergunta. 

  

1 – Apresentação geral do entrevistado 
  

O senhor Hélio Franchini Neto é, atualmente, conselheiro do corpo 

diplomático da embaixada do Brasil em Bogotá, na Colômbia. Possui graduação 

em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2000), mestrado 

em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (2004), curso de Defesa 

Nacional pelo Instituto de Altos Estudos de Defesa da França (2013) e doutorado 

em História pela Universidade de Brasília (2015). É autor da tese de doutorado, 

publicada em livro de mesmo título em 2019, “Independência e Morte: Política e 

Guerra na Emancipação do Brasil (1821-1823)” pela Universidade de Brasília, 

em 2015. 

 

2 – Entrevista propriamente dita 

 

1) Para o Senhor, qual foi o legado mais importante para a força terrestre do 

Brasil decorrente dos conflitos da Guerra da Independência?   

 Com todo respeito à questão da maneira como o Exército trabalha as 

memórias com relação à Guararapes, eu acho que é na Guerra da 

Independência que temos a gênese efetiva do Exército Brasileiro. Antes, o que 

se tinha era um exército de portugueses, ou o que se tinha era, por exemplo, 

pernambucanos se desenvolvendo muito na batalha e organizando suas forças 
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contras os holandeses, mas sem uma noção de Brasil, o que era uma noção que 

nem existia, pois o elemento forte era a nacionalidade portuguesa. A partir de 

janeiro e fevereiro de 1822, se começa a juntar no Rio de Janeiro e São Paulo, 

e começa a formação de um núcleo inicial de uma força armada, que foi 

essencial para a garantia da Independência, e essa força armada está 

efetivamente em torno de Dom Pedro e, aos poucos, desenvolvendo a ideia de 

Independência, com a formação de uma capital, de um núcleo, e principalmente 

com um projeto de manutenção da unidade, que é importante ter em mente, o 

que está até no livro, a ideia de nacionalidade brasileira não existia. O que se 

tinha eram muitos fatores de fragmentação do Estado, não talvez por falta de 

identidade ou por não haver noção de brasilidade, mas pelo fato de que o 

elemento mais forte era a relação com o rei e a nacionalidade portuguesa.  

Nesse momento, o que se tem aos poucos é a formação do que eu chamo 

de núcleo do Rio de Janeiro, formando um projeto de Dom Pedro de que o reino 

do Brasil, ou seja, toda aquela unidade jurídica que tinha sido criada em 1815, 

deveria ser mantida dentro do que, a partir de setembro de 1822, se tornou o 

projeto de Império do Brasil. E, nesse processo, temos efetivamente a 

constituição de uma força terrestre essencial para a manutenção dessa unidade 

que começa a ganhar exatamente os elementos de identidade entre a força, ou 

seja, a instituição que está se formando, e o Império, que também está se 

formando, e essa conexão, para mim, é onde temos efetivamente o começo do 

Exército Brasileiro. Obviamente que a participação da força terrestre, com todas 

aquelas dificuldades que foram sendo colocadas aos poucos, como a formação 

de corpos efetivamente brasileiros, ou em torno de Dom Pedro, a partir da 

segunda linha, ou no caso da Cisplatina parte da primeira linha, que optou pelo 

Rio de Janeiro, e muitos outros lugares não tinham corpos sido selecionados 

ainda como Exército Brasileiro, e sim corpos que foram se formando localmente, 

particularmente no Nordeste, e que vão atuar em nome do Imperador. Por isso 

que a gente vê depois que muitos desses corpos que vão atuar em torno do 

Imperador, no momento em que se tem conflitos com o Rio de Janeiro, se volta 

a ter sinais de fragmentação, como na Confederação do Equador, problemas no 

Maranhão, ou mesmo toda regência com a saída do Dom Pedro, onde ainda está 

no processo de formação efetiva de um exército nacional. 
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A Independência é o momento dessa semente, que vai levar muito tempo, 

assim como ela é o momento em que começa a formação da própria 

nacionalidade brasileira. O principal legado para força terrestre eu diria que é 

terem sido o instrumento fundamental, essencial, força armada em um sentido 

amplo, não apenas as forças que já estavam organizadas em torno de um 

exército junto com Dom Pedro, mas também todos aqueles que levantaram em 

armas em nome de Dom Pedro, que começa a emitir cartas patentes para que 

as pessoas comecem a lutar em nome dele. A minha tese é de que dificilmente 

o Brasil teria mantido uma unidade nacional, teríamos outra configuração de 

Brasil, melhor ou pior, não temos como saber, mas o Brasil que conhecemos 

hoje, na minha opinião, dependeu em parte, como um fator chave, junto com a 

política, da capacidade da utilização da força armada para alcançar o objetivo 

político, que era a manutenção da unidade nacional, e com Dom Pedro liderando, 

é possível fazer e acho que esse é principal legado da força terrestre, que lutou 

muito, em vários lugares, e sem essa luta, não teria sido possível manter o reino 

do Brasil inteiro ligado ao Rio de Janeiro. 

 

2) O historiador José Murilo Carvalho, em “Pontos e bordados: escritos de 

história e política” (1998), diz que quando Dom João chegou “não existia um só 

Brasil, que a distância das capitanias entre si, as particularidades  de cada uma 

e a pouca comunicação entre elas resultava que existiam vários Brasis”, e que   

“a colônia da América chegou ao final de três séculos de existência sem constituir 

uma unidade, exceto pela religião e pela língua. O mesmo autor ainda diz que 

não existia Brasil, nem politicamente, nem economicamente, nem culturalmente, 

havia era um arquipélago de capitanias. Então, surge a pergunta, como o Senhor 

acha que foi possível construir uma unidade nacional ao mesmo tempo em que 

se fazia a Independência?   

 No momento em que se busca um movimento que é em oposição às 

Cortes, e que se tem o Reino do Brasil, no qual se solidifica uma ideia de 

unidade, mesmo que seja apenas para o centro, no Rio de Janeiro, essa ideia 

de unidade se torna visível e isso faz com que se gerem projetos políticos. O 

processo de ruptura de Dom Pedro com as Cortes, no qual ele procura preservar 

todo o reino do Brasil, entendendo que ele é o sucessor do reino, nesse momento 



209 

  

  

pode-se dizer que começa o estabelecimento de uma nacionalidade, sendo as 

medidas adotadas nesse sentido, em que torna brasileiro todos os portugueses 

que quisessem ficar, que seriam naturalizados. Ou seja, o Estado sendo criado, 

se cria uma identidade, que é a definição da cidadania. É um elemento 

burocrático, mas que começa a servir de elemento de identidade, pois quem era 

súdito do reino português, começa a ser brasileiro, ou seja, parte do Império do 

Brasil.  

Com a Independência, começa o processo de construção de identidade 

de nacionalidade, e nas décadas seguintes é que se tem o preenchimento do 

conteúdo cultural e social dessa identidade. Não se pode falar em Brasil ou 

brasileiro antes do início do processo de Independência.   

 

3) Carlos Roberto Carvalho Daróz, em “A milícia em armas: o soldado brasileiro 

da Guerra da Independência” (2013), diz que a organização das forças imperiais 

baseou-se nas milícias e ordenanças, tropas de 2ª e 3ª linhas mobilizadas como  

tropas de 1ª linha do Exército Brasileiro, às quais juntaram-se voluntários e 

recrutas compulsados, escravos libertos, além de portugueses e mercenários 

estrangeiros, integrando um exército improvisado. Desta forma, considerando 

que a tropa portuguesa estacionada no Brasil era numerosa e composta por 

soldados profissionais bem treinados e experientes, na opinião do Senhor, que 

fatos político-militares podem explicar o sucesso no projeto de Independência? 

 O que se tem que colocar como primeiro sucesso efetivo foi a capacidade 

de Dom Pedro em expulsar as tropas do Avilez. Nesse momento em que se 

forma um núcleo forte, envolvendo Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, se tem 

um potencial muito grande de capacidades, pois consegue-se mobilizar e enviar 

para a Bahia armamento, suprimento e etc. Lembrando que o Rio de Janeiro 

ainda era capital, tinha capacidade de formação de oficiais, e tinha sido há 

poucos meses atrás a capital do Império Português inteiro, então a logística ali 

estava muito pronta para enfrentar alguns tipos de desafios. Em alguns núcleos, 

como de Cachoeira, vamos ter um apoio fundamental para o sucesso militar. No 

caso da Bahia, estava a disputa central pela Independência e para manter a 

unidade do reino do Brasil em torno de Dom Pedro. Na guerra na Bahia, em 

Salvador, o que tem desde o início é uma vantagem marítima do lado de Lisboa, 
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e o equívoco de Madeira de concentrar demais as tropas em Salvador. Nesse 

caso, o Madeira foi reforçado de forma muito significativa por tropas, e resistiu 

ao cerco por muito tempo e manteve a iniciativa até o final de 1822, em Pirajá, e 

no início de 1823 ainda consegue muitas mobilizações para recuperar terreno 

perdido.  

Existem relatos que mostram que Madeira deixou Salvador ser cercada e 

existem algumas teorias acerca disso: talvez Dom João VI tenha reduzido a sua 

capacidade ou ele mesmo achava que a dispersão das tropas poderia causar 

alguma impossibilidade. Talvez Madeira tenha concentrado em um primeiro 

momento as tropas em Salvador para aguardar ser ressuprido e, a partir daí, 

partir para a ofensiva. Nesse momento que ele faz, como no caso de Pirajá, o 

lado do Rio de Janeiro estava consolidado com uma série de apoio do lado 

pernambucano e de outras tropas que estavam mobilizadas. Nesse momento, 

tem toda uma dinâmica da guerra no Recôncavo, com uma série de equívocos, 

como abandonos de ilhas, “idas e vindas”. O que se tem é que quem sobrou da 

população no Recôncavo acaba sendo o grupo de Cachoeira, e eles têm maior 

liberdade por conhecer melhor o terreno, além dos erros de Madeira. Não tem 

como não falar de equívocos militares ou de indecisão por parte de Madeira, o 

que não significa que não tivessem capacidades militares, tanto que não se tem 

efetivamente uma ruptura do cerco até a chegada da Marinha.  

 A Marinha foi estratégica nessa guerra. Não foi a Marinha que venceu a 

guerra, mas ela mudou o equilíbrio da guerra, visto que todo suprimento do 

Madeira era feito pelo mar. Nesse momento, Lisboa foi capaz, entre 1822 e 1823, 

de reforçar Madeira com tropas, com milhares de soldados, e se tivesse sido 

feita uma mobilização maior, era possível que Madeira tivesse adquirido maior 

capacidade de mobilização, de ação e operação. Em 1823, tem problemas no 

próprio continente europeu que vão levar à queda das Cortes, e o problema foi 

que, nesse momento, os portugueses perderam a capacidade de projeção no 

teatro brasileiro, que era distante na Bahia, que talvez se fosse no Maranhão 

tivéssemos outro resultado, mas na hora que os portugueses têm que concentrar 

tropas para lidar com a invasão francesa, muda um pouco a situação e os 

portugueses não têm como lidar com dois teatros de guerra ao mesmo tempo. 

Talvez se não tivesse ocorrido a invasão francesa, eles tivessem tido a 
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capacidade de enviar mais tropas, e talvez o que se pode cogitar é que eles 

perderam uma oportunidade estratégica de ter retirado antes tropas de Salvador 

e ter reforçado o Maranhão de maneira significativa, e a partir do Norte, ir 

reconquistando aos poucos. E eles acabaram espalhando as tropas: a tropa que 

ficou na Cisplatina deveria ter saído de lá rapidamente e ido para o Nordeste, 

como eles negociaram, para tentar levar essa tropa para lá. Se eles tivessem 

concentrado mais tropas em Salvador ou mudado o planejamento estratégico de 

um problema muito maior. Mas Portugal perde a capacidade de envio de reforço 

de tropas a partir de meados de 1823.  

No caso do Norte, como Piauí e Ceará, não chegam muitos reforços 

portugueses. O que temos lá são grupos, particularmente do Maranhão e Pará, 

que apoiam significativamente Lisboa e se mobilizam, quase uma guerra 

regional, feita por procuração por elementos de origem portuguesa ou brasileira, 

que entram em choque com elementos da própria região e ali formam-se dois 

partidos que vão se confrontar. No caso do Piauí, tem-se o debate do equívoco 

ou não do Fidié. O Ceará acaba influenciando muito e, aos poucos, vão 

aparecendo as capacidades, e talvez pode-se dizer que o Maranhão e Pará vão 

perdendo a capacidade bélica de fazer face aos revoltosos e a chegada da 

Marinha, já no final, rompe o impasse. É o impasse que se tem em todo Norte e 

Nordeste, e a convergência entre o terrestre e o naval é o elemento estratégico 

que muda e garante a Dom Pedro uma incorporação deste território, em relação 

a esse primeiro momento, pois não foi uma adesão muito firme nesse primeiro 

momento e a instabilidade continua ainda por muito tempo, até o período da 

regência, e somente depois, com o regresso conservador, é que começa a 

consolidação do estado brasileiro junto com o desenvolvimento de uma 

identidade nacional brasileira. 

 

4) Fernando Diégues em “A estratégia da Independência” (2013) diz que “a Bahia 

é a pedra angular no edifício das pretensões portuguesas”. Qual o cenário que 

o Senhor vislumbra para o Brasil, na época, caso as tropas brasileiras não 

tivessem tido sucesso contra as forças de Madeira de Melo? 

Concordo plenamente, a Bahia era o centro estratégico, o que não 

significa que seria capaz de definir todos os teatros. Eu acho que se o Madeira 



212 

  

  

vence na Bahia, ele leva o Nordeste, começa a ter capacidade sobre 

Pernambuco, mas acho que teria pouca capacidade de avançar sobre Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas. O cenário que vislumbro neste caso é o Madeira 

forte na Bahia, tendo expulsado os elementos, recebendo tropas, provavelmente 

teria uma capacidade de recrutamento, como foi o caso de Fidié, recrutando nos 

estados do Nordeste, provavelmente acabaria com as expressões pró Rio de 

Janeiro que começam a surgir em estados como Ceará, Piauí e no interior do 

Maranhão, provavelmente também teria como reverter as decisões 

pernambucanas, ainda que ali ainda tivessem combates significativos. Mas o 

que se pode vislumbrar é juntar isso ao fato de que, tanto Mato Grosso quanto 

Goiás, o Norte destas duas províncias era muito mais ligado a Maranhão e Pará, 

ou seja, eram parte da dinâmica do Norte. O que se vislumbra sobre a vitória de 

Madeira naquele momento seria quase uma linha de fronteira Espírito Santo, 

Minas Gerais, cortando o Mato Grosso e Goiás, com o Império brasileiro sendo 

a parte de baixo, e em cima continuando o Reino Unido do Brasil com Portugal 

e com uma guerra prologando por muito tempo. Ou na incapacidade dos 

portugueses em manter todo esse território, eles teriam capacidade de manter 

com tropas o Maranhão, Pará, Pernambuco talvez teriam alguma autonomia ou 

a própria independência e conseguimos vislumbrar um estado brasileiro que 

seria hoje do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, passando por Minas, uma 

parte de Goiás e Mato Grosso.  

Talvez um estado posterior que teria ficado muito tempo ligado a Portugal 

no Norte e no Nordeste, ou unificado ou mais fragmentado ainda. Um processo 

que poderia ter tido uma dinâmica muito próxima da América Espanhola. Uma 

vitória de Madeira poderia talvez levar a algo parecido com o que aconteceu do 

lado espanhol e o surgimento de todos esses países que conhecemos. 

 

5) Em relação aos conflitos no Piauí, o que o Senhor considera mais decisivo 

para o sucesso do projeto de Independência no norte: o erro estratégico de Fidié, 

de se lançar na malfadada marcha forçada para Parnaíba,  desguarnecendo  a 

capital Oeiras, fazendo com que Portugal perdesse o controle do Norte, ou o 

apoio do Ceará com a formação do “Exército Libertador”? 
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 A grande questão do Jenipapo é que, mesmo com a vitória do Fidié, ele 

acaba se inviabilizando estrategicamente. Ele perde o Piauí, pois ele cruza o rio 

e passa pro Maranhão. O erro do Fidié talvez tenha sido sair de Oeiras, pois lá 

talvez ele tivesse mantido, ou talvez ficando em Parnaíba. No Jenipapo, Fidié 

mostra muita capacidade militar, mas esgota essa capacidade por ter uma 

logística muito limitada, e a logística do outro lado também era muito limitada, 

tanto que muita gente morre por falta de insumos. O problema do Jenipapo é 

que é aquele tipo de batalha que acaba esgotando a capacidade militar, ou seja, 

muitas vezes se tem a vantagem, mas se for utilizada logo, pode-se “ganhar, 

mas não levar”. Então, o Jenipapo dá uma vantagem potencial, que foi 

aproveitada de fato sobre o Piauí e Ceará. A questão do Maranhão é uma outra 

dinâmica.  

No Jenipapo, percebe-se que talvez essa derrota tenha uma vantagem 

estratégica interessante. Na Bahia, se tem uma guerra de trincheiras longa, onde 

a mortandade foi muito maior, mas no Jenipapo se tem um equívoco dos 

capitães pró Rio de Janeiro de colocar a massa da tropa à frente das fuzilarias e 

canhões. A batalha ofereceu uma vantagem estratégica interessante.   

 

6) O historiador José Honório Rodrigues, em sua obra “Independência: 

Revolução e Contra-revolução. As Forças Armadas” (2002), diz que “parece que 

nenhum combate, durante a guerra, teve, como o de Jenipapo, no Piauí, em 1º 

de abril de 1823, tantos mortos, calculando-se em mais de quatrocentas 

pessoas”. Sendo considerado um massacre das forças brasileiras, na opinião do 

Senhor, qual a importância estratégica desta batalha? 

 A Batalha do Jenipapo tem um sentido estratégico importante no teatro de 

operações Norte e é importante destacar que no Piauí se tinha uma zona de 

transição. A própria Capitania do Piauí foi criada para ser uma zona de trânsito, 

onde se tinha mais a sul uma zona de trânsito de gado que ia entre Pará, 

Maranhão, Ceará, parte de Pernambuco, norte de Goiás e Mato Grosso. Então, 

ali existia uma zona que era rota de gado, e essa rota precisava de um ponto de 

controle, que foi exatamente Oeiras e a criação do Piauí, sendo uma zona de 

transição entre esse Norte, entre Pará e o Maranhão, e o Nordeste, que é 

naquele momento uma área de importância chave, como se viu pelos 
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acontecimentos na Bahia e em Pernambuco. Então, no momento em que se tem 

uma batalha no Piauí, que é essa zona de trânsito, essa batalha não vai ser 

exclusiva da província. Temos ali cada província tendo que lidar com a 

Revolução do Porto, com a nova situação política e com os conflitos entre Lisboa 

e Rio de Janeiro, mas nesse caso o Maranhão e Pará têm uma posição muito 

pró Lisboa, com uma resistência ao Rio de Janeiro e com certa proximidade com 

Portugal.  

Por outro lado, se tem ali outra dinâmica, como caso da Bahia, 

Pernambuco e o Ceará, que vai sofrer também esse processo de reorganização 

do poder político. No Piauí, até 1823, não existem muitas evoluções, as ordens 

das Cortes são cumpridas e, aos poucos, começam a aparecer algumas 

expressões pró Rio de Janeiro, e é nesse momento que tem o elemento 

interessante que temos o Piauí como fronteira entre onde se está ganhando força 

esses movimentos pró Rio de Janeiro ligados com Maranhão e Pará, onde não 

existe essa força. Então o que temos é: no Ceará, um movimento de maior 

proximidade com Rio de Janeiro, que vai influenciar de certa forma Parnaíba. É 

difícil saber o quanto era original o movimento que ia ter em Oeiras, mas o fato 

é que na capital tinha um excelente oficial, que era o Fidié, uma tropa bem 

controlada, tornando muito difícil mover um movimento pró Rio de Janeiro. 

Acontece que na Parnaíba se tinha uma relação diferente, uma dinâmica muito 

próxima com Ceará. Aí que temos a questão estratégica para analisar, se Fidié 

faz bem ou mal em partir com toda sua tropa, em torno de 1800 soldados, e 

tentar reprimir o movimento na Parnaíba.  

Ao sair de Oeiras, ele abre um espaço de conflito muito importante, porque 

dá a possibilidade de que aqueles no Piauí que são pró Rio de Janeiro possam 

ir para o Ceará, se organizem em termos de força, e deslocarem o centro de 

gravidade de Fidié, fragilizando sua posição, pois se tivesse permanecido em 

Oeiras, como uma ponta de lança do Maranhão, talvez ele tivesse uma maior 

vantagem. Os movimentos pró Rio de Janeiro vão aparecendo em todos os 

lados, mas o fato é que Fidié faz uma marcha muito grande, chega até a 

Parnaíba, recebe apoio da marinha do Maranhão, e depois recebe soldados do 

Pará, ou seja, era algo coordenado. Em Parnaíba, ele reocupa a cidade, que 

estava vazia, e nesse momento aqueles que estão organizados no Ceará 
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tentarão retomar a iniciativa, e é no retorno do Fidié quando escuta a notícia da 

revolta em Oeiras, que se tem a Batalha do Jenipapo no meio do caminho, ou 

seja, Fidié está tentando voltar e as forças se cruzam. E, nesse caso, Fidié 

ganha, mas não leva, que é o que se tem quase sempre em batalhas muito 

custosas.  

Eu não diria que se tem uma alteração estratégica no Jenipapo, mas o 

fato de ter uma logística problemática e consumir todos os insumos faz com que 

ele perca a capacidade de iniciativa e favorece o outro lado, mesmo que tenha 

menos capacidade tática, pois Fidié se vê limitado no campo de ação e precisa 

achar uma base de apoio. Nesse momento, vem o pedido de Caxias, que estava 

sobre uma ameaça de sofrer uma revolta parecida com a de Oeiras. Fidié decide 

ir para Caxias e não mais voltar para Oeiras. Se ele não tivesse consumido todo 

seu insumo de guerra, se ele descesse para Oeiras e não tivesse encontrado 

em Campo Maior a Batalha do Jenipapo, o que teria acontecido? Será que ele 

teria combatido em Oeiras e recuperado a cidade? E tendo Oeiras como um 

bastião, será que ele teria segurado o que depois, ele cruzando o rio e indo para 

Caxias, deu uma vantagem estratégica para o outro lado, que ocupou 

praticamente o Piauí e teve as bases de apoio em todo Piauí para se lançarem 

futuramente no Maranhão?  

Outro caso interessante da Batalha do Jenipapo é que a maior parte dos 

prisioneiros é incorporada às forças do Fidié, lembrando que as tropas não são 

portuguesas, são luso-brasileiras, ou seja, são portugueses da América. As 

tropas que combateram dos dois lados na Batalha do Jenipapo eram originárias 

da região. Só os oficiais, particularmente o Fidié, que eram portugueses 

efetivamente, com grande experiência nas guerras napoleônicas. Mas esse é o 

fato importante, e o contra factual é: se ele não luta no Jenipapo e consegue 

chegar a Oeiras, será que teria um controle maior do Piauí, teria capacidade 

lançamento, sendo reforçado pelo Maranhão? Esse é um caso para se pensar 

sobre esse tema.   

 

7) A Província Cisplatina foi anexada ao Brasil em 1817, ou seja, às vésperas do 

“Grito do Ipiranga”. Mesmo com essa incorporação recente, por que o Senhor 

acha que se deu o seu envolvimento no processo de Independência do Brasil? 
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 A Cisplatina é um caso muito mais complicado. Eu vou tentar resumir, 

porque a Cisplatina era o terreno, juntamente com parte do Rio Grande do Sul e 

do que hoje é Argentina, que era correia de transmissão entre os temas internos 

e os temas internacionais. A região foi sempre objeto de disputa territorial entre 

América espanhola e América portuguesa. Aos poucos, houve uma certa 

estabilização em termos de capacidade defensiva do lado português, do que hoje 

é a fronteira basicamente do Rio Grande do Sul, local que teve uma fronteira 

estável por muito tempo, ainda que as ocupações e desocupações da Cisplatina 

tenham acontecido de forma muito regular. É difícil definir quem tinha direito 

àquele território. Na verdade, ele foi sendo construído com a junção da guerra 

com a diplomacia.  

Com o início do processo de Independência do lado da América 

espanhola, o que se tem é o surgimento de Buenos Aires, que consegue resistir 

a algumas invasões, e se arroga um pouco a liderança nesse processo no Prata. 

A partir de 1812, vão aparecendo problemas sobre quem ocupar, e isso é 

aproveitado pela Corte, ou seja, pelo Estado português que está presente no Rio 

de Janeiro. Se por objetivo de recuperar, de ocupar, seja um objetivo 

expansionista ou para ter moeda de troca, fica a dúvida, porque em 1801 a 

Espanha ocupa Olivença, que é um território português na Europa, e existem 

documentos de que a estratégia da ocupação da Cisplatina seria em tese para 

trocar por Olivença no futuro. Essa é a estratégia que podemos atribuir ao polo 

de Lisboa, que tem um interesse continental muito maior. O fato é que se tem 

uma primeira ocupação, em 1812, que acaba logo, e em 1816 uma ocupação 

realmente muito mais significativa.  

As tropas que tinham lutado por décadas nessa região eram uma mistura 

de tropas de origem brasileira e tropas de origem portuguesa, ficando muito 

evidente na ocupação de 1816, que acaba ficando quase meio a meio. Dom João 

VI traz batalhões muito experientes das guerras europeias para lutar, mas 

também usa tropas tradicionais, de onde surge a figura de Xavier Curado, que 

eram formadas particularmente por paulistas, e daí a ligação dessa tropa com o 

que vai ser o movimento de São Paulo, em torno do Bonifácio, e a formação do 

polo do Rio de Janeiro em torno do Dom Pedro I. Essas tropas, não pelo fato de 
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ser brasileiros contra portugueses, tinham uma tendência de apoio muito forte 

ao movimento para onde São Paulo estivesse indo.  

E o fato é que Lecor, que é o general que comanda a região, tenta de fato 

fazer a formação daquele território em português, ou seja, incentivava o 

casamento com os locais, formando um partido brasileiro, anti Buenos Aires. 

Quando Lecor começa tomar essas atitudes, com a Revolução do Porto vêm 

também as ordens das Cortes e é feito um referendo, e é uma opção da 

Cisplatina por se incorporar ao Reino do Brasil. O quanto essa opção era natural 

ou não é difícil de se discutir. Mas o fato é que há essa opção, há a eleição de 

deputados da Cisplatina para as Cortes de Lisboa. Eles acabam não chegando, 

pois a eleição atrasa, e o eleito, Dom Lucas Obes, acaba passando pelo Rio de 

Janeiro e opta pelo Rio e fica como representante no Conselho de Procuradores 

criado por Dom Pedro em fevereiro de 1822. Ainda no primeiro semestre, Lecor 

acaba tendo que responder sobre a situação na Cisplatina tanto para as Cortes 

e para o governo português, como para o Rio de Janeiro, e a reação das Cortes 

era muito negativa. Talvez até porque não gostavam da ideia e discutiam até a 

ideia de retirar as tropas da Cisplatina e enviar para a Bahia, onde achavam que 

tinha que concentrar a maior parte das tropas.  

O diálogo entre as tropas na Bahia e o diálogo na Cisplatina, até por 

questões comerciais, era muito forte. Então, se tem efetivamente uma reflexão 

sobre o futuro da Cisplatina, pois as Cortes estavam pensando em usar a 

Cisplatina como moeda de troca, ao passo que no Rio de Janeiro, Dom Pedro 

tem outra ideia. Nessa dicotomia, entre Lecor sofrer críticas de Lisboa e uma 

aproximação forte do Rio de Janeiro, acaba optando pelo Rio. Dentro da 

Cisplatina, existiam basicamente três partidos: um pró Brasil, um pró Buenos 

Aires e um independentista. O fato é que se tem uma divisão das tropas, com 

Buenos Aires incentivando as tropas portuguesas a resistirem, enviando 

insumos. Lecor, sentindo a fragilidade, se retira para onde estão as outras tropas, 

forma um comando, pede ajuda ao Rio Grande do Sul e começa a ocupação da 

Cisplatina e o cerco a Montevidéu, que acontece ao longo de 1823.  

As instruções de Dom Pedro para o Lecor não eram de uma guerra muito 

intensa, vai ser diferente do que acontece lá, era uma ocupação e um desgaste, 

um cerco efetivo, o que vai acontecer com poucos combates, até que a Marinha 
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se torna mais forte e consegue, como na Bahia, cortar as capacidades de 

abastecimento e, nesse momento, não tem mais solução. O problema é que isso 

resolve a questão da disputa entre as tropas pró Lisboa e pró Rio de Janeiro, 

mas não resolve a questão central, que era efetivamente a opção para um lado 

ou para outro, em termos de Buenos Aires e Rio de Janeiro, e como transformar 

esse território. E, logicamente, nessa não resolução, em pouco tempo eliminado 

o primeiro problema, que eram as tropas portuguesas, surge de volta o problema 

e a questão de Buenos Aires, e aí teremos a Guerra da Cisplatina, a partir de 

1825, que é quase uma continuidade de uma disputa que vinha desde o século 

XVII praticamente. 

 

8) Na opinião do Senhor, como ocorreu e qual foi a importância da participação 

popular na Independência do Brasil? 

 A participação popular foi presente, embora os historiadores tentem 

diminuir cada vez mais essa participação, para dar a ideia de que foram as elites 

que fizeram a Independência. Havia sim a participação das elites, assim como 

todo grande movimento político, sempre tem elite e parte da população. Se 

formos ver, no momento do Fico, logo depois da revolta das tropas do Avilez, 

não foi apenas a elite que correu para o Campo de Santanna para preparar a 

defesa, onde se tem quase dez mil pessoas, uma clara identidade de que havia 

mais do que apenas as elites. Isso se observa em todos lugares, onde o conflito, 

seja político das disputas locais ou entre Lisboa e Rio de Janeiro, não se 

restringia às elites, que liderava esses movimentos, mas que também a 

participação popular era muito grande. 

 A convocação de tropas, com a incorporação de voluntários, foi muito 

significativa no Norte e Nordeste. Na Bahia, se observa muito isso. Logo depois 

da Batalha do Pirajá, a incorporação de novos voluntários foi significativa. O 

exemplo da Maria Quitéria foi um símbolo também dessa mobilização popular 

que se tem em torno dos combates e que se vê ao longo de todo Brasil. Não tem 

o momento em que apenas as elites estão lidando com a Revolução do Porto, é 

algo que mexeu com toda a sociedade, e toda essa sociedade aos poucos vai 

se mobilizando em torno das disputas políticas que vão acontecendo. Nos 

lugares que se têm os conflitos se vê efetivamente uma participação popular 
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significativa na Independência, e sem essa participação acho que não teríamos 

tido capacidade de recrutamento que houve para fazer face às tropas 

portuguesas e de uma outra maneira, se criou ali, movimentos e ideias que 

geraram desafios políticos significativos para os anos seguintes dentro do 

processo de consolidação do Império e construção do Estado nacional. A 

participação popular existiu e é possível ver isso nos registros históricos com 

muita facilidade. 

 

 

9) O Exército Brasileiro criado para dar suporte à Independência foi  oficializado 

na Constituição de 1824, entretanto, antes desse fato, após a Divisão Auxiliadora 

se rebelar, sob o Comando do Gen Avilez, foi constituído um “exército de 

brasileiros”, quando o ainda príncipe Dom Pedro nomeou Governador das Armas 

o brasileiro Tenente-General Joaquim Xavier Curado, e fez a convocação 

imediata da milícia. Sabendo que esta decisão foi a chave para o projeto da 

Independência, fica a pergunta: na opinião do Senhor, qual foi o papel e a 

importância do Exército no processo de independência?  

 Se formos levar em conta a interpretação de uma Independência pacífica, 

aquele mito anterior, de fato há uma diminuição da importância, não apenas 

como instituição, mas do Exército como um braço de expressão de um Estado 

que está se formando, e até como uma convocação popular. Se interpretarmos 

a Independência como um conflito político, que parte praticamente de uma 

guerra civil e se transforma em um movimento de emancipação, e depois em um 

movimento de incorporação de territórios para a formação de um Estado, ou seja, 

de o Império manter o que era o território do reino do Brasil, aí temos as Forças 

Armadas como elementos essenciais para a manutenção e consolidação desse 

projeto. Não tem como falar em construção do Brasil que conhecemos, nesse 

momento da Independência, sem a participação das forças armadas.  

Podemos ver isso no próprio Rio de Janeiro, ou seja, no momento em que 

se tem uma tentativa de Avilez constranger Dom Pedro a jurar a constituição, em 

novembro de 1822, e Dom Pedro quando percebe que tem apoio também na 

área militar, ele adota uma atitude diferente e se rebela contra o Avilez. O fato é 

que se tem quase um movimento, não apenas das forças, mas um movimento 
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popular em torno de soluções violentas, também se vê isso no Maranhão e em 

Salvador. Se nós levarmos em conta que, se não tivesse uma reação militar, 

provavelmente Avilez teria conseguido embarcar Dom Pedro em um navio e 

mandado embora para Portugal, e nós não teríamos um Brasil como 

conhecemos hoje, talvez tivéssemos entrado em um processo posterior de 

independências autônomas, como aconteceu na América espanhola e uma 

fragmentação do Brasil.  

A movimentação em torno do Xavier Curado, e a opção dos soldados em 

termos de lealdade a Dom Pedro, temos sim a formação de um embrião do 

Exército Brasileiro, inclusive podemos dizer que em fevereiro de 1822 é que 

surge efetivamente o Exército Brasileiro, que no momento aquele que começa a 

encabeçar o movimento, que ainda não é independentista, mas que vai se tornar 

independentista, no momento em que oficiais indicam sua fidelidade a Dom 

Pedro e se dispõem a lutar por ele, para mim nesse momento é que tem a 

construção de um Exército para um polo de poder, e depois para uma soberania, 

que vai ser a construção do Estado. E em fevereiro de 1822 que se tem a 

formação dessa base, que é uma base muito mais do que somente o oficialato. 

No momento que Avilez faz sua trincheira no Morro do Castelo, o movimento de 

pessoas para o Campo de Santanna, com enxadas, com paus, o que se tinha é 

um momento de grande importância, pois aparece uma figura militar, aparecem 

oficiais e, a partir daí, Dom Pedro vai construindo, ao longo de todo 1822, 

efetivamente um Exército que é capaz de lutar na Bahia, de lutar “por 

procuração”, que é o acontece no Norte, mas um Exército que é também capaz 

de lutar na Cisplatina.  

Se tomarmos três pontos essenciais, vejamos: o que acontece no Piauí é 

praticamente uma disputa pelo Norte do Brasil, de tudo que é Amazônia. Na 

Bahia, se tem o centro brasileiro, o centro estratégico, poderia talvez não ganhar 

o Brasil inteiro, mas quem ganhasse levaria o Nordeste, e levando o Nordeste, 

acaba influenciando o Piauí, e leva o Norte, quase cortando o Brasil no meio do 

Mato Grosso e Goiás. Na Cisplatina, tinha outra ponta de fragilidade no Sul, ou 

seja, entre Norte e Sul, o que poderia ter era quase que se restringido Dom Pedro 

I a porções do território do que hoje é Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. E se 

tivéssemos perdido na Bahia e perdido no Norte, será que depois não teria um 
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movimento de forças capaz de chegar no Rio de Janeiro? Então a formação de 

um Exército, que naquele momento ainda é frágil, pois é com base em adesões 

e não com base de Dom Pedro já ter uma organização pra si, ou seja, são grupos 

que vão se formando e mostram ainda certa fragilidade e baixa institucionalidade 

desse corpo de Exército.  

E a questão é que não se tinha uma Independência brasileira ou não, é 

uma Independência que resulta no reino do Brasil se mantendo unido. Essa 

manutenção da unidade só é feita com base, efetivamente, na utilização da força 

armada. E aí o papel do Exército e Marinha são chaves em todos esses 

processos, sendo vistos como parte de todo esse movimento, em vários lugares, 

não apenas das elites, mas das próprias populações, como se vê no caso na 

Bahia, no exemplo da Maria Quitéria. 

 

10) Ainda em relação ao assunto, o Senhor gostaria de expressar alguma 

sugestão ou informação que não foi abordada pelas questões e que considere 

relevante para o trabalho? 

Não tenho mais nenhuma consideração, somente agradecer muito o 

interesse, toda essa possibilidade de contribuir com seu trabalho e também de 

mostrar o meu. É sempre muito bom ver que tem pessoas interessadas e todo 

esse tipo de trabalho histórico nunca é individual, isolado, é exatamente nos 

debates, nas novas pesquisas, na crítica, ou no complemento, que a gente vai 

crescendo e temos efetivamente um conhecimento histórico que vai avançando 

de forma mais interessante.  


