
Almirante Luís Filipe Saldanha da Gama, Diretor da Escola Naval,
aderiu à Revolta da Armada (1893 – 1894), dividindo o comando

da Esquadra com o Almirante Custódio de Melo.
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Ao Co man dan te da Min de lo

AUGUSTO DE CASTILHO

Que, pela sua re so lu ção pron ta, sua fir me za in que bran tá vel, 
seu es plên di do de sas som bro e sua in com pa rá vel hu ma ni da de, im pe diu o
dia 13 de mar ço de 1894 de fi car para sem pre ne fas to no Bra sil como
o pro fe ti za do Dies irae na ci o nal,1 é este li vro de di ca do em tes te mu nho
da mais alta ad mi ra ção.

1 Dies irae, ar ti go edi to ri al de O País, em 10 de mar ço de 1894. Vide p. 82, nota. 
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Pre fá cio

NOS ARTIGOS que pu bli quei no Jor nal do Co mér cio 
em agos to des te ano e que hoje re ú no em li vro, não me pro pus a es cre ver 
a his tó ria da re vol ta de 6 de se tem bro; quis so men te con tri bu ir para ela
com a apre ci a ção de um dos prin ci pa is ele men tos da vi tó ria do
Ma re chal Flo ri a no Pe i xo to: a in ter ven ção es tran ge i ra. A ori gem des ses
ar ti gos foi a se guin te:

Nem por oca sião do pro ces so de Au gus to de Cas ti lho, nem em 
ou tras dis cus sões so bre o pro ce di men to do co man dan te por tu guês em 11 de 
mar ço de 1894, dan do asi lo aos re vol to sos bra si le i ros, vi eu nun ca
fa zer-se re fe rên cia a um pon to que me pa re ceu, en tre tan to, fun da men tal
des de que li o Re la tó rio do mi nis tro do Exte ri or, a sa ber: a li ga ção en tre
aque le pro ce di men to e a par te que Cas ti lho ti ve ra na in ti ma ção ao
al mi ran te Melo de não ata car a ci da de.



Para mim não era du vi do so que, ten do por mo ti vos de hu ma -
ni da de ti ra do a li ber da de de ação à Es qua dra re vol to sa, os co man dan -
tes es tran ge i ros es ta vam obri ga dos a não con sen tir que ela fos se sub mer -
gi da pe las for ti fi ca ções le van ta das na ci da de em vi o la ção do Acor do de
que eles ti nham sido me di a ne i ros. Em caso al gum se me afi gu ra va pos -
sí vel que eles ne gas sem abri go e pro te ção na hora do na u frá gio àque -
les mes mos de quem ha vi am, por as sim di zer, ata do as mãos no mo -
men to em que eram os mais for tes.

O de ver de asi lar os que re cor ri am a ele na vés pe ra do
ata que anun ci a do pelo Go ver no era tão im pe ri o so para o co man -
dan te por tu guês como te ria sido de re co lhê-los no mar, se os na vi os
que eles guar ne ci am fos sem me ti dos a pi que pela ar ti lha ria de ter ra. 
O ob je ti vo do emi nen te ad vo ga do de Au gus to de Cas ti lho, Alves de
Sá, fora mos trar que o seu cli en te pra ti ca ra um ato glo ri o so para a
Ma ri nha por tu gue sa e que sal va ra os res tos da nos sa Arma da de
um mas sa cre, à moda de 1793, a bor do dos na vi os. A fe ro ci da de
exi bi da na mu ti la ção do cor po de Sal da nha da Gama um ano de -
po is au to ri za a pen sar que ele te ria tido a mes ma sor te de Lo re na,
dos ir mãos Artur a Álva ro de Car va lho, do ma re chal Ba tovy e dos 
ou tros mi li ta res fe i tos pri si o ne i ros no Des ter ro, se ti ves se ca í do vivo
em po der da Di ta du ra. Para o Conse lho de Gu er ra que ti nha de
jul gar Cas ti lho essa nota de hu ma ni da de, a mais agu da de to das,
do mi na va qual quer ou tra.

Pa re ceu-me, en tre tan to, que não de via per ma ne cer para
sem pre na som bra a obri ga ção po si ti va que a meu ver de cor ria para
o co man dan te da Min de lo da sua in ter ven ção em ou tu bro do ano
an te ri or, e em um ar ti go no Jor nal do Bra sil, em maio úl ti mo, re -
fe ri-me in ci den te men te a ela. O as sun to, uma vez to ca do, apos sou-se 
de mim e re sol vi com ple tar a mi nha ex po si ção. A ques tão que, por
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aca so, eu fora o pri me i ro a sus ci tar,1 exi gia ma i or de sen vol vi men to.
Para tor ná-la apre en sí vel e pô-la ao al can ce da opi nião, a  qual não  
se dá nun ca ao tra ba lho de for mar o pro ces so e só quer pro nun ci ar a 
sen ten ça, era pre ci so fa zer o his tó ri co, mos trar as cláu su las, pro du -
zir os do cu men tos ofi ci a is do com pro mis so. Ao ter mi nar a aná li se
des se caso de cons ciên cia in ter na ci o nal, eu ti nha fe i to um ver da de i ro
es bo ço da his tó ria di plo má ti ca da re vol ta.

De po is de pu bli ca do esse es tu do, tive oca sião de sa ber, por
uma hon ro sa car ta de Au gus to de Cas ti lho, que eu in ter pre ta ra cor re -
ta men te a sua si tu a ção em 11 de mar ço e que ele sen ti ra, no mo men to
de dar asi lo, que não fa zia se não ace i tar – ace i tar in con di ci o nal men te,
como ele afir ma – as con se qüên ci as das tre men das res pon sa bi -
li da des que as su mi ra com os ou tros co man dan tes.

A in ter ven ção es tran ge i ra du ran te a re vol ta de 1893 13

1 Em car ta de 13 de agos to a um ami go, Fre de ri co Cor re ia Lima, es cre veu
Au gus to de Cas ti lho:
   “A car ta de Jo a quim Na bu co so bre a ques tão luso-bra si le i ra, em que
ele toma a mi nha de fe sa de uma ma ne i ra ad mi rá vel, é um do cu men to de alto
va lor po lí ti co in ter na ci o nal. O ar gu men to bri lhan te que ele em pre ga em meu
fa vor, e que é ab so lu ta men te ver da de i ro, re ve la o gran de ta len to crí ti co com
que ele o sou be de sen tra nhar da gran de mas sa de fa tos con ti dos nos meus 
li vros...”
   E em car ta de 18 de ju lho a André Re bou ças:
   “O ar ti go que Jo a quim Na bu co es cre veu para o Jor nal do Bra sil,
acer ca da fal ta de mo ti vo pla u sí vel para in ter rup ção das re la ções en tre os
nos sos dois pa í ses, está mag ní fi co. E o novo ar gu men to que ele em pre ga
em mi nha de fe sa é de pri me i ra or dem.”
Esses dois tre chos do co man dan te da Min del lo me fo ram ob se qui o sa men te 
co mu ni ca dos. A pro di ga li da de dos qua li fi ca ti vos que me são pes so a is, se
in di ca que o meu ar gu men to de al gum modo o sur pre en deu por ines pe ra -
do, mos tra bem, por ou tro lado, que esse ar gu men to fe riu um mo ti vo do
seu pro ce di men to, pode-se di zer, um pon to da sua fé de ofí cio, que fi ca ra
até en tão es que ci do, mas que ele sen tia ser-lhe al ta men te hon ro so.



É esta a car ta do ilus tre co man dan te da Min de lo; eu
omi ti ria al guns tre chos de ma i or li be ra li da de para co mi go se não
fora o re ce io de pa re cer trun cá-la:

Lis boa, 13 de ju lho de 1895.
28 A, Estra da de Pa lha vã.

“Ilmo. Exmo. Sr. Jo a quim Na bu co,
“É com o mais sin ce ro jú bi lo que da qui te nho acom pa -

nha do a mo di fi ca ção gra du al que, na opi nião pú bli ca bra si le i ra, se
tem ido ope ran do de po is do meu jul ga men to.

“A prin cí pio, en quan to o pen sa men to não po dia ma ni fes -
tar-se, e en quan to a ver da de toda não era co nhe ci da, vo ci fe ra vam
con tra mim os meus in fa ti gá ve is ini mi gos, achan do pron to eco em
uma par te da po pu la ção que de tes ta os es tran ge i ros.

“Logo, po rém, que ra i ou a luz so bre o as sun to em to das
as suas mi nu ci o si da des e que a li ber da de se fir mou e ro bus te ceu, co -
me ça ram a sur gir, de toda a par te e de to das as clas ses so ci a is des se
no bre país, os bra dos de sim pa tia pelo meu ato. Esse ato em nada
ti nha pre ten di do fe rir as boas re la ções en tre Por tu gal e Bra sil; pelo
con trá rio: mais pôs em evi dên cia os sen ti men tos fra ter na is e cor di a -
lís si mos que em to dos os tem pos os li ga ram e que nun ca, por mais
que fa çam os mal-in ten ci o na dos, se rão que bra dos.

“Nes te con cer to de en tu siás ti cas sa u da ções, ami gá ve is
e con ci li a do ras, não po dia fal tar a voz elo qüen te, res pe i ta da e pres ti gi o -
sa de V. Exª, apre sen tan do com su pe ri or e im par ci al cri té rio, à luz 
de ir re fu tá ve is do cu men tos, a aná li se se re na e in te li gen te da di fi cul -
da de que um mo men to tol dou as re la ções di plo má ti cas en tre os dois
pa í ses.
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“Como por tu guês e prin ci pal in te res sa do, agra de ço a V. Exª
a car ta que a res pe i to da ques tão lu so-brasileira se dig nou pu bli car
no Jor nal do Bra sil, e que é, do com ple to con jun to dos fa tos, uma
das mais lú ci das apre ci a ções que  têm apa re ci do a pú bli co.

“Esse tra ba lho, exe cu ta do em ho me na gem aos dois pa í ses, 
e em de fe sa dos meus atos no Rio de Ja ne i ro, tem, so bre to dos os
me re ci men tos, o da es pon ta ne i da de, o da in ten ção mag nâ ni ma que o 
di tou, e o de pro vir de um bra si le i ro de gran de es ta tu ra in te lec tu al,
so ci al e po lí ti ca de V. Exª – V. Exª não me co nhe ce pes so al men te, 
e por isso nem ao me nos pode o seu co ra ção ter sido mo vi do por
sen ti men tos de ami za de.

“Con se guiu V. Exª pôr em re le vo, com ad mi rá vel bri lho,
um dos epi só di os mais im por tan tes da his tó ria da re vol ta na val bra -
si le i ra, no qual o Con se lho dos co man dan tes su pe ri o res es tran ge i ros
mais tre men das res pon sa bi li da des as su miu, e de que eu, úni co que
res ta va pre sen te ao fin dar a luta, não po dia de i xar de ace i tar in con -
di ci o nal men te to das as con se qüên ci as.

“Agra de ço mu i to co mo vi do e ufa no a jus ti ça ab so lu ta com 
que V. Exª me tra ta e subs cre vo-me com a mais dis tin ta con si de ra ção,
de V. Exª ad mi ra dor res pe i to so e ami go de di ca do e eter na men te
gra to – Au gus to de Cas ti lho.”

Rio de Ja ne i ro, 25 de de zem bro de 1895.
       JOAQUIM NABUCO
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A in ter ven ção

NO COMEÇO da re vol ta, em se tem bro de 1893, o Rio 
de Ja ne i ro es ta va com ple ta men te à mer cê dos ca nhões da
Esqua dra re vol ta da1 e dias de po is dos da for ta le za de Vil le ga ig non
tam bém. Para re sis tir à ação des ses ca nhões di ri gi dos so bre a
ci da de, que po di am des tru ir, o go ver no le gal só ti nha um re cur so
– a in ter ven ção da Es qua dra es tran ge i ra. Essa in ter ven ção2 ele
ime di a ta men te a so li ci tou, vin do a obtê-la em ou tu bro, me di an te
os bons ofí ci os da Ingla ter ra.3  Com efe i to, na ma nhã de 6 de

1 “No co me ço da pre sen te re vo lu ção, quan do a ci da de do Rio de Ja ne i ro de fen di da ape nas por al -
guns ra ros ca nhões de cam pa nha, co lo ca dos em sua fren te e co li nas prin ci pa is, es te ve à mer cê
dos ca nhões da Esqua dra...” Cir cu lar do al mi ran te Sal da nha da Gama, de 28 de ja ne i ro de 1894,
em Au gus to de Cas ti lho, Por tu gal e Bra sil, Con fli to di plo má ti co, Lis boa (3 vols.), III, pág. 107.

2 A ex pres são in ter ven ção , além de ser a pró pria em Di re i to Inter na ci o nal, foi usa da pelo
mi nis tro das Re la ções Exte ri o res: “Assim fi cou en ten di do que esta ca pi tal, con si de ra da 
ci da de aber ta, não de via ser e não se ria hos ti li za da pe los re vol to sos; e as sim se ini ci ou, na
ex ten são ad mi ti da pelo Di re i to Inter na ci o nal, a in ter ven ção da for ça e da di plo ma cia es tran ge i ra
em be ne fí cio, não só dos na ci o na is, mas tam bém e prin ci pal men te dos es tran ge i ros.” Re la -
tó rio apre sen ta do ao Vice-Pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil pelo mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, Ale xan dre Cas si a no do Nas ci men to, em maio de 1894, pág. 6. O
ma re chal Flo ri a no, é pre ci so re cor dar, con ti nu ou a cha mar-se e a ser cha ma do ofi ci al men te
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca em todo o tem po que exer ceu a pre si dên cia. Não é essa a
prá ti ca dos Esta dos Uni dos, onde os vice-pre si den tes, des de que as su mem a pre si dên cia,
to mam o tí tu lo de pre si den te. Nem é mes mo o que dis põe a nos sa atu al Cons ti tu i ção, art.
41, § 2º... “se rão su ces si va men te cha ma dos à Pre si dên cia, etc.” A Pre si dên cia não pode va gar.

3 “Her Ma jesty’s Go vern ment, ha ving pre ven ted the bom bard ment of the Ca pi tal…” (O go ver no 
de Sua Ma jes ta de ten do im pe di do o bom bar de a men to da Ca pi tal). Nota de Mr. Wyndham ao



se tem bro o con tra-al mi ran te Co e lho Neto4 foi a bor do do na vio
che fe in glês e de cada um dos na vi os das ou tras na ções5 “par ti ci -
par ofi ci al men te, diz Cas ti lho, o que se pas sa va e per gun tar se o
Go ver no po dia con tar com o apo io mo ral de cada uma para que
fos se evi ta do o bom bar de a men to da ci da de e os con se qüen tes
gran dís si mos pre ju í zos para o co mér cio, pro pri e da des e vi das de
nu me ro sís si mos es tran ge i ros e na ci o na is que a ha bi tam”.6 No
prin cí pio da luta as po tên ci as, ain da in cer tas so bre a sor te da re vo -
lu ção e o seu po der mi li tar e dis pon do de pou cas for ças na baía do 
Rio, pre fe ri am não se en vol ver no con fli to de modo al gum. Le va -
vam mes mo tão lon ge o es crú pu lo da não in ter ven ção que os seus
re pre sen tan tes se re cu sa ram a uma con fe rên cia, pe di da em nome
do Pre si den te da Re pú bli ca pelo mi nis tro das Re la ções Exte ri o -
res.7 Essa abs ten ção de no ta va,  até da par te dos re cu san tes, um re -
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mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, em 21 de mar ço, se gun do ins tru ções de Lor de Kim ber ley.
Ver adi an te no tex to o tre cho da nota de Au gus to de Cas ti lho, re la ti va à ini ci a ti va da Ingla ter ra.

4 De po is da pu bli ca ção des tes ar ti gos, Fe lis be lo Fre i re pre ten deu pro var que o con tra-al mi -
ran te Co e lho Neto ti nha ido a bor do dos na vi os es tran ge i ros sim ples men te para co mu n i -
car-lhes que a Esqua dra se in sur gi ra – no tí cia que eles ti nham sa bi do an tes dele e que não 
era jus ti fi ca do ir ele pes so al men te le var-lhes com ris co imi nen te de ser fe i to pri si o ne i ro.
O ob je to da co mis são Co e lho Neto é uni for me men te re fe ri do por co man dan tes es tran ge i ros 
a quem ele se di ri giu. Este é o tes te mu nho ita li a no:
“Mais tar de De Li be ro me te le gra fou que o Che fe do Esta do-Ma i or da Arma da fe de ral 
ti nha ido a bor do do Ba u san pe dir da par te do Go ver no apo io mo ral no caso de bom bar de -
a men to da ci da de.” Ofí cio do mi nis tro ita li a no Tu gi ni ao Mi nis té rio de Estran ge i ros em
Roma. Do cu men ti Di plo ma ti ci 1894, Bra si le Gu er ra Ci vi le.

5 Os na vi os de guer ra exis ten tes na baía do Rio, quan do re ben tou a re vo lu ção, eram: o cru za dor 
fran cês Arét hu se; o cru za dor in glês Si ri us, mais duas pe que nas ca nho ne i ras, o Ra cer e o Be a gle;
o cru za dor ita li a no Ba u san e a cor ve ta por tu gue sa Min de lo.

6 Nota ao Almi ran ta do, Cas ti lho, obra ci ta da, II, pág. 21: “Foi esta de cla ra ção que fi ze mos ao pró -
prio Sr. Che fe do Esta do-Ma i or-Ge ne ral da Arma da quan do, a 6 do mês pas sa do, veio a
esta for ta le za de po is mes mo de ter so li ci ta do pré via e ofi ci al men te a in ter ven ção dos na vi os
es tran ge i ros para im pe dir as hos ti li da des da Esqua dra re vol ta da.” Co mu ni ca ção do Cor -
po de Ma ri nhe i ros Na ci o na is em Vil le ga ig non em 8 de ou tu bro de 1893 ao co man dan te 
e ofi ci a is das for ta le zas de San ta Cruz, Laje e São João.

7 “O Sr. João Fi li pe Pe re i ra, en tão mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, cum priu pron ta men te a 
vos sa de ter mi na ção a esse res pe i to e em se gui da, ain da em vir tu de de or dem, con vi dou
para uma con fe rên cia con vos co aque les agen tes que aqui ti nham for ças na va is ou
pro xi ma men te as te ri am. Esse con vi te não foi ace i to.” Re la tó rio ci ta do, pág. 5.
“Os re pre sen tan tes das po tên ci as es tran ge i ras, con vo ca dos pelo Pre si den te da Re pú -
bli ca para uma con fe rên cia po lí ti ca no Pa lá cio Ita ma ra ti, re cu sa ram-se a anu ir a esse
con vi te, de cla ran do que aguar da ri am o sub se qüen te de sen vol vi men to dos acon te ci -
men tos e fi ca ram em Pe tró po lis.” Nota de Cas ti lho de 8 de se tem bro, Cas ti lho, obra ci -
ta da, II, pág. 31.



ce io ex ces si vo de fi ca rem to man do par te em uma dis sen são in -
tes ti na do Bra sil sem o que re rem. Eles te mi am pro va vel men te
que um pri me i ro pas so não au to ri za do pe los seus go ver nos os
en vol ves se na con ten da e re ce a vam a ex plo ra ção po lí ti ca que se 
po dia fa zer da con fe rên cia.

Du ran te todo o mês de se tem bro o go ver no do ma re chal 
Flo ri a no Pe i xo to fi cou sem a pro te ção po si ti va das For ças Na va is
es tran ge i ras e a lin gua gem da im pren sa de nun ci a va a mais pro fun da
in qui e ta ção so bre a ati tu de que elas as su mi ri am.

Em 8 de se tem bro teve lu gar a pri me i ra re u nião dos
co man dan tes es tran ge i ros a bor do do Arét hu se. “Fi cou as sen te
en tre nós”, es cre ve o co man dan te da Min de lo ao Con se lho do
Almi ran ta do, “que caso o al mi ran te Cus tó dio José de Melo pre -
ten des se bom bar de ar a ci da de do Rio de Ja ne i ro, nós lhe di ri gi -
ría mos uma nota co le ti va con vi dan do-o a de sis tir do seu in ten to;
e, caso ele in sis tis se, pe dir-lhe-ía mos um adi a men to para nos re u -
nir mos ou tra vez, e con si de rar mos o que me lhor nos con vi ria
fa zer. E acres cen ta va: “É mi nha opi nião, po rém, que o al mi ran te
re vol ta do não che ga rá a tão ex tra or di ná ria e bár ba ra re so lu ção.”8

A Re u nião aos Co man dan tes pro cu ra nes sa pri me i ra fase 
aca u te lar os in te res ses do co mér cio e da po pu la ção es tran ge i ra,
mas sem co a gir o che fe da re vol ta. Aqui es tão qua tro ca sos bem
dis tin tos des sa con fe rên cia:

1º  Co mu ni can do o con tra-al mi ran te Melo ao con tra-al mi -
ran te De Li bran que os na vi os de co mér cio es tran ge i ros que en tras sem 
na baía do Rio de Ja ne i ro não po de ri am aí de mo rar-se se não duas ho -
ras para to mar car vão e sob con di ção de não des car re gar, a Re u nião
res pon de em 10 de se tem bro por nota co le ti va: “A Re u nião con tes ta
ao se nhor con tra-al mi ran te Melo o di re i to de for mu lar se me lhan te
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8 Ibid, mes ma nota, pág. 33.



pro i bi ção”,9 mas o che fe bra si le i ro re pli ca por úl ti mo afir man do seu di -
re i to.10

2º Em 12 de se tem bro dá ele avi so aos co man dan tes
es tran ge i ros de que des de as 9 ho ras da ma nhã do dia se guin te
os na vi os de guer ra sob o seu co man do e a for ta le za de Vil le ga ig -
non co me ça ri am a bom bar de ar as for ta le zas de San ta Cruz,
Laje e São João, e eles li mi tam-se a ob ser var que os na vi os de
vela per ten cen tes ao co mér cio es tran ge i ro de vem ser re mo vi dos 
da li nha de fogo pe los re bo ca do res de que só a Es qua dra dis -
põe.11

3º Em 14 a Re u nião dos Co man dan tes re pre sen ta ao
con tra-al mi ran te re vol to so con tra os in con ve ni en tes e pre ju í zos
ca u sa dos ao co mér cio es tran ge i ro pela in cer te za do dia e hora em
que po dem ter lu gar no vas ope ra ções na baía, pe din do-lhes que
lhes dê avi so pré vio das ope ra ções que pro je tar e que mar que em
cada dia um pra zo su fi ci en te para os na vi os po de rem en trar na
baía ou sair com toda se gu ran ça;12 o con tra-al mi ran te res pon de
que lhes dará avi so de tudo, mas que lhe é im pos sí vel fi xar o pra zo 
pe di do, por que os ca nhões dos mor ros do Cas te lo e São Ben to
têm fe i to sem pro vo ca ção fogo so bre os na vi os da Es qua dra, e
acres cen ta:

“O con tra-al mi ran te Melo, dan do par te aos se nho res co man dan -
tes das For ças Na va is es tran ge i ras de um fato tão ir re gu lar e de su ma no como 
é a co lo ca ção de ca nhões no meio de uma po pu la ção pa cí fi ca para pra ti car
atos de guer ra ao al can ce dos ca nhões ini mi gos, apro ve i ta esta oca sião para
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9 Ibid ., II, pág. 45.
10 “Fi na le ment, en ce qui con cer ne le dro it et le pou vo ir qu’ont les for ces ré vo lu ti on na i res

d’empêcher l’éntrée dans cet te baie des na vi res de com mer ce na ti o na ux et étran gers, ou
bien de leur ac cor der un dé lai plus ou mo ins grand pour sta ti on ner dans cet te rade, c’est
une ques ti on dont la so lu ti on est ré glée par le Dro it Inter na ti o nal.” Nota de 1º de se tem -
bro do con tra-al mi ran te Cus tó dio de Melo à Re u nião dos Co man dan tes es tran ge i ros. Cas -
ti lho, obra ci ta da, II, pág. 52.

11 Ibid ., pág . 53.
12 Ibid ., pág . 57.



con vi dá-los a to mar as me di das que re pu ta rem con ve ni en tes para sal va guar -
dar a vida e os in te res ses co mer ci a is dos es tran ge i ros em ge ral, por que está
de ci di do a res pon der aos in sul tos dos ca nhões de ter ra com a ar ti lha ria de
bor do.”

À vis ta des sa co mu ni ca ção os co man dan tes es tran ge i -
ros re sol vem: 1º, pe dir aos agen tes di plo má ti cos de suas res -
pec ti vas na ções que em pre guem os seus es for ços jun to ao Go -
ver no bra si le i ro para se con clu ir o ar mis tí cio diá rio que é ab -
so lu ta men te ne ces sá rio aos na vi os mer can tes; 2º, ex por-lhes a
si tu a ção em que fi ca ri am os na vi os de guer ra e mer can tes es -
tran ge i ros em caso de bom bar de io, e, em 16 de se tem bro, di ri -
gem a se guin te nota co le ti va ao con tra-al mi ran te Cus tó dio de
Melo:

“Os co man dan tes das For ças Na va is in gle sas, ita li a nas, por tu gue sas e 
fran ce sas es ta ci o na das na baía do Rio de Ja ne i ro, re u ni ram-se hoje, 16 de se -
tem bro de 1893, a bor do do cru za dor fran cês Aré tu se.

“Eles têm a hon ra de in for mar ao Sr. con tra-al mi ran te Melo que,
ba se an do-se na de cla ra ção con ti da em sua nota de 15 de se tem bro do 1893,
de que não ati ra rá so bre a ci da de do Rio de Ja ne i ro, se esta se abs ti ver de
toda hos ti li da de con tra as for ças do seu co man do, pe di ram aos Srs. mi nis tros 
da Ingla ter ra, Itá lia, Por tu gal e Fran ça que ti ves sem a bon da de, em nome dos 
in te res ses su pe ri o res da hu ma ni da de tão-so men te a de re pre sen tar ao go ver -
no do Sr. ma re chal Flo ri a no Pe i xo to as con se qüên ci as fa ta is que pode tra zer
para a ci da de o fogo das pe ças que ele fez co lo car nela des de a aber tu ra das
hos ti li da des:

“Os Srs. mi nis tros pre ci ta dos aca bam de in for mar à Re u nião
dos Co man dan tes das For ças es tran ge i ras que ob ti ve ram em nome dos
mes mos prin cí pi os de hu ma ni da de do sr. mi nis tro das Re la ções Exte ri o -
res, João Fi li pe Pe re i ra, fa lan do em nome do Sr. Ma re chal Pe i xo to: que as
pe ças co lo ca das na ci da de do Rio de Ja ne i ro não abri rão fogo so bre as
for ças co lo ca das sob o co man do do Sr. con tra-al mi ran te Melo sem que
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es tas pra ti quem al gum ato de hos ti li da de para com a dita ci da de do Rio de 
Ja ne i ro.

“Le van do esta de cla ra ção ao co nhe ci men to do Sr. co man dan -
te-em-che fe das For ças in sur gen tes, os co man dan tes das For ças Na va is aba i -
xo as si na dos ma ni fes tam ao Sr. con tra-al mi ran te Melo a sua fir me es pe ran ça
do que ele se abs te rá a res pe i to da ci da de do Rio de Ja ne i ro de toda ope ra ção 
que pu des se ser con si de ra da um ato de hos ti li da de con tra ela. – (as si na dos) –
O co man dan te da Min de lo, Au gus to de Cas ti lho, ca pi tão-de-fra ga ta – O co -
man dan te do Ba u san e For ças Na va is ita li a nas, Alber to de Li be ro, ca pi -
tão-de-mar-e-guer ra – O co man dan te do Si ri us e For ças Na va is bri tâ ni cas, W. 
M. Lang, ca pi tão-de-mar-e-guer ra – O con tra-al mi ran te co man dan te-em-che -
fe da di vi são do Atlân ti co, Abel de Li bran.”

4º  Em 23 de se tem bro os mes mos co man dan tes es tran -
ge i ros, e mais o co man dan te das For ças Na va is ale mãs, Hof me yer,
di zi am, em res pos ta a uma nota em que o con tra-al mi ran te Melo
lhes co mu ni ca va que fa ria fun de ar os na vi os de co mér cio es tran ge i ro
en tre a ilha das Enxa das e o fun do da baía, por ser im pos sí vel a
vi si ta des ses na vi os ao an co ra dou ro usu al:13

“1º Que ele não é be li ge ran te e, por tan to, não tem ne nhum dos
di re i tos li ga dos a esse ca rá ter;

“2º Que os na vi os de co mér cio es tran ge i ros en tran do no por to do
Rio de Ja ne i ro go zam de toda a li ber da de do tem po de paz e não po dem, por
con se qüên cia, so frer nem es tor vo nem vi si ta de es pé cie al gu ma da par te do Sr.
con tra-al mi ran te Melo.”

O al mi ran te Cus tó dio de Melo ao re ce ber essa nota res pon -
de que o seu di re i to de apre en são, nas lan chas que as trans por tas sem
à al fân de ga, de  ar mas e mu ni ções, era “uma ques tão de fato”:
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13 O pen sa men to do al mi ran te Melo não era exer cer o di re i to de vi si ta a bor do, mas ve ri fi car
se ha via na car ga, de sem bar ca da nas lan chas, ar mas ou mu ni ções para o Go ver no. Isto é o
que foi de cla ra do ao co man dan te Cas ti lho pelo ofi ci al que lhe en tre gou a nota, e o que se
vê do tex to por tu guês que lhe foi en vi a do: “vis to como a fis ca li za ção des ses na vi os se ria
im pos sí vel no an co ra dou ro usu al sob os ca nhões do Go ver no”. Nota de Cas ti lho ao Almi -
ran ta do em 27 de se tem bro.



“Ora, o fato é que a baía do Rio de Ja ne i ro está hoje em po der dos
na vi os co man da dos pelo con tra-al mi ran te Melo, de tal modo que o go ver no
do ma re chal Pe i xo to não pode exer cer nela ne nhum di re i to de so be ra nia.

“Nes sas con di ções, o por to do Rio de Ja ne i ro, achan do-se em es ta -
do de guer ra (ci vil ou es tran ge i ra, pou co im por ta) não pode exis tir nele toda a
li ber da de do tem po de paz, e os na vi os que se qui se rem de mo rar nes se por to
se rão obri ga dos a so frer os em ba ra ços im pos tos pe las ope ra ções de guer ra; de
ou tro modo es sas ope ra ções fi ca rão su bor di na das à boa von ta de dos co man -
dan tes des ses na vi os, o que é inad mis sí vel, mes mo quan do, para cri ar di fi cul da -
des aos re vo lu ci o ná ri os, o go ver no do ma re chal Pe i xo to ti ves se per mi ti do às
em bar ca ções na ci o na is usar do pa vi lhão es tran ge i ro.

“O de ver do con tra-al mi ran te Melo em um por to de sua na ci o na -
li da de, do qual é se nhor, é con ti nu ar a res pe i tar os di re i tos de vida e de pro -
pri e da de dos es tran ge i ros, do mes mo modo que tem o di re i to de es pe rar de -
les cum pri men to o mais ab so lu to de uma ne u tra li da de per fe i ta.”14

“Para não nos em bre nhar mos em uma po lê mi ca em ba ra -
ço sa e es té ril”, diz o co man dan te da Min de lo, “re u ni mo-nos em
con fe rên cia e en ten de mos não de ver re pli car à nota do con tra-al -
mi ran te Melo, fi can do con tu do por nes sa par te de vi gi ar aten ta -
men te o que se pas sas se, e im pe dir por qual quer for ma todo ato
que jul gás se mos aten ta tó rio do nos so di re i to.”15

Para o fim de se tem bro, po rém, essa dis po si ção da
Esqua dra es tran ge i ra de via mo di fi car-se sen si vel men te.

Em 29 o se cre tá rio do al mi ran te Melo vai avi sar ver -
bal men te o al mi ran te fran cês de que no dia se guin te San ta Cruz 
se ria bom bar de a da, acres cen tan do que se os ca nhões de ter ra
ati ras sem so bre a es qua dra, em de fe sa das for ta le zas da bar ra, o
bom bar de a men to do Rio de Ja ne i ro se ria ine vi tá vel. À vis ta dis -
so re ú nem-se os co man dan tes e “ali foi lar ga men te de ba ti do o
as sun to gra vís si mo do pos sí vel bom bar de a men to da ci da de”,
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14 Nota de 23 de se tem bro, pág. 83.
15 Nota ao Con se lho do Almi ran ta do, em 27 de se tem bro.



diz ao Almi ran ta do o co man dan te da Min de lo, “sem que pu dés -
se mos ado tar um pro ce di men to enér gi co im pe di ti vo por fal ta
de ins tru ções es pe ci a is”. Re sol vem, en tre tan to, de co mum acor do,
que, no caso de se dar al gum pâ ni co em ter ra, de que re sul tas se
a anar quia, sa que e mor ti cí nio, 16 for ças es tran ge i ras, cal cu la das
em se te cen tos e cin qüen ta ho mens com tre ze bo cas-de-fogo, for -
man do uma bri ga da sob o co man do de  Au gus to de Cas ti lho,
ocu pa ri am um lu gar jun to à li nha do cais onde pro por ci o nas -
sem asi lo aos fu gi ti vos das suas na ções.17 O mi nis tro da
Grã-Bre ta nha e o en car re ga do de ne gó ci os da Fran ça fi ze ram
mes mo afi xar à por ta dos seus con su la dos avi so aos seus na ci o -
na is que, em caso de anar quia e sa que io, cor res sem ao lar go do
Paço onde se ri am pro te gi dos pe las For ças uni das da Es qua dra
es tran ge i ra.

À dú vi da em que es ta vam os co man dan tes ia, po rém,
ces sar de todo. “Em 30 [de se tem bro]”, es cre ve o ca pi tão-de-fra -
ga ta Au gus to de Cas ti lho, “re ce bia o mi nis tro da Ingla ter ra uma
co mu ni ca ção te le grá fi ca do seu mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i -
ros, Lor de Ro se bery, di zen do ter re co men da do aos re pre sen tan tes
da Ingla ter ra jun to dos Go ver nos de Lis boa, Pa ris, Roma, Ber lim,
Haia e Was hing ton, para que re co men das sem a cada um des ses
Go ver nos que man das sem sem de mo ra aos co man dan tes das suas
For ças Na va is es ta ci o na das nes ta baía or dem para se opo rem por
to dos os mo dos, de mú tuo acor do e che gan do mes mo ao em pre go
da for ça, ao bom bar de a men to da ci da de do Rio de Ja ne i ro.”18 “Em 
1º do cor ren te [ou tu bro], con ti nua a nota do co man dan te Cas ti lho, 
os mi nis tros da Fran ça, da Itá lia e dos Esta dos Uni dos ha vi am
re ce bi do as ne ces sá ri as ins tru ções dos seus go ver nos que nos
eram co mu ni ca das, e como o nos so mi nis tro, na fal ta de ins tru -
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16 Ibid ., pág . 112.
17 Nota de 3 de ou tu bro.
18 A cons ciên cia que o Fo re ign Offi ce tem do ser vi ço pres ta do ao Go ver no bra si le i ro é tal que ele 

não he si ta rá em ape lar para a gra ti dão des te quan do se tra tar do in ci den te por tu guês.  Ver
na pág.  217.



ções es pe ci a is, tem or dem para se guir os mo vi men tos das ou tras
po tên ci as, to dos os re pre sen tan tes es tran ge i ros que aqui têm na vi os
de guer ra, com ex ce ção ape nas da Ale ma nha, nos co mu ni ca ram a
ne ces sá ria ins pi ra ção nes se sen ti do enér gi co.”

“Em 2 de ou tu bro de ma nhã, era com efe i to man da da
en tre gar ao al mi ran te Cus tó dio de Melo uma nota as si na da pelo al -
mi ran te fran cês, pe los co man dan tes su pe ri o res in glês, ita li a no,
ame ri ca no e por mim, na qual o con vi dá va mos a não mais bom -
bar de ar a ci da de do Rio de Ja ne i ro, sob pena de nós ter mos de nos 
opor a esse mo vi men to pela for ça.”19

Só a Ale ma nha, so li ci ta da pela Ingla ter ra, ne gou-se a
acom pa nhar as ou tras po tên ci as na in ter ven ção arma da para
im pe dir o bom bar de a men to.20 “A Ale ma nha”, diz Cas ti lho, “pa -
re ce ter-se afas ta do um pou co do con cer to com as ou tras po -
tên ci as, e sei par ti cu lar men te que as ins tru ções que tem o seu
re pre sen tan te são ape nas para dar pro te ção aos seus na ci o na is.” 
A in ter ven ção arma da po dia com efe i to en vol ver as na ções es -
tran ge i ras nas mais sé ri as com pli ca ções, e o que ad mi ra não é
Por tu gal ter dado de po is asi lo aos re vol to sos, é ter-se ele ar ris -
ca do a to mar par te so men te com uma pe que na cor ve ta, a  Min -
de lo, na in ter ven ção ar ma da das gran des po tên ci as. O de sem bar -
que no lar go do Paço da bri ga da in ter na ci o nal co man da da por
Au gus to de Cas ti lho, ou uma co li são en tre a Min de lo e al gum
dos na vi os da Esqua dra re vol ta da, se ria uma rup tu ra como nun -
ca se deu igual en tre as duas na ci o na li da des. Por tu gal ti nha in -
com pa ra vel men te mais mo ti vo que a Ale ma nha para abs ter-se
de to mar par te no con fli to, tan to mais quan to a sua pre sen ça só 
o po dia com pli car, e que o pe que no con tin gen te da sua em bar -
ca ção se ria ne u tra li za do pela ati tu de da sua gran de co lô nia no
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19 Nota de 3 de ou tu bro de 1893.
20 Foi-me com pe ten te men te re fe ri do que o en car re ga do de ne gó ci os da Ale ma nha, o

Con de Lux bourg, dis se ra na con fe rên cia não se po der opor a um bom bar de io em
nome “so men te dos prin cí pi os su pe ri o res da hu ma ni da de” sem ale gar um in te res se
ale mão su fi ci en te.



Bra sil. O con se lhe i ro Hint ze Ri be i ro foi quem viu lu ci da men te
a ques tão. 21 Para sal va guar da dos gran des in te res ses que Por tu gal
tem en tre nós, a me lhor po lí ti ca é di fe ren çar o Go ver no por tu guês 
o me nos pos sí vel en tre os seus na ci o na is e os bra si le i ros, de i xá-los
cor rer a mes ma sor te que es tes, boa ou má. Por tu gal não to mou,
en tre tan to, a re so lu ção de pro ce der de acor do com a Ale ma nha;
pre fe riu ce der à Ingla ter ra.

Esta va as sim efe tu a da com a in ti ma ção de 1º de ou tu bro
ao al mi ran te bra si le i ro22 a in ter ven ção es tran ge i ra, so li ci ta da ofi ci -
al men te a bor do dos na vi os des de o pri me i ro si nal da re vol ta, su -
ge ri da ao Cor po Di plo má ti co com o con vi te para a con fe rên cia
no Ita ma ra ti,  ad vo ga da  no Con gres so,23 apla u di da, re cla ma da pela
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21  “Man te nho ins tru ções da das V. Ex ª para pro ce der de acor do re pre sen tan tes ou tras po tên ci as.
Devo, po rém, ad ver tir, como já de cla rei ao mi nis tro de Fran ça e mi nis tro de Ingla ter ra,  que
so bre o as sun to me pro cu ra ram para ofe re cer seus ofí ci os da par te de seus Go ver nos, que, na
mi nha opi nião, de ve ri am as na ções es tran ge i ras li mi tar-se a pro te ger a vida e a pro pri e da de se
seus sú di tos, re cla man do opor tu na men te qua is quer in de ni za ções de vi das a in te res ses, mas sem
in ter vir di re ta men te e pela for ça na con ten da en tre Flo ri a no e Cus tó dio, como ques tão que é
de po lí ti ca in te ri or do Bra sil. – (as si na do) Hint ze Ri be i ro”. (Te le gra ma de 6 de ou tu bro, Cas ti -
lho, obra ci ta da, I, pág. 94). Alves de Sá  cri ti ca vi va men te este te le gra ma. Era, en tre tan to, a mes -
ma or dem dada ao co man dan te ale mão, e a ati tu de que, tudo con si de ra do, pa re cia mais pru -
den te. Hint ze Ri be i ro, en tre tan to, re ce ou que a sua abs ten ção fos se mal jul ga da pelo país.

22 “Les com man dants dos For ces Na va les an gla i ses, ita li en nes, amé ri ca i nes, por tu ga i ses
et fran ça i ses, réu nis au jourd’hui, 1º oc to bre 1893, à bord de l’Aréthuse: Con si dé rant,
que dans la jour née d’hier l’aide de camp de mon si e ur le con tre-ami ral de Melo char gé
de pré ve nir l’amiral de Li bran que les for ces in sur gées al la i ent bom bar der dans la jour -
née le fort de San ta Cruz, a la is sé en tre vo ir que des me su res plus gra ves pour ra i ent être 
pri ses con tre la vil le de Rio de Ja ne i ro; ont l’honneur d’informer  mon si e ur le con -
tre-ami ral de Melo qu’ils s’opposeront par la for ce, s’il est né ces sa i re, à tou tes ses  en -
tre pri ses con tre la vil le de Rio de Ja ne i ro, Au gus to de Cas ti lho, Alber to de Li be ro, Pic -
king, W. Lang, A. de Li bran. Cas ti lho, obra ci ta da, II, pág.124.

23 O De pu ta do Nilo Pe ça nha apre sen tou em se tem bro um pro je to de cla ran do pi ra tas os na -
vi os re vol to sos e no País jus ti fi cou o seu al vi tre, lem bran do o efe i to pro du zi do pelo de cre -
to es pa nhol de 1873. Evi den te men te es pe ra va que o mes mo se pas sa ria na baía do Rio.
“Pou cos dias de po is a Esqua dra es tran ge i ra cap tu ra va os na vi os re vol to sos, evi tan do o
bom bar de io de Má la ga e ou tras ci da des, re ce bia a in de ni za ção de um mi lhão de pe se t as, e
res ti tu ía à Espa nha a par te da Esqua dra re bel de. E tudo isto se pas sou sem hu mi lha ção
para a au to ri da de da que le país e sem en fra que ci men to de sua so be ra nia em face dos ou tros 
po vos do mun do.” Que o apre sa men to dos na vi os re vol to sos pela Esqua dra es tran ge i ra
se ria apla u di do pela im pren sa go ver nis ta  é fato in con tes tá vel, à vis ta do apo io que ela deu
ao pro je to Nilo Pe ça nha e do en tu si as mo que lhe ca u sou a ação do al mi ran te Be nham pre -
pa ran do-se para me ter a pi que di an te da ci da de os na vi os do al mi ran te Sal da nha da Ga ma.



im pren sa go ver nis ta como a so lu ção im pe ri o sa,24 e ace i ta no si lên cio
do Ter ror qua se sem pro tes to.25
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24 Sob o tí tu lo So lu ção Impe ri o sa, o Tem po de 28 de se tem bro de 1893 re cla ma a in ter ven ção da Es -
qua dra es tran ge i ra. “Nes tas cir cuns tân ci as a in ter ven ção di plo má ti ca im põe-se so be ra na men te.
O di re i to de uma na ci o na li da de, tão de fren te fe ri do por ca u sas anor ma is e ana crô ni cas, não
pode fi car por mu i to tem po sob a pres são de tais ca u sas, sem que so fra tam bém o di re i to de
ou tras na ci o na li da des, in ti ma men te li ga das pela co mu nhão de ele va dos in te res ses de ci vi li za ção
e pro gres so”... O País tam bém apla u de a in ter ven ção: “Con clu í mos acen tu an do a ale gria que
esse fato ca u sa ra a quan tos dele ti ve ram ime di a to co nhe ci men to.” Edi to ri al de 6 de ou tu bro.

25 A úni ca ma ni fes ta ção em con trá rio é de Mi guel Vi e i ra Fer re i ra, cu jas pa la vras eram sem pre to -
ma das como as de Cas san dra. “Re cor rer à in ter ven ção arma da es tran ge i ra, pedi-la como me di -
da sal va do ra, é mu i to, mu i to e mu i to tris te.” Pro tes to no País de 7 de ou tu bro. Os re pre sen tan -
tes das na ções sul-ame ri ca nas, des con fi a dos sem pre em ques tão es tran ge i ra, la vram uma ata de -
cla ran do não ter to ma do par te em de li be ra ção al gu ma di plo má ti ca.
Ou tro pro tes to con tra a in ter ven ção, este em uma re par ti ção do Esta do, que só re cen te men -
te foi tor na do pú bli co, par tiu de Car va lho Ara gão, che fe de se ção na Alfân de ga, e que por
ca u sa dele foi ime di a ta men te apo sen ta do. O in ci den te cons ta da in de pen den te in for ma ção
(Jor nal do Co mér cio de 18 de se tem bro de 1895) que ele pres tou a pe di do do ins pe tor, que fora
logo in ter pe la do no Ita ma ra ti a res pe i to do pro nun ci a men to do seu su bor di na do.
Du ran te o es ta do de sí tio fo ram sus pen sas ou amor da ça das qua se to das as fo lhas da ca pi tal. A
im pren sa go ver nis ta fi cou só em cam po. Essa im pren sa, ex clu í das pe que nas fo lhas, era com -
pos ta d’O País, do Tem po e do Diá rio de No tí ci as. Este úl ti mo, pou co lido, não exer cia in fluên cia
al gu ma. Alguns dos seus nú me ros são, en tre tan to, pre ci osos es pé ci mes da li te ra tu ra re vo lu ci o -
ná ria da épo ca. Em um de les (10 de ou tu bro), C. Ba ra ta fala “dos fes tins prin ci pes cos de Ver sa lhes
com que a mo nar quia de ca í da do Bra sil fes te ja em ga las a re vol ta da Arma da”; em ou tro, Lo pes Tro vão
tem esta re mi nis cên cia de 1793 di ri gin do-se ao al mi ran te Sal da nha: Vós vos cha ma is Luís Fi li pe, e
Ma ria Anto ni e ta se cha ma uma se nho ra de vos sa pre cla ra fa mí lia... Tam bém Ma ria Anto ni e ta se cha ma va
uma ra i nha in fe liz de cujo colo de cis ne não se mer ci ou o aço tem pe ra do da gui lho ti na (17 de de zem bro). O
Tem po, de ma i or cir cu la ção, es cri to em es ti lo Fou qui er-Tin vil le e Pére Du chê ne, re pre sen ta o
ele men to for ce e né da si tu a ção. 
Tomo ao aca so o nú me ro de 30 de se tem bro. O pri me i ro edi to ri al, Opi nião Insus pe i ta, é um
ape lo im pa ci en te à in ter ven ção do Cor po Di plo má ti co e da Es qua dra es tran ge i ra. O se gun do 
edi to ri al, A Nova Ma ri nha, é es cri to nes te gê ne ro.

“Os que lá es tão a bor do são os mes mos ho mens do de bo che fi nan ce i ro de 1890... Fe liz -
men te, po rém, a gran de ma i o ria da nos sa Es qua dra não se de i xou le var a re bo que por um 
gru po de am bi ci o sos, bas tan te para pre en cher um mu seu de an tro po lo gia cri mi nal: des de
os la drões até os bê ba dos e es tu pra do res de don ze las, o pes so al da re vol ta tem de tudo !...
Isto diz tudo. Os ofi ci a is da ma ri nha ver da de i ra men te bra si le i ra nada têm que ver com os 
ga lo a dos da es qua dra pi ra ta, os fu tu ros al mi ran tes do cor sa ri a do na ci o nal.”

No meio des sas vo zes rou cas e es tri den tes dis tin gue-se uma nota de tim bre in te lec tu al, a
de Edu ar do Sa la mon de, o bri lhan te re da tor-che fe d’O País  nes te pe río do crí ti co de nos sa his tó ria,
como o pro cla mou de po is, na  pró pria fo lha, Qu in ti no Bo ca i ú va. A fra se de ins pi ra ção
fran ce sa mo der na, mas de cons tru ção e en to na ção por tu gue sa; um abun dan te vo ca bu lá -
rio novo; a ad je ti va ção psi co ló gi ca, ca rac te ri za da mes mo pela pa la vra psi co ló gi ca, que re pe -
ti da men te lhe vem à pena como sua pa la vra  es pe ci al (Lom bro so): “faro psi co ló gi co, essa re vol ta
que nos fla ge lou psi co lo gi ca men te”; a idéia de fun dir o tem pe ra men to e a na tu ra li da de de Ca -
mi lo Cas te lo Bran co com a aná li se e a nu an ce de Bour get; um ta len to que imi ta e su pre a 



28 Jo a quim Na bu co

es pe ci a li da de em toda or dem de ques tões; a ex po si ção me tó di ca e lú ci da dos as sun t os e
uma gra da ção cer ta dos efe i tos da vam aos pan fle tos diá ri os do re da tor d’O País gran de re -
per cus são no es pí ri to da mo ci da de re pu bli ca na. Não ha via nes sas pe ças, im pe cá ve is do
pon to de vis ta do re tó ri co e do aca dê mi co, sin ce ri da de de pa i xão; o que ar ras ta va ne las era
a abun dân cia de cul tu ra. O es cri tor sa cri fi ca ao pa la dar da mul ti dão e ser ve-lhes os pra tos
sem se dar ao tra ba lho, como di ria Re nan,  d’éliminer les éplu chu res.  (Os tre chos do Dies irae e 
ou tros ci ta dos nes te li vro bas tam para dar a co nhe cer o es ti lo dos gran des dias ado ta dos
por Edu ar do Sa la mon de.) Du ran te os seis me ses da re vol ta será ele o evan ge lis ta da di ta -
du ra, o dou tri na dor do pa tri o tis mo. Tudo mais se eclip sa di an te da fa ci li da de de com po si -
ção, da ri que za de re per tó rio, da va ri e da de de téc ni ca des se crí ti co cos mo po li ta,  cujo
leit-mo tiv  jor na lís ti co é, en tre tan to, o cos mo po li tis mo do Rio de Ja ne i ro como in ca pa ci da de 
para ex pres sar a alma na ci o nal. Não há le i tor, por me nos pers pi caz, que não veja trans pa -
ren te men te que o Ca mil le Des mou lins do 93 bra si le i ro é um es pí ri to cep ti ca men te in di fe -
ren te a for mas de go ver n o e des de nho so dos orá cu l os po lí ti cos a que o seu ofí cio de jor na -
lis ta o con de na; um vir tu o se, um dé ra ci né  (Bour get), que, as sim como com põe mar chas tri -
un fa is re pu bli ca nas, exe cu ta ria bri lhan tes rê ve ri es so bre um tema re li gi o so ou uma fra se mo -
nár qui ca; um po e ta, que qui se ra es cre ver um Ado na is à mor te de Sal da nha da Gama com os 
seus ma ri nhe i ros fiéis, de pre fe rên cia às sá ti ras e epi gra mas com que o seu jor nal o per se -
guiu e que fi ca rão sen do um

no te less blot on a re mem be red name.
Carl Schurz, ale mão de nas ci men to e de for ma ção, foi em uma épo ca para o me lhor da
cul tu ra nor te-ame ri ca na o seu lí der em po lí ti ca. Não há que opor ne nhum pre con ce i to ex -
clu si vis ta ao as cen den te que exer ceu Edu ar do Sa la mon de  na fase de ma i or agi ta ção e
mo vi men to da nos sa épo ca. É um fato, en tre tan to, mu i to sig ni fi ca ti vo que a ex pres são
mais no tá vel, mais cons tan te e mais in tran si gen te do flo ri a nis mo fos se a de um li te ra to de
es tru tu ra vi si vel men te por tu gue sa e to da via ini mi go de cla ra do da in fluên cia es tran ge i ra no
Bra sil; de um cos mo po li ta, pre o cu pa do em res sus ci tar o pre con ce i to de raça. Expres são
viva ele mes mo do cos mo po li tis mo, con se guiu o re da dor d’O País pas sar a sua pre o cu pa -
ção ao pró prio ma re chal Flo ri a no:

“A prin cí pio, re ce ei que o cos mo po li tis mo, dis sol vi do na den si da de da alma na ci o nal,
lhe hou ves se en fra que ci do a co e são e as vir tu des cí vi cas” (Men sa gem de 7 de maio de
1894).
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O acor do de 5 de ou tu bro

AO MESMO tem po que re sol vi am in ti mar ao al -
mi ran te Melo que não ata cas se a ci da de, “nes sa mes ma oca sião”,1

os co man dan tes es tran ge i ros di ri gi am aos seus res pec ti vos agen tes
di plo má ti cos a se guin te nota, por eles as si na da:

“Pe di mos para di zer ao Sr. Ma re chal que a Es qua dra es tran ge i ra
está au to ri za da a opor-se pela for ça a toda ten ta ti va do Sr. con tra-al mi ran te
Melo di ri gi da con tra a ci da de, e isto não por de se jo de se imis cu ir nos ne gó -
ci os do Bra sil, mas por ca u sa dos in te res ses su pe ri o res da hu ma ni da de re la -
ti va men te a uma po pu la ção sem de fe sa, da qual tão gran de par te é com pos -
ta de es tran ge i ros, cuja se gu ri da de a Esqua dra tem o di re i to de ga ran tir; pe -
di mos como con se qüên cia ao Sr. Ma re chal que i ra ti rar ao Sr. con tra-al mi -
ran te Melo todo pre tex to de hos ti li da de con tra a ci da de, re ti ran do as ba te ri as 
que o Ma re chal fez co lo car nela e que a es qua dra jul ga inú te is para a sua de -
fe sa.

1 Cas ti lho, nota de 3 de ou tu bro.



“Te mos a hon ra de in for mar ao Sr. Ma re chal que para co brir a res -
pon sa bi li da de dos nos sos go ver nos e a nos sa pe ran te eles pu bli ca re mos a sua

res pos ta, se ele não jul gar de ver aqui es cer ao nos so pe di do.

“Vol tan do-nos para o lado do Sr. con tra-al mi ran te Melo, nós lhe di -
re mos que, achan do-se a ci da de des pro vi da de qual quer meio de exer cer hos ti -
li da des con tra ele, es ta mos au to ri za dos a opor-nos pela for ça a toda ten ta ti va
de sua par te so bre a ci da de.

“A bor do do Arét hu se, 1º de ou tu bro de 1893.”

Como se vê, a Re u nião dos Co man dan tes sen tia que não
po dia sus ten tar a in ti ma ção que ia ser fe i ta ao al mi ran te Melo se o
ma re chal Flo ri a no Pe i xo to não fi zes se re ti rar as ba te ri as que ti nha
fe i to mon tar na ci da de e que, à vis ta da in ter ven ção, “a Es qua dra
es tran ge i ra jul ga va inú te is para sua de fe sa”. Por isso, no caso de
não ser aten di da a re pre sen ta ção, os co man dan tes es tran ge i ros jul -
ga vam-se na obri ga ção de fa zer pu bli car a res pos ta do Ma re chal
para sal var a res pon sa bi li da de dos seus go ver nos e a sua pró pria
pe ran te eles. Para jus ti fi ca rem a in ti ma ção, pre ci sa vam po der di zer
ao al mi ran te Cus tó dio de Melo “que a ci da de es ta va des pro vi da de 
qual quer meio de exer cer hos ti li da des con tra ele”. Des sa co mu ni -
ca ção aos agen tes di plo má ti cos in fe re-se que a in ti ma ção ao al mi -
ran te Melo só se ria fe i ta de po is de re ce bi da a res pos ta do ma re chal 
Flo ri a no.

As duas co mu ni ca ções, po rém, fo ram en tre gues si mul -
ta ne a men te, tal vez por não que re rem os co man dan tes per der
mais tem po. Essa pre ci pi ta ção de i xou-os um mo men to apre en si -
vos. Se não con se guis sem do ma re chal Flo ri a no o de sar ma men to 
da ci da de!2
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2 “A nos sa ame a ça de in ter vir pelo em pre go da for ça na hi pó te se de agre dir ele [Melo] a
ci d a de po dia con du zir-nos a uma ex tre mi da de gra vís si ma, e isto mos tra va que tí nha mos
tal vez sido um pou co pre ci pi ta dos em a fa zer, an tes pelo me nos que ti vés se mos con se gui do
do go ver no do ma re chal Pre si den te a pro mes sa for mal e sé ria da pron ta re ti ra da das ba te ri a s. 
Apre en si vos com esta enor me res pon sa bi li da de que so bre nós es ta va pe san do...” Cas ti lho,
Nota de 10 de ou tu bro ao Con se lho do Almi ran ta do.



A apre en são ain da mais na tu ral se tor na va de po is da res -
pos ta que, em 2 de ou tu bro, o con tra-al mi ran te Melo deu à in ti ma ção 
da Esqua dra es tran ge i ra, res pos ta que o co man dan te por tu guês
com ra zão qua li fi ca de al ti va.3 Com efe i to, ele es ta be le cia para não
ata car a ci da de pre ci sa men te a mes ma con di ção que os co man dan tes 
es tran ge i ros exi gi am do Go ver no Fe de ral.

Eis o tex to des sa res pos ta do al mi ran te Melo, que,
como to dos os ou tros do cu men tos de ca rá ter in ter na ci o nal ema -
na dos dele, é de uma re da ção ir re pre en sí vel:

“Co man do das For ças Na va is in sur gen tes da Re pú bli ca dos Esta -
dos Uni dos do Bra sil, bor do do Aqui da bã, de 2 ou tu bro de 1893.

“O con tra-al mi ran te Melo aca ba de re ce ber dos Srs. co man dan tes das
For ças Na va is in gle sas, ita li a nas, ame ri ca nas, por tu gue sas e fran ce sas, es ta ci o na das
nes te por to, uma nota di zen do-lhe que o seu aju dan te de cam po, por oca sião de
pre ve nir o Sr. con tra-al mi ran te de Li bran que as For ças in sur gen tes iam bom bar -
de ar a for ta le za de San ta Cruz, de i xou en tre ver que me di das mais gra ves po de ri am ser 
to ma das con tra a ci da de do Rio de Ja ne i ro, e que em con se qüên cia eles o in for mam
que se opo rão pela for ça, se for ne ces sá rio, a to das as suas ten ta ti vas con tra a ci -
da de do Rio de Ja ne i ro.

“Se o pen sa men to dos Srs. sig na tá ri os des ta nota é pro te ger a vida e os 
in te res ses dos ha bi tan tes da ci da de Rio de Ja ne i ro, o con tra-al mi ran te Melo tem a
hon ra de re cor dar-lhes que a nor ma por ele até hoje se gui da é uma pro va ir re cu sá -
vel de que ele teve sem pre o ma i or cu i da do de pou par tan to quan to pos sí vel a
vida dos ha bi tan tes e de pre ju di car o me nos pos sí vel os seus in te res ses co mer ci a is.

“Entre tan to des de que o go ver no do ma re chal Flo ri a no Pe i xo to
trans for mou a ci da de do Rio de Ja ne i ro em pra ça de guer ra, como o pro vam en -
tre ou tros fa tos a no me a ção de um co man dan te mi li tar, a or dem es cri ta de fu zi -
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3 Cas ti lho, obra ci ta da, II, pág. 109 – E na nota se guin te: “Como se de pre en de do que fi cou
dito na mi nha nota nº 84, de 3 do cor ren te, a nota de 2 do cor ren te do al mi ran te Cus tó dio
de Melo, pos to que es cri ta em ter mos con ve ni en tes e cor re tos, era per fe i ta men te fir me e
de ci di da e mos tra va a ina ba lá vel re so lu ção em que ele es ta va de afron tar qua is quer con se -
qüên ci as, caso as ba te ri as do Rio de Ja ne i ro pre ten des sem hos ti li zá-lo. Nota de 10 de ou tu -
bro. Ibid ., II, pág. 13.



lar os ci da dãos que co me te rem cer tos de li tos, e so bre tu do a cons tru ção de ba te -
ri as de ar ti lha ria nos mon tes que do mi nam a baía, os Srs. sig na tá ri os da nota em
ques tão não te rão di fi cul da de em com pre en der que o con tra-al mi ran te Melo está 
no seu ple no di re i to não só de res pon der ao ata que e ao bom bar de a men to des -
sas ba te ri as, como de one rar um de sem bar que na ci da de e que a cons ciên cia
des se di re i to deve ser tal que ele não pode ter o me nor re ce io quan to às con se -
qüên ci as que  da sua ati tu de pos sam re sul tar. – Cus tó dio José de Melo.”

Os co man dan tes das For ças es tran ge i ras com pre en de ram
que a sua mis são em nos sa baía não po dia ser a de pren der a Esqua -
dra re vol ta da en quan to os ca nhões de ter ra, li vres ao qual quer pe ri -
go, ati ras sem so bre ela, e que os mes mos in te res ses su pe ri o res da hu ma -
ni da de, em nome dos qua is eles in ter vi nham para sal var o Rio de Ja -
ne i ro, lhes im pu nham o de ver as evi tar o fogo de ter ra con tra a
Esqua dra. Eles não po di am in ti mar o ma re chal Flo ri a no Pe i xo to a
não ati rar so bre os na vi os re vol to sos, como de fato in ti ma ram a es -
tes a não ati rar so bre a ci da de, mas po di am, no caso de o ma re chal
Flo ri a no re ser var toda a sua li ber da de de ação, re ti rar a in ti ma ção
fe i ta ao al mi ran te Cus tó dio de Melo e de i xar a ci da de en tre gue a sua 
sor te. Por isso era para eles da ma i or im por tân cia a re so lu ção do
Ita ma ra ti.

No dia 2 os re pre sen tan tes es tran ge i ros co mu ni ca vam
ao mi nis tro das Re la ções Exte ri o res a in ti ma ção fe i ta ao al mi -
ran te Melo e, pe din do ao Go ver no que não des se a este ne -
nhum pre tex to para hos ti li zar a ci da de, con clu íam di zen do que,
no caso de o Go ver no Fe de ral não aqui es cer ao seu pe di do,
“eles co mu ni ca ri am a res pos ta aos seus Go ver nos e pe di ri am
ins tru ções”.

Eis o teor da nota ver bal en tre gue ao mi nis tro João Fi li pe
Pe re i ra:

“Os co man dan tes das For ças Na va is in gle sas, ita li a nas, ame ri ca nas,
por tu gue sas e fran ce sas, na baía do Rio de Ja ne i ro, de cla ra ram ao Sr. con tra-al -
mi ran te Melo que se opo ri am pela for ça, se ne ces sá rio fos se, a to das as suas
ten ta ti vas con tra a ci da de do Rio de Ja ne i ro.
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“Os re pre sen tan tes da Ingla ter ra, Por tu gal, Itá lia, Esta dos Uni dos
da Amé ri ca do Nor te e Fran ça, sem aban do na rem a nor ma até hoje se gui da de 

não se en vol ve rem nos ne gó ci os in ter nos do Bra sil, mas sim de ga ran ti rem a
pro te ção e se gu ran ça dos seus na ci o na is res pec ti vos e dos in te res ses su pe ri o res 
da hu ma ni da de, têm a hon ra, à vis ta da de cla ra ção pre ci ta da dos co man dan tes
es tran ge i ros, de in sis tir jun to ao Go ver no da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do 
Bra sil para que ele tire ao Sr. con tra-al mi ran te Melo todo pre tex to de hos ti li da de
con tra a ci da de do Rio de Ja ne i ro.

“Os re pre sen tan tes das mes mas po tên ci as, no caso em que o Go -
ver no Fe de ral jul gue não de ver aqui es cer a este pe di do, co mu ni ca rão a sua res -
pos ta a seus Go ver nos res pec ti vos, pe din do-lhes ins tru ções.

“Rio de Ja ne i ro, em 2 de ou tu bro de 1893.”

A in ter ven ção es tran ge i ra foi re ce bi da no cais da Gló ria 
e no Ita ma ra ti como o náu fra go re ce be so cor ro ines pe ra do.4 Não 
ha via pe ri go que o ma re chal Flo ri a no re je i tas se a con di ção exi gi -
da pela Esqua dra es tran ge i ra para sal var a ci da de. A si tu a ção exa -
ta em que ele en tão se sen tia evi den cia-se até do modo por que
foi su ma ri a men te li qui da da à boca da cova a in de ni za ção de cem
con tos pa gos à fa mí lia de um ma ri nhe i ro do Ba u san, ca su al men te
mor to por uma des car ga de ter ra. É à co a ção da que les pri me i ros
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4 O País, em di ver sos nú me ros, con sig na essa sa tis fa ção vi sí vel para to dos. O País, e com ele ou -
tros co le gas da im pren sa, no ti ci ou que a Esqua dra es tran ge i ra ti nha in ti ma do o con tra-al mi -
ran te Melo a não mais ati rar para a Ca pi tal Fe de ral, sob pena de ela in ter vir de modo di re to.
Acres cen ta mos que des sa re so lu ção ti nha sido no ti fi ca do o go ver no do ma re chal Flo ri a no e
con clu í mos acen tu an do “a ale gria que esse fato ca u sa ra a quan tos dele ti ve ram ime di a to co nhe -
ci men to” (6 de ou tu bro). Em 4 de no vem bro a mes ma fo lha es cre ve, com que re pe lin do es -
ses sen ti men tos: “Os bra si le i ros não pe di ram em tem po al gum aos re pre sen tan tes dos Go ver -
nos es tran ge i ros ou às suas Esqua dras que nos pres tas sem au xí lio ou que evi tas sem o bom -
bar d e io da ci da de;” – os bra si le i ros, não, mas quan to ao Go ver no, o fato é que a in ter ven ção
ofi ci al men te so li ci ta da des de o pri me i ro mo men to, – “e até pre fe ría mos to dos que a in ter ven -
ção ofi ci o sa des sas po tên ci as se não hou ves se exer ci do e nos de i xas sem di ri mir uns com os ou -
tros o nos so ple i to. Pa re ce-nos mes mo que nes se caso ele já es ta ria fin do”. De fato, es ta ria. A
ex pres são in ter ven ção ofi ci o sa apli ca da à co mi na ção de em pre gar a for ça, fe i ta ao al mi ran te Melo
pe los co man dan tes dos va sos de guer ra es tran ge i ros, será uma ho me na gem à sus cep ti bi li da de 
na ci o nal, mas é um eu fe mis mo um tan to for ça do.



tem pos da re vol ta que ele alu di rá na Men sa gem de 4 de maio de
1894.

Du ran te a re vol ta deu-se uma sin gu lar con tro vér sia: a dos
jor na is go ver nis tas com os jor na is es tran ge i ros, Bré sil Ré pu bli ca in e Rio
News, es for çan do-se es tes por mos trar que a in vi a bi li da de da so be ra -
nia na ci o nal do Bra sil não to le ra va a es pé cie de in ter ven ção que os
ou tros pe di am e que de po is ima gi na ram a ver re a li za da pelo al mi ran te 
Be nham. O Rio News, no ta vel men te, num ar ti go que a Ga ze ta de No tí -
ci as se aven tu rou a tra du zir, fez uma ex po si ção mu i to cla ra do prin cí -
pio de não in ter ven ção, que pre va le ce hoje nos Esta dos Uni dos e
pelo qual es tes não po di am en vol ver-se na guer ra ci vil bra si le i ra.5

Nem po dia de i xar de ser gran de o con ten ta men to na Se -
cre ta ria de Estran ge i ros quan do lá che gou o por ta dor da boa nova
dos co man dan tes na va is trans mi ti da pe los agen tes di plo má ti cos.
Era o vis con de de Cabo Frio, des de esse tem po Jo a quim To más
do Ama ral, com sua ve lha ex pe riên cia e as tra di ções do seu ofí cio,
quem as sim ga nha va a pri me i ra vi tó ria da Le ga li da de, vi tó ria que
de via ser de ci si va. “O mi nis tro dos Estran ge i ros”, es cre ve Au gus to 
de Cas ti lho para Lis boa, “mos trou-se sa tis fe i to com esta enér gi ca
in ter ven ção das cin co po tên ci as men ci o na das; dis se que a ia sem
de mo ra co mu ni car ao Ma re chal e ter mi nou di zen do que, se lhe era 
per mi ti do in frin gir um pou co as pra xes di plo má ti cas, agra de cia tão 
efi caz co o pe ra ção.”6

Essa sa tis fa ção de um gran de pas so ven ci do trans luz da
nota, em data de 3 de ou tu bro, de João Fi li pe Pe re i ra aos re pre sen -
tan tes es tran ge i ros, nota que se pode cha mar o re ci bo ofi ci al, com
agra de ci men tos, da in ter ven ção so li ci ta da:

“O Sr. Vice-Pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil
vê com sa tis fa ção que os Srs. co man dan tes das For ças Na va is in gle sas, ita li a nas,
ame ri ca nas, por tu gue sas e fran ce sas de cla ra ram ao con tra-al mi ran te Cus tó dio
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5 Ga ze ta de No tí ci as, 6 de no vem bro, ar ti go “Co i sas Po lí ti cas”.
6 Nota de 3 de ou tu bro.



José de Melo que se for ne ces sá rio se opo rão pela for ça a to das as suas em pre -
sas con tra a ci da de do Rio de Ja ne i ro.

“Os Srs. re pre sen tan tes da Ingla ter ra, Por tu gal, Itá lia, Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca e Fran ça po dem es tar cer tos de que aque la in ti ma ção não
será pre ju di ca da por ato do Go ver no bra si le i ro, o qual há de ti rar ao dito con -
tra-al mi ran te todo pre tex to para hos ti li zar a mes ma ci da de.”

Era com efe i to uma in ter ven ção sal va do ra. Des de esse
mo men to, o ma re chal Flo ri a no po dia res pi rar li vre men te: a pos se
mi li tar da ci da de do Rio de Ja ne i ro es ta va-lhe ga ran ti da, não lhe
po dia mais ser dis pu ta da pelo lado do mar. Algum pro jé til vi ria
ain da da ni fi car um pré dio, fe rir e ma tar tran se un tes, mas a tro pa
po dia fi car com se gu ran ça nos quar téis e o Go ver no no Ita ma ra ti. 
Por isso, no seu al vo ro ço, es que ceu este, ou não en ten deu logo,
que a in ter ven ção ti nha uma cláu su la e não aten deu à si tu a ção
an si o sa em que es ta vam os co man dan tes es tran ge i ros, “apre en si -
vos”, dirá Cas ti lho, “com a enor me res pon sa bi li da de que so bre
nós es ta va pe san do”. Eles ti nham, cada um de les, o ócu lo de bor -
do as ses ta do so bre as ba te ri as de São Ben to e do Cas te lo à es pe ra de
ver re ti rar os ca nhões, e como o Go ver no du ran te todo o dia de 3
não pro ce des se ao de sar ma men to, “re u ni mo-nos em 4 a bor do da
Min de lo, e re sol ve mos ins tar no va men te com o Cor po Di plo má ti co 
para que pon de ras se ain da uma vez ao Go ver no do país a ur gen te e
in dis pen sá vel ne ces si da de de se rem des mon ta das as ba te ri as pro vi -
só ri as da ci da de. Aca ba va as sim o Go ver no por uma vez e de boa
fé, ani ma do de ver da de i ro pa tri o tis mo e des pi do de fal sas exal ta -
ções pre ju di ci a lís si mas, com uma es tul ta pro vo ca ção ir ri tan tís si ma,
que se ri a men te es ta va com pro me ten do a se gu ran ça dos pa cí fi cos ha -
bi tan tes da ci da de, me lhor es cu da dos na sua pró pria si tu a ção
iner me do que em uma de fe sa in com ple ta e inú til. No dia se guin te 
re u ni am-se com efe i to no pa lá cio Ita ma ra ti, com o mi nis tro das Re la -
ções Exte ri o res, os re pre sen tan tes das po tên ci as e ins ta vam com toda 
a ener gia para que as ba te ri as fos sem des mon ta das, sem o que
“nós, os co man dan tes das For ças Na va is, po de ría mos ver-nos na
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ne ces si da de de re con si de rar so bre a in ti ma ção que ha vía mos fe i to
ao con tra-al mi ran te Melo”.7

A nota en tre gue pe los agen tes di plo má ti cos con sig na va a 
pro fun da ad mi ra ção, le grand éton ne ment, dos co man dan tes es tran -
gei ros, ven do que o Gover no, de po is de lhes man dar de cla rar que
ti ra ria ao con tra-al mi ran te Melo todo pre tex to para hos ti li zar a ci -
da de, “não ti nha to ma do me di da al gu ma nes se sen ti do, e que, pelo 
con trá rio, não só con ti nu a va ati va men te a au men tar o ar ma men to
das ba te ri as exis ten tes, mas tam bém a cons tru ir no vas ba te ri as”, e
con ti nu a va des ta for ma:

“Os co man dan tes das For ças Na va is, le van do es tes fa tos ao co -
nhe ci men to dos re pre sen tan tes dos seus res pec ti vos Go ver nos, ro ga -
ram-lhes que in ter vi es sem jun to do Go ver no Fe de ral, a fim de que ele dê as 
or dens ne ces sá ri as para que se jam re ti ra dos os ca nhões que guar ne cem as
ba te ri as atu al men te na ci da de, sem o que os co man dan tes po de ri am ser
obri ga dos a re ti rar a in ti ma ção que di ri gi ram ao Sr. con tra-al mi ran te Melo
para que se abs te nha de todo ato de hos ti li da de con tra a ci da de do Rio de
Ja ne i ro.”8

O efe i to des sa nota, re ce bi da na no i te de 4, foi exa ta -
men te opos to ao que pro du zi ra no Ita ma ra ti a nota de 2. De um
dia para ou tro a si tu a ção pa re cia mu dar para o Go ver no, a ima gi -
na ção se lhe per dia em con jec tu ras, fi gu ra va-se-lhe um mo vi men to 
da es qua dra es tran ge i ra em sen ti do con trá rio,9 um co me ço de be li -
ge rân cia re co nhe ci da aos re vol to sos.10 Era, po rém, este um sus to
sem ca u sa. Ti nha ha vi do, como se verá, co te jan do-as, cer ta di fe -
ren ça de ter mos e mes mo de tom en tre a co mu ni ca ção dos agen -
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7 Nota de 10 de ou tu bro.
8 Re la tó rio ci ta do.
9 “... no dia 4, di ri gi ram-lhe os re pre sen tan tes ou tra [nota] que com ra zão vos ca u sou al gu -

ma sur pre sa, por que pa re ceu de nun ci ar a mu dan ça de re so lu ção.” (Re la tó rio ci ta do.) “O
Sr. Vice-Pre si den te da Re pú bli ca não com pre en de o mo ti vo de tão sú bi ta mu dan ça em re so -
lu ções que pa re ci am bem as sen ta das...” Nota de João Fi li pe Pe re i ra.

10 O Go ver no que i xou-se “do apo io mo ral dado ao che fe da re vol ta que as sim qua se en tra 
na po si ção de be li ge ran te”. Mes ma nota.



tes di plo má ti cos ao nos so Go ver no, em data de 2 de ou tu bro, e a
que eles ti nham re ce bi do da Re u nião dos Co man dan tes. Enquan to 
es tes pe di am for mal men te a re ti ra da das ba te ri as es ta be le ci das na
ci da de, os agen tes li mi ta ram-se à for mu la ge ral – “ti rar ao con -
tra-al mi ran te Melo todo pre tex to de hos ti li da de”. Isto quan to aos
ter mos; quan to ao tom, ao pas so que os co man dan tes de cla ra -
vam que pu bli ca ri am a res pos ta ne ga ti va do Ma re chal, para sal var 
a res pon sa bi li da de dos seus Go ver nos e a sua pró pria, os agen tes 
di zi am ape nas que a co mu ni ca ri am aos seus Go ver nos, pe din do
ins tru ções. No fun do, po rém, era a mes ma co i sa.

Na po si ção an gus ti o sa em que se acha va o Go ver no, o
ma re chal Flo ri a no com pre en deu o al can ce de ser re ti ra da a in ti ma -
ção fe i ta à Esqua dra re vol ta da e ele de i xa do só. Era qua se um pla -
cet in ter na ci o nal dado ao bom bar de a men to do Rio; em todo o caso 
era para ele a im pos si bi li da de de ar mar no vas ba te ri as, por que en -
tão de i xa ria de ha ver en tre a Es qua dra re vol ta da e a ter ra um po -
der es tra nho, ne u tro, mo de ra dor como se ria a Re u nião dos Co -
man dan tes – por trás do qual era mais fá cil con ti nu ar, me di an te
sub ter fú gi os di plo má ti cos, a obra em que re al men te es ta va pos ta a
con fi an ça do Go ver no, a sa ber, a for ti fi ca ção dos mor ros. Por isso 
o mi nis tro das Re la ções Exte ri o res res pon deu aos agen tes di -
plo má ti cos, las ti man do a sua nova ati tu de – que en tre tan to era a
mes ma – e fa zen do res sal va dos di re i tos de so be ra nia a que mo -
men ta ne a men te re nun ci a va, mas as sen tin do in te i ra men te à con -
di ção im pos ta, para a in ter ven ção.

A nota de João Fi li pe Pe re i ra é a pe dra fun da men tal do
com pro mis so to ma do. O mi nis tro das Re la ções Exte ri o res re cor -
da va que em con fe rên cia de 14 de se tem bro os re pre sen tan tes ti -
nham con vi da do o Go ver no a re ti rar as ba te ri as es ta be le ci das nas
al tu ras, a fim de con ser var ao Rio de Ja ne i ro o ca rá ter da ci da de
aber ta, mas que o vice-pre si den te da Re pú bli ca não ace de ra a isso,
pro me ten do so men te or de nar que as ba te ri as de ter ra não pro vo -
cas sem hos ti li da des da par te da Es qua dra re vol ta da, o que tor na
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ace i to como su fi ci en te. Vi e ra de po is o con vi te ao Go ver no da Re -
pú bli ca para ti rar ao al mi ran te Melo todo pre tex to para hos ti li zar a 
ci da de. “O Sr. vice-pre si den te da Re pú bli ca não en ten deu, nem
po dia en ten der, que era con vi da do a re ti rar os ca nhões. Pri me i ro,
por que em as sun to tão gra ve é in dis pen sá vel a ma i or cla re za, de -
po is, por que con si de ra va sub sis ten te o acor do que men ci o nei” – o 
da con fe rên cia de 4 de se tem bro. Acres cen ta va: “Os Srs. co man -
dan tes das For ças Na va is não es tão bem in for ma dos. As ba te ri as 
exis ten tes não fo ram au men ta das e ne nhu ma ou tra foi cons tru í -
da.” E con clu ía:

“O Sr. vice-pre si den te da Re pú bli ca não com pre en de o mo ti vo de
tão sú bi ta mu dan ça em re so lu ções que pa re ci am bem as sen ta das e vê com
pe sar que essa mu dan ça pode ser in ter pre ta da, con tra a von ta de dos Srs. co -
man dan tes e re pre sen tan tes, como apo io mo ral dado ao che fe da re vol ta, que
as sim qua se en tra na po si ção de be li ge ran te. To da via, de i xan do aos mes mos
se nho res a res pon sa bi li da de das con se qüên ci as de seu novo pro ce di men to, vai
or de nar que os ca nhões se jam re ti ra dos das re fe ri das ba te ri as.”

A con ces são era com ple ta. Os mem bros do Cor po Di -
plo má ti co to ma ram nota dela, lem bran do so men te que, na con fe -
rên cia de 14 de se tem bro, eles já ti nham ma ni fes ta do ao Go ver no
o pen sa men to dos co man dan tes de que o pre tex to para o bom bar -
de a men to fora sem pre a pre sen ça na ci da de do Rio de Ja ne i ro das
ba te ri as im pro vi sa das, e man ten do, por par te de les, a sua afir ma ção
quan to a no vas ba te ri as. Ter mi na vam re pe lin do a fra se em que o
mi nis tro do Exte ri or lan ça va so bre eles a res pon sa bi li da de do que
vi es se a acon te cer:

“Os re pre sen tan tes da Ingla ter ra, de Por tu gal, da Itá lia, dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te e o en car re ga do de ne gó ci os da Fran ça,
per se ve ran do na nor ma de pro ce der de que ja ma is se des vi a ram, até hoje, de
não se en vol ve rem nos ne gó ci os in ter nos do Bra sil, têm a hon ra de de cla rar ao
Sr. Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res que não po dem ace i tar ou tra res pon sa bi li da -
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de se não a que pos sa re sul tar da ne ces si da de de pro te ger os in te res ses ge ra is
da hu ma ni da de, a vida e pro pri e da de dos seus na ci o na is.”

A nota do mi nis tro das Re la ções Exte ri o res foi ime di a -
ta men te co mu ni ca da pe los co man dan tes es tran ge i ros ao con -
tra-al mi ran te Melo.11 Essa co mu ni ca ção deve ser en ten di da como 
a aqui es cên cia que eles da vam à res pos ta da que le al mi ran te de
que não lhes re co nhe cia di re i to de obs ta rem ao bom bar de a men -
to, se a ci da de con ti nu as se for ti fi ca da.

A re u nião, po rém, não se li mi tou a essa co mu ni ca ção;
de le gou um dos seus mem bros para se en ten der com o al mi ran te
Melo. Foi esse Au gus to de Cas ti lho. Eis como ele re fe re o in ci den -
te às au to ri da des su pe ri o res em Lis boa:

“Enten de ram os meus co le gas, to da via, que, à vis ta da ari dez da
nos sa nota, não de i xa ria de ser con ve ni en te que al gum de nós fos se pes so al -
men te avis tar-se com o al mi ran te Cus tó dio de Melo, apre sen tar-lhe a nota, e
ex por-lhe cla ra men te a nos sa si tu a ção e os pon de ro sos mo ti vos que de ter mi -
na vam a nos sa ati tu de. Fui eu o es co lhi do para tal mis são, che gan do a bor do

do cou ra ça do Aqui da bã per to das 8 ho ras da no i te, e ten do com o con tra-al mi -
ran te che fe da re vol ta uma en tre vis ta cor di a lís si ma .

“Expus-lhe bem a im pre te rí vel ne ces si da de de não or de nar ele
qual quer ou tro ata que con tra a ci da de do Rio de Ja ne i ro, mes mo do gê ne ro
da que le que fora ten ta do nes se dia, vis to como um na vio atra ca do a um cais
de via fa zer par te in te gran te da ci da de. Acres cen ta va que, de po is da gran de res -
pon sa bi li da de que nós, co man dan tes es tran ge i ros, as su mí ra mos le van do o
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11 Les com man dants des For ces Na va les an gla i ses, ita li en nes, amé ri ca i nes, por tu g a i ses et fran ça i -
ses sta ti on nés dans la rade de Rio de Ja ne i ro ont l’honneur d’informer Mon si e ur le Con -
tre-Ami ral de Melo:…Qu’ils ont reçu au jourd’hui, 5 oc to bre 1893, par l’intermédiaire de
MM. les mi nis tres d’Angleterre, du Por tu gal, d’Italie, des Etats-Unis de l’Amérique du
Nord et le char ge d’affaires de Fran ce, acre di tes au prés du Gou ver ne ment du  Bré sil, la
com mu ni ca ti on su i van te qui leur a eté fa i te of fi ci el le men te et par écrit en date 5 oc to bre
1893 par Mon si e ur le Mi nis tre des Re la ti ons Exté ri e u res du Gou ver ne ment du Bré sil. Elle
est con çue en ces ter mes: “Le Gou ver ne ment va or don ner que les ca nons so i ent re ti rés des 
bat te ri es pla cées dans la vil le de Rio de Ja ne i ro.” Tex tu el le ment, en por tu ga is: “Vai or de nar 
que os ca nhões se jam re ti ra dos das re fe ri das ba te ri as.”



Go ver no a des mon tar as suas ba te ri as pro vi só ri as, fi ca ría mos em uma si tu a ção 
mu i to vul ne rá vel, e se ría mos alvo de se ve rís si ma crí ti ca, as sis tin do in di fe ren tes
a ou tro ata que da es qua dra con tra a ci da de. O al mi ran te Cus tó dio de Melo
ex pôs-me sem de mo ra, ver bal men te, a fir me in ten ção em que des de esse
mo men to fi ca va de não mais hos ti li zar a ci da de.” 12

Com efe i to, em res pos ta à co mu ni ca ção dos co man dan -
tes, o al mi ran te Cus tó dio de Melo es cre via-lhes em data de 7:

“Bor do do Aqui da bã. – 7 de ou tu bro de 1893. – O con tra-al mi ran te
Melo tem a hon ra de in for mar aos Srs. co man dan tes da For ças Na va is es tran -
ge i ras es ta ci o na das nes te por to que toma nota da co mu ni ca ção que eles ti ve -
ram a bon da de de fa zer-lhe em data de 5 do cor ren te, da de ci são to ma da pelo
go ver no do ma re chal Pe i xo to de fa zer re ti rar os ca nhões que ele ti nha fe i to
co lo car no li to ral e nas al tu ras do Rio de Ja ne i ro, gra ças à sua no bre e hu ma ni -
tá ria in ter ven ção. – Cus tó dio José de Melo.”

E ao co man dan te da Min de lo ele par ti cu lar men te di zia:

“Com pre en den do todo o al can ce da nota dos co man dan tes es -
tran ge i ros, de que vos dig nas tes de ser o por ta dor, re la ti va men te à re ti ra da
da ar ti lha ria das ba te ri as de ter ra da ci da de do Rio de Ja ne i ro, eu vos digo
que era mi nha in ten ção não ca u sar aos re si den tes des ta ci da de no vos ve xa mes 
com ex pe di ções da que le gê ne ro, de que re sul tou a re fe ri da nota, sal vo o caso
mu i to es pe ci al de cons tar-me es tar atra ca do ao li to ral da ci da de al gu ma má qui -
na ou en ge nho de guer ra des ti na do a ser vir con tra os meus na vi os. Fi cai, pois, 
tran qüi lo a este res pe i to, e como me pa re ce que não é o caso para eu to mar
um com pro mis so so le ne para con vos co e ou tros co man dan tes es tran ge i ros, 
li mi tar-me-ei a ma ni fes tar-lhes o meu re co nhe ci men to como ho mem e bra -
si le i ro.”

Há, tan to na nota an te ri or como nes ta car ta, uma de -
mons tra ção de jú bi lo da par te do al mi ran te Melo pelo que a
Es qua dra es tran ge i ra ti nha ob ti do do ma re chal Flo ri a no. Ele
qua li fi ca essa in ter ven ção de no bre e hu ma ni tá ria e pro tes ta aos co -
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man dan tes es tran ge i ros o seu re co nhe ci men to como ho mem e bra si le i ro.
Essa lin gua gem, de cer to, con tras ta com a da sua nota de 2 de
ou tu bro, em res pos ta à in ti ma ção. O fato ex pli ca-se na tu ral men te.
Ao re ce ber aque la in ti ma ção o che fe da re vol ta ima gi nou que lhe
ata vam as mãos no mar de i xan do li vres as do ma re chal Flo ri a no
em ter ra; sen tiu-se ob je to de uma in ter ven ção par ci al con tra ele
só, que o pri va va do meio úni co que ele ti nha de co a gir o Go ver no 
Fe de ral ao de sar ma men to da ci da de. Ven do, po rém, que a pres -
são era fe i ta igual men te so bre o ma re chal Flo ri a no, ele com pre -
en deu que não se tra ta va de uma in ter ven ção po lí ti ca, mas de
uma sim ples me di da de hu ma ni da de, e que a sua po si ção me lho -
ra va aos olhos de to dos, do Go ver no como da pró pria Es qua dra
es tran ge i ra, sem fa lar da sua. Viu mais, que os co man dan tes se
co lo ca vam exa ta men te na mes ma ati tu de que ele as su mi ra na sua
nota de 2 de ou tu bro.

Não era mais uma in ter ven ção con tra ele só. A in ter -
ven ção tor na ra-se em me di a ção, pro du zi ra um acor do so le ne -
men te re gis tra do na nota do Go ver no ao Cor po Di plo má ti co e
nas atas da Re u nião dos Co man dan tes. Esse acor do o ma re chal
Flo ri a no o rom pe rá sob fú te is pre tex tos, isso o con tra-al mi ran te
Cus tó dio de Melo não po dia pre ver; esse acor do li mi ta va o po der 
da Es qua dra, mas, não há ne gar, tam bém re mo via a pos si bi li da de 
de uma ação que po dia tor nar-se fa tal, que qual quer dos seus su -
bor di na dos po dia pre ci pi tar sem que rer, e que se ria uma nó doa
in de lé vel na his tó ria da Ma ri nha bra si le i ra: o bom bar de a men to
do Rio de Ja ne i ro.

Estão aí, sem ne nhu ma omis são, os pre ce den tes e os
ter mos do acor do de 5 de ou tu bro, l’entente du 5 oc to bre, como o
cha ma ram os co man dan tes e agen tes di plo má ti cos es tran ge i ros.
Du ran te três me ses as sis tir-se-á na baía do Rio de Ja ne i ro a um
ver da de i ro du e lo de ar ti lha ria, re gu la do, tiro por tiro, pe las tes te -
mu nhas re u ni das a bor do de um dos na vi os de guer ra es tran ge i ros. 
São elas que di rão, qua se di a ri a men te, a cada um dos com ba ten tes
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o que lhes é lí ci to e o que lhes é de fe so, o que cabe e o que não
cabe no acor do que fi ze ram; são elas que mar ca rão a raia do tiro;
que ob ser va rão don de par tem as pro vo ca ções; que de ci di rão, em
uma pa la vra, as ques tões ocor ren tes, tudo como os pa dri nhos em
uma pen dên cia de hon ra.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O con tro le dos co man dan tes estran ge i ros

O REGÍMEN do acor do de 5 de ou tu bro não era, se gu ra -
men te, o que nos so Go ver no pre fe ria; ele qui se ra an tes que a
Esqua dra es tran ge i ra ti ras se aos re vol to sos os me i os de ação na
baía, de i xan do-lhe, po rém, a ele o di re i to de for ti fi car a ci da de. Era 
isto o que que ria di zer a sua ad mi ra ção quan do os co man dan tes
es tran ge i ros in sis ti ram pela efe ti vi da de da cláu su la de de sar ma -
men to. Foi isto o que se es pe rou, quan do, com o pre ce den te es pa -
nhol de Car ta ge na, duas ve zes re je i ta do por nós du ran te o Impé rio,1
se fi ze ram no Par la men to e na im pren sa tan tos ape los às Ar ma das

1 “Pi ra tas”, di zia o Vis con de de Ca ra ve las, no caso do Por te ña, “pro pri a men te são aque les que
cor rem os ma res com o fim de se apro pri a rem, pela for ça, dos na vi os que en con tram, exer -
cen do de pre da ções con tra to das as na ções in dis tin ta men te... Se isto não bas tas se eu ro ga ria 
ao Sr. Mi nis tro da Re pú bli ca Ori en tal que se dig nas se aten der ao exem plo de ati tu de in te i -
ra men te ne ga ti va que nos de ram as po tên ci as eu ro péi as, quan do fo ram ul ti ma men te con vi -
da das pelo Go ver no es pa nhol a tra tar como pi ra tas os na vi os que os in sur gen tes da que le
país ha vi am apre en di do”. (Re la tó rio dos Estran ge i ros de 1874, pág. 183). De cer to, re pli ca va o
Ba rão de Co te gi pe ao re pre sen tan te da Espa nha, ne nhu ma na ção da Amé ri ca pre ten de rá
es ta be le cer re gras no vas e es pe ci a is nes ta ma té ria: mas tam bém ne nhu ma de las pode es que -
cer que quan do pug nou pela sua Inde pen dên cia se achou em  cir cuns tân ci as se me lhan tes
às de Cuba, e não ad mi tiu que aos seus atos se apli cas se a qua li fi ca ção de pi ra ta ria do Di re i -
to Inter na ci o nal. Por tan to, ain da que ne nhum au tor res sal vas se, como Cal vo res sal va, o ca -
rá ter po lí ti co das re be liões, na his tó ria das guer ras da Inde pen dên cia des ta par te do mun do
se acha ria a ver da de i ra dou tri na (Re la tó rio dos Estran ge i ros de 1877, pág. 388). Ambos os ca -
sos, o do Por te ña e o Mon te zu ma, vêm ana li sa dos em Cal vo, Dro it Inter na ti o nal, §§ 502 e 503;
não es ta vam en ter ra dos em an ti gos re la tó ri os.



es tran ge i ras, se não mes mo a fli bus te i ros e cor sá ri os nor te-ame ri ca -
nos, para cap tu ra rem como pi ra tas os na vi os re vol to sos. Entre -
gan do-os um por um ao go ver no do ma re chal Flo ri a no, des de que 
per de ram a es pe ran ça de ven cer tan to Sal da nha da Gama como
de po is Cus tó dio de Melo2 mos tra ram não ter per di do a no ção de
que esse ma te ri al era da na ção e lhe de via ser res ti tu í do com a
mes ma in te i re za com que, em 1824, Ma nu el de Car va lho, ven ci da
a Con fe de ra ção do Equa dor, en tre gou ao mi nis tro do Bra sil em
Lon dres a gran de soma que ali ti nha acu mu la do para ar ma men tos
da re vo lu ção.

Esse con cur so, po rém, que o Go ver no que ria, as na ções
es tran ge i ras não lhe po di am dar; elas com pre en di am o fu nes to 
que se ria se to mas sem o par ti do do Go ver no con tra a re vol ta. O
Go ver no que re cor re ao es tran ge i ro, para tirá-lo de uma gra ve di fi -
cul da de in ter na, sa cri fi ca sem pre a sua al ti vez e pode mu i tas ve zes
com pro me ter a so be ra nia na ci o nal. Há ca sos em que o so cor ro es -
tra nho em uma cri se po lí ti ca não aba te o país que o re ce be. Esses
ca sos são ra ros e sem pre de li ca dos. Há, po rém, uma pre li mi nar
para eles: é que o so cor ro não seja pe di do pelo go ver no. Des de
que este pre ci sa de for ça ar ma da de ou tra na ção para de be lar uma
re vol ta, re co nhe ce a sua im po tên cia, e é pre fe rí vel que faça con -
ces sões ra zoá ve is aos seus con ter râ ne os.

O acor do era de imen sa van ta gem para o ma re chal Flo ri a -
no, mes mo se ele não ti ves se in ten ção de o vi o lar. Da pos se da
ca pi tal de pen de cada vez mais a exis tên cia do po der cen tral no
Bra sil. O te le gra ma que no ti fi cas se a to ma da do Rio de Ja ne i ro
pela re vol ta fa ria ba que ar em to dos os es ta dos os go ver na do res
fiéis. O te lé gra fo é a prin ci pal de to das as má qui nas po lí ti cas. Um
ope ra dor, se nhor dos fios des ta ci da de, que se qui ses se di ver tir,
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2 Ulti ma men te o Se na dor Qu in ti no Bo ca i ú va re ve lou ao Se na do, a ser exa to o re su mo do
seu dis cur so, que o al mi ran te Melo en tre ga ra os seus na vi os ao Go ver no ar gen ti no di zen do 
a este que fi zes se de les o que qui ses se, o cen su rou-o por isso. À vis ta dos an te ce den tes
co nhe ci dos da que le al mi ran te, se lhe pode dis cu tir a per cep ção po lí ti ca, só por uma in -
ter pre ta ção er ra da se lhe po de ria atri bu ir pou ca sus cep ti bi li da de na ci o nal.



po dia de ma nhã de por e à no i te res ta be le cer os go ver nos de to dos
os es ta dos da União. Em cer to sen ti do quem fez vin gar o 15 de
No vem bro foi Vi nha is. O te le gra ma da su pos ta ace i ta ção dos cin co
mil con tos pelo Impe ra dor foi o gol pe de mor te do Impé rio pe -
ran te o país e pe ran te o mun do. Essa pos se da ca pi tal e do seu
gran de bul bo te le grá fi co, o acor do tor na va-a im per tur bá vel para o
ma re chal Flo ri a no.

Ina ta cá vel no cen tro da rede po lí ti ca do país, po dia ele
ago ra or ga ni zar em toda a par te a re sis tên cia, ex pe dir tran qüi la -
men te or dens para Lon dres, Tou lon, Mon te vi déu e Nova Ior que,
a fim de apres sar a for ma ção da sua Es qua dra; re ce ber por mar
todo o ar ma men to e mu ni ções de que ca re ces se; re cru tar no Nor te 
a gen te de que pre ci sa va no Sul, e, ma i or do que to das es sas van ta -
gens, com pa rá vel so men te à pos se do cabo tran sa tlân ti co e dos
te lé gra fos ter res tres, po dia ele, por úl ti mo, dis por não só dos
re cur sos li mi ta dos do Te sou ro, mas tam bém da mas sa ili mi ta da de
no tas, no vas e ve lhas, que lhe for ne ce ri am os gra va do res es tran -
ge i ros e os de pó si tos da Ca i xa da Amor ti za ção. Como tudo se ria
di ver so se o bom bar de a men to da ci da de o de sa lo jas se dela, ou o
co lo cas se no meio de uma cena in des cri tí vel de pâ ni co e con fu são, 
de um novo sí tio de Je ru sa lém, a não se ima gi nar o êxo do re pen ti -
no de uma po pu la ção de meio mi lhão de ha bi tan tes! Des de que do 
mar não po dia sur gir para a ci da de mais ne nhum pe ri go sé rio, só
po de ria vir al gum da po pu la ção, mas, para evi tá-lo, aí es ta va o
ter ror.

Para a Esqua dra com o pla no que a re vo lu ção ado tou,
de man ter-se na pos se da baía à es pe ra de acon te ci men tos nos
es ta dos e na pró pria Ca pi tal, a in ter ven ção, mes mo mo di fi ca da
pelo acor do, era pra ti ca men te a pa ra li sa ção, o apo dre ci men to, a
ren di ção ul te ri or. De cer to, a Esqua dra, mes mo to lhi da de ata car
a ci da de do Rio, ti nha ain da um gran de cam po de ação, se o pla -
no pre fe ri do fos se se me lhan te ao da re vo lu ção no Chi le, se de ci -
dis sem or ga ni zar, dis ci pli nar e ar mar, em al gum pon to ao ter ri tó -
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rio, um exér ci to que pu des se vir ofe re cer ba ta lha ao exér ci to le gal.
Nes te caso, o seu pa pel se ria trans por tar o exér ci to re vo lu ci o ná rio de 
uma par te para ou tra do li to ral, e pro te ger-lhe os mo vi men tos.
Dois mil ho mens de de sem bar que for ça vam o Go ver no a ter em
ar mas, do Pará ao Rio Gran de do Sul, uma for ça mu i tas ve zes su -
pe ri or para po der guar dar os pon tos prin ci pa is da cos ta, iso la dos
to dos uns dos ou tros, se os não qui ses se per der, como per de ra
San ta Ca ta ri na. Fe cha da, po rém, na baía do Rio e sem se quer po -
der ata car a ci da de, o es pe tá cu lo que ia dar a Esqua dra era pro -
fun da men te des mo ra li za dor para to dos. Os seus na vi os da vam a
im pres são de pe que nas for ta le zas flu tu an tes des man te la das, sem
ar ti lhe i ros, com pa ra das com as am plas e se gu ras for ti fi ca ções de
ter ra. As van ta gens de que, em com ba te, dis põem os na vi os em
re la ção às for ti fi ca ções de sa pa re ce ri am to das, fi can do so men te as 
suas in fe ri o ri da des. Eles não po di am mo ver-se sem pe ri go, nem
mes mo co mu ni car-se en tre si, e em bre ve não acha ri am onde
abri gar-se no imen so re ces so da baía. As tri pu la ções, que não se
po di am re fa zer, ex te nu a vam-se em ti ro te i os que ne nhum pre ju í -
zo ca u sa vam às for ças le ga is, que o re cru ta men to re no va va sem -
pre. A es pe ran ça dos co man dan tes es ta va no que pu des se vir dos 
es ta dos, fora, na mar cha dos fe de ra lis tas so bre São Pa u lo, e não
mais pro pri a men te nos seus na vi os. Des de que a Esqua dra es ta -
va pro i bi da de bom bar de ar a ci da de, e não po dia blo que ar o
por to, nem im pe dir de qual quer modo as ope ra ções dos na vi os
mer can tes es tran ge i ros, não po den do se quer apri si o nar nas
águas da baía, nas lan chas que fa zi am a des car ga, e em ca mi nho
da al fân de ga, o ar ma men to e as mu ni ções de guer ra que o Go -
ver no re ce bia do ex te ri or, os seus mo vi men tos na baía do Rio
de Ja ne i ro eram uma afli ção inú til para a po pu la ção da Ca pi tal e 
não mais, de modo al gum, uma ame a ça, ao ma re chal Flo ri a no
Pe i xo to.

Ha via, no raro e es pa ça do ca nho ne i o dos seus na vi os,
al gu ma co i sa de lú gu bre; eram ti ros em fu ne ral, im pres são mo nó -
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to na, só va ri a da por al gu ma ex plo são fa tal, ou pelo va zio de al -
gum na vio que afun da va. Nas oca siões de for çar a bar ra, o Aqui -
da bã pro por ci o na va um es pe tá cu lo im po nen te, úni co, aos di le tan -
tes ma ti na is das pra i as e das mon ta nhas; cada sa í da dos na vi os
era uma pá gi na de gran di o sa co ra gem náu ti ca, mas a im pres são
que a vis ta da Esqua dra ca u sa va era de can sa ço, de ener va ção, de 
tem po per di do. Essa im pres são au men ta va quan do se via que o
Aqui da bã não po dia in ter cep tar as vi a gens diá ri as, em dia cla ro,
da pe que na lan cha da Pra ia Ver me lha que su pria as for ta le zas da
bar ra!

Cer ta men te nun ca en trou como ele men to de vi tó ria
nos cál cu los de Cus tó dio de Melo ou Sal da nha da Gama o
bom bar de a men to do Rio de Ja ne i ro, que se ria um ato de sel va -
ge ria e de su ma ni da de. Uma co i sa, po rém, não era bom bar de a -
rem eles a ci da de por não o que re rem e ou tra fi ca rem im pe di -
dos de o fa zer pela in ter ven ção es tran ge i ra. De i xan do de bom -
bar de ar por não que rer fazê-lo, a Esqua dra re ves tia-se, por
esse mes mo fato, de ma i or for ça mo ral, e ad qui ria a au to ri da de 
pre ci sa para im por ao ma re chal Flo ri a no que não ex pu ses se a
ci da de, ar ti lhan do-a na área dos hos pi ta is e dos mos te i ros, im -
pe di da, po rém, e fis ca li za da pela Esqua dra es tran ge i ra, ela per -
dia des de logo me ta de de sua for ça; a sua ação fu tu ra de i xa va
de ser para o ma re chal uma in cóg ni ta, com a qual  era for ço so
con tar, tor na va-se em uma quan ti da de ne ga ti va. De fato, foi
na câ ma ra do Arét hu se que se de ci diu a sor te da re vol ta. Tudo
que se vai se guir até à des fe i ta de al mi ran te Be nham, à pro pos -
ta de ca pi tu la ção, e ao pâ ni co de 13 de mar ço, é re sul ta do do
gol pe de ou tu bro que pa ra li sou a Es qua dra re vol to sa, e a fez
su bi ta men te de ca ir pe ran te o es tran ge i ro, pe ran te o ini mi go,
pe ran te  o país e, pior do que tudo, pe ran te o seu pró prio che fe 
e cada um dos seus au xi li a res.

Entre a Esqua dra e o Ita ma ra ti ha ve rá ago ra um me -
di ane i ro, um mo de ra dor – a Re u nião dos Co man dan tes es tran -
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ge i ros, re pre sen ta da em ter ra pe los agen tes di plo má ti cos. Du -
ran te al gum tem po o acor do fun ci o na sem ma i or atri to, ain da
que con ti nue sem pre a for ti fi ca ção dos mor ros. O pla no do
ma re chal Flo ri a no era ro de ar a baía de um cír cu lo de fogo, e,
quan do com ple to, des mas ca rar as ba te ri as da ci da de so bre o
ini mi go, mas este as sun to é me lhor con si de rá-lo no seu con -
jun to por oca sião da rup tu ra do acor do. À Re u nião dos Co -
man dan tes eram su je i tos to dos os pon tos de de sin te li gên cia
en tre as duas par tes, to das as dú vi das so bre o mo dus vi ven di. O
Go ver no re cor ria à in ter ven ção dos agen tes di plo má ti cos à
me nor di fi cul da de.

A QUESTÃO DE  VILLEGAIGNON

O caso da for ta le za de Vil le ga ig non é bem ex pres si vo
des sa de pen dên cia em que ele se acha va. Eis como o mi nis tro das
Re la ções Exte ri o res, Cas si a no do Nas ci men to, dá con ta no seu
Re la tó rio des se epi só dio:

“Três dias de po is do in ci den te das ba te ri as – isto é, da ace i ta ção
da cláu su la de de sar ma men to dos mor ros –, a for ta le za de Vil le ga ig non,
que se ti nha con ser va do ne u tral, ade riu à re vol ta e a sua ade são veio mos -
trar que o ar ma men to das al tu ras des ta ci da de era uma me di da de bem en -
ten di da pru dên cia, re cur so le gí ti mo que po de ria ser opor tu na men te apli ca -
do. Se aque la for ta le za fi zes se fogo para a ci da de, não te ria esta meio efi caz
de de fe sa.

“Me di an te o ob se qui o so con cur so de Sir Hugh Wyndham, mi nis tro
de Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca e de ca no do Cor po Di plo má ti co, fi cou en ten di do
que a dita for ta le za, des de que se de cla ra va pela re vol ta, es ta va, como os na vi os,
obri ga da a se não ser vir aos seus ca nhões con tra a ci da de.”

As três car tas do mi nis tro da Ingla ter ra ao mi nis tro das
Re la ções Exte ri o res pu bli ca das no Re la tó rio mos tram a pron ti dão
com que a Ingla ter ra aten deu à so li ci ta ção do nos so Go ver no, e
tam bém a leal in ter pre ta ção do acor do por par te do con tra-al mi -
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ran te Melo, para cuja alta ge ne ro si da de se ape lou.3 Na sua res pos ta de 
agra de ci men to, Car los de Car va lho de i xa con sig na da a im por tân -
cia des ses bons ofí ci os do me di a ne i ro in glês. É esta a car ta do nos -
so mi nis tro como vem no Re la tó rio do seu su ces sor:

“Rio de Ja ne i ro, 11 de ou tu bro de 1893 – Sr. Mi nis tro – Re ce bi as
três car tas que V. Exª  me fez a hon ra de me di ri gir a 8 e 9 des te mês re la ti va -
men te aos pas sos que, de or dem do Sr. Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, lhe pedi
que des se, a fim de que  a for ta le za de Vil le ga ig non, que se ti nha de cla ra do a fa -
vor do Sr. Melo, fos se com pre en di da, como de via sê-lo, no com pro mis so por
ele con tra í do para com os Srs. co man dan tes das For ças Na va is es tran ge i ras,
isto é, a fim de que nas hos ti li da des anun ci a das con tra as for ti fi ca ções da bar ra 
não ati ras se com os seus ca nhões con tra esta ci da de.

“V. Exª teve a bon da de de co mu ni car-me que a for ta le za de Vil -
le ga ig non es ta va com pre en di da no su pra ci ta do com pro mis so e S. Exª o Sr. ma -
re chal Flo ri a no Pe i xo to en car re ga-me de lhe ofe re cer os seus sin ce ros agra -
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3 “Rio de Ja ne i ro, 8 de ou tu bro de 1893, às 8½  ho ras. – Sr. Mi nis tro. – Vol to ago ra mes mo
do Arét hu se; os co man dan tes, que pro ce dem de co mum acor do, es cre ve ram ao Sr. con -
tra-al mi ran te Melo nos ter mos se guin tes: ‘Fir man do-se na de cla ra ção do Sr. con tra-al mi -
ran te Melo de que se abs te rá de ata car a ci da de, que, con for me as in for ma ções de les, está
dora em di an te sem de fe sa, e con fi an do em sua alta ge ne ro si da de e nos prin cí pi os de hu -
ma ni da de, ex pri mem a fir me es pe ran ça de que a for ta le za de Vil le ga ig non, que, se gun do a
de cla ra ção do pró prio Sr. con tra-al mi ran te Melo, se de cla rou pelo seu par ti do, não fará
fogo so bre a ci da de. Apres sar-me-ei em en vi ar a V. Exª res pos ta do Sr. al mi ran te Melo,
logo que me seja co mu ni ca da. Rogo, etc. Hugh Wyndham’.”
A se gun da car ta anun cia a res pos ta ver bal sa tis fa tó ria do al mi ran te Melo. Esta é a ter ce i ra
car ta:
“Le ga ção da Ingla ter ra. ‘Rio de Ja ne i ro, 9 de ou tu bro de 1893. – Sr. Mi nis tro. – Em adi ta -
men to à mi nha car ta des ta ma nhã, te nho a hon ra de co mu ni car a V. Exª res pos ta dada
por es cri to à nota de on tem à no i te dos co man dan tes das For ças Na va is es tran ge i ras: –
‘Aqui da bã, 9 de ou tu bro de 1893. – Os Srs. co man dan tes das For ças Na va is fran ce sas, in -
gle sas, ita li a nas, por tu gue sas e ame ri ca nas es ta ci o na das nes ta baía, ba se an do-se nas de cla -
ra ções an te ri o res do con tra-al mi ran te Melo e con fi an do em sua alta ge ne ro si da de e seus
prin cí pi os de hu ma ni da de, ex pri mi ram, em uma nota on tem en tre gue, a sua fir me es pe -
ran ça de que a for ta le za de Vil le ga ig non, que aca ba de pas sar-se para os in sur gen tes, não
ati ra rá con tra a ci da de do Rio de Ja ne i ro. Em res pos ta a esta nota o con tra-al mi ran te
Melo tem a sa tis fa ção de anun ci ar aos seus sig na tá ri os que a for ta le za de Vil le ga ig non
não será ex ce tu a da das de cla ra ções que ele tem fe i to até hoje e que eles po dem tran qüi li -
zar a esse res pe i to os seus com pa tri o tas re si den tes na ci da de do Rio de Ja ne i ro. – Cus tó dio 
José de Melo. Con for me por có pia. – O con tra-al mi ran te co man dan te das For ças Na va is
fran ce sas, A. de Li bran.’ Apres san do-me a co mu ni car o tex to des te do cu men to, rogo,
etc. Hugh  Wyndham.”



de ci men tos. Qu e i ra ace i tar, Sr. Mi nis tro, as se gu ran ças da mi nha alta con si -
de ra ção. Ao Sr. Hugh Wyndham, etc. – Car los de Car va lho.”

Fran ca men te, ha via de que se mos trar re co nhe ci do. A
po si ção de Vil le ga ig non sob o acor do é o que se po dia dar de mais 
ex cep ci o nal e ex tra or di ná rio em ma té ria de guer ra, tão ex cep ci o nal 
que não é ve ros sí mil. O Go ver no ad qui riu o di re i to de des mo ro -
ná-la dia a dia com os seus ca nhões da bar ra e do ou tro lado da
baía, en quan to pre pa ra va nos mor ros da ci da de as ba te ri as que
a ha vi am de ul ti mar, e a for ta le za ace i ta va esse des ti no de ser
des tru í da, sem vol tar os seus ca nhões para o pon to de onde ema -
na vam to das as or dens e onde se pre pa ra va o gol pe fi nal!

Ain da as sim o Go ver no do ma re chal Flo ri a no não es ta va 
in te i ra men te con ten te com essa ati tu de pas si va. “Vil le ga ig non”,
diz Cas si a no do Nas ci men to, no seu Re la tó rio, “não tar dou em
cri ar-nos di fi cul da des com re la ção a esta Ca pi tal.” Que di fi cul da -
des eram es sas de que se que i xa o mi nis tro do Exte ri or?

A QUESTÃO DO HOLOFOTE

O Go ver no ti nha mon ta do um ho lo fo te no mor ro da
Gló ria e pre ten dia ilu mi nar o alvo de Vil le ga ig non, en quan to as
for ta le zas da bar ra ati ra vam so bre ela, e como Vil le ga ig non na tu -
ral men te fi zes se fogo con tra o pro je tor que a apon ta va ao ini mi go
que ela não po dia vi sar, o Go ver no e a im pren sa go ver nis ta gri ta -
ram logo que o acor do não es ta va sen do cum pri do. Nes sa ques -
tão, a Re u nião dos Co man dan tes in ter ve io, ao que pa re ce es pon ta -
ne a men te, como pro te to res da ci da de, re co nhe ci dos que eram por
am bas as par tes. Eis o que es cre ve, ao Almi ran ta do por tu guês,
Au gus to de Cas ti lho so bre a con fe rên cia de 19 de ou tu bro a bor do
do Arét hu se:

“Fa lou-se lar ga men te acer ca do pro je tor elé tri co da Gló ria, ou ho -
lo fo te, como os bra si le i ros cha mam a este ins tru men to, e fi cou as sen te, una ni -
me men te, que tal meio não po dia de i xar de ser con si de ra do como um ver da de i -
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ro en ge nho de guer ra, e como tal tão pe ri go so como a ar ti lha ria, es pe ci al men te 
quan do dele se pre ten des se fa zer o uso hos til que há dias foi fe i to para ha bi li -
tar as for ta le zas da bar ra a bom bar de ar a de Vil le ga ig non, su bi ta men te ilu mi -
na da no meio da no i te.

“Em vis ta des ta opi nião de ci diu-se que os mi nis tros das di ver sas
po tên ci as fos sem hoje pro cu rar o mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, pon de -
ran do-lhe ami ga vel men te, em con ver sa ção ofi ci o sa e des pi da de qual quer ca -
rá ter co mi na tó rio, a in dis pen sá vel ne ces si da de que o Go ver no li mi tas se o uso
da que le ins tru men to ao rá pi do ilu mi na men to da baía e li nha de cais, com o
fim de de fen der a ci da de con tra a for ta le za de Vil le ga ig non, de con cer to com
as for ta le zas da bar ra.”4

O Go ver no ce deu nes te pon to, como no do de sar ma men -
to.5 Os ti ros, po rém, da for ta le za Vil le ga ig non so bre o mor ro da
Gló ria, sem pre que a luz do ho lo fo te pou sa va um ins tan te so bre ela, 
de vi am ser ob je to de uma re pre sen ta ção do Go ver no ao Cor po
Di plo má ti co,6 su je i ta por este à Re u nião dos Co man dan tes.
“De po is de dis cu tir mos o as sun to”, re fe re Au gus to de Cas ti lho,
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4 Nota de 19 de ou tu bro.
5 Eis a nota do mi nis tro das Re la ções Exte ri o res ao mi nis tro in glês em data de 19 de ou tu bro

de 1893:
“Sr. Mi nis tro  – O Sr. Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, a quem aca bo de co mu ni car o ob je to da
con ver sa ção que a vos so pe di do tive hoje con vos co e os Srs. mi nis tros de Por tu gal, Itá lia,
Esta dos Uni dos da Amé ri ca e en car re ga do de ne gó ci os de Fran ça, au to ri za-me a de cla -
rar-vos, de acor do con vos co, que o ho lo fo te co lo ca do no mor ro da Gló ria, sen do des ti na do
ao ser vi ço da po lí cia do por to, não au xi li a rá as for ta le zas da bar ra con tra o for te de Vil le ga ig -
non.. – A S. Exª o Sr. Hugh Wyndham, etc. Car los de Car va lho.”

6 A nota de 23 de ou tu bro do Sr. Car los de Car va lho ao Sr. Wyndham  ca rac te ri za bem, pela
sua lin gua gem flu tu an te, qua se si bi li na, a po si ção cons tran gi da em que ele de via sen tir-se
como ju ris con sul to du ran te essa sua pri me i ra e cur ta pas sa gem pelo Ita ma ra ti:
“Dan d o co nhe ci men to a V. Exª de tais ocor rên ci as”, di zia ele, “abs te nho-me de qua is quer
co men tá ri os, e as sim pro ce do sim ples men te para que V. Exª fi que na pos se de in for ma -
ções au tên ti cas, sem que rer de modo al gum cri ar si tu a ções que não se ex pli quem con ve ni -
en te men te ou pos sam ser, ain da que de leve, sus pe i ta das de não ser a ex pres são dos di re i -
tos e de ve res que as na ções ad mi ti das à co mu nhão do Di re i to Inter na ci o nal do Oci den te
cum pre de fen der e ob ser va ra.”
Cas si a no do Nas ci men to, no seu Re la tó rio (pág. 9), re fe re-se ao que o seu an te ces sor de i xou de
fa zer, e que ele jul ga va fá cil. “Não cre io que fos se mu i to di fí cil cha mar os in sur gen tes ao
cum pri men to do seu de ver, mas o meu pre de ces sor não pe di ra que se fi zes se isso; li mi ta -
va-se a le var o fato, por via di plo má ti ca, ao co nhe ci men to dos srs. co man dan tes, que pou co
an tes se ha vi am mos tra do em pe nha dos em que o ho lo fo te da Gló ria não au xi li as se as for ta le -
zas da bar ra con tra a de Vil le ga ig non.”



“res pon de mos ao Cor po Di plo má ti co que não jul gá va mos po der in ter vir
de uma ma ne i ra efi caz em ques tões de tal na tu re za, por que, como te mos tido
oca sião de ve ri fi car, as fal tas de com pro mis so dão-se de am bas as par tes, tan to
da ci da de como dos in sur gen tes, e são atos do pes so al su bal ter no e por con se guin te 
mu i to di fí ce is de evi tar.” E acres cen ta va fa lan do ao Almi ran ta do:

 “Além des ta ra zão, que nós apre sen ta mos, há ain da ou tra que não
po día mos di zer ao Cor po Di plo má ti co, mas que é a se guin te: se nós, co man dan -
tes es tran ge i ros, co me ça mos a in tro me ter-nos em to dos os pe que ni nos in ci -
den tes que po dem ocor rer de na tu re za va ri a dís si ma nes ta mag na luta in tes ti na,
gas ta mos e tor na mos inú til  a nos sa ener gia e a nos sa in fluên cia para co i sas
ver da de i ra men te gran des e sé ri as. A nos sa for ça co le ti va é mu i tís si mo gran de,
o nos so pres tí gio tem um con si de rá vel va lor e al can ce, mas é por isso mes mo
ne ces sá rio que o sa i ba mos man ter na de vi da e con ve ni en te al tu ra do de co ro e
res pe i ta bi li da de.”7

ESPÍRITO QUE ANIMAVA A REUNIÃO

O es pí ri to que ani ma va a re u nião era di mi nu ir o mais pos -
sí vel as con tin gên ci as de um com ba te que in te res sas se à ci da de.
Assim, por exem plo, ela re sol ve, em 15 de no vem bro, sob pro pos -
ta do al mi ran te De Li bran, não per mi tir o de sem bar que de um ho -
lo fo te que o va por fran cês Con cor dia tra zia para o Go ver no.8 Igual -
men te o co man dan te in glês, o por tu guês e o ale mão, que es ta va
fora do acor do, não con sen ti ram no de sem bar que de ar mas e mu -
ni ções vin das em na vi os das res pec ti vas na ções.9 “É bem pos sí -
vel”, es cre via ao almi ran ta do o co man dan te da Min de lo, ex pli can do 
o pon to de vis ta da Re u nião, “que o almi ran te Melo, não ten do
sido re co nhe ci do como be li ge ran te, não te nha em ri gor di re i to a
ne nhu ma des sas aten ções; mas, como nós nos ins pi ra mos prin ci -
pal men te nos gran des prin cí pi os hu ma ni tá ri os e nos re ge mos em
par te pelo nos so bom sen so e cri té rio de oca sião, pon de ran do
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7 Nota de 30 de ou tu bro.
8 Nota de Cas ti lho de 16 de no vem bro.
9 Mes ma nota.



to das as cir cuns tân ci as es pe ci a lís si mas que nes ta gran de luta se
têm dado em cada caso, e que de vem for ne cer com in te res san tes
in ci den tes os fu tu ros es tu di o sos do di re i to ma rí ti mo in ter na ci o nal, 
en ten de mos que, acon se lhan do este pro ce di men to (quan to ao de -
sem bar que do  pro je tor elé tri co) ao al mi ran te De Li bran, an dá va -
mos com mais im par ci a li da de.”10

Antes, o Cor po Di plo má ti co, a pe di do dos co man dan -
tes, ti nha in ter vin do  para que o Go ver no não fi zes se pre pa rar ca -
nhões e pro jé te is no Arse nal de Gu er ra, por que isso mo ti va ria
da par te dos in sur gen tes um ata que con tra os ar se na is, com con -
se qüên ci as de sas tro sas, so bre tu do para o Hos pi tal da Mi se ri cór dia. 
“Os co man dan tes es tran ge i ros”, di zi am os mi nis tros, “não po de-
riam obs tar da par te do Sr. con tra-al mi ran te Melo essa ação mi li tar 
mo ti va da.” O Go ver no ne gou o fato, ob ser van do, po rém, “que os 
di re i tos do go ver no le gal fi ca ri am sin gu lar men te li mi ta dos em pro -
ve i to dos in sur gen tes se os seus me i os de de fe sa fos sem su ces si va -
men te con si de ra dos como pe ri go sos”.11 To man do nota da de cla -
ra ção, a Re u nião, que ago ra de li be ra va a bor do do Etna, sob a pre -
si dên cia do al mi ran te Mag nag hi, co mu ni cou-a logo ao al mi ran te
Melo, acom pa nhan do-a des tas pa la vras sig ni fi ca ti vas: “Le van do
essa in for ma ção ao co nhe ci men to do al mi ran te Melo, sen ti mo-nos
fe li zes de re co nhe cer que a ci da de do Rio de Ja ne i ro con ser va
sem pre a sua qua li da de de ci da de sem de fe sa”.12

A 8 de no vem bro o mi nis tro do Exte ri or que i xa-se ao
mi nis tro in glês  do fogo por ve zes fe i to con tra a ci da de, tan to de
Vil le ga ig non como do Aqui da bã, com ca nhões de tiro rá pi do e os
mi nis tros da Ingla ter ra, de Por tu gal, da Itá lia, dos Esta dos Uni -
dos e o en car re ga do de ne gó ci os de Fran ça lhe res pon di am que
os co man dan tes su pe ri o res, ten do exa mi na do es sas que i xas, eram
de opi nião  que o fogo fora pro vo ca do pela in ces san te fu zi la ria de tro pas inex -
pe ri en tes, es ta ci o na das no li to ral da ci da de.
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A nota em res pos ta, de Cas si a no do Nas ci men to, re ve la,
ain da que cu i da do sa men te en co ber to, o co me ço de uma nova po -
lí ti ca, um pre pa ro para o rom pi men to do acor do. A ex pres são que i -
xas, usa da pe los agen tes di plo má ti cos, não lhe agra da; o Go ver no
não se que i xou do pro ce di men to dos re vol to sos; quis so men te que
se sou bes se “que eles con ti nu a vam a ati rar so bre a ci da de sem de -
fe sa, ape sar dos com pro mis sos exis ten tes” e ter mi na va: “O Sr.
vice-pre si den te da Re pú bli ca fica ci en te de que, na opi nião dos
Srs. co man dan tes, não é che ga do caso de cha mar o Sr. Melo ao res -
pe i to dos seus com pro mis sos.” É evi den te o que essa re ser va quer
di zer. Des de que os ca nhões de tiro rá pi do do mar res pon di am à
fu zi la ria de ter ra, o com pro mis so es ta va vi o la do e o Go ver no po
 de ria, quan do che gas se o mo men to, em pre gar a sua ar ti lha ria de po si -
ção. Enquan to esse mo men to não che ga va para ele, con ti nu a va, po -
rém, a es qua dra im pe di da de ser vir-se con tra a ci da de dos seus
gros sos ca nhões, por que este era o com pro mis so to ma do, e as sim
o ar ma men to dos mor ros con ti nu a va a sal vo!

Des se modo, pode-se di zer, o com pro mis so já era pra ti -
ca men te le tra mor ta para o Go ver no; não pas sa va, de fato, de um 
ar mis tí cio útil, que lhe dava tem po para de sen vol ver os seus me i os
de ata que, à es pe ra da Es qua dra que es ta va or ga ni zan do no Nor te, 
ou, em ou tras pa la vras, para con clu ir e aper fe i ço ar sem em ba ra ço 
al gum o vas to sis te ma de ope ra ções a que se re fe re Cas si a no do
Nas ci men to na sua nota de 13 de maio ao conde de Pa ra ti, quan do
diz “ope ra ções com tan to cus to pre pa ra das pelo Go ver no Fe de ral”,
fal tan do-lhe so men te acres cen tar: “à som bra do acor do”.

Em 28 de no vem bro o al mi ran te De Li bran, que pre si dia 
à Re u nião dos Co man dan tes e co nhe cia os pre ce den tes do acor do, 
de i xou o Rio de Ja ne i ro a bor do do Arét hu se em vi a gem para o
Cabo da Boa Espe ran ça. Um in ci den te veio ani mar ex tra or di na ri a -
men te o Go ver no, a sa ber: a de mis são te le grá fi ca do al mi ran te
Stan ton, o qual ao fun de ar em nos so por to a bor do do Ne wark ti -
nha sal va do ao pa vi lhão do al mi ran te Melo. O He rald in ter pre ta va
aque la de mis são como uma pro va da sim pa tia de Cle ve land pelo
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go ver no do ma re chal Flo ri a no. Ao mes mo tem po a pre sen ça de
uma po de ro sa es qua dri lha nor te-ame ri ca na, des pro por ci o na da com
a for ça efe ti va das ou tras po tên ci as que ti nham mu i to ma i o res
in te res ses no Bra sil, dava cor po à idéia de que os Esta dos Uni dos
es ta vam de ci di dos a in ter vir, no mo men to opor tu no, em fa vor da
le ga li da de. Foi nes sas cir cuns tân ci as que o con tra-al mi ran te Sal da -
nha da Gama, sa in do da ne u tra li da de em que se man ti ve ra até
en tão, as su miu, em 10 de de zem bro, o co man do da Re vol ta na
baía do Rio de Ja ne i ro.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A vi o la ção do acor do

DESDE que as su me o co man do das for ças in sur gen tes 
na baía do Rio, o con tra-al mi ran te Sal da nha da Gama co mu ni ca
aos co man dan tes es tran ge i ros: “...Por mi nha par te não há de ser
que bra da a con ven ção ace i ta pelo meu an te ces sor de não fa zer
fogo so bre a ci da de com os gros sos ca nhões da Esqua dra, sal vo
cir cuns tân ci as mu i to im pe ri o sas ou a não ser que par ta das ba te ri as 
de ter ra a pro vo ca ção.” Pou co de po is, po rém, ma ni fes ta ele àque -
les co man dan tes a re so lu ção de rom per fogo con tra a ci da de ao
pri me i ro tiro de ter ra, mes mo da ilha do Bom Je sus, por ca u sa das
for ti fi ca ções que se es ta vam le van tan do em roda do an co ra dou ro
da baía. Eis a nota que di ri ge à Re u nião:

“Rio de Ja ne i ro, 23 de de zem bro de 1893 . – A S. Exª o Sr. con -
tra-al mi ran te co man dan te da For ça Na val da Real Ma ri nha Ita li a na, sur ta no por to 
do Rio de Ja ne i ro.

“Em vis ta das dis po si ções e ati tu de ado ta das pelo go ver no do Sr.
ma re chal Flo ri a no Pe i xo to, não pode por seu lado a Es qua dra do meu co man do
de i xar de pôr em prá ti ca me di das cor res pon den tes, em bo ra de ca rá ter e dis po -
si ções que me re pug nam. É no tó rio que to das as al tu ras que bor dam a pró pria



ci da de es tão guar ne ci das de ba te ri as de ca nhões. Não fo ram res pe i ta dos os lu -
ga res san ti fi ca dos e de be ne fí cio à hu ma ni da de so fre do ra. Está for ti fi ca do o
mor ro do Cas te lo que do mi na o hos pi tal da San ta Casa de Mi se ri cór dia, não o
es tão me nos os mor ros de São Ben to e da Con ce i ção, o pri me i ro com o seu
se cu lar e his tó ri co con ven to be ne di ti no, o se gun do com o pa lá cio epis co pal; fi -
nal men te tam bém o está o mor ro do Bom Je sus, a cujo lado se er gue o re co lhi -
men to para os nos sos pró pri os in vá li dos de ter ra e mar.

“Nes tas con di ções, V. Exª com pre en de rá sem dú vi da, há de ser di -
fí cil que a Esqua dra pos sa man ter até o fim da con ten da o pro me ti do res pe i to
pela ci da de do Rio de Ja ne i ro, que pas sou de ci da de aber ta a ser uma pra ça de
guer ra no sen ti do es tri to do ter mo. Ao pri me i ro tiro de ca nhão, de qual quer
des ses pon tos, in clu si ve Bom Je sus, a Esqua dra res pon de rá à sua agres são com 
a sua gros sa ar ti lha ria.

“Ro gan do a V. Exª a fi ne za de dar co nhe ci men to do con te ú do des -
ta co mu ni ca ção aos che fes das For ças Na va is es tran ge i ras tam bém sur tas nes te 
por to, pre va le ço-me da opor tu ni da de, etc. – Luís Fi li pe de Sal da nha da Gama. –
Co man do-em-che fe das For ças Na va is da re vo lu ção con tra o go ver no do ma -
re chal Flo ri a no Pe i xo to no por to do Rio de Ja ne i ro – a  bor do do cru za dor Li -
ber da de.”

Os co man dan tes, po rém, en ten de ram que o fogo so men -
te da ilha do Bom Je sus não jus ti fi ca va um ata que con tra a ci da de,
e as sim o co mu ni ca ram a Sal da nha da Gama, re no van do a in ti -
ma ção de 1º de ou tu bro, fe i ta a Cus tó dio de Melo:

“Os co man dan tes su pe ri o res das For ças Na va is da Itá lia, Ingla ter ra, 
Fran ça, Esta dos Uni dos, Por tu gal, pre sen tes no por to do Rio de Ja ne i ro:

“Ten do to ma do co nhe ci men to da nota do Sr. al mi ran te Sal da -
nha, da ta da de 23  de de zem bro, são de pa re cer que os fa tos enu me ra dos
nes sa nota não po de ri am cons ti tu ir uma pro vo ca ção de na tu re za a jus ti fi -
car a ame a ça de bom bar de a men to da ci da de anun ci a da pelo al mi ran te Sal -
da nha.

“Pen sam es pe ci al men te que o fogo de Bom Je sus, que é uma ilha
com ple ta men te fora e afas ta da da ci da de, não pode ser con si de ra do como
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uma das me di das de guer ra de que o ma re chal Pe i xo to to mou pe ran te os co -
man dan tes su pe ri o res das For ças Na va is es tran ge i ras o  com pro mis so de
abs ter-se.

Por con se qüên cia, os co man dan tes pre ci ta dos têm a hon ra de
sig ni fi car ao Sr. al mi ran te Sal da nha que, por en quan to, pre ten dem con ser -
var na ques tão do bom bar de a men to da ci da de a ati tu de que to ma ram para
com o Sr. al mi ran te Melo pela nota de 1º de ou tu bro de 1893, de que jun -
tam có pia.

“A bor do do cru za dor ita li a no Etna, na baía do Rio de Ja ne i ro, 25
de de zem bro de 1893. – O co man dan te das For ças Na va is por tu gue sas, Au gus to
de Cas ti lho. – O co man dan te das For ças Na va is fran ce sas, De Bar be vrac. – O
co man dan te das For ças Na va is dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, H. Pic king. – O
co man dan te das For ças Na va is bri tâ ni cas, W. M. Lang. – O co man dan te das For -
ças Na va is ita li a nas, G. B. Mag nag hi.”

Ao mes mo tem po, po rém, re co nhe cen do o fun da men to
da que i xa con tra a for ti fi ca ção da ci da de e que essa for ti fi ca ção
vi o la va aber ta men te o acor do de 5 de ou tu bro, pe di am os mes mos 
co man dan tes a in ter ven ção do Cor po Di plo má ti co para fa zer res -
pe i tar aque le acor do “por se man ter”, di zi am eles, “su bor di na da a
sor te da ci da de do Rio de Ja ne i ro à res tri ta ob ser vân cia do com -
pro mis so to ma do pelo Go ver no Fe de ral de não pôr em ba te ria
ca nhões na ci da de”. Dan do co nhe ci men to ao mi nis tro das Re la -
ções Exte ri o res des se in ci den te, os agen tes di plo má ti cos con -
clu íam des te modo a sua nota de 31 de de zem bro:

“No caso, con tra toda pre vi são, de tor nar-se o bom bar de a men to
ine vi tá vel, em con se qüên cia de pro vo ca ção, os re pre sen tan tes das men ci o na -
das po tên ci as pe di ri am que lhes fos se fe i ta uma no ti fi ca ção, com dois dias pelo 
me nos de an te ce dên cia, a fim de pro ve rem a se gu ran ça de seus na ci o na is que
re si dem na ci da de, as sim como de todo o ma te ri al flu tu an te.”

A essa nota Cas si a no do Nas ci men to res pon dia re no van -
do o com pro mis so de 5 de ou tu bro:
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“O Sr. Vice-Pre si den te da Re pú bli ca vê com pra zer que os Srs. co -
man dan tes não ad mi ti ram a es tra nha pre ten são do Sr. Sal da nha da Gama re la -
ti va à ilha do Bom Je sus, mas crê de seu de ver afas tar toda idéia de fal tar ele ao 
com pro mis so de não pôr os ca nhões em ba te ria. Este com pro mis so é res pe i ta -
do, e os Srs. re pre sen tan tes o re co nhe cem, quan do pe dem ao Go ver no Fe de ral 
que con ti nue a ti rar todo pre tex to ao Sr. Sal da nha da Gama.”

E acres cen ta va, ocu pan do ter re no novo:

“Mas o Go ver no não se pri vou do di re i to de pre pa rar-se para pro -
ce der ener gi ca men te con tra os in sur gen tes con for me as cir cuns tân ci as. Se,
in fe liz men te, se der o caso, não de pro vo ca ção, mas de ação, po dem os Srs.
re pre sen tan tes es tar cer tos de que se rão in for ma dos em tem po útil. O Go ver no
Fe de ral o fa ria es pon ta ne a men te.”

Esta nota é de 5 de ja ne i ro de 1894. Nes sa data, en -
tre tan to, o mi nis tro das Re la ções Exte ri o res já es ta va de pos se
de ou tra nota do Cor po Di plo má ti co, de 2 de ja ne i ro, que dava 
o acor do por ter mi na do à vis ta da ati tu de do Go ver no. Eis a
ori gem des ta se gun da nota. Em 30 de de zem bro re ce bi am os co -
man dan tes es tran ge i ros a se guin te co mu ni ca ção do co man dan te
das For ças Na va is nor te-ame ri ca nas, ca pi tão-de-mar-e-guer ra
Picking, que, com a par ti da do al mi ran te Mag nag hi, to mou a pre si -
dên cia da Re u nião, por se ter des cul pa do o co man dan te in glês, que 
logo se re ti ra tam bém:

“Re ce bi um re la tó rio de um ofi ci al des te na vio so bre os ca nhões e 
for ti fi ca ções que ele ob ser vou no Mor ro do Cas te lo. Eu lem bra ria que nos
re u nís se mos ama nhã, às 10 ho ras da ma nhã, a bor do do Char les ton, para dis -
cu tir mos se, de vi do a esta vi o la ção do acor do fe i to pelo Go ver no bra si le i ro
em 5 de ou tu bro de 1893, de ve ría mos re ti rar-nos ou não da po si ção que até
aqui te mos man ti do de não per mi tir o bom bar de a men to da ci da de do Rio de 
Ja ne i ro.”1

60 Jo a quim Na bu co

1 Cas ti lho, obra ci ta da, III, pág. 16.



Era as sim do co man dan te nor te-ame ri ca no que pro ce dia
a ve ri fi ca ção de que o com pro mis so es ta va sen do vi o la do e, tam -
bém, a pro pos ta para as For ças es tran ge i ras de i xa rem li vre a ação
da Esqua dra si ti a da e per mi ti rem o bom bar de a men to da ci da de.2
Em 1º de ja ne i ro, ten do co nhe ci men to das in for ma ções da das
pelo co man dan te ame ri ca no, a Re u nião di ri gia ao Cor po Di plo má -
ti co a se guin te co mu ni ca ção:

“Bor do do Cru za dor dos Esta dos Uni dos Char les ton. Rio de Ja ne i ro. 
Bra sil, 1º de ja ne i ro de 1894. – Os co man dan tes su pe ri o res das For ças Na va is
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, Fran ça, Por tu gal, Ingla ter ra e Itá lia têm a
hon ra de tra zer ao co nhe ci men to do Cor po Di plo má ti co que es tão em pos se
de in for ma ção au tên ti ca e po si ti va de que em uma das al tu ras da ci da de do Rio 
de Ja ne i ro, co nhe ci da como Mor ro do Cas te lo, já fo ram mon ta dos al guns gros -
sos ca nhões pron tos para se rem usa dos; que no mes mo lu gar há tam bém ou -
tros gran des ca nhões em via de se rem mon ta dos e que há di ver sas pe ças de
me nor ca li bre em car re tas de cam pa nha; to dos os ca nhões es tan do em ba te ri as 
pro te gi das por gran des sa cos de are ia.

“O vice-pre si den te da Re pú bli ca do Bra sil anun ci ou pelo seu mi nis tro
das Re la ções Exte ri o res ao Cor po Di plo má ti co, e por in ter mé dio des te aos co man -
dan tes su pe ri o res, em uma nota da ta da de 5 de ou tu bro de 1893, que o Go ver no ia
dar or dem para re ti rar os ca nhões das ba te ri as na ci da de do Rio de Ja ne i ro: vai or de -
nar que os ca nhões se jam re ti ra dos das re fe ri das ba te ri as.

“Os co man dan tes su pe ri o res das re fe ri das na ções não po dem, por -
tan to, de i xar de con si de rar a co lo ca ção des ses ca nhões no Mor ro do Cas te lo
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como uma rup tu ra do acor do fe i to pelo Go ver no bra si le i ro em 5 de ou tu -
bro de 1893 e como dan do à ci da de do Rio de Ja ne i ro o ca rá ter de ci da de
for ti fi ca da.

“Nes tas cir cuns tân ci as os co man dan tes su pe ri o res têm a hon ra de
de cla rar que não se po dem por mais tem po con si de rar na obri ga ção de man ter a 
ati tu de que ma ni fes ta ram na sua co mu ni ca ção de 1º de ou tu bro de 1893 ao con -
tra-al mi ran te Melo e que re i te ra ram na sua co mu ni ca ção de 25 de de zem bro de
1893 ao con tra-al mi ran te Sal da nha da Gama.”

O Cor po Di plo má ti co deu ime di a ta men te co nhe ci men to 
ao mi nis tro do Exte ri or des sa de so bri ga ção dos co man dan tes es -
tran ge i ros de pro te ger por mais tem po a ci da de do Rio de Ja ne i ro.
A essa nota de 2 de ja ne i ro, Cas si a no do Nas ci men to res pon de em 
data de 8. A sua res pos ta à no ti fi ca ção de fi car a ci da de en tre gue a
si mes ma é mu i to di fe ren te da que João Fi li pe Pe re i ra deu em 5 de
ou tu bro, quan do pri me i ro se alu diu a essa even tu a li da de. De po is
de re su mir a nota que ti nha re ce bi do, o mi nis tro do Exte ri or diz
aos agen tes di plo má ti cos:

“Os Srs. co man dan tes es tão bem in for ma dos quan do afir mam que
fo ram co lo ca dos no vos ca nhões no Mor ro do Cas te lo, mas per mi ti rão esta
re ti fi ca ção: que es tes ca nhões não es tão pos tos em ba te ria; es tão, como os
an ti gos, atrás das ba te ri as, o que não in di ca in ten ção de usar de les ime di a ta -
men te, e não é con trá rio ao acor do de 5 de ou tu bro.

“O vice-pre si den te da Re pú bli ca fal ta ria ao seu de ver para com
a Na ção, se de i xas se os in sur gen tes pros se gui rem li vre men te na sua cri mi -
no sa em pre sa. Qu a tro me ses são de cor ri dos des de que o Sr. Melo se su -
ble vou con tra o Go ver no le gal do seu país, e du ran te todo esse tem po a
ci da de do Rio, que era con si de ra da como aber ta, não obs tan te a exis tên cia 
de ca nhões so bre al gu mas de suas emi nên ci as, tem sido vi va men te bom -
bar de a da.

“Nes te bom bar de a men to qua se diá rio, os in sur gen tes não se li mi ta -
ram a ata car as for ças que de fen dem o li to ral: ati ra ram para o cen tro da ci da de.
Ago ra o Sr. Sal da nha da Gama ame a ça ser vir-se de seus ca nhões de gros so ca li -
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bre. Mu da ria as sim de ins tru men tos de des tru i ção, não de pro ce di men to: há
mu i to tem po que por ele foi rom pi do o acor do.

“Os Srs. re pre sen tan tes de se jam, para se gu ran ça dos seus na ci o na is
que re si dem na ci da de do Rio de Ja ne i ro e dos na vi os es tran ge i ros an co ra dos

no por to, que o Go ver no Fe de ral con ce da um pra zo de qua ren ta e oito ho ras,
pelo me nos, an tes de fa zer fogo com as ba te ri as es ta be le ci das na mes ma ci da de.
So bre este pon to o mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res se li mi ta a re i -
te rar as se gu ran ças con ti das em sua pre ce den te nota. Rio de Ja ne i ro, 8 de ja ne i ro 
de 1894.”

Evi den te men te o Go ver no já não ti nha o mes mo ter ror 
do bom bar de a men to que re ve la ra no prin cí pio da luta. A sua
de fe sa es ta va qua se com ple ta, os mor ros ar ti lha dos, Vil le ga ig non 
em ru í nas, o Ja va ri de ba i xo d’água, o mo ral da re vol ta des fe i to, os 
na vi os qua se im pres tá ve is, a Esqua dra le gal pró xi ma, as mu ni -
ções aca ba das.

Os co man dan tes es tran ge i ros li mi ta ram-se a re pli car em
uma co mu ni ca ção ao Cor po Di plo má ti co man ten do as suas as ser -
ções. Des ta res pos ta, po rém, os re pre sen tan tes não de ram co nhe -
ci men to ao nos so Go ver no para não en tre te rem com este uma
con tro vér sia es té ril des de que a in ter ven ção ti nha ces sa do. Como
do cu men to, en tre tan to, para o es tu do da ques tão a nota dos
co man dan tes é uma con tri bu i ção de va lor.

“Cru za dor dos Esta dos Uni dos Char les ton. Rio de Ja ne i ro, Bra sil. –
Os re pre sen tan tes dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, Fran ça, Por tu gal, Ingla ter -
ra e Itá lia, re u ni dos em con fe rên cia, le ram a nota do mi nis tro do Exte ri or do
Go ver no bra si le i ro, da ta da de 8 de ja ne i ro de 1894. Os co man dan tes su pe ri o -
res na va is fi ca ram mu i to sur pre en di dos com a de cla ra ção fe i ta nes sa nota.
Inclu so se acha um de se nho mos tran do a po si ção exa ta dos ca nhões em ba te -
ria no Mor ro do  Cas te lo, fe i to por dois ofi ci a is da es qua dra em di fe ren tes oca -
siões, em 28 de de zem bro. Foi no va men te afir ma do por es ses ofi ci a is que os
ca nhões es tão pron tos para se rem usa dos a qual quer mo men to. Tudo que é
ne ces sá rio fa zer, o que to ma ria ape nas um mi nu to, é ti rar al guns dos sa cos de
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are ia pos tos para mas ca rá-los, e im pe dir que se jam vis tos de fora, e es ses ca -
nhões po de rão ime di a ta men te fa zer fogo. Os co man dan tes su pe ri o res e seus
ofi ci a is têm ami údo ob ser va do o fogo da ci da de e con tra a ci da de de fu zi la ria e 
ca nhões de tiro rá pi do e fre qüen te men te se viu que o pri me i ro tiro par tia da
pra ia, di re i to que o Go ver no de cla rou ofi ci al men te não ab di car. – A. Aubry,
co man dan te das For ças Na va is ita li a nas. – S. Rol les to ne, co man dan te das For ças
Na va is in gle sas. – Au gus to de Cas ti lho, co man dan te das For ças Na va is Por tu gue -
sas. – De Bar bey rac, co man dan te das For ças Na va is fran ce sas. – Henry F. Pic -
king , co man dan te das For ças Na va is dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. – 11 de 
ja ne i ro de 1894.”

Re fe rin do-se à nota do Go ver no bra si le i ro, o co man dan -
te por tu guês, que nes se pon to ex pres sa o modo de sen tir de toda a 
Re u nião, es cre ve as sim às au to ri da des do Almi ran ta do:

“Ain da so bre a mu dan ça da ati tu de dos co man dan tes su pe ri o res
das For ças Na va is es tran ge i ras para com a Es qua dra re vol ta da, en vio por
có pia ou tra nota ao mi nis tro das Re la ções Exte ri o res aos re pre sen tan tes di -
plo má ti cos das po tên ci as acer ca do ar ma men to da ci da de, na qual o Go ver -
no apre sen ta ar gu men tos dé be is para jus ti fi car o seu pro ce di men to clan des -
ti no e fur ti vo a fim de co lo car a ci da de em po si ção não só de se de fen der
como tam bém de ata car as For ças Na va is ale van ta das. A nota pre ce den te
do mes mo mi nis tro tem in com pa ra vel men te mais va lor po lí ti co, por que ao
me nos re ve la uma co ra gem dig na e re so lu ta sem pro cu rar aco ber tar-se por
de trás dos es pe ci o sos ar gu men tos, que de modo ne nhum ex pli cam o seu
ato. A esta nota en ten de mos nós ain da de ver re pli car com a nos sa de 11 em 
que, em pou cas pa la vras, res ta be le cía mos a ver da de dos fa tos, sem to da via
des men tir mos o mi nis tro. Alguém um dia po de rá ava li ar es tes do cu men tos
e jul gar se fo mos nós, co man dan tes su pe ri o res, ou o Go ver no bra si le i ro
quem teve ra zão.”3

E acres cen ta va, re cor dan do os ser vi ços pres ta dos pe las
For ças Na va is es tran ge i ras à ci da de do Rio de Ja ne i ro:
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“O que nin guém po de rá ne gar-nos é a de ci são com que pro cu ra -
mos e con se gui mos até este mo men to his tó ri co sal va guar dar a ci da de do
Rio de Ja ne i ro con tra os ata ques da Es qua dra, com os seus gros sos ca -
nhões; e isto ape sar das pro vo ca ções de ter ra. Ain da há pou co tem po, o al -
mi ran te Sal da nha nos de cla rou que fa ria fogo so bre a ci da de com a gros sa
ar ti lha ria, caso lhe des sem um tiro, mes mo que este par tis se da ilha do Bom 
Je sus; e ten do-se dado esta hi pó te se, ele não se atre veu a fazê-lo, por que
nós lhe de cla ra mos pe remp to ri a men te que lho não con sen ti ría mos, por que
a ilha do Bom Je sus não fa zia par te da ci da de, e era, por tan to, um dos pon -
tos em que a ação do Go ver no es ta va ab so lu ta men te des li ga da de qual quer
com pro mis so.”

O co man dan te por tu guês e com ele os ou tros co man -
dan tes viam cla ro o pla no do ma re chal Flo ri a no Pe i xo to. “É mi -
nha opi nião”, con ti nua ele, “que o Go ver no não se de ci di rá por 
en quan to a ata car a Esqua dra com a ar ti lha ria de ter ra, con ti nu -
an do a ar mar-se gra du al men te e es pe ran do tal vez o mo men to
da che ga da dos na vi os, o que está apron tan do em di ver sos pon -
tos e dos qua is al guns já es tão em Per nam bu co. Nes sa oca sião,
quan do ele ti ver as sim con cen tra dos to dos os seus ele men tos de 
ação, rom pe rá re so lu to um vi go ro so ata que so bre os na vi os re -
bel des que aqui es ti ve rem e so bre as ilhas, pro va vel men te com
bom êxi to. O que res ta sa ber é se a Es qua dra po de rá per ma ne -
cer ina ti va até esse mo men to ou se terá man ti men tos, car vão e
pa ciên cia para es pe rar essa oca sião.”4

Como se tem vis to, da an ti ga Re u nião a bor do do Arét hu se
só res ta vam no Rio de Ja ne i ro o co man dan te do Char les ton, ca pi -
tão-de-mar-e-guer ra Pic king, e o da Min de lo.

De po is do al mi ran te fran cês De Li bran e do al mi ran te
ita li a no Mag nag hi, que o ha via subs ti tu í do na pre si dên cia, era a vez 
de par tir do co man dan te in glês, ca pi tão-de-mar-e-guer ra W. M.
Lang, que se guiu para a Ingla ter ra em 11 de ja ne i ro. O co man dan te
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Pic king era tam bém logo subs ti tu í do. Em 12 che ga va de Nova
Ior que o San Fran cis co, ten do a seu bor do o novo co man dan te da
di vi são na val ame ri ca na, o con tra-al mi ran te Be nham. Assim, já no
mês de ja ne i ro, Au gus to de Cas ti lho era o úni co dos co man dan tes
in ter ven to res que fi ca va no seu pos to.

A si tu a ção na baía ti nha in te i ra men te mu da do. Ao pas so
que as ou tras na ções di mi nu íam as suas for ças, as dos Esta dos
Uni dos tor na vam-se ver da de i ra men te im po nen tes. Ao Char les ton,
ao Ne wark e ao De tro it ti nham vin do jun tar-se mais dois gran des
cru za do res, o San Fran cis co e o New York for man do, em nos so por -
to, uma gran de Esqua dra bran ca. Era vi si vel men te uma de mons -
tra ção, de vi da, tal vez, à des con fi an ça ou re ce io de pre pon de rân cia
eu ro péia no Bra sil.

Não cons ta dos do cu men tos pu bli ca dos que os co -
man dan tes es tran ge i ros ti ves sem dado des de logo co nhe ci men -
to ao con tra-al mi ran te Sal da nha da Gama da de cla ra ção fe i ta
em 2 de ja ne i ro ao Go ver no Fe de ral, de que, ten do o Rio de Ja -
ne i ro to ma do o ca rá ter de ci da de for ti fi ca da, eles não se jul ga -
vam mais au to ri za dos a im pe dir o bom bar de a men to. É cer to
que lhe ti nham pe di do em 25 de de zem bro um pra zo de qua -
ren ta e oito ho ras, caso o bom bar de io se tor nas se ine vi tá vel,
mas ain da nes sa nota eles de cla ra vam re ser var toda a sua li ber -
da de de ação. So men te, para o fim de ja ne i ro, a jul gar pela nota
cir cu lar que di ri giu aos co man dan tes es tran ge i ros, Sal da nha da
Gama te ria sa bi do da mo di fi ca ção pro fun da que se dera na ati -
tu de das po tên ci as. É este o do cu men to, cuja que i xa amar ga
será ava li a da pe los que ti ve rem acom pa nha do em to dos os epi -
só di os a in ter ven ção es tran ge i ra:

“A suas ex ce lên ci as os se nho res co man dan tes das For ças Na va is
es tran ge i ras sur tas no por to do Rio de Ja ne i ro.

“No co me ço da pre sen te re vo lu ção, quan do a ci da de do Rio de
Ja ne i ro, de fen di da ape nas por al guns ra ros ca nhões de cam pa nha, co lo ca -
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dos em sua fren te e co li nas prin ci pa is, es te ve à mer cê dos ca nhões da
Esqua dras, os che fes das Ma ri nhas es tran ge i ras, en tão re pre sen ta dos nes te
por to, em nota co le ti va e unâ ni me di ri gi da a S. Exª o Sr. con tra-al mi ran te
Cus tó dio José de Melo, de cla ra ram que se opo ri am, mes mo pela for ça, a
qual quer ten ta ti va de bom bar de a men to con tra a ci da de, a não ser que par -
tis se an tes de ter ra a pro vo ca ção. 5

“Apro ve i tan do-se des sa re so lu ção dos che fes na va is es tran ge i ros, o
go ver no do ma re chal Flo ri a no Pe i xo to apres sou-se em fa zer re ti rar das co li nas
e da fren te da ci da de os seus pe que nos ca nhões de cam pa nha, não por cer to 
para sal va guar dar as inú me ras vi das e os al tos in te res ses co mer ci a is que esta
en cer ra, mas como ar dil para ar mar os mes mos pon tos no va men te, e ou tros
mais, de gran de e nu me ro sa ar ti lha ria.

“Prin ci pi a do à sor rel fa e com em bus te, se os ten ta esse tra ba lho
hoje, sem mais dis far ce, em toda a sua ple ni tu de.

“To das as co li nas ad ja cen tes à fren te da ci da de se acham co ber -
tas de ba te ri as; os his tó ri cos e sa cros mos te i ros de São Ben to e dos Ca pu -
chi nhos no Cas te lo es tão con ver ti dos em for ta le zas; as fá bri cas es ta be le -
ci das ao lon go do li to ral re ce be ram or dem para ces sar os res pec ti vos tra -
ba lhos e re ti rar o pes so al, a fim de se rem trans for ma das em ou tros tan tos
pon tos for ti fi ca dos; es tão le van ta das trin che i ras em to dos os cais pú bli -
cos, até mes mo em fren te ao es ta be le ci men to pio da San ta Casa da Mi se ri -
cór dia; numa pa la vra, é voz cor ren te que o Go ver no, uma vez que con si -
de re ul ti ma do esse tra ba lho, se apres sa rá em dado mo men to a rom per de
to das es sas for ti fi ca ções fogo con tra a Esquadra. Suas ex ce lên ci as os se -
nho res che fes na va is es tran ge i ros não hão de cer ta men te opor-se, e pela
for ça, a que a Esqua dra res pon da a essa fa la da agres são das ba te ri as da ci -
da de, ou mes mo que ela se an te ci pe. Seja-me, po rém, lí ci to per gun tar a
suas ex ce lên ci as, ho mens de guer ra cons pí cu os como são to dos, se as
con di ções da luta para a Esqua dra são pre sen te men te as mes mas que em
se tem bro, ou tu bro, no vem bro e de zem bro fin do? E não fo ram suas ex ce -
lên ci as os cul pa dos des sa si tu a ção des fa vo rá vel para a Esqua dra, com uma 
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in ti ma ção que aliás não ser viu para sal va guar dar os al tos in te res ses co -
mer ci a is da ci da de, nem a vida e pro pri e da de de uma po pu la ção na ma i or
par te es tran ge i ra?

“As mes mas ra zões em que suas ex ce lên ci as se es tri ba ram para im -
pe dir por par te da Es qua dra um ata que de viva for ça so bre a ci da de do Rio de
Ja ne i ro, de vi am ago ra pe sar no sen ti do de tor nar igual men te res pe i ta do, mes -
mo à for ça, pelo go ver no do ma re chal Flo ri a no Pe i xo to um pac to que ele que -
bra ra à fal sa fé.

“Por par te da Esqua dra sob o meu co man do devo de cla rar a suas
ex ce lên ci as que la men to, pela ci da de do Rio de Ja ne i ro e pe los seus mes mos
ha bi tan tes, a rup tu ra des se be né fi co com pro mis so, por nos sa par te res pe i ta do
com todo o ri gor até à pre sen te data, mas ace i to a con tin gên cia em que a in ter -
ven ção de suas ex ce lên ci as a co lo cou.

“A ta re fa po de rá ter-se tor na do para nós, da re vo lu ção, mais ár dua,
mais pe ri go sa, e mais san gren ta; con tu do, nem as sim nos fará re cu ar.

“A Es qua dra sob o meu co man do res pe i ta rá o pac to até o úl ti mo
mo men to; re a li za da, po rém, que seja qual quer agres são por par te das ba te ri as
da ci da de, eu me re ser vo o di re i to de res pos ta para quan do e como en ten der
con ve ni en te, sem ul te ri or avi so.

“Nes ta hi pó te se, fi ca rá tam bém a suas ex ce lên ci as, pe ran te a his tó -
ria des ta re vo lu ção, a res pon sa bi li da de dos ine vi tá ve is su ces sos que, lon ge de
im pe di rem, an tes agra va ram com a sua in ter ven ção.

“Nada dis to me im pe de, en tre tan to, de pre va le cer-me do en se -
jo para as se gu rar a suas ex ce lên ci as os meus pro tes tos do mais alto res pe i -
to e con si de ra ção. – Bor do do cru za dor Li ber da de, 28 de ja ne i ro de 1894. – 
Luís Fi li pe de Sal da nha da Gama, co man dan te-em-che fe das For ças Na va is
da re vo lu ção con tra o go ver no do ma re chal Flo ri a no, no por to do Rio de
Ja ne i ro.”

Era o si mu la cro ape nas de uma for ça que a dig ni da de
da sua po si ção lhe fa zia apa ren tar, mas que tan to os co man dan -
tes es tran ge i ros como o Go ver no em ter ra sa bi am bem que ele
não pos su ía. A in ter ven ção ti nha du ran te qua tro lon gos me ses
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ani qui la do os re cur sos e des tru í do o alen to da re vol ta, de sen -
vol ven do pelo con trá rio a con fi an ça e o po der do Go ver no.
Gra ças a ela, ao pas so que os ele men tos de com ba te da Esqua -
dra, dia por dia, se dis per sa vam, se des fal ca vam, se in cen di a vam 
como os pa ióis, afun da vam como o Ja va ri, o Rio de Ja ne i ro, com 
o cír cu lo de suas de fe sas com ple to, sur gia ago ra ci da de for ti fi -
ca da. De cer to, fora hu mi lhan te para o Go ver no a re u nião quo ti -
di a na em nos so por to de um con se lho su pe ri or de al mi ran tes
es tran ge i ros de fe rin do e in de fe rin do as que i xas dos dois com -
ba ten tes: re sol ven do en tre si o que po di am to le rar e o que de vi am
pro i bir quer às for ças le ga is quer às re vol to sas; apre ci an do cada
tiro se gun do o in te res se co mer ci al es tran ge i ro; ve ri fi can do don -
de par tia a pro vo ca ção para de ci dir se a re pul sa não a te ria por
aca so ex ce di do. Foi, po rém, este re gí men ex clu si va men te que
tor nou pos sí vel a for ti fi ca ção dos mor ros sob os gros sos ca -
nhões da Esqua dra e pos sí vel o ar ra sa men to de Vil le ga ig non –
sem ela ter dis pa ra do con tra a ci da de um tiro se quer de sua po -
de ro sa ar ti lha ria. Não hou ve van gló ria nem pre ten são da par te
do Go ver no in glês quan do fez re pe tir pelo Sr. Hugh Wyndham
ao Sr. Cas si a no do Nas ci men to que ele ti nha “evi ta do o bom bar de a -
men to e as sim pres ta do au xí lio ma te ri al ao Go ver no do ma re chal Flo ri a no
Pe i xo to”, foi sim ples re cor da ção de um fato his tó ri co que não
ad mi te dú vi da; de um con cur so, ver da de i ra men te ina pre ciá vel
do pon to de vis ta mi li tar, de que re sul tou o ter po di do o ma re -
chal Flo ri a no sus ten tar a sua au to ri da de sem lhe ser pre ci so
aban do nar a ci da de do Rio de Ja ne i ro, e ter de be la do a gran de
re vol ta na val, se nho ra do por to, sem ter tido ne ces si da de de fe -
char a al fân de ga.

O que se se gue é a ago nia da re vol ta. O ape lo de Sal da -
nha não tem ou tra res pos ta se não o ato de for ça do al mi ran te ame -
ri ca no, que se verá mais lon ge, ame a çan do me ter a pi que a
Esqua dra re vol to sa. “Afir ma-se que nes sa oca sião quis já o al mi -
ran te Sal da nha aban do nar a luta, en tre gan do a sua es pa da ao al -
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mi ran te Be nham”, diz o co man dan te por tu guês.6 Esse úl ti mo
pen sa men to de cer to não ocor reu a Sal da nha, mas não deve es tar
mu i to lon ge da ver da de o es ta do de es pí ri to pin ta do da que le
modo. “Di an te do ato de for ça con tra o qual não pos so pre ten der
re a gir tam bém pela for ça nes te mo men to”, foi a res pos ta do al -
mi ran te bra si le i ro, “te nho que con sen tir dora em di an te na atra -
ca ção aos tra pi ches da ci da de dos na vi os mer can tes nor te-ame ri -
ca nos, o que im por ta re co nhe cer a mes ma van ta gem a to dos os
mais na vi os mer can tes es tran ge i ros que fre qüen tam este por to.”7

Esta va as sim o co man do da Esqua dra re vol ta da de sar -
ma do di an te do pró prio con tra ban do de guer ra. Que ti nha mais
que fa zer na baía a Esqua dra, si ti a da e im po ten te, qua se sem mu ni -
ções, e que de re pen te po dia achar-se até sem água? “O al mi ran te
Sal da nha da Gama”, é a tris te pin tu ra que nos faz das suas con di -
ções a mes ma tes te mu nha, “en con tra va-se iso la do na baía do Rio de 
Ja ne i ro, a bor do de al guns des man te la dos na vi os e nas três ilhas
que lhe obe de ci am sem es pe rar nem po der re ce ber re cur sos de fora, 
e ven do di mi nu í rem-se-lhe ra pi da men te as pro vi sões de man ti men tos 
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ve ri am por isso es ti mar este cho que so fri do pelo al mi ran te re vol to so, mos tra ram sen ti-lo
mais como bra si le i ros só, ou em pri me i ro lu gar, e do e ram-se por isso com o ul tra je vin do da
par te de es tran ge i ros con tra pa trí ci os seus, em bo ra na que le mo men to ini mi gos. Essa apre ci a -
ção não tem o me nor fun da men to. Todo o lado go ver nis ta apla u diu a Esqua dra ame ri ca na.
‘Era mu i to já’, es cre via O País, no dia se guin te: ‘era de ma is para que a po de ro sa Esqua dra
ame ri ca na, fun de a da a al guns me tros do pon to em que se deu tão gra ve ocor rên cia, so bre ela 
fi zes se vis ta gros sa, ca las se a ofen sa, su fo can do o seu pró prio pa tri o tis mo, tra gan do em si lên -
cio inex pli cá vel o ata que di re to ao seu pa vi lhão, em ble ma sa gra do do seu ter ri tó rio, sím bo lo
que ri do, etc. Era de ma is!’ E o Tem po com ele: ‘. . . os re vol to sos le va ram a sua au dá cia aos
úl ti mos li mi tes, obri gan do a uma jus ta re pre sá lia’”. O nome do al mi ran te Be nham tor nou-se
de re pen te po pu la rís si mo en tre os ini mi gos da re vol ta. No ban que te que lhe foi ofe re ci do em 
Nova Ior que pelo Uni ted Sta tes Ser vi ce Club, re su miu ele des te modo en tre gar ga lha das e
apla u sos a sua ação no Rio do Ja ne i ro: ‘Qu an to ao meu pro ce di men to no Bra sil e aos efe i -
tos que ele te nha pro du zi do, pen so que sem con tes ta ção con cor reu para tor nar-nos bons
ami gos da que le país. Esta ami za de ba se ia-se no res pe i to e tal vez em al gu ma co i sa mais.’
Cor res pon dên cia de Nova Ior que para O País, ci ta da por Edu ar do Pra do em  A Ilu são Ame ri -
ca na, 2ª edi ção, pág. 127.

7 Nota cir cu lar aos co man dan tes es tran ge i ros em 30 de ja ne i ro.



e as mu ni ções de guer ra... As guar ni ções exa us tas por um ser vi ço
pe ri go so qua se per ma nen te, com um nú me ro sem pre cres cen te de 
fe ri dos, de vas ta das pelo be ri bé ri e ou tras mo lés ti as, apre sen ta vam
já um as pec to de re sig na ção som bria e de qua se de ses pe ro, que con -
tras ta va no ta vel men te com a im pe tu o si da de e ar ro gân cia dos pri -
me i ros dias da luta.”8

Pode-se di zer que des de en tão a fa ta li da de não o de i xa
mais; o dia bri lhan te da sua car re i ra ti nha pas sa do, co me ça va ago ra 
a no i te som bria e tem pes tu o sa. É a ins pi ra ção pre ci pi ta da do
de ses pe ro que ex pli ca o ata que da Arma ção, im pro vi sa do em 9 de
fe ve re i ro, e do qual ele sai com três fe ri men tos. É ela que ex pli ca
ter ele fe i to sair com os úl ti mos re cur sos de que dis pu nha o Aqui -
da bã, que não de via mais vol tar, se não pri si o ne i ro. Deve ter sido o
pior mo men to de to dos para Sal da nha aque le em que o viu vi rar
de bor do para a es ta ção fa tal do Des ter ro! A ques tão des de esse
mo men to para ele era: como abri gar toda essa gen te cujo co man do
ace i ta ra quan do tudo já es ta va com pro me ti do? As po tên ci as mos -
tra vam de sin te res sar-se da ques tão, ago ra que o des fe cho da luta
era fa tal. A opi nião es tran ge i ra era que os pre ju í zos te ri am sido
me no res e a paz mais pron ta, se se ti ves se de i xa do à es qua dra, seis
me ses an tes, toda li ber da de de ação. “De de ze no ve na vi os que há
pou co tem po aqui se en con tra vam per ten cen tes a nove na ci o na li -
da des di ver sas”, diz Au gus to de Cas ti lho em 26 de fe ve re i ro, “es ta -
vam on tem no por to ape nas um na vio ame ri ca no com o al mi ran te, 
uma ca nho ne i ra in gle sa, e a Min de lo.” A ina ção ti nha-se pro lon ga do
de ma is, can sa ra a to dos; de um modo ou de ou tro, era pre ci so
con clu ir.
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O fim da re vol ta

A INTERVENÇÃO ti nha pro du zi do o seu efe i to:
por um lado, ti nha gas ta do, dia por dia, os ele men tos ati vos e des -
tru í do o mo ral da Esqua dra; por ou tro, ti nha de i xa do com ple -
tar-se, por trás dos sa cos de are ia e das no tas di plo má ti cas, a for ti -
fi ca ção da ci da de e dado tem po ao Go ver no para or ga ni zar uma es -
qua dri lha, ain da que im pro vi sa da, su fi ci en te para dar com ba te
aos na vi os des man te la dos de que a re vol ta dis pu nha no por to. Nes sas 
con di ções o Go ver no re sol veu dar o gol pe fi nal. Em 11 de mar ço
os re pre sen tan tes das po tên ci as es tran ge i ras re ce be ram to dos co mu -
ni ca ção ofi ci al de que  fin das qua ren ta e oito ho ras co me ça ri am as
ope ra ções da ci da de con tra os in sur gen tes.

Deu-se en tão um de sen la ce ines pe ra do. Não po den do
ace i tar um com ba te tão de si gual e que o for ça ria, sem a mais re mo ta 
pos si bi li da de de êxi to, a li gar o seu nome, e ain da pior a tra di ção da
nos sa Ma ri nha de Gu er ra, a uma re cor da ção per pe tu a men te odi o sa, 
como se ria o bom bar de a men to, Sal da nha da Gama pe diu asi lo para
si e a sua gen te ao co man dan te por tu guês Au gus to de Cas ti lho.

A 9 ou 10 de mar ço a Min de lo es te ve para par tir do nos so 
por to em cru ze i ro hi giê ni co. “Te ria fi ca do no Rio”, es cre veu no



seu opús cu lo o con de de Pa ra ti,1 “só a cor ve ta Afon so de Albu quer -
que co man da da pelo va len te e dis ci pli na do ofi ci al Te ves, se o des ti no
não ti ves se mar ca do o Sr. Cas ti lho para os acon te ci men tos de mar ço.” 
Não sei se o co man dan te Te ves te ria pro ce di do di fe ren te men te, mas
que ro per su a dir-me de que não era Cas ti lho, e sim a Ma ri nha por tu -
gue sa que es ta va mar ca da pelo des ti no, na fra se do con de de Pa ra ti, para os 
acon te ci men tos de mar ço.

Por que, po rém, es co lheu Sal da nha da Gama aque la
ban de i ra? Sur pre en di do pela in ti ma ção, que lhe cons ta ra, das
qua ren ta e oito ho ras, ele não ti nha tem po para he si ta ções nem
tam pou co am pli dão de es co lha.

No dia 11 de mar ço, diz-nos o dis tin to pa tro no de Cas ti lho, 
Alves de Sá,2 no dia em que foi pe di do o asi lo, só es ta vam na baía do
Rio de Ja ne i ro a pe que na ca nho ne i ra in gle sa Be a gle e “ao pé da baía
da Ju ru ju ba um na vio dos Esta dos Uni dos, os por ta lós fe cha dos, in co mu ni cá -
vel, qui çá ini mi go”.3 Ao na vio nor te-ame ri ca no, de po is do ato do al mi -
ran te Be nham, mal se po dia di ri gir Sal da nha da Gama.4 A sua es co lha 
era en tre a Ingla ter ra e Por tu gal. O ser vi ço, po rém, que ele ia pe dir
era da or dem des ses que qua se não se pe dem a es tra nhos. As no -
ções to das pe las qua is se re gu la o pro ce der pú bli co e pri va do da co -
mu nhão são tão di ver sas da Ingla ter ra para o Bra sil que ex clu em qual -
quer apro xi ma ção; não há nada co mum no sen tir dos dois pa í ses;
per ten cem, pode-se di zer, a mun dos di ver sos. De po is, a Ingla ter ra re -
pre sen ta va a for ça.5 Se o pa vi lhão in glês co bris se os asi la dos re vol to -
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1 Con de de Pa ra ti, Por tu gal e Bra sil, Bre ves Expli ca ções, pág. 37.
2 Cas ti lho, obra ci ta da, I, pág. 249.
3 Ibid, pág. 260.
4 “Sal da nha da Gama de cla rou-me que pre fe ria aco lher-se à som bra da ban de i ra por tu gue sa,

por lhe ser mais agra dá vel, e re pu tar que o se ria igual men te a to dos os bra si le i ros, o asi lo
dos na vi os de um povo ami go, ir mão, não in te i ra men te es tran ge i ro, e que não se im pu nha
na que las cir cuns tân ci as pela for ça, do que a pro te ção con ce di da por qual quer na ção po de ro -
sa, mas per fe i ta men te es tra nha ao Bra sil.
“Acres cen tou que lhe te ria sido ex ces si va men te do lo ro so e hu mi lhan te su je i tar-se a
agra de cer a pró pria vida e as dos seus ca ma ra das à es qua dra ame ri ca na, que tão dura e ar ro -
gan te men te os tra ta ra dias an tes.” Pa ra ti, obra ci ta da, pág. 59.

5 Ver na nota an te ri or o sen ti men to de Sal da nha da Gama, ex pres so a Pa ra ti, quan to a essa cir -
cuns tân cia da for ça.



sos, se ria a pro te ção de uma po tên cia na val de pri me i ra or dem, o que
po dia des per tar con tra eles cer to pre con ce i to. Por úl ti mo, a Ingla ter ra
era o es tran ge i ro, na fra se de Sal da nha, per fe i ta men te es tra nho ao
Bra sil, o es tran ge i ro sem in te res se pe las nos sas lu tas, frio, in di fe ren te
di an te dos ven ci dos; o gran de amor-pró prio dos bra si le i ros im pe -
dia-os de le var para o tom ba di lho de um na vio in glês o qua dro de in -
for tú ni os, de mi sé ria, de de sa len to, que tan to im pres si o nou o pró prio
co man dan te por tu guês. Era um pu dor na tu ral o de não que rer dar a
ver da de i ros es tran ge i ros tal es pe tá cu lo, as sim como era um no bre or -
gu lho não que rer de ver a pro te ção à for ça, mas só a um di re i to que a
ci vi li za ção re co nhe ce aos mais fra cos: o di re i to de asi lo.

Para po der, en tre tan to, pe dir esse asi lo na imi nên cia de um 
com ba te sem co lo car a na ção que o pres tas se em con di ções de sus -
pen são, se não de hos ti li da de, para com o go ver no le gal, Sal da nha
com pre en deu que não po dia en trar no na vio por tu guês como um
re vol to so que que ria con ti nu ar a luta, mas, sim, re ti ran do-se dela. A
nota em que ele pe dia o asi lo con ti nha ex pres sa essa de cla ra ção:

“Os ofi ci a is da fra ção da Esqua dra Li ber ta do ra”, di zia ele,
“sur ta nes te por to, re sol vem pôr ter mo à luta, fa zen do de por as
ar mas aos seus bra vos e de di ca dos co man da dos, e con fi an do-se à
ge ne ro sa hos pi ta li da de da na ção por tu gue sa.”6

E, para me lhor acen tu ar a le al da de do seu pro ce di men to, 
o seu pe di do de asi lo era no mes mo dia acom pa nha do da pro pos ta 
de ca pi tu la ção. As ba ses, as si na das por Sal da nha, eram es tas:

“1ª) Re ti ra da para o es tran ge i ro dos ofi ci a is, as sim como dos que
com eles pri vam, sob a ga ran tia e guar da da na ção por tu gue sa. 2ª) Ga ran tia de
vida para os in fe ri o res e pra ças e bem as sim para os vo lun tá ri os que lhes es tão
as si mi la dos. 3ª) Entre ga das for ta le zas, na vi os e mais ma te ri al no pé em que se
acham. 4ª) Res ti tu i ção dos pri si o ne i ros, ex ce to aque les ofi ci a is pri si o ne i ros que
que i ram ou pre fi ram par ti lhar a sor te dos ofi ci a is da Es qua dra.” 7

A in ter ven ção es tran ge i ra du ran te a re vol ta de 1893 75

6 Cas ti lho, obra ci ta da, III, pág. 266.
7 Ibid, pág. 267, Re la tó rio de Cas si a no do Nas ci men to, pág. 46.



O es pí ri to que ani ma va o Go ver no era de re pres são im -
pla cá vel, que pode as si na lar-se por um só tra ço. Ao con de de Pa ra -
ti de cla rou ele que “me re cia ser des tru í do todo o ma te ri al man cha -
do pelo ser vi ço da re vol ta”.8 É esse es pí ri to que fará mu dar o
nome não só do Aqui da bã e da Tra ja no, mas da pró pria ci da de do
Des ter ro.9 Por isso, a res pos ta à ca pi tu la ção é uma res pos ta cur ta,
que, lida à luz dos acon te ci men tos pos te ri o res de San ta Ca ta ri na, 10
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8 Pa ra ti, obra ci ta da, pág. 50.
9 É sem pre uma ho me na gem mal-en ten di da mu dar o nome de uma ci da de. Essa mu dan ça,

além do mais, ca u sa imen sa con fu são nos cor re i os do mun do in te i ro; obri ga a al te rar to dos
os gui as pos ta is e exi ge tam bém a cor re ção de ge o gra fi as, ma pas, car tas ma rí ti mas, etc., e se
hoje é o nome de uma ci da de, ama nhã, sob au to ri da des ain da mais en tu si as tas, pode ser o do 
país. Não ha via, po rém, ra zão es pe ci al para dar-se o nome do ma re chal Flo ri a no à ci da de do
Des ter ro. Des ter ro foi a prin ci pal ca u sa do de sas tre da re vol ta, mas é uma ho me na gem  du vi -
do sa glo ri fi car o ven ce dor pelo erro fa tal do ven ci do; é como se os ro ma nos ti ves sem dado o 
nome de Ci pião a Cá pua. Ha via, po rém, ou tra ra zão para não se dar ao Des ter ro o nome de
Flo ri a nó po lis an tes que o de Ce sa réia, se que ri am per pe tu ar a odi o sa lem bran ça da guer ra ci -
vil. A ca pi tal de San ta Ca ta ri na é hoje, em lin gua gem po pu lar, uma ci da de mal-as som bra da,
e se a res pon sa bi li da de do mor ti cí nio que a en san güen ta não foi im pu ta da pelo ma re chal Flo -
ri a no ao seu lu gar-te nen te, tam bém nun ca foi re cla ma da por ele.

10 Está ain da por es cre ver a nar ra ção das san gui no len tas re pre sá li as que se se gui ram à vi tó ria da 
le ga li da de. O que se co nhe ce é so men te a lis ta in com ple ta dos que fo ram sa cri fi ca dos, a res -
pon sa bi li da de do co ro nel Mo re i ra Cé sar no Des ter ro e do ge ne ral Qu a dros no Pa ra ná, e que
to dos aque les in fe li zes fo ram mor tos es con di da men te e, por tan to, sem for ma de pro ces so,
sem re cur so de gra ça, sem se lhes per mi tir co mu ni car a nin guém as suas úl ti mas von ta des,
sem o de co ro da sen ten ça úl ti ma. Ape nas uma ou ou tra cir cuns tân cia des ses mor ti cí ni os é
ve ri di ca men te co nhe ci da ain da hoje, e o Jor nal do Co mér cio, sob o tí tu lo Epi só di os da Gu er ra
Ci vil, em ar ti gos que re su mem todo o hor ror des se he di on do ca ni ba lis mo, pu bli cou em 9 e
16 de maio de 1895 a in ves ti ga ção que fez de to das elas. A Câ ma ra dos De pu ta dos ou viu em
2 de ou tu bro de 1894 em uma vi bran te ca ti li ná ria o de sa fo go do elo qüen te Au gus to de Fre i -
tas, cujo ir mão, che fe do Cor po de Sa ú de em San ta Ca ta ri na, Au gus to de Pa u la Fre i tas, foi
fu zi la do ali e a cu jas in da ga ções o co ro nel Mo re i ra Cé sar res pon de ra: “Seu ir mão fu gi do do in -
te ri or do Esta do, tal vez para as for ças de Gu mer cin do”, res pon den do mais tar de à vi ú va da ví ti ma:
“Eu só sei que o seu es po so se guiu para o Rio. Lá não sei em que con di ção se acha. Foi pre so aqui, re me ti do
para San ta Cruz e daí em bar cou para o Rio.” San ta Cruz é a for ta le za em San ta Ca ta ri na onde se
fi ze ram a ma i or par te das exe cu ções se cre tas. No caso de Bu et te e Mül ler foi in fe liz men te su -
je i ta à mais cru ci an te aná li se pelo re pre sen tan te da Fran ça essa eva si va ofi ci al, co pi a da da di -
plo ma cia ori en tal, de que os fu zi la dos do Go ver no ti nham ido re u nir-se às for ças ini mi gas:

Qu an do, a meu pe di do, o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res o in ter ro gou pela pri -
me i ra vez, em 16 de ju nho úl ti mo, so bre o que era fe i to des tes fran ce ses, o co ro nel
Mo re i ra Cé sar, se gun do se me as se gu rou, não res pon deu. De po is de um mês de di li -
gên ci as in fru tí fe ras e, em con se qüên cia, de in for ma ções que me che ga ram do Pra ta,
fui le va do, em 15 de ju lho, a in sis tir de novo e com ins tân cia. O co ro nel Mo re i ra Cé -
sar, de novo in ter ro ga do pelo an te ces sor de Vos sa Exce lên cia e não ou san do con fes -



tem al gu ma co i sa de lú gu bre: “O Go ver no não pode ace i tar pro -
pos ta de mi li ta res re bel des.”11

Qu al quer que seja, em di re i to mi li tar, o ju í  zo so bre o
prin cí pio en vol vi do na que la ca pi tu la ção, de ex tre mar-se a  sor te
da ofi ci a li da de da sor te dos sol da dos, prin cí pio do qual, a meu
ver, se ria ab sur do fa zer-se um pon to de hon ra em uma guer ra ci -
vil  en tre con ci da dãos como o é em uma guer ra es tran ge i ra, é in -
con tes tá vel que a ca pi tu la ção dava ao Go ver no tudo que ele po -
dia de se jar. Entre ga va-lhe os na vi os, as for ta le zas, o ma te ri al de
guer ra todo, no es ta do em que se acha va; en tre ga va-lhe, des ta -
can do-os da re vol ta, os in fe ri o res, pra ças e vo lun tá ri os; só lhe ar -
re ba ta va os ofi ci a is que, to da via, fi ca ri am afas ta dos da luta, exi la -
dos, sob a ga ran tia do Go ver no por tu guês. A es ses ofi ci a is, po -
rém, ti nha sido pro me ti do asi lo, e, na no i te de 11 de mar ço em
que foi ao Ita ma ra ti le var uma có pia da pro pos ta de ca pi tu la ção,
Au gus to de Cas ti lho o de cla ra ra ao ma re chal Flo ri a no Pe i xo to. 12

Esta va, por tan to, fora do po der do Go ver no al can çar os ofi ci ais
re bel des mes mo por que, no pri me i ro mo men to, o asi lo pa re ceu a 
to dos um di re i to sa cra tís si mo.13 Os re pre sen tan tes das po tên ci as que
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sar a ver da de, afir mou que Bu et te e Mül ler se ti nham eva di do da for ta le za na no i te de 
16 para 17 de ju nho e que ti nha sido im pos sí vel al can çá-los. A Vos sa Exce lên cia pa re -
ceu que essa ver são, re pro du zi da em um re la tó rio de 20 de ju nho, do qual o mi nis tro
das Re la ções Exte ri o res me en vi ou có pia em 7 de agos to, não va lia a pena ser dis cu ti da. 
Toda a ci da d e do Des ter ro se le van ta ria para ates tar que os dois en ge nhe i ros fran ce -
ses fo ram fu zi la dos, sem jul ga men to, por or dem do co ro nel Mo re i ra Cé sar.

A Fran ça con cor dou em lan çar um véu so bre es sas mor tes me di an te o pa ga men to de uma
in de ni za ção de mil e dez con tos de réis para as fa mí li as dos dois fran ce ses.

11 Re la tó rio, pág. 47.
12 “O Ma re chal re ce beu-me com toda a sua cal ma cor te sia, ou viu-me mu i to se re na men te, re ce -

beu uma có pia da pro pos ta de ca pi tu la ção, as sen tiu sig ni fi ca ti va men te com a ca be ça quan do
lhe de cla rei fir me men te que o asi lo es ta va em prin cí pio e des de logo ga ran ti do por mim aos
ofi ci a is re vol to sos.” Nota de Cas ti lho, em 24 de maio.

13 “O Ma re chal as sen tiu sig ni fi ca ti va men te com a ca be ça...” (Vide nota an te ri or.) “De cla rou-me
mais este mi nis tro [Cas si a no do Nas ci men to] que, quan to ao asi lo pro me ti do por mim aos
re vol to sos, era esse um di re i to sa cra tís si mo que eu es ta va exer cen do e que nin guém po de ria
ques ti o nar-me.” (Cas ti lho, mes ma nota.) O mes mo dis se o mi nis tro ao con de de Pa ra ti:
“Nes ta oca sião, na con fe rên cia que teve com o Dr. Cas si a no do Nas ci men to, em 12 de
mar ço, re co nhe ceu S. Exª que o di re i to de asi lo era sa gra do.” Pa ra ti, obra ci ta da, pág. 51.



ha vi am in ter vin do des de ou tu bro apo i a vam ofi ci o sa men te a pro -
pos ta da ca pi tu la ção.14 Não ha via as sim a me nor dú vi da de que o
Go ver no não po de ria apos sar-se dos ofi ci a is re vol to sos no caso de 
re cu sar a ca pi tu la ção. Que es pe ra va ele? Espe ra ria que, re je i ta da a
ca pi tu la ção, os ofi ci a is, não ven do ga ran ti da a sor te dos seus in fe ri o -
res, des pre zas sem o asi lo para se gui rem o des ti no da que les? Ou,
sem ne nhu ma ani mo si da de con tra es ses ofi ci a is, que ria sal var de
modo in tran si gen te o prin cí pio da dis ci pli na mi li tar não tra tan do
com re bel des? Com re bel des, en tre tan to, ha via ele tra ta do no co -
me ço da luta o acor do de 5 de ou tu bro, ain da que in di re ta men te,
por in ter mé dio das po tên ci as es tran ge i ras, o que só acen tua a tran -
si gên cia com o prin cí pio da dis ci pli na mi li tar.

O que se se guiu não en tra pro pri a men te no ob je to des te
es tu do so bre a in ter ven ção. Em seus dois pe que nos na vi os, des ti -
tu í dos de to das as co mo di da des e re cur sos, fal tan do tudo, em más
con di ções de na ve ga bi li da de, des fal ca dos de ofi ci a li da de e tri pu la ção,
o co man dan te por tu guês re co lheu toda a gen te que se quis re fu gi ar.
Ele ha via pro me ti do asi lo a umas se ten ta pes so as, vi e ram mais  de
qui nhen tas. Só na Min de lo fi ca ram du zen tas e se ten ta e seis. Eis
uma cur ta pin tu ra por Au gus to de Cas ti lho do que era esse amon -
to a men to à no i te:

“Os tol dos e os bar ra cões do na vio acha vam-se des de mu i to em
las ti mo so es ta do de ru í na, ro tos, po dres e in sus cep tí ve is de qual quer con -
ser to; ofe re ci am, por tan to, um irô ni co abri go ne ga ti vo à gran dís si ma ma i o -
ria de gen te que ti nha que dor mir em cima, na tol da, nos xa dre zes do tom -
ba di lho, no con vés, no cas te lo, por cima das an te nas. Ou tros ain da, e não
eram dos mais in fe li zes, dor mi am den tro das em bar ca ções mi ú das, den tro
das trin che i ras e den tro dos es cu dos da ar ti lha ria. Os mais fe li zes dor mi am
nos be li ches va gos do alo ja men to dos as pi ran tes, no chão de al guns ca ma -
ro tes, no chão e em ma cas na pra ça d’armas e na câ ma ra dos ofi ci a is, so bre
a mesa e nas al mo fa das dos so fás e no chão da câ ma ra do co man dan te. As
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14 Fran ça, Ingla ter ra, Itá lia, Esta dos Uni dos apói am ofi ci o sa men te pro pos ta sem se di ri gir ofi -
ci al men te ao Go ver no bra si le i ro. Te le gra ma do  con de de Pa ra ti de 12 de mar ço, ibid.



bal de a ções, la va gens e ou tras lim pe zas eram sem pre um tra ba lho di fi cí li -
mo, im per fe i to, que só po dia ser fe i to por par tes, e que nun ca po dia dar re -
sul ta do sa tis fa tó rio. O na vio es ta va em um es ta do que me tia medo!”15 

Só por tu gue ses te ri am, tal vez, dado essa hos pi ta li da de
aos re vol to sos.

Já uma vez, no Jor nal do Bra sil,16 acom pa nhei a sa í da das
duas cor ve tas para os ma res tem pes tu o sos do Sul, com todo esse
ex ces so de pas sa ge i ros e sob a ame a ça imi nen te de mais de uma ter -
rí vel epi de mia, de que le va vam acu mu la dos os ger mens. Foi gran de
a onda de sim pa tia le van ta da em am bas as re pú bli cas do Pra ta a fa -
vor dos in fe li zes sul-ame ri ca nos con de na dos a in ter na ção na Eu ro -
pa ou em Áfri ca, onde Por tu gal os pu des se alo jar e vi gi ar. Ali era
ine vi tá vel a fuga, dada a in sa lu bri da de das em bar ca ções, a in su fi ciên -
cia da guar ni ção por tu gue sa, o nú me ro de asi la dos e o pri vi lé gio da
so be ra nia ter ri to ri al ar gen ti na que di fi cul ta va a bal de a ção em suas águas 
de ho mens com di re i to à li ber da de e ao ha be as cor pus des de que sa ís -
sem dos na vi os por tu gue ses; dada, por úl ti mo, a cons ciên cia ní ti da,
po si ti va, do co man dan te Au gus to de Cas ti lho, mes mo obe de cen do
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15 Nota de 24 de maio. A in va são da Min de lo deu-se no dia 13 de mar ço, diz Cas ti lho, des de às 8 
ho ras da ma nhã até às 2 ou 3 da tar de – “o que foi per fe i ta men te pre sen ci a do de bor do de
to dos os na vi os sur tos no por to e de to das as al tu ras da ci da de. Sa bia, por tan to, o Go ver no
bra si le i ro com cer te za que as ilhas re bel des e os na vi os que ha vi am obe de ci do ao al mi ran te
Sal da nha da Gama não po di am opor-lhe qual quer re sis tên cia. Não obs tan te, rom peu pou co
de po is das 3 ho ras p. m. um vi vís si mo ca nho ne io de to das as al tu ras da ci da de e das for ta le -
zas da bar ra e ba te ri as de Ni te rói con tra aque las aban do na das ilhas e con tra os na vi o s que
nada res pon de ram nem po di am res pon der. Um ho mem ar ma do com to das as ar mas que pu -
des se ma ne jar, ba ten do em um ca dá ver, não fa ria mais bri lhan te fi gu ra.” Por seu lado, o Go -
ver no bra si le i ro tor na res pon sá vel Au gus to de Cas ti lho, por esse bom bar de a men to inú til, ex -
pli can do-o pela con ser va ção da ban de i ra bran ca nos na vi os e for tes aban do na dos: “Os re bel -
des não res pon di am [ao fogo das for ta le zas], mas isso não era de es tra nhar, por que já nos
dias an te ri o res o não fa zi am” – ti nham fe i to uma pro pos ta de ca pi tu la ção e pe di do e ob ti do
asi lo com ciên cia, des de 11 à no i te, do Ita ma ra ti –, “e de ma is a ban de i ra bran ca, dis tin ti vo da
re vol ta, es ta va ar vo ra da nos pon tos por eles ocu pa dos. Pou co tem po du rou o en ga no. Os re -
bel des não res pon di am, por que se ti nham re fu gi a do a bor do das cor ve tas por tu gue sas. A
con ser va ção da sua ban de i ra foi tal vez um ar dil que o Sr. Cas ti lho não per ce beu  e do qual,
sem dú vi da in vo lun ta ri a men te, se tor nou cúm pli ce.” Nota de Cas si a no do Nas ci men to em
13 de maio ao con de de Pa ra ti, en vi an do-lhe os pas sa por tes.

16 Jor nal do Bra sil de 28 de maio de 1895.



e cum prin do or dens, de que o asi lo por ele con ce di do ti nha sido
am plo e in con di ci o al.17

Não me cabe es cre ver a pá gi na de fi ni ti va em que um dia
se há de ler na his tó ria dos dois pa í ses o nome de Au gus to de Cas -
ti lho.18 Por tu gal não pos sui nos tem pos mo der nos ou tro epi só dio
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17 “A fuga era ine vi tá vel e o que foi mais es pan to so, ain da, foi não ter ha vi do uma mor tan da de
hor ri bi lís si ma pe las do en ças, ou uma re vol ta san gui no len ta a bor do, e a to ma da dos na vi os
por tu gue ses por to dos es ses ho mens ati ra dos para ali e con ti dos qua se so bre-hu ma na men te,
em con di ções tão in com por tá ve is, tão ex tre ma men te ten sas.” Alves de Sá, em de fe sa de
Cas ti lho, obra ci ta da, I, pág. 343.

18 Para bem se ava li ar a ou sa dia do co me ti men to de Au gus to de Cas ti lho to man do e con ser -
van do a mas sa dos re vol to sos fo ra gi dos a bor do das duas pe que nas em bar ca ções por tu gue -
sas, den tro mes mo da baía, cu jos for mi dá ve is ar ma men tos os ha vi am fe i to de sis tir da luta, e
quan do o Go ver no dis pu nha já, não só dos na vi os e for ti fi ca ções aban do na dos da re vol ta,
mas tam bém da Esqua dra que lhes vi nha ofe re cer com ba te, é pre ci so re cor dar a lin gua gem
da im pren sa le ga lis ta nos dias em que o Go ver no se sen tia lu di bri a do e rou ba do da re pres são 
que já pre li ba va o Ita ma ra ti.
Eis como O País re fe re a agi ta ção que se no ta va no dia 15 de mar ço:

Cer ca de 1 hora da tar de, gran de mul ti dão de pa tri o tas, bons re pu bli ca nos de to das as 
clas ses, em nú me ro tal vez de duas mil pes so as, di ri gia-se à pra ça da Re pú bli ca, e en tre 
vi vas en tu siás ti cos mos tra va a in ten ção de di re ta men te in flu ir para que os ofi ci a is re -
vol to sos fu gi ti vos vi es sem para a ter ra. Em fren te ao nos so es cri tó rio ten do pa ra do o
enor me gru po po pu lar para sa u dar-nos, como fran ca men te trans pa re ces se em to dos
os dis tin tos con ci da dãos pre sen tes o fir me pro pó si to de di ri gir-se aos na vi os de guer -
ra por tu guês e ar re ba tar a viva for ça o Sr. Sal da nha da Gama e os seus com pa nhe i ros, 
to mou a pa la vra o Sr. João Clapp. Em re su mo, dis se o Sr. João Clapp que exor ta va
aos seus com pa tri o tas pre sen tes toda a pru dên cia, que con fi a da men te es pe ras sem o
re sul ta do da ação do go ver no do ma re chal Flo ri a no Pe i xo to por que sa bia es tar ini ci a da
ação di plo má t i ca, e a so lu ção pro va vel men te não ex ce de ria de hoje [16 de mar ço].

Foi a con fi an ça de que a ação di plo má ti ca do Go ver no da ria re sul ta do ime di a to, o que im pe -
diu o de sa ti no que se ma qui na va, sen do cer to que à ex plo são dos pa tri o tas de ter ra res pon de -
ria logo a mo ci da de mi li tar que guar ne cia as for ti fi ca ções e os na vi os le ga lis tas. A lin gua gem
dos jor na is era da mais ili mi ta da se gu ran ça de que os pri si o ne i ros se ri am res ti tu í dos e, se o
não fos sem, de que o di re i to do Go ver no de os to mar a viva for ça era per fe i to. “As For ças
Na va is por tu gue sas”, di zia O País, “ten do asi la do a seu bor do os re bel des no an co ra dou ro
que a ca pi ta nia do por to des ti na ra para pôr a abri go do com ba te a Esqua dra es tran ge i ra, fal -
ta ram à con fi an ça que o po der pú bli co bra si le i ro de po si ta va na sua ne u tra li da de...” Nes se
mes mo ar ti go de cla ra va que, ao cabo de uma luta tão en car ni ça da, a na ção bra si le i ra não ti -
nha o es pí ri to su fi ci en te men te cal mo para de ba ter a ques tão de di re i to. Se a em bar ca ção que
dava asi lo fos se não a Min de lo ou a Afon so de Albu quer que, mas a pe que na ca nho ne i ra Be a gle, a
im pren sa go ver nis ta não nos te ria dado essa pin tu ra do Go ver no, tão en fa da do que não po -
dia aten der a um cer to nú me ro de pon de ra ções ju rí di cas. É este o tre cho de O País:

Os re pre sen tan tes do Go ver no por tu guês de vi am cal cu lar, se não são em ab so lu to des ti -
tu í dos de faro psi co ló gi co, que o es pí ri to pú bli co de uma na ção de po is de seis me ses de



que faça so bres sa ir tan tas das suas qua li da des vi ris de âni mo e de
co ra ção. 

Au gus to de Cas ti lho ti nha sido um dos co man dan tes su -
pe ri o res que to ma ram par te nas pri me i ras de li be ra ções do Arét hu se;
ava li a va de vi da men te a im por tân cia da in ter ven ção; sa bia que se
não fos se ela a Es qua dra re vol ta da nun ca te ria sido for ça da a lhe
vir pe dir re fú gio; con cor re ra  para o acor do fe i to en tre os dois
com ba ten tes, de se con ser var à ci da de do Rio o ca rá ter de ci da de
aber ta, e, como to dos os seus co le gas, re co nhe cia que esse acor do
fora rom pi do pelo ma re chal Flo ri a no Pe i xo to quan do mais não
pre ci sa va da sua pro te ção; re cor da va-se que, por ve zes, em be ne fí -
cio da ci da de e por in si nu a ção do go ver no le gal ele e os ou tros
mem bros da Re u nião ti nham fe i to ape lo “à alta ge ne ro si da de e aos 
sen ti men tos hu ma ni tá ri os” do co man dan te da Es qua dra re vol ta da; 
e por isso, ago ra que essa Es qua dra, que de sis ti ra do di re i to de ata -
car, não se po dia mais de fen der e o Go ver no pro vo ca va o bom -
bar de a men to que as po tên ci as ti nham evi ta do quan do ele es ta va
sem de fe sa, em sua cons ciên cia de ma ri nhe i ro não po dia des co -
nhe cer a obri ga ção  em que es ta va de sal var a vida àque les que ha -
via con tri bu í do para co lo car nes sa si tu a ção de ses pe ra da. Sob esse
vín cu lo de hon ra e sem cal cu lar as di men sões e re cur sos dos seus
na vi os nem o nú me ro dos fu gi ti vos, re co lheu ele, sem he si tar um
só ins tan te, os cen te na res de fu gi ti vos que lhe pe di am asi lo, isto no 
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luta, de bom bar de i os e de mas sa cres não tem a se re ni da de men tal para aten der a um 
cer to nú me ro de pon de ra ções ju rí di cas e está sem pre dis pos to  a ver um agra vo ou uma 
pro vo ca ção na qui lo que pode mu i to bem ser uma er ra da in ter pre ta ção de di re i to. Edi -
to ri al de 9 de mar ço.

Tão tar de como em 7 de abril, quan do os na vi os por tu gue ses já es ta vam em Bu e nos Ai res, a
mes ma im pren sa fa la va em abor dá-los no alto-mar e em ti rar-lhes os re fu gi a dos. “É pre ci so
con si de rar bem nes sas con se qüên ci as. Não as de se ja mos de modo al gum e es ta mos con ven -
ci dos que o go ver no da Re pú bli ca não as em pre ga rá se não em ex tre mo, ar ras ta do pela te i mo -
sia da par te que pro vo cou o con fli to. Con vém, en tre tan to, que se diga alto e bom som: O
go ver no da Re pú bli ca co nhe ce a ex ten são de seus di re i tos; sabe que pode man dar va sos da
sua Esqua dra em de man da dos por tu gue ses, exi gir de les a en tre ga aos pri si o ne i ros, abor dan -
do-os mes mo para tomá-los à viva for ça no caso de re cu sa...” Edi to ri al do Tem po de 7 de
abril.



meio de um bom bar de a men to ge ral, quan do os ódi os de fac ção se 
pre pa ra vam para o Dies irae 19 e as bo cas dos ca nhões de ter ra po -
di am er rar o alvo e afun dar em um mo men to as te me rá ri as em bar -
ca ções que lhes  rou ba vam a pre sa, e cin co dias de po is em pre en -
der uma vi a gem oceâ ni ca com to dos os ris cos de na u frá gio de in -
su bor di na ção e de pes te, para pôr a sal vo es ses re féns da hon ra
por tu gue sa. 

O pri me i ro gran de sen ti men to que esse pro ce di men to de 
Au gus to de Cas tilho põe em evidên cia é a fi de li da de dos com pro -
mis sos to ma dos em nome do país. Ou tro é a cons ciên cia de que as 
na ções fra cas e pe que nas têm os mes mos pri vi lé gi os que as na ções 
for tes e ar ro gan tes, de mons tra da nes sa im pá vi da as ser ção de que o 
asi lo é tão in vi o lá vel a bor do de duas pe que nas cor ve tas por tu gue -
sas como o po de ria ser nos gran des cou ra ça dos da Ingla ter ra e da
Fra nça. Ou tro é o des te mor que não mede as con se qüên ci as de
um ato de  so be ra nia na ci o nal quan do se tem a guar da da ban de i -
ra. Ou tro, a co ra gem náu ti ca do co man dan te que re a li za em cir -
cuns tân ci as ex tra or di ná ri as aque la vi a gem de sal va ção. Ou tro, o es -
pí ri to de hu ma ni da de que não de i xa con tar os náu fra gos an tes de
re co lhê-los. Ou tro, o ins tin to que, de pólo a pólo, une em uma só
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19 “DIES IRAE – …Não é o Juiz Su pre mo que vem cha mar a hu ma ni da de a con tas, como
no hino ma ra vi lho so do mís ti co de Mo gún cia e pe ran te o qual, num as som bro trá gi co, o
pe ca dor im plo ra sal va ção mas é a pá tria lu tu o sa e co lé ri ca que, pelo ór gão da au to r i da de
cons ti tu í da, vem ar ti cu lar o li be lo tre men do con tra os ca va do res da sua ru í na, os cul pa dos
da sua mi sé ria, e puni-los im pla ca vel men te, como essa mis te ri o sa ma jes ta de, dis tri bu i do ra
de gra ças e de pe nas, para que o ca to li cis mo da Ida de Mé dia ape la va nes se cân ti co de mor te,
aguar dan do per dão para os cri mes dos mor ta is...
“Está pró xi mo o dia de re i vin di ca ção e da jus ti ça, tudo o faz pre ver. Esse dia, a que os re bel -
des tan to alu dem, de no mi nan do Dies irae , há ser na ver da de um dia de for mi dá ve is re pa ra -
ções, de ter ror tal vez, de me lan co lia por cer to, como so nha ra esse mon ge ge ni al ao com por
em la tim bár ba ro, num rit mo mo nó to no de re sig na ção e de dor, as es tân ci as des se po e ma sa -
gra do, que o ór gão das ca te dra is da Ida de Mé dia tor na va mais lú gu bre, che io de lá gri mas e de 
es pan to ante a vi são apo ca líp ti ca do Su pre mo Jul ga dor. Dies irae  será, sim, esse dia me mo rá -
vel, por que, como no cân ti co re li gi o so, a có le ra da pá tria pu ni rá os ré pro bos e ex ter mi na rá os 
cul pa dos, e, en tre o fra cas so da gran de luta, o di re i to pro fa na do ra di a rá num es plen dor, e so -
bre to dos os co ra ções que hoje san gram fle cha dos as sas si na men te em seu afe to pela am bi ção 
im pi e do sa dos maus, des ce rá en fim o bál sa mo es pi ri tu al da hon ra de sa gra va da e da jus ti ça sa -
tis fe i ta.” Arti go edi to ri al d’O País em 10 de mar ço.



fa mí lia to dos os ho mens do mar, cri a tu ras do mes mo ele men to,
ca ra va na do mes mo in fi ni to De ser to. Ou tro, por úl ti mo – e não
será essa uma vir tu de em au to ri da des por tu gue sas? – a obri ga ção
ma i or para com bra si le i ros, a hos pi ta li da de que re par te com eles
tudo o que têm e não se en ver go nha do pou co.

Essa ques tão do asi lo, que é a úl ti ma a que a in ter ven ção
deu lu gar, de via co lo car in fe liz men te o nos so Go ver no em po si ção 
de pa re cer até pou co ge ne ro so. A se guin te con fis são é da ma i or
im por tân cia. “Eu ti nha por te le gra ma de 18 de mar ço”, diz Cas si a no
do Nas ci men to no seu re la tó rio, “re co men da do ao nos so mi nis tro
em Lon dres que, por meio do Go ver no bri tâ ni co pro cu ras se au xi -
li ar a le ga ção em Lis boa no en car go de ob ter que o go ver no por -
tu guês or de nas se a res ti tu i ção dos asi la dos.” Na ex pres são de Lor -
de Pal mers ton, o Go ver no bra si le i ro que ria que a Ingla ter ra in du -
zis se Por tu gal a um ato de son ro so.20 Não se pode con ce ber um mais
ex tra or di ná rio pe di do, nem um pas so mais ar ris ca do para a dig ni -
da de de um go ver no. Pe dir o Bra sil à Grã-Bre ta nha que per su a dis -
se Por tu gal a res ti tu ir-lhe os re fu gi a dos era ir ao en con tro, se não
de uma re pul sa hu mi lhan te, pelo me nos de uma li ção que a Chan -
ce la ria bra si le i ra com as suas lon gas tra di ções de pru dên cia po dia
bem dis pen sar. Eis a nota que o Sr. Wyndhan di ri gia ao Sr. Cas si a no 
do Nas ci men to em nome de Lor de Kim ber ley:

“Rio de Ja ne i ro, 21 de mar ço de 1894. – Se nhor Mi nis tro. – Te nho
a hon ra de in for mar a V. Exª que, no meu re gres so on tem à no i te do Rio de Ja -
ne i ro a Pe tró po lis, achei um te le gra ma do prin ci pal Se cre tá rio de Esta do de
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20 “Se há atu al men te uma re gra que mais do que qual quer ou tra te nha sido ob ser va da nos
tem pos mo der nos por to dos os es ta dos in de pen den tes, gran des ou pe que nos do mun do ci -
vi li za do, é a re gra do não en tre gar os re fu gi a dos po lí ti cos, a me nos que se seja a isso for ça -
do por es ti pu la ções po si ti vas de um tra ta do; e o Go ver no de Sua Ma jes ta de acre di ta que há 
pou cos com pro mis sos des se gê ne ro, se al gum exis te. As leis da hos pi ta li da de, as exi gên ci as
da hu ma ni da de, os sen ti men tos na tu ra is do ho mem re ú nem-se para afas tar tais ex tra di ções, 
e todo go ver no in de pen den te, que por si mes mo con ce des se uma ex tra di ção des sa es pé cie,
se ria com jus ti ça e uni ver sal men te es tig ma ti za do como se ten do de son ra do.” Lor de Pal -
mers ton em 1849, a pro pó si to da re cu sa da Tur quia de en tre gar à Áus tria in sur gen tes hún -
ga ros re fu gi a dos na Va lá quia. Ci ta do em Cal vo, § 1.034.



Sua Ma jes ta de na Re par ti ção dos Ne gó ci os Estran ge i ros, co mu ni can do-me
que o re pre sen tan te do Bra sil em Lon dres pe diu, em vir tu de de ins tru ções de
V. Exª, os bons ofí ci os do Go ver no de Sua Ma jes ta de em apo io do pas so dado 
pelo Go ver no Fe de ral exi gin do do por tu guês a en tre ga dos in sur gen tes que se
re fu gi a ram a bor do dos na vi os de guer ra por tu gue ses.

“Lor de Kim ber ley diz-me ao mes mo tem po que não anu iu a esse
pe di do, por que o Go ver no de Sua Ma jes ta de não en tre ga ria in di ví du os re fu gi a -
dos a bor do dos na vi os de Sua Ma jes ta de em cir cuns tân ci as se me lhan tes e sua
se nho ria de se ja que eu faça ver a V. Exª que se ria ex tre ma men te im po lí ti co 
da par te do Go ver no Fe de ral in sis tir na exi gên cia fe i ta ao de Sua Ma jes ta de
Fi de lís si ma, por que isso en vol ve ria o Go ver no da Re pú bli ca em com pli ca da
dis cus são, não só com o de Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca, mas tam bém com os das
ou tras Po tên ci as.

“Lor de Kim ber ley tam bém man da-me di zer que o Go ver no de Sua
Ma jes ta de pode ra zo a vel men te es pe rar que o Go ver no Fe de ral ouça o con -
se lho ami gá vel que te nho or dem de ofe re cer-lhe, à vis ta do fato de ha ver ele
im pe di do o bom bar de a men to da Ca pi tal, aju dan do as sim ma te ri al men te ao
Go ver no Fe de ral.

“Sub me ten do es tas con si de ra ções à pron ta e fa vo rá vel con si de ra -
ção de V. Exª e pe din do-lhe que te nha a bon da de de ha bi li tar-me a res pon der
o mais bre ve men te pos sí vel ao Go ver no de Sua Ma jes ta de, que está an si o so
por ver esta ques tão ra pi da men te re sol vi da, apro ve i to a opor tu ni da de, etc.”

A res pos ta não po dia ser mais des fa vo rá vel; não só o
Go ver no in glês não anu ía em in ter por os seus bons ofí ci os, por -
que no caso de Por tu gal ele tam bém não en tre ga ria os re fu gi a dos,
mas avi sa va o nos so Go ver no de que, in sis tin do pela en tre ga dos
asi la dos, se en vol ve ria em uma dis cus são com pli ca da com a pró -
pria Ingla ter ra e com ou tras po tên ci as. Por sua vez era ele ago ra
que pe dia ao Go ver no bra si le i ro que de sis tis se do seu in ten to e re -
sol ves se ra pi da men te a ques tão, lem bran do-lhe o au xí lio que no
co me ço da re vol ta re ce be ra da Ingla ter ra, quan do ela im pe diu o
bom bar de a men to do Rio de Ja ne i ro!
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Essa nota foi en tre gue em 21 de mar ço e só em 5 de abril
o nos so Go ver no de cla rou ao mi nis tro in glês  que não po dia de sis tir 
da re cla ma ção. Nes se tem po, po rém, os na vi os por tu gue ses já se
acha vam, des de o dia 25 de mar ço, em águas de Bu e nos Ai res, e a
ques tão não ti nha mais para o es tran ge i ro a im por tân cia que ti ve ra
em 18 de mar ço, data do te le gra ma de Cas si a no do Nas ci men to,
quan do as cor ve tas ain da es ta vam em nos sa baía, ex pos tas a al gu ma
re pre sá lia, a um gol pe de au dá cia e fa na tis mo, como tan to se re ce ou.

Nes sa dis cus são a res pe i to do asi lo o que so bres sai é a fa -
ci li da de com que o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res pre su me que
o mun do in te i ro há de es que cer ou sus pen der de re pen te os prin cí -
pi os mais obri ga tó ri os do Di re i to Inter na ci o nal para aten der a uma
di fi cul da de mo men tâ nea do Bra sil. Assim como para a re pres são da 
re vol ta jul gou-se de ne nhu ma con se qüên cia o abrir o Go ver no mão
do prin cí pio de so be ra nia para pe dir e ace i tar a in ter ven ção es tran -
ge i ra, sub me ten do-se às de ci sões de um con se lho de co man dan tes
es tran ge i ros en car re ga dos de re gu lar as con di ções do tiro, en ten -
deu-se tam bém que era le gí ti mo sus ten tar mos  para um efe i to tran -
si tó rio as mais ob so le tas te o ri as, que tan tas ve zes ha vía mos nós
mes mos re pu di a do como re tró gra das. Isto quer di zer que as ca pi tu -
la ções com o es tran ge i ro, qua is quer que fos sem, pa re ci am pre fe rí ve is
ao me nor ato de to le rân cia para com os ad ver sá ri os po lí ti cos.

Foi as sim que em di ver sas no tas sa í das da Se cre ta ria nas
Re la ções Exte ri o res apre sen ta mo-nos con tra Por tu gal pe ran te o
mun do com uma ver da de i ra ca u sa de san gue, na fra se do emi nen te
ju ris con sul to por tu guês, Mar tens Fer rão.21 Aqui es tão al guns dos
prin cí pi os da nota de 13 de maio, a que se pode cha mar um ter re -
mo to por todo o Di re i to Inter na ci o nal. Os prin cí pi os hu ma ni tá ri os
não po dem apro ve i tar a re bel des:
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21 “... O rom pi men to de re la ções di plo má ti cas por uma ca u sa de san gue não pode ser hoje,
nas con di ções ex pos tas, mo ti vo de re cla ma ção de uma na ção cul ta como é a na ção bra si le i -
ra.” Ler o ar ti go todo do con se lhe i ro Mar tens Fer rão em Au gus to For jaz, Por tu gal e Bra sil,
Apon ta men tos para a his tó ria do nos so con fli to com a Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, Lis boa,
1894.



“O se nhor con de de Pa ra ti in vo cou, na sua ci ta da nota, os di ta mes
do Di re i to Inter na ci o nal e os prin cí pi os hu ma ni tá ri os ge ral men te re co nhe ci dos 
pe las na ções ci vi li za das. Ci vi li za do tam bém é o Bra sil, e por isso o Go ver no
Fe de ral não com pre en de que es ses prin cí pi os pos sam apro ve i tar aos re bel des
que, sem aten der a eles, fi ze ram bar ba ra men te tan tas ví ti mas, ati ran do para
esta ci da de du ran te mais de seis me ses com os pró pri os ca nhões que lhes ti -
nham sido con fi a dos para a con ser va ção da or dem pú bli ca e a de fe sa do País.”

“Se a nota do Go ver no bra si le i ro”, es cre ve rá Mar tens Fer rão, “diz 
que os prin cí pi os hu ma ni tá ri os não são apli cá ve is a re bel des bár ba ros, essa nota me re ce 
ser re por ta da à Ida de Mé dia”. Os tra ta dos de ex tra di ção não se apli cam a re fu -
gi a dos a bor do de na vi os de guer ra; re vol to sos não são cri mi no sos po lí ti cos:
“O tra ta do de ex tra di ção não é apli cá vel ao caso pre sen te, por que se re fe re a
in di ví du os re fu gi a dos no ter ri tó rio real e não no de fic ção e que nele se re fu -
gi am sem o pré vio con sen ti men to da au to ri da de lo cal. É ver da de que aque le
tra ta do ex ce tua os acu sa dos de cri mes po lí ti cos ou co ne xos com eles, mas há
mu i to que di zer so bre este as sun to...” O cri me po lí ti co é clas si fi ca do pela le -
gis la ção in ter na de cada país e o es tran ge i ro não pode ser juiz dela: “O Sr. Au -
gus to de Cas ti lho con si de rou os seus pro te gi dos como réus de cri me po lí ti co, 
sem aten der, ele es tran ge i ro e es tra nho à ques tão, ao modo por que o Go ver -
no Fe de ral, úni co com pe ten te, po de ria qua li fi cá-lo se gun do a lei do seu país.” 
A te na ci da de e a re sis tên cia à qua se una ni mi da de do país con ver tem o cri me
po lí ti co em cri me co mum: “Nas pe nas des ta [da lei do país] es ta vam eles in -
cur sos des te o co me ço e pos to que se in sur gis sem pro cla man do idéi as po lí ti -
cas, o seu pro ce di men to de ge ne rou em cri me co mum pela te na ci da de com
que se opu se ram à ma ni fes ta ção qua se unâ ni me do país22 , e pela cru el da de
com que o hos ti li za ram.” O bom bar de a men to pas sa à ca te go ria de pena: “O
Sr. vice-pre si den te da Re pú bli ca não po dia as sis tir im pas sí vel ao ex tra or di ná -
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22 Eis como O País, fo lha  in sus pe i ta, pen sa a res pe i to des sa una ni mi da de: “É sa bi do que nes ta
Ca pi tal, onde o cos mo po li tis mo pela sua pre pon de rân cia ab sor ve a opi nião ca rac te ris ti ca -
men te na ci o nal na onda dos seus in te res ses, pou cos eram e pou cos são ain da os que não de -
se ja ram a vi tó ria do fe de ra lis mo.” Se essa apre ci a ção é jus ta, a qua se una ni mi da de es ta va do
ou tro lado. Com efe i to, qual quer que seja a ex pli ca ção, em nos sa his tó ria a re gra tem sido
sem pre esta: o que o Rio de Ja ne i ro pen sa hoje é o que o Bra sil in te i ro pen sa rá ama nhã.



rio ato que se pra ti ca va no por to da ca pi tal, de ba i xo de suas ba te ri as, no mo -
men to em que ele exer cia o di re i to, não de guer ra, mas de re pres são.”

Por úl ti mo, a mina pa re ce ines go tá vel, a esse co man dan te 
da Min de lo, cuja in ter ven ção com a dos ou tros co man dan tes su pe -
ri o res es tran ge i ros o go ver no do Ma re chal tan tas ve zes so li ci ta ra
quan do a re vol ta es ta va se nho ra do por to, di ri ge ago ra Nas ci men -
to esta in si nu a ção cu ri o sa: “Mu da ra-se o es ta do das co i sas. Os re -
bel des pas sa vam de blo que a do res a blo que a dos e o Sr. Au gus to de 
Cas ti lho, que, como os ou tros co man dan tes es tran ge i ros, ha via
res pe i ta do a si tu a ção an te ri or em que os re bel des ti nham to das as
van ta gens, não de via am pa rá-los no mo men to da mu dan ça...” A
es ses co man dan tes que ha vi am in ter vin do em 1º de ou tu bro dava
o re pre sen tan te do nos so Go ver no esta li ção de in fle xí vel in gra ti -
dão: “Iam co me çar as ope ra ções e cada um de via man ter-se na
po si ção que lhe com pe tia. A dos co man dan tes das For ças Na va is
es tran ge i ras era de sim ples es pec ta do res alhe i os à con ten da!”

Essa nota de via ser o epí lo go da ques tão da in ter ven ção
que te mos acom pa nha do. Os fa tos e os do cu men tes es tão ago ra to -
dos di an te do le i tor, ex clu í dos ape nas epi só di os, aliás ex pres si vos,
como o apre sa men to por um es ca ler do Si ri us da lan cha que le va va
para o Aqui da bã, sob ban de i ra in gle sa, o aven tu re i ro ame ri ca no Boy -
ton com o seu tor pe do,23 e a re cu sa ao cor res pon den te do Ti mes, Sr.
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23 Eis como Cas ti lho des cre ve este in ci den te:
“Em um dos úl ti mos dias do mês pas sa do [se tem bro], es tan do no Ban co in glês o co -
man dan te su pe ri or das For ças Na va is in gle sas, foi con fi den ci al men te avi sa do por um
in di ví duo que ele não co nhe cia – se ria o pró prio Boy ton – de que um pe que no va por, 
usan do in de vi da men te da ban de i ra in gle sa, se es ta va se pre pa ran do para ir co lo car e
fa zer de to nar um tor pe do jun to ao cou ra ça do Aqui da bã.
“Indig na do, o co man dan te do Si ri us, de que as sim pre ten des sem acu sar da ban de i ra
da sua na ção, deu a seu bor do e a bor do dos seus ou tros na vi os or dens para que com
mul ta aten ção fos se cu i da do sa men te vi gi a da a baía toda, sen do pe las em bar ca ções
dos na vi os exa mi na do qual quer va por que pa re ces se sus pe i to e que ti ves se a ban de i ra 
do seu país.
“Em 27 foi avis ta do en tre o Aqui da bã e a for ta le za de San ta Cruz um va por com a ban -
de i ra in gle sa, o qual não era co nhe ci do. Par tiu ime di a ta men te ao seu en con tro um es ca -
ler do Si ri us ar ma do em guer ra e com um ofi ci al, mas le van do as ar mas ocul tas para
não ex ci tar des con fi an ças. Qu an do o es ca ler se apro xi mou do va por sus pe i to, ti rou a
gen te des te a ban de i ra in gle sa e pe gou em ar mas. Os ma ri nhe i ros do es ca ler in glês fi -



Akers, de fa ci li da des para so cor rer, sob a ban de i ra da Cruz Ver me -
lha, os re vol to sos fe ri dos, ale gan do-se que os re vol to sos po di am
man dar os seus fe ri dos para as hos pi ta is do Go ver no onde se ri am
tra ta dos em per fe i ta igual da de com os das for ças le ga is! O mi nis tro
não dis se o que se fa ria dos fe ri dos da Es qua dra de po is de cu ra -
dos.24 Po de mos ago ra re ca pi tu lar esse lon go e úni co epi só dio das
nos sas dis sen ções ci vis.
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ze ram ou tro tan to e atra ca ram ao va por, o qual foi logo ocu pa do e cap tu ra do sem
ma i or re sis tên cia. A bor do do va por foi en con tra do um enor me tor pe do com cem
qui los de di na mi te, con fes san do in gê nua e des ca ra da men te o  che fe des sa aven tu ro sa
ex pe di ção – que é ame ri ca no e se cha ma Boy ton – que ia en car re gar-se des se ser vi ço, e 
dan do as ne ces sá ri as ex pli ca ções so bre a cons tru ção e modo de em pre go do seu ter -
rí vel ins tru men to. Os seus com pa nhe i ros eram um bel ga, um des co nhe ci do, e três bra -
si le i ros. O va por zi nho, que es ta va pin ta do de pre to, mas que por ba i xo fora an te ri or -
men te pin ta do de ver de, per ten ce ra evi den te men te ao Go ver no bra si le i ro, o qual cer ta -
men te o não irá re cla mar aos apre sa do res.”

24 “Os hos pi ta is mon ta dos pelo Go ver no Fe de ral nas me lho res con di ções são su fi ci en tes
para o tra ta men to dos seus mi li ta res fe ri dos e aos re vol to sos, e es tes úl ti mos, S. Exª o ga -
ran te, aí se rão re ce bi dos e tra ta dos em per fe i ta igual da de com os ou tros. O con cur so  do Sr. 
Akers é, por tan to, des ne ces sá rio...” Nota de Cas si a no do Nas ci men to a Wyndham em 16
de de zem bro. Re la tó rio.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Re tros pec to

PODE-SE re su mir des te modo o epi só dio da in ter ven ção es -
tran ge i ra na última guer ra ci vil:

1.  Sen tin do-se im po ten te, ao re ben tar a re vol ta de 6 de
se tem bro, para man ter a pos se da ci da de, se a Es qua dra re vol ta da
se de ci dis se a ata cá-la, o go ver no le gal pe diu logo o apo io das na -
ções es tran ge i ras re pre sen ta das em nos so por to (vi si ta do con -
tra-al mi ran te Co e lho Neto aos co man dan tes es tran ge i ros em 6 de
se tem bro; con vi te aos mem bros ao Cor po Di plo má ti co para uma
con fe rên cia no Ita ma ra ti).1

1 Fo ram tam bém pu bli ca dos  por Fe lis be lo Fre i re, mi nis tro do ma re chal Flo ri a no, o te le gra ma
que o Go ver no ex pe diu na ma nhã de 6 de se tem bro ao Cor po Di plo má ti co e a car ta em que o
con vi da va para a re u nião no Ita ma ra ti. O te le gra ma é  este:

“Ga bi ne te do Pre si den te da Re pu bli ca, 6 de se tem bro de 1893. – Sr. Mi nis tro in glês – 
Pe tró po lis – Co mu ni co a V. Exª que par te da Esqua dra su ble vou-se ma ni fes tan do
fran ca hos ti li da de con tra o Go ver no le gal, que se sen te com for ça para em ter ra man ter 
a lei e a au to ri da de e ga ran tir a or dem pú bli ca. Está fora dos re cur sos do Go ver no
evi tar a ten ta ti va de bom bar de io da ci da de, hi pó te se esta de que o mes mo Go ver no
não pode de i xar de co gi tar e  que os leva a co mu ni car a V. Exª os acon te ci men tos
que se es tão dan do para que V. Exª fi que de les ci en te. João Fi li pe Pe re i ra.” 

A car ta de 6 de se tem bro de 1893 di zia:
“S. Exª o Sr. Ma re chal Vice-Pre si den te da Re pu bli ca, à vis ta dos úl ti mos acon te ci men tos 
de que dei a V. Exª co nhe ci men to por te le gra ma de hoje, or de na-me que em seu
nome con vi de V. Exª para uma con fe rên cia ime di a ta para a qual tam bém se acha m
con vi da dos os re pre sen tan tes da Ingla ter ra, Itá lia, Esta dos Uni dos da Amé ri ca, Por -
tu gal, Fran ça e Ale ma nha, po tên ci as que atu al men te têm for ça na val nas águas bra si -
le i ras. Na re fe ri da con fe rên cia se de ve rá tra tar dos me lho res me i os de ga ran tir os di -



2. No prin cí pio esse apo io foi-lhe re cu sa do (re cu sa dos
di plo ma tas da  as sis tir à con fe rên cia pe di da). No Re la tó rio de Cas -
si a no do Nas ci men to, em nota de Au gus to de Cas ti lho, e nes te te -
le gra ma do mi nis tro ame ri ca no ao Se cre tá rio de Esta do:

“Pe tró po lis, 7 de se tem bro de 1893 – Mr. Thomp son co mu ni ca
que na no i te de on tem os re pre sen tan tes da Fran ça, Grã-Bre ta nha, Ale ma nha,
Itá lia e Por tu gal, to dos, com ele, re cu sa ram, pelo pro pó si to de man ter uma
es tri ta re ser va em re la ção aos acon te ci men tos po lí ti cos no Bra sil, as sis tir a
uma con fe rên cia para que fo ram con vi da dos pelo Vice-Pre si den te do Bra sil
na qual se dis cu ti ri am com ele me di das a ado tar em caso de bom bar de a men to.”2

3. Para o fim de se tem bro, po rém, Lor de Ro se bery to -
mou a ini ci a ti va de pro por aos ou tros go ver nos que au to ri zas sem,
con jun ta men te com a Ingla ter ra, os seus co man dan tes na va is no
Rio de Ja ne i ro a usar de for ça, se pre ci so fos se, para im pe dir a des -
tru i ção de vida e pro pri e da de es tran ge i ra nes sa ci da de. (Ver ini ci a -
ti va da Ingla ter ra em Cas ti lho, nota ci ta da, e nos pa péis apre sen ta -
dos ao Con gres so ame ri ca no em 1893 con ten do a cor res pon dên -
cia en tre o em ba i xa dor in glês e o Se cre tá rio de Esta do: “Sir Ju li an
Pa un ce fo te a Mr. Gres ham. – Te nho a hon ra de in for mar-vos de
que re ce bi um te le gra ma de Lor de Ro se bery di zen do que, à vis ta
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re i tos dos sú di tos da na ção de V. Exª aqui do mi ci li a dos. Re i te ro  a V. Exª os pro tes -
tos de toda a mi nha con si de ra ção. João Fi li pe Pe re i ra.”

A re fe rên cia fe i ta no te le gra ma à pos si bi li da de de bom bar de a men to e a res tri ção do con vi te 
para a  con fe rên cia aos agen tes de po tên ci as que ti nham for ças na baía des per ta ram no es -
pí ri to des tes  a des con fi an ça de que o Go ver no que ria apro ve i tar a pre sen ça dos na vi os
para do mi nar a re vol ta. Além de Thomp son, ver Tu gi ni, que es cre ve em data de 10 de se -
tem bro: “Qu an to à hi pó te se de uma ten ta ti va de bom bar de a men to da ci da de, enun ci a da no 
te le gra ma do mi nis tro bra si le i ro, essa não de via de mo ver-nos da nos sa re ser va, por que des -
co bría mos na que la enun ci a ção o pen sa men to por par te do Go ver no de ser vir-se de nós
para ob ter in di re ta men te o nos so apo io mo ral con tra a Esqua dra re bel de.” (Do cu men ti).
O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca man dou na meia-no i te de 6 o seu aju dan te-de-or dens, o
te nen te Sad dock de Sá, a Pe tró po lis bus car o Cor po Di plo má ti co. O trem ex pres so àque la
hora mos tra va que se tra ta va da sal va ção do pró prio Go ver no. Por isso o mi nis tro ita li a no,
de cli nan do o con vi te, di zia ao aju dan te-de-or dens do ma re chal Flo ri a no que a con fe rên cia po -
de ria ser in ter pre ta da como um ato de in ge rên cia das  po tên ci as es tran ge i ras nos ne gó ci os in ter nos do Bra sil.
(Do cu men ti Di plo ma ti ci).

2 Fo re ign Re la ti ons of the Uni ted Sta tes, 1893.



da ati tu de dos na vi os re bel des no Rio de Ja ne i ro, pa re ce de se já vel
ao Go ver no de Sua Ma jes ta de que os co man dan tes na va is es tran -
ge i ros na baía se jam au to ri za dos a com bi nar os me i os de obs tar a
des tru i ção de vi das e pro pri e da des de es tran ge i ros pela Es qua dra
in sur gen te e em pre gar a for ça se jul ga rem ne ces sá rio e  con ve ni en -
te para aque le fim. Sua Se nho ria de se ja que eu peça ao Go ver no
dos Esta dos Uni dos que te le gra fe ins tru ções nes se sen ti do aos co -
man dan tes ame ri ca nos na águas do Rio.”)

4. O al vi tre pro pos to por Lor de Ro se bery foi  san ci o na do
por to dos os Go ver nos a quem ele se di ri giu, me nos pelo da Ale ma -
nha, que  re cu sou in ter vir em uma ques tão es tran ge i ra de ca rá ter pu -
ra men te do més ti co. A Ale ma nha, com efe i to, não fi gu ra na Re u nião
dos Co man dan tes es tran ge i ros (ver a ati tu de ne ga ti va da Ale ma nha
em Cas ti lho, nota ci ta da, e no Ti mes de Lon dres. “Pri me i ra men te, a
luta en tre o pre si den te Pe i xo to e o al mi ran te Melo não é da com pe -
tên cia das po tên ci as. É uma ques tão pu ra men te do més ti ca, em que,
como tal, elas não têm o di re i to de in ter fe rir. Tão con vic ta men te
sen te o Go ver no ale mão a for ça des te ar gu men to que, ape sar de ha -
ver gran de nú me ro de ale mães es ta be le ci dos no Bra sil, ele re cu sou
au to ri zar o co man dan te ale mão no Rio de Ja ne i ro a pro ce der con -
jun ta men te com os ou tros co man dan tes.”)3

5. De pos se da au to ri zação te le gra fa da pe los seus go ver -
nos, os co man dan tes es tran ge i ros in ti ma ram em 1º de ou tu bro ao
con tra-al mi ran te Melo que re sis ti ri am pela for ça a qual quer ata que
seu con tra a ci da de e des sa in ti ma ção de ram co nhe ci men to ao
Cor po Di plo má ti co, que a trans mi tiu ao mi nis tro do Exte ri or.
Essa in ter ven ção foi aco lhi da no Ita ma ra ti com o  ma i or con ten ta -
men to.4

O con tra-al mi ran te Melo res pon deu à Re u nião que não
ata ca ria a ci da de por mo ti vo de hu ma ni da de, mas que ti nha como
co man dan te das for ças re vo lu ci o ná ri as tão per fe i to di re i to de o fa -
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zer, des de que a ti nham con ver ti do em pra ça de guer ra, que “não
po dia ter o mí ni mo re ce io das con se qüên ci as do seu pro ce di men to”.5

6. Na an te ci pa ção ra zoá vel des sa res pos ta que, em Di re i to 
Inter na ci o nal não ad mi tia ré pli ca, os co man dan tes, não que ren do
ser sus pe i tos de in ter ven ção di re ta em fa vor do Go ver no, ob ti ve -
ram des te – de po is de di ver sas in sis tên ci as, a úl ti ma acom pa nha da
da ame a ça de re ti ra rem a in ti ma ção fe i ta ao al mi ran te Melo – o
com pro mis so de de sar mar a ci da de.6

7. Esta be le ceu-se en tão o cha ma do acor do de 5 de ou tu -
bro para que “a Ca pi tal Fe de ral fos se con si de ra da ci da de aber ta”.7
Esse acor do será re pu ta do em vi gor pe las po tên ci as até a de cla ra ção 
dos co man dan tes em 1º de ja ne i ro de que o con si de ra vam vi o la do
pelo go ver no do Ma re chal e sem mais efe i to para a pro te ção da
ci da de.8

8. Sob esse acor do fun ci o nou du ran te três me ses em
nos sa baía, para as ope ra ções de guer ra, uma es pé cie de con tro le
na val es tran ge i ro no gê ne ro do úl ti mo con tro le dual da Fran ça e
Ingla ter ra no Egi to para ques tões ad mi nis tra ti vas. Esse con se lho
de ci dia to das as ques tões ocor ren tes en tre os dois com ba ten tes. A
ele re cor ria o ma re chal Flo ri a no Pe i xo to para con se guir que se
mo di fi cas se a se ve ri da de de qual quer ação da Es qua dra ca paz de
pro du zir pâ ni co em ter ra ou de em ba ra çar os seus tra ba lhos ocul -
tos de for ti fi ca ção.

9. Sob esse re gi me a es qua dra re vol ta da de i xou-se co lo car
na po si ção a mais des van ta jo sa que se po dia dar. Em par te por sua 
cul pa e pre fe rên cia, uma vez pro i bi da de ata car a ci da de, ela po dia
ter exi gi do pas sa gem fran ca para fora da baía ou ten ta do o blo que io, 
que só de pen dia, para ser res pe i ta do pe las po tên ci as, de ser efe ti vo. 
“Se os in sur gen tes anun ci a rem o blo que io do por to do Rio de
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5 Nota de Melo, de 2 de ou tu bro, em Cas ti lho.
6 Nota da Re u nião, em Cas ti lho; no tas dos Agen tes e de João Fi li pe Pe re i ra, no Re la tó rio .
7 “... o acor do para que a Ca pi tal Fe de ral fos se con si de ra da ci da de aber ta”. Nota de Cas si a no 

do Nas ci men to ao con de de Pa ra ti em 13 de maio.
8 Nota da Re u nião, em Cas ti lho.



Ja ne i ro”, di zia o Se cre tá rio de Esta do ao mi nis tro ame ri ca no, em
11 de ja ne i ro, “a úni ca pro va da sua va li da de será o po de rem eles
tor ná-lo efe ti vo.”9 Os re vol to sos chi le nos, que nun ca fo ram re co -
nhe ci dos be li ge ran tes, blo que a ram os por tos do Chi le. O al mi ran te 
po dia tam bém exi gir dos in ter ven to res que lhe ga ran tis sem a
pas sa gem para fora da baía; re sis tin do o Go ver no a essa pro pos ta,
ti nham eles que de i xar li vre a ação da Es qua dra, a não que re rem
con cor rer para si tiá-la na baía, ti ran do-lhe os me i os a seu al can ce
de exer cer pres são para con se guir uma sa í da. Com efe i to, o Ti mes
no seu edi to ri al de 5 de ou tu bro cal cu la va que, de po is da pro i bi -
ção, o al mi ran te Melo le va ria os seus na vi os para ou tro pon to.
(“Como o ob je to das po tên ci as é pro te ger a ci da de, os co man dan tes 
pro va vel men te con sen ti rão que a Es qua dra con ti nue a bom bar de ar 
os for tes. Tal vez, po rém, o al mi ran te ago ra leve os seus na vi os para
ou tro lu gar”.)

Em vez de qual quer des ses al vi tres o che fe da re vol ta
pen sou que va lia a pena en tre ter uma luta par ci al com o ou tro lado 
da baía e as for ta le zas da bar ra. Nes sa luta Vil le ga ig non, pro i bi da
de vol tar os seus ca nhões con tra a ci da de, don de sa íam as mu ni -
ções de guer ra des pe ja das so bre ela, era re du zi da a ru í nas pela ar ti -
lha ria do Go ver no.

10. Não cre io que ou tro co man dan te, achan do-se nas
con di ções do al mi ran te Melo, ti ves se ace i to, por ex ces so de ge ne -
ro si da de, uma po si ção tão des van ta jo sa como a que ele ace i tou,
so bre tu do para Vil le ga ig non. A si tu a ção des ta for ta le za, iso la da no 
meio do por to, era esta: as co mu ni ca ções, com ela, tan to para
su pri-la de ví ve res e mu ni ções como para re ti rar os mor tos e fe ri -
dos, não se po di am fa zer se não de ba i xo do fogo de ter ra, com
imen so ris co. Isto, po rém, não era ain da o pior. Ao pas so que, do
ou tro lado da baía, as for ta le zas da bar ra e os ca nhões do mor ro
de São João ati ra vam, a gran de dis tân cia so bre ela, ex pon do-se
so men te ao fogo de sua ar ti lha ria, ela, para res pon der-lhes, ti nha
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que ex por os seus ar ti lhe i ros à fu zi la ria de ter ra, que os di zi ma va
um após ou tro. De modo que se re pe ti am ali cons tan te men te fa tos 
como este re fe ri do pel’O País, in sus pe i to, em sua edi ção de 10 de
no vem bro, e que bas ta para as si na lar a de si gual da de do com ba te
es ta be le ci da pelo acor do:

“Às 5 ho ras vi mos cair mor to um ma ri nhe i ro de gran de co ra gem
e cal ma. Uma bala da for ta le za de San ta Cruz cor tou o mas tro prin ci pal de
Vil le ga ig non onde es ta va ar vo ra do o si nal bran co dos re vol to sos. Pou co de po is
su biu um ma ri nhe i ro ao mas tro em que es ta va a ban de i ra na ci o nal, e, sob um 
chu ve i ro de ba las de fu zi la ria, le vou um novo si nal, que atou ao lado da ver ga.
Nada o per tur ba va, mas, ao ter mi nar a ope ra ção, quan do pro cu ra va des cer,
foi apa nha do por uma bala que o ba nhou em san gue. Ain da as sim agar rou-se 
ao mas tro, man ten do-se por ins tan tes abra ça do à co lu na em que fora sa cri fi -
ca do, mas ca in do por fim, e na tu ral men te sem vida, pois a al tu ra da que da
bas tou tal vez para matá-lo. ”

11. Ao mes mo tem po que o ma te ri al flu tu an te da Es qua -
dra – ma te ri al fixo no por to, pode-se di zer – era des fal ca do di a ri a -
men te por si nis tros de toda or dem, não po den do re sis tir à ar ti lha -
ria de ter ra as pe que nas em bar ca ções que a ela se ex pu nham, o
Go ver no re ce bia de fora quan ti da des enor mes de ar ma men to e
pre pa ra va no Nor te a sua Es qua dra au xi li ar. No prin cí pio a Re u -
nião dos co man dan tes im pe dia o de sem bar que do con tra ban do de 
guer ra por es pí ri to de ne u tra li da de e de eqüi da de, des de que ti nham 
to lhi do a ação da Es qua dra. O co man dan te Lang, em ou tu bro,
ti nha-se opos to ao de sem bar que de mu ni ções de guer ra vin das da
Eu ro pa a bor do do pa que te in glês De Bay, ale gan do Wyndham
“que po de ria sur gir al gum con fli to mes mo jun to às al va ren gas de
des car ga en tre as lan chas dos re vol to sos e as for ças de ter ra do
Go ver no... po den do es sas mu ni ções de guer ra cair nas mãos dos
in sur gen tes”10.

Esse ar ma men to teve que ser de sem bar ca do no Rio
Gran de, como o do Dryden em San tos, etc. A ati tu de, po rém, que
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se verá es tu da da mais lon ge, do al mi ran te Be nham des tru iu esse
úl ti mo em pe ci lho aos apro vi si o na men tos do Go ver no, es ta be le -
cen do o prin cí pio de que o con tra ban do de guer ra es tran ge i ro, não 
so men te o con ven ci o nal, mas tam bém o que em Di re i to Inter na -
ci o nal é qua li fi ca do de ab so lu to, ti nha di re i to à pro te ção ar ma da
da res pec ti va po tên cia. Por ou tro lado, ao pas so que, ten do o di re i -
to de blo que ar o por to, a Es qua dra não usou dele para não ca u sar
o me nor in con ve ni en te à po pu la ção e não in ter fe rir com os seus
su pri men tos, para ela até o ser vi ço da agua da, no Ma ca cu, era pre -
cá rio, pe ri go so, além de ser in sa lu bre.

12. O re sul ta do des sa po si ção, de alvo iner te, a que se
pode cha mar um su i cí dio mi li tar, foi achar-se a Esqua dra em pou co
tem po sem ca pa ci da de para da ni fi car a ci da de. O Go ver no, que se
ti nha apro ve i ta do do acor do para pre pa rar os seus me i os de ata -
que, ven do que a ca pi tal não cor ria mais gran de ris co de bom bar -
de a men to, caso os mor ros to mas sem a ofen si va, as su miu, quan to à 
pro te ção do Cor po Di plo má ti co e da Es qua dra es tran ge i ra, uma
ati tu de mu da da de in di fe ren ça. Sen tin do a de si gual da de da sua po -
si ção, o al mi ran te Sal da nha da Gama ape lou en tão para os co man -
dan tes es tran ge i ros, pe din do aos mes mos que não ti nham pro i bi do 
à Es qua dra de bom bar de ar a ci da de, se não hou ves se pro vo ca ção
de ter ra, que pro i bis sem ao Go ver no bom bar de ar a Es qua dra, não 
ha ven do pro vo ca ção do mar. Esse ape lo, po rém, fi cou sem res pos -
ta, en ten den do os co man dan tes e os agen tes di plo má ti cos não ter,
para im pe dir que o go ver no le gal pro vo cas se o bom bar de a men to
da ci da de, o mes mo di re i to que se ar ro ga ram para im pe dir os re -
vol to sos de ata cá-la.

13 – Nes se mo men to, em que a re vol ta co me ça a ago ni -
zar, veio pre ci pi tar-lhe o fim a che ga da ao Rio de Ja ne i ro do al mi -
ran te Be nham. Ado tan do uma nor ma de pro ce der di fe ren te da
do seu an te ces sor, en trou ele logo, a pro pó si to da atra ca ção de
na vi os mer can tes ame ri ca nos, em con fli to com o al mi ran te Sal -
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da nha da Gama, ame a çan do afun dar na baía do Rio os na vi os re -
vol to sos.

A AÇÃO DO ALMIRANTE BENHAM

São es tes, se gun do os do cu men tos apre sen ta dos ao
Con gres so pelo Pre si den te dos Esta dos Uni dos, os pre ce den tes
da ação do al mi ran te ame ri ca no. Em 6 de no vem bro os co man -
dan tes es tran ge i ros ti nham di ri gi do ao al mi ran te Melo uma nota
de cla ran do-lhe que pro te ge ri am a mer ca do ria ne u tra, não so men -
te a bor do dos na vi os de suas res pec ti vas na ções e dos que se pu -
ses sem sob a pro te ção de las, mas tam bém nos sa ve i ros, ca tra i as e 
ou tros me i os de trans por te ma rí ti mo, de qual quer na ci o na li da de.
Essa re so lu ção do ma i or al can ce para o Go ver no foi re ce bi da
pela im pren sa go ver nis ta como uma ver da de i ra vi tó ria. O al mi -
ran te Mag nag hi, co mu ni can do a res pos ta ver bal do al mi ran te
Melo, es cre via aos seus co le gas:11 “O ofi ci al que en tre gou essa
co mu ni ca ção a bor do do Aqui da bã re fe re que o al mi ran te, de po is
de ter lido a nota em alta voz na sua pre sen ça, dis se: ‘Eu res pon de -
rei por es cri to ama nhã aos co man dan tes.’ E acres cen ta ra, de i xan do 
trans pa re cer al gu ma ex ci ta ção: ‘O fato é que sou so be ra no nes te
por to. Estou pron to para to das as con se qüên ci as, por que sou efe -
ti va men te o so be ra no nes te por to na ci o nal’.” A nota dos co man -
dan tes ti nha, po rém, esta re ser va im por tan te quan to à pro te ção
que eles se pro pu nham ga ran tir às ope ra ções co mer ci a is na baía:
“ex ce to nas zo nas efe ti va men te abran gi das pe las ba te ri as das for ti -
fi ca ções de ter ra”.

Ha via aí uma base para um mo dus vi ven di. Du ran te o co -
man do de Cus tó dio de Melo, ne nhum in ci den te teve lu gar;
quan do Sal da nha, po rém, o subs ti tu iu, tra tou logo de im pe dir o
de sem bar que de mer ca do ri as na al fân de ga e no li to ral, e com
essa me di da con for mou-se a le ga ção in gle sa que deu avi so aos
seus na ci o na is em 12 de de zem bro: “Até o Go ver no de sig nar al gum 
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pon to se gu ro de de sem bar que não ha ve rá mais co mu ni ca ções en -
tre na vi os e a ci da de. As em bar ca ções que pre ten de rem de sem -
bar car ao lon go da pra ia do Rio ex põem-se a gran de ris co de
fogo e os na vi os de guer ra não po dem pro te ger quem quer que
seja te me rá rio bas tan te para cor rer se me lhan te pe ri go de po is
des te avi so.” O pro ce di men to da Ingla ter ra foi o mes mo dos
Esta dos Uni dos, quan do co man da va o capitão Pic king, mu i to
con tra a opi nião de Thomp son.

A or dem ex pe di da de Was hing ton, em 1º de no vem bro,
era que se re sis tis se a qual quer ten ta ti va dos re vol to sos con tra
sa ve i ros ou ca tra i as “que não atra ves sas sem a li nha de fogo de
Melo ou não in ter fe ris sem de qual quer ou tro modo com ela”.12 A 
ques tão en tre o mi nis tro ame ri ca no e o seu co man dan te ver sa va
so bre o que cons ti tu ía aque la li nha. O fun da men to do co man -
dan te era que, ten do o ca pi tão do por to em 7 de de zem bro man -
da do que os na vi os es tran ge i ros an co ra dos na pro xi mi da de da
ilha das Enxa das, bem como os que se achas sem en tre aque la
ilha, a das Co bras e a de San ta Bár ba ra, se afas tas sem des ses an co -
ra dou ros a fim de não fi ca rem ex pos tos aos fo gos de ter ra, essa ti nha-se
tor na do a li nha de fogo e os na vi os an co ra dos aí ou nas do cas
vi zi nhas não po di am ser pro te gi dos nos ter mos da or dem de 1º de 
no vem bro. O al mi ran te Be nham in ter pre tou, po rém, aque las ins -
tru ções de modo di fe ren te e de cla rou que ga ran ti ria os na vi os
ame ri ca nos que qui ses sem atra car aos tra pi ches. Des sa re so lu ção
re sul tou o con fli to en tre ele e Sal da nha, no qual o De tro it ao
pas sar pela Tra ja no ame a çou metê-la a pi que, de po is de dis pa rar
um tiro de peça, não de pól vo ra seca, como diz o co man dan te
Au gus to de Cas ti lho, mas de bala, e ou tro de mos que te i ra, que
am bos a al can ça ram.13

Essa ati tu de do al mi ran te Be nham es ta va em opo si ção à 
de to dos os ou tros co man dan tes, os qua is le va vam em con ta por
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eqüi da de e fair play a po si ção em que a in ter ven ção co lo ca ra a Es -
qua dra re vol ta da. Nas cir cuns tân ci as em que esta se acha va no
fim de ja ne i ro, te ria sido mais pru den te não ati rar so bre as bar cas 
ame ri ca nas de po is da in ti ma ção do al mi ran te Be nham, que se
mos tra va ani ma do de in ten ções mu i to di ver sas das do seu an te -
ces sor. Por ou tro lado, o em pre go por este de for ça sem uma
ten ta ti va ami gá vel para dis su a dir o al mi ran te bra si le i ro, e, mais
ain da, o tom pe remp tó rio e agress ivo da sua cor res pon dên cia
com ele14 fa zem, im par ci al men te, su por que o al mi ran te Be nham
não ti nha o es pí ri to des pre ve ni do e que agiu como quem não
que ria per der a oca sião, tal vez úni ca, de ob ter um gran de re sul ta do.

14. Essa ati tu de hos til dos Esta dos Uni dos des per tou na
Es qua dra o re ce io de que fos se ela o co me ço de exe cu ção de um
pla no po lí ti co, ba se a do nas in for ma ções da das ofi ci al men te à le ga -
ção ame ri ca na de que a re vol ta ti nha por fim a res ta u ra ção da mo -
nar quia. Te le gra ma de Thomp son a Gres ham: “Pe tró po lis, 13 de
de zem bro. Mr. Thomp son co mu ni ca que teve uma en tre vis ta com
o mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, que lhe de cla rou por par te do
Go ver no Fe de ral que dora em di an te a res ta u ra ção do Impé rio
será o ob je ti vo dos in sur gen tes.”15

15. Des de esse mo men to es ta va aca ba da a ação na re vol -
ta no por to do Rio; do que se de via tra tar era do modo de sair
dele. A apa ri ção do Re pú bli ca à bar ra fez re nas cer um mo men to a
es pe ran ça. Com o Aqui da bã, eles po di am ba ter a Es qua dra im pro -
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des ta car ta quan to ao con tra ban do de guer ra.
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vi sa da do Go ver no e o efe i to des sa vi tó ria, mes mo tar dia, mu da ria
tudo. Sal da nha da Gama fez o sa cri fí cio de man dar o Aqui da bã,
aca ban do de de sar mar-se, per den do a sua li nha de re ti ra da para
fora da baía, com ple tan do o sí tio das suas for ças. Não era jus ti fi ca -
do, em hora tão crí ti ca da re vol ta, em bar car o al mi ran te no cou ra -
ça do que saía. Des sa fa ta li da de de pen deu tudo: o Aqui da bã se guiu
para o Des ter ro.

A ESQUADRA LEGAL

16. Em 10 de mar ço fun de a va no an co ra dou ro da Pra ia
Ver me lha a Es qua dra do al mi ran te Gon çal ves, cu jos prin ci pa is na -
vi os ti nham vin do dos Esta dos Uni dos tra zen do a bor do como tri -
pu la ção o que de pior se ti nha po di do co lher na que le país, se é
exa to o ju í zo do côn sul ame ri ca no no Re ci fe. Em re la ção a es ses
con tra tos de es tran ge i ros para a Arma da, o re la tó rio da Ma ri nha
mos tra-se tão si len ci o so como quan to aos fu zi la men tos de ofi ci a is
da Arma da de po is da vi tó ria. Dos con tra tos com os ofi ci a is chi le -
nos bal ma ce dis tas, como o ca pi tão-de-mar-e-guer ra Mo ra ga, co -
man dan te da Con dell no com ba te com o Blan co Enca la da nada foi
ain da pu bli ca do. Sabe-se por afir ma ção de Boy ton que uma gran de 
soma lhe ti nha sido pro me ti da para afun dar o Aqui da bã. (“Diz-se
tam bém que Boy ton fa la va aber ta men te da sua in ten ção de fa zer
sal tar o Aqui da bã e da gran de soma que ti nha de re ce ber por esse
ser vi ço.” Ofí cio de Thomp son a Gres ham em 13 de ou tu bro.) O
con tra to, po rém, com a gen te do Ni te rói é co nhe ci do.

Esse con tra to, ce le bra do pelo con tra-al mi ran te João Gon -
çal ves Du ar te com o ca pi tão Ba ker, em 3 de ja ne i ro, no Re ci fe, con -
ti nha en tre ou tras es tas cláu su las: “VI. Ne nhum ofi ci al po de rá ser
pas sa do para ou tro na vio ou co man do sem seu con sen ti men to. VII.  
Todo ofi ci al mor to em ação ou de en fer mi da de, en quan to es ti ver ao 
ser vi ço do Bra sil, terá o seu cor po re me ti do para os Esta dos Uni dos 
da Amé ri ca do Nor te, sen do to das as des pe sas por con ta do Go ver -
no  bra si le i ro”, cláu su la se me lhan te à dos con tra tos aos emi gran tes

A in ter ven ção es tran ge i ra du ran te a re vol ta de 1893 99



chi ne ses para a Ca li fór nia. “VIII. Se al gum ofi ci al, in clu si ve os mé -
di cos, per der um bra ço, um olho, ou mes mo uma per na, no cum pri -
men to de seu de ver, re ce be rá a in de ni za ção de cin co mil dó la res; no 
caso de per da de dois dos mem bros aci ma men ci o na dos ou in va li -
dez re ce be rá a soma de dez mil dó la res. IX. Os ofi ci a is e mais tri pu -
lan tes se rão pa gos três me ses adi an ta dos, de acor do com a ta be la
jun ta...” Ma ri nhe i ros ha via que re ce bi am ma i o res ven ci men tos do
que o co man dan te do Ni te rói. O con tra to, po rém, não traz a ta be la,
só se po den do fa zer uma idéia dela por esta in for ma ção do côn sul
ame ri ca no ao seu mi nis tro no Rio: “A tri pu la ção re ce be uma bo ni fi -
ca ção de qui nhen tos dó la res e cem dó la res por três me ses; os ofi -
ci a is cin co mil dó la res por três me ses de ser vi ço.”16

Em 16 de ja ne i ro o Ni te rói e o Amé ri ca es ta vam no La ma -
rão do Re ci fe, e eis como o côn sul se ex pres sa va a res pe i to da gen -
te que tri pu la va es ses na vi os, “es pe ci al men te do Amé ri ca”:

“Man dei uma for te re pre sen ta ção ao De par ta men to de Esta do
con tan do os fa tos re fe ren tes à con du ta de sor de i ra e ébria de uma gran de par te 
da tri pu la ção de sem bar ca da do Amé ri ca, ma ni fes tan do a es pe ran ça de que o
Go ver no não con sin ta mais que par ta para este país ou tra ex pe di ção da que la
na tu re za sob co man do tão ir res pon sá vel es pe ci al men te como a equi pa gem do
Amé ri ca, uma ver go nha, um es cân da lo, uma de son ra para a nos sa ban de i ra, o
nos so país e os ci da dãos ame ri ca nos aqui re si den tes17.

Na vi os e em bar ca ções im pró pri os para a ação, tor pe dos
que não fun ci o na vam, equi pa gens de sor de i ras e ébri as, tudo isso, a 
imen so cus to, é o que ti nha vin do dos Esta dos Uni dos:

“Qu an to ao se gun do, o ca pi tão-tenente Ba tis ta Fran co,
ape sar do mu i to que se es for çou para pron ti fi car a tor pe de i ra Pi ra -
ti nim – an ti go des trói er –, to da via não lo grou le vá-la a com ba te,
de vi do não só à ve tus tez do cas co e mau es ta do da má qui na, como tam -
bém à má von ta de do pes so al es tran ge i ro que a tri pu la va.” As tor -
pede i ras Tam bo rim e Gre e nhalgh, de ma de i ra, “não pos su em apa re lhos 
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própri os para tor pe de i ras... o que pro va que es sas em bar ca ções
foram apro ve i ta das para uma oca sião ur gen te”. Na ex pe riên cia do
tor pe do di ri gí vel Edi son-Lins, que es ta va mon ta do no cru za dor
Andra da: “O re fe ri do tor pe do que nes sa ex pe riên cia deu re sul ta do
sa tis fa tó rio não pôde mais fun ci o nar de vi do a ter-se que i ma do na
ex pe riên cia uma das bo bi nas in ter nas do tor pe do. A ava ria tornou
inú til a arma em que ti nha fun da das es pe ran ças de bom êxi to.”
Quanto ao tor pe do di ri gí vel que veio a bor do do Cru za dor Ni te rói, 
do au tor Ho ward: “Não pos so emi tir opi nião, vis to nun ca ter con -
se gui do fa zê-lo fun ci o nar.”18 O ca nhão de di na mi te tam bém de i xa
de fun ci o nar no mo men to opor tu no (ver adi an te).

Nem pa re ce que fosse mais fe liz o Gover no com o pes -
so al chi le no que con tra tou, e do qual fa zia par te o co man dan te
Mo ra ga. “Sobre o com por ta men to ir re gu lar desses ofi ci a is re le -
vai-me di zer-vos que, se fos sem ofi ci a is bra si le i ros, eu os te ria
man da do sub me ter a con se lho de guer ra por te rem aban do na do
os na vi os de seus co man dos; sen do, po rém, es tra nge i ros e ace i tos
pelo nos so Go ver no, li mi tei-me a des pe di-los do ser vi ço, quan do
se me apre sen ta ram na baía, vin dos de Ma ce ió em va po res do co -
mér cio.”19

Em 11 de mar ço o Go ver no anun ci ou o pra zo de qua -
ren ta e oito ho ras para co me çar o ata que. Tem in teres se his tó ri co e 
me re ce ser co nhe ci do o plano de com ba te tra ça do pelo al mi ran te
Gon çal ves e apro va do pelo ma re chal Flo ri a no.

“O pla no era o se guin te”, diz-nos aque le al mi ran te:
“Às 3 ho ras da tar de do dia 13, hora em que ex pi ra va o pra zo con -

ce di do às em bar ca ções e na vi os de guer ra es tran ge i ros para se re ti ra rem do
por to e à po pu la ção da ci da de para se afas tar do li to ral, de vi am to das as for ti fi -
ca ções in ter nas abrir fogo cer ra do e con tí nuo so bre as for ta le zas da ilha das
Co bras e Vil le ga ig non e tam bém so bre os na vi os re bel des Ta man da ré, Tra ja no,
Li ber da de, Jú pi ter, etc. de modo a pro du zir-lhes o ma i or dano e fa di ga pos sí ve is.
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“A Es qua dra apro xi mar-se-ia da bar ra, e, ao pôr da lua que de via
ser às 11 ho ras mais ou me nos, o cru za dor Ni te rói trans po ria a bar ra, içan do 
nes sa oca sião duas lan ter nas en car na das, uma por ba i xo da ou tra e no mas tro
da van te, ar ri an do-as em se gui da, ape nas para ser re co nhe ci do pela for ta le za de 
San ta Cruz.

“Ao en trar no ca nal, lan ça ria um fo gue te en car na do e a esse si nal os 
ho lo fo tes de São João e Gló ria con ver gi ri am os seus fo cos so bre as ba te ri as de 
Vil le ga ig non, ten do por fim di fi cul tar-lhes a pon ta ria dos ca nhões e fa ci li tar a
vi sa da ao cru za dor Ni te rói, que, ao che gar à po si ção a pri o ri cal cu la da e de ter mi -
na da no mapa da baía do Rio, de via lan çar so bre a re fe ri da for ta le za três pro jé -
te is de di na mi te, re pre sen tan do um to tal de mil e du zen tos qui los de ma té ria
ex plo si va.

“Ter mi na da esta ma no bra, lan ça ria ou tro fo gue te en car na do; os
ho lo fo tes já ci ta dos de i xa ri am de ilu mi nar Vil le ga ig non e pas sa ri am para a ilha
das Co bras, so bre a qual o re fe ri do cru za dor pro ce de ria de modo idên ti co,
avan ça do até se co lo car em dis tân cia efi caz.

“Fin da essa se gun da par te, e con for me a maré, se ria se cun da do pelo
va por de guer ra Ita i pu, que ti nha de, com ele, en trar a fim de o au xi li ar na evo lu ção 
de vi rar de bor do; pois, de vi do ao seu gran de com pri men to e à mo ro si da de de
evo lu ção, te ria que per ma ne cer por al gum tem po com o cos ta do ex pos to às ba las
ini mi gas, o que lhe po de ria ser fa tal; de ven do de po is vir re u nir-se à Es qua dra fora
da bar ra, lan çan do nes sa oca sião um fo gue te ver de para que os ho lo fo tes de i xas -
sem de fun ci o nar, pois de vi am en trar em ação as tor pe de i ras com toda a es cu ri dão 
pos sí vel.

“Ao en trar, se ri am elas pro te gi das pe los re bo ca do res Au dax, Ala mi ro, 
etc., que, per fe i ta men te guar ne ci dos de pes so al, ar ti lha dos e mu ni ci a dos, ace i -
ta ri am com ba te com as em bar ca ções si mi la res do ini mi go, per mi tin do as sim
que as tor pe de i ras fos sem di re ta men te hos ti li zar os na vi os re bel des, cu jas po si -
ções eram co nhe ci das por pla no pre vi a men te le van ta do na vés pe ra por pes soa
de con fi an ça, fa ci li tan do as sim a ta re fa das tor pe de i ras.

“De vi am, ao de man dar o fun de a dou ro, en cos tar-se o mais pos sí -
vel à Boa Vi a gem e Gra go a tá, a fim de evi ta rem a li nha de tor pe dos que
cor ria na di re ção de Vil le ga ig non à Boa Vi a gem con for me in for ma ções re -
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ce bi das. Uma vez no lo cal os na vi os in cur so res vi sa ri am prin ci pal men te o
Ta man da ré e, sem aguar dar o re sul ta do, de vi am re ti rar-se pro cu ran do re u -
nir-se à Es qua dra. Na re ti ra da tam bém se ri am pro te gi das pe las lan chas e re -
bo ca do res.”

Esse pla no, que se ba se a va so bre a cer te za de que o ini mi -
go já es ta va im pos si bi li ta do de mo ver-se, po de ria ser con si de ra do, à
vis ta da car ga de di na mi te, que se tra ta va de lan çar so bre as ilhas vi -
zi nhas da ci da de, nas qua is ha via gran de mas sa ex plo si va, um pla no
para fa zer sal tar o li to ral do Rio de Ja ne i ro, se não ti ves se de po is
sido ex pe ri men ta do con tra o for te de San ta Cruz, em San ta Ca ta ri -
na, com este re sul ta do: “De acor do com esse pla no, de ter mi nei que
o cru za dor Ni te rói pre pa ras se o ca nhão de di na mi te, a fim de hos ti li -
zar o for te de San ta Cruz, de ven do o cru za dor Andra da vir em pro -
te ção dele. A exe cu ção des te pla no não teve lu gar, por não ter po di -
do fun ci o nar o ca nhão pne u má ti co, ten do o en car re ga do do re fe ri -
do ca nhão, o ci da dão nor te-ame ri ca no Brind ley, dado par te de do -
en te.”20

17.  Não se achan do em con di ções de po der res pon der
ao fogo dos mor ros que do mi na vam as for ti fi ca ções re vol to sas,
sem um na vio que o pu des se afron tar, Sal da nha, logo que foi
mar ca do o pra zo de qua ren ta e oito ho ras, pe diu re fú gio ao co -
man dan te por tu guês e, por in ter mé dio dele, apre sen tou ao ma re -
chal Flo ri a no Pe i xo to uma pro pos ta de ca pi tu la ção que os re pre -
sen tan tes de to das as po tên ci as tes te mu nhas do acor do acha ram
“con ce bi da em ter mos pro ve i to sos e dig nos para am bos os cam -
pos”.21

18. A pro pos ta en tre ga va ao ma re chal Flo ri a no, tal qual
se acha va, todo o ma te ri al da re vol ta que a viva força só po dia ser
to ma do com gran de des tru i ção. Por esse lado era pre fe rí vel para o
esta do a ca pi tu la ção à ex plo são dos dois mil e qua tro cen tos qui los
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de di na mi te que o al mi ran te Gon çal ves se pro pu nha des pe jar, na
es cu ri dão da no i te, sobre as ad ja cên ci as da ci da de.

A pro pos ta en tre ga va os in fe ri o res e pra ças e bem as sim
os vo lun tá ri os as si mi la dos a elas, só pe din do para to dos eles ga ran tia
de vida. “Não é ne ces sá rio es ti pu lar que a guar ni ção terá a vida sal va, 
isso está en ten di do, por que não se ma tam mais os pri si o ne i ros de
guer ra.”22 Exclu in do a ques tão de se rem es sas pra ças re bel des pri -
si o ne i ros de guer ra, se o Go ver no não lhes que ria a vida, a pro pos ta 
lhe dava des de logo tudo que ele po dia pre ten der quan to a elas,
mais do que lhe da ria um com ba te em que gran de par te de las se ria
mor ta. Res ta vam os ofi ci a is e os que com eles pri va vam; es ses par ti -
ri am, sem re cur sos, sem fa mí lia, sem mais pro fis são, para o des ter ro 
além do oce a no. Era so bre eles que o Go ver no que ria de i tar o seu
guan te? Era prin ci pal men te o al mi ran te Sal da nha que ele pre ci sa va
cas ti gar? Mas, des de que o al mi ran te não que ria mais com ba ter –
por que não po dia – o asi lo lhe es ta va ga ran ti do, bem como à sua
ofi ci a li da de, a bor do de qual quer na vio de guer ra es tran ge i ro. Que
van ta gem, tam bém, por esse lado, ti nha o Go ver no em re je i tar a ca -
pi tu la ção?

A ques tão, diz-se, era de prin cí pi os. Por amor a es ses
prin cí pi os é que o Go ver no pre fe ria a uma ca pi tu la ção, ab so lu ta
como essa, o ar ra sa men to de for ti fi ca ções, a des tru i ção de pro -
prie da de na ci o nal, o afun da men to dos na vi os, o mor ti cí nio, o afo -
ga men to nas águas da baía de mi lha res de bra si le i ros pela di na mi te 
e sob o fu zil da pior es có ria do fli bus te ris mo ame ri ca no. O cri me
deles era gran de? O Gover no para puni-lo es que ce rá que vi ve ra
du ran te seis me ses em um ar mis tí cio par ci al com eles. Era gran de
o cri me com efe i to do pon to de vis ta da meia le ga li da de que o ma -
re chal Flo ri a no Pe i xo to pra ti cou sem pre, a que faz di fe ren ça en tre
a de po si ção do pre si den te da Re pú bli ca por uma re vol ta e a de po -
si ção por ele dos go ver na do res dos Esta dos.
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“O Go ver no não pode ace i tar pro pos tas de mi li ta res
re bel des”.23 Tam bém eram mi li ta res re bel des os su lis tas. Qu an do
se con si de ra o que foi em re la ção à nos sa re vol ta a Gu er ra de Se -
ces são nos Esta dos Uni dos: as gran des ba ta lhas que ela fe riu, o
san gue que der ra mou, os mi lhões de pro pri e da de des tru í da, a se -
pa ra ção do país em duas me ta des; quem sabe que o nú cleo do
exér ci to su lis ta era for ma do da ofi ci a li da de mais dis tin ta que a
União ti nha gra du a do em West-Po int; que os Be a u re gard, os Ro -
bert Lee, os Jack son, os che fes mi li ta res da Con fe de ra ção eram de -
ser to res do Exér ci to fe de ral, não pode de i xar de re cor dar essa ca -
pi tu la ção de Appo ma tox em que Grant só exi ge de Lee que as
suas tro pas pro me tam não to mar mais ar mas con tra os Esta dos
Uni dos. Entre nós, onde o Go ver no car re ga va a res pon sa bi li da de
de vin te de po si ções, so men te as con di ções de Cam po Osó rio po -
di am sa tis fa zer a ge ne ro si da de do ven ce dor.

19. Re je i ta da com des dém a pro pos ta, Sal da nha re fu gi ou-se 
com a sua gen te a bor do dos na vi os por tu gue ses; par te da po pu la -
ção re ti rou-se da ci da de, e às 3 ho ras da tar de de 13 de mar ço co -
me çou o es tron do so ca nho ne io de ter ra con tra as ilhas e os na vi os 
aban do na dos. O que se se gue, a ques tão que sus ten ta mos com
Por tu gal, “a ca u sa de san gue”24, com que nos apre sen ta mos pe ran te
as na ções, a re cu sa da Ingla ter ra de nos ser vir de me di a ne i ra, e o
rom pi men to de re la ções com Por tu gal, já foi re su mi do no ar ti go
an te ri or. Qual era a jus ti ça que es pe ra vam os che fes da re vol ta, que 
res pon de ram pelo acor do pe ran te as po tên ci as, se ti ves sem ca í do
nas mãos do Go ver no? Te ria sido a que se fez em San ta Ca ta ri na?
Nada se pode afir mar en quan to se não re sol ver a dú vi da que as sal ta 
o es pí ri to de to dos, ad ver sá ri os de boa fé e ami gos sin ce ros do ma -
re chal Flo ri a no: se das exe cu ções clan des ti nas do Des ter ro, cuja
res pon sa bi li da de ele não re je i tou, lhe toca a me nor par ce la de ins -
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pi ra ção ou de con sen ti men to. O que foi aque la jus ti ça, já se o de fi -
niu no Se na do e no Su pre mo Tri bu nal25.

20. O com ple to co lap so da re vol ta no Rio de Ja ne i ro
pro du ziu o ma i or de sâ ni mo nos es ta dos onde ela do mi na va. O
exér ci to de Gu mer cin do que pre ten dia in va dir São Pa u lo re tro ce -
deu em mar cha ver ti gi no sa para o Sul; uma ex pe di ção de Cus tó dio 
de Melo so bre o Rio Gran de foi re pe li da como ti nha sido a de
Wan den kolk, se guin do ele com os seus na vi os para Bu e nos Ai res a 
pe dir re fú gio às au to ri da des ar gen ti nas. O Aqui da bã, de i xa do só
em San ta Ca ta ri na, é ata ca do pela Esqua dra le gal e fe ri do por um
tor pe do. Essa sé rie de gran des re sul ta dos ines pe ra dos, ob ti dos
qua se sem in ter va lo, em vez de pro vo ca rem,  de po is de tan ta ani -
mo si da de, uma  no bre re a ção de sen ti men tos hu ma nos, deu lu gar
a uma ex plo são de in sul tos con tra os ven ci dos, de im pu ta ções de
fuga e co var dia,26 que de vi am le var mu i tos de les a pro cu rar a mor -
te no Rio Gran de do Sul, afron tan do em uma guer ra bár ba ra a
mu ti la ção dos seus cor pos para res ga tar o nome da Ma ri nha bra si -
le i ra. Des de o de sas tre da ex pe di ção Wan den kolk, foi esse o ver da -
de i ro mó vel de to dos os im pul sos de re vol ta. Aque le es pí ri to de
ex ter mí nio, in su fla do pela im pren sa, pro du ziu en tre os ven ce do res 
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25 Dis cur so do se na dor João Ne i va em 9 de ju nho de 1895:
“Mas como pro var o fa le ci men to de ofi ci a is que fo ram fu zi la dos nos re cin tos das
for ta le zas, onde só pre sen ci a va o fato a sen ti ne la, ou nos er mos dos ca mi nhos e al -
can ti la dos das ser ras?” – O Sr. ba rão de La dá rio: “Assas si na dos é que se deve di zer”
– O Sr. Oi ti ci ca: “Ho mi ci da dos le gal men te.” – “Não vou tão lon ge”, diz o ora dor. –
“Pois eu vou”, re pli ca o Sr. Cris ti a no Oto ni, “e eu vou por que pen so que ne nhum
pro tes to é de ma is con tra es sas atro ci da des.”

“Jul guei pre ju di ca do o ha be as cor pus im pe tra do em fa vor do pa ci en te co ro nel Luís Go mes
Cal de i ra de Andra de, por que o pa ci en te, como é pú bli co e no tó rio, de po is de pre so pe las
for ças le ga is em abril des te ano, foi fu zi la do, ou an tes as sas si na do na ca pi tal do Esta do de
San ta Ca ta ri na.” Voto de Pisa e Alme i da, cuja ati tu de no Su pre mo Tri bu nal na épo ca do
Ter ror faz lem brar a de di ca ção, a cons ciên cia e a co ra gem de Ma les her bes.

26 “Esse al mi ran te, que foge que nem um re les ga tu no apa nha do num ga li nhe i ro, con fran ge o co -
ra ção de to dos os pa tri o tas... Di zem que an tes de fu gir o po bre di a bo be i jou a sua es pa da e ati -
rou-a ao mar. Me lhor se ria que se ati ras se a si mes mo... Assim fi ze ram ou tros al mi ran tes... Um
de les mor reu di zen do que o oce a no era o úni co tú mu lo dig no de um ma ri nhe i ro...” Artur Aze -
ve do em O País, de 16 de mar ço de 1894.



uma ver da de i ra em bri a guez de san gue, que di tou as sen ten ças in -
for mes, anô ni mas, do Des ter ro, do Pa ra ná e das ilhas do Rio de
Ja ne i ro.

Ago ra que te mos di an te dos olhos o epi só dio todo da in -
ter ven ção es tran ge i ra e suas re la ções com o de sen vol vi men to e o
des fe cho da re vol ta, ve ja mos a sua le gi ti mi da de pe ran te o Di re i to
das Gen tes e o al can ce da sua in vo ca ção e ace i ta ção pelo nos so
Go ver no, como pre ce den te na ci o nal.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con clu são

SÃO MUITAS as ques tões que sus ci ta cada um dos nú -
me ros do úl ti mo ar ti go, umas de or dem in ter na ci o nal, ou tras do
úl ti mo ar ti go, umas de or dem in ter na ci o nal, ou tras de tá ti ca na val.
Não po de ria eu dis cu ti-las to das, nem o que es cre vo pas sa de um
sim ples apon ta men to para a his tó ria di plo má ti ca da re vol ta,
como é co nhe ci da hoje pe los do cu men tos pu bli ca dos. No que
per ten ce à his tó ria mi li tar e à his tó ria po lí ti ca do mo vi men to, eu
não me jul ga ria ha bi li ta do para emi tir uma opi nião so bre os seus
pon tos mais de li ca dos, por in su fi ciên cia de da dos au tên ti cos e de
um in qué ri to re gu lar. Até hoje, pode-se di zer que tudo foi so ne ga -
do à his tó ria. O que te mos tido é a glo ri fi ca ção sem tato e sem
me di da, pró pria de to das as de ca dên ci as; é o es pí ri to do ar qui te to
que pro põe dar aos mon tes Atos a fi gu ra de Ale xan dre.

A mais im por tan te das ques tões e a pre li mi nar é se a in -
ter ven ção de 1º de ou tu bro foi le gí ti ma. O fim des sa in ter ven ção,
se gun do os ter mos, já ci ta dos, em que o em ba i xa dor in glês pe diu
co o pe ra ção dos Esta dos Uni dos, era pro te ger no Rio de Ja ne i ro a
vida e a pro pri e da de es tran ge i ra. O Ti mes, sem pre bem in for ma do,
ex pli cou-a des te modo: “To das as po tên ci as que in ter vêm, e mais



par ti cu lar men te a Ingla ter ra, têm in te res ses mais ou me nos con -
si de rá ve is na ci da de do Rio, e se ria in to le rá vel que es ses in te res -
ses fos sem le vi a na men te sa cri fi ca dos so men te para um po lí ti co
bra si le i ro po der exer cer pres são so bre ou tro.”1 “Assim se ini ci ou”,
dirá o nos so pró prio mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, “na ex ten -
são ad mi ti da pelo Di re i to Inter na ci o nal, a in ter ven ção da for ça e
da di plo ma cia es tran ge i ra em be ne fí cio não só dos na ci o na is, mas
tam bém e prin ci pal men te dos es tran ge i ros.” 2

“Em mu i to gran de par te – di zia em um Avi so o mi nis -
tro da Ma ri nha ao das Re la ções Exte ri o res, que i xan do-se dos na -
vi os es tran ge i ros te rem ace di do a mu dar de an co ra dou ro em 12
de se tem bro –, em mu i to gran de par te, essa po pu la ção e es ses in -
te res ses são das na ci o na li da des des ses mes mos va sos de guer ra,
que lhes de vem pro te ção di re ta.”3 Pro te ção di re ta dos na vi os de
guer ra es tran ge i ros às pes so as e aos in te res ses dos seus res pec ti -
vos na ci o na is! Eram es sas as idéi as do Go ver no. Os co man dan tes 
es tran ge i ros abrem es pa ço para o com ba te, em vez de pro cu ra -
rem me ter a pi que os na vi os re bel des; isso re vol ta-o e o en che de 
in dig na ção. Nem se quer aten dia ele à apre en são que o secre tá rio
de Esta do ma ni fes ta va ao em ba i xa dor in glês, em Was hing ton em
2 de ou tu bro: “Eu re ce io que a Esqua dra in sur gen te seja de ma si -
a do for te para os na vi os es tran ge i ros que es tão nes te mo men to
no Rio.”4

Na sua co mu ni ca ção ao nos so Go ver no, os agen tes di plo -
má ti cos acres cen ta ram a esse mo ti vo de “ga ran ti rem a se gu ran ça
dos seus na ci o na is”, ou tro mais pla u sí vel, o dos in te res ses su pe ri o res
da hu ma ni da de; é evi den te, po rém, pe las co mu ni ca ções ori gi ná ri as
en tre os Go ver nos, que o que mo ti vou a in ter ven ção não foi ne nhu -
ma pre o cu pa ção pela ci da de do Rio mes ma, mas a im por tân cia dos 
in te res ses es tran ge i ros nela en vol vi dos. “A hu ma ni da de”, dis se o
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1 Edi to ri al de 5 de ou tu bro.
2 Re la tó rio.
3 Avi so de 21 de ou tu bro de 1893.
4 Fo re ign Re la ti ons.



Ti mes, “não é to da via o ter re no em que se ba se ia a in ter ven ção.”
Go ver no do ma re chal Flo ri a no Pe i xo to con si de rou le gí ti ma essa
in ter ven ção ar ma da em be ne fí cio “prin ci pal men te” dos es tran ge i -
ros. Pode-se, po rém, di zer que a opi nião unâ ni me das au to ri da -
des mo der nas é que para jus ti fi car a in ter ven ção em uma guer ra
ci vil é pre ci so me lhor fun da men to do que os in te res ses es tran ge i -
ros ame a ça dos; é pre ci so uma gran de ra zão de hu ma ni da de.

Os prin cí pi os po si ti vos que cir cuns cre vem essa ques tão
são dois ou três. É o prin cí pio que a re vo lu ção in ter na não in ter -
rom pe a so be ra nia e a in de pen dên cia das na ções; por isso o es -
tran ge i ro não pode ser o juiz da le gi ti mi da de de um mo vi men to
in sur re ci o nal de ca rá ter po lí ti co. É o prin cí pio que, apo i an do um
dos be li ge ran tes, a na ção es tran ge i ra tor na-se ini mi ga do ou tro e
en tra as sim em uma guer ra que não lhe diz res pe i to. É a de du ção
ló gi ca que, re co nhe ci do o di re i to de in ter ven ção em uma guer ra ci -
vil de cla ra da, exis te o mes mo di re i to para im pe dir a guer ra de re -
ben tar, e por tan to que o di re i to de in ter ven ção im pli ca o de pro te -
to ra do.

Ha ve ria, en tre tan to, na re vol ta de 6 de se tem bro al gu ma
cir cuns tân cia es pe ci al que abris se ex ce ção ao prin cí pio da não in ter -
ven ção? Se ria o seu ca rá ter de re vol ta na val? Se as po tên ci as es tran -
ge i ras ti nham o di re i to de im pe dir um ata que por mar à ci da de, por
ha ver nela vida e pro pri e da de es tran ge i ra, ti nham o mes mo di re i to
de im pe dir qual quer ope ra ção em ter ra que afe tas se aque les in te res -
ses e, ain da mais pro xi ma men te, qual quer ope ra ção con tra a Es qua -
dra que pro vo cas se o bom bar de a men to. Se o go ver no re co nhe cia às 
po tên ci as o di re i to de co a gir a Es qua dra, re co nhe cia-lhe ipso fac to o
de co a gi-lo a ele. A di fe ren ça de ser ele Go ver no, e por tan to so be -
ra no, e a Es qua dra um sim ples re bel de, não tem va lor em Di re i to
das Gen tes. A so be ra nia não é pri ma ri a men te dos go ver nos, é das na -
ções, e nos pri vi lé gi os de so be ra nia en tra o de não po de rem os es -
tran ge i ros en vol ver-se nas ques tões in ter nas do país. Não faz tam -
bém di fe ren ça em Di re i to Inter na ci o nal par tir a re vol ta da Es qua -
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dra, como em 6 de se tem bro, ou do Exér ci to, como em 15 de no -
vem bro. Se o es tran ge i ro pode co a gir a Es qua dra, pode co a gir o
Exér ci to, e se pode co a gir um mo vi men to mi li tar, pode co a gir um
mo vi men to ci vil.

Terá mais va lor o ou tro mo ti vo in vo ca do se cun da ri a -
men te, a sa ber: o dos in te res ses su pe ri o res da hu ma ni da de? A cons tru -
ção des se mo ti vo não po dia ser esta: “A hu ma ni da de tem in te res se 
es pe ci al em sal var o Rio de Ja ne i ro.” Não exis te no Rio de Ja ne i ro
uma só obra úni ca pela qual se pu des se in te res sar àque le pon to a
hu ma ni da de, que não in ter ve io para sal var a ca te dral de Estras bur go 
ou o mu seu do Lou vre. A cons tru ção do ar gu men to só pode ser
esta: “É do in te res se da hu ma ni da de fir mar o prin cí pio de que
uma ci da de sem de fe sa não pode ser bom bar de a da ou ata ca da.” A
Ale ma nha não re co nhe ceu tal ca rá ter ao Rio de Ja ne i ro e abs te ve-se 
de co o pe rar com as ou tras po tên ci as. Note-se que as po tên ci as
não pro i bi ram so men te o bom bar de io da ci da de, pro i bi ram qual -
quer ata que con tra ela, ter mos que com pre en dem todo de sem bar -
que, ou ten ta ti va de apos sar-se de um pon to qual quer do li to ral.
Era a sé rie toda das ope ra ções de guer ra, o que fi ca va pro i bi do;
pra ti ca men te o que era de fe so à re vol ta era ex pul sar do Ita ma ra ti o 
Go ver no le gal; por ou tras pa la vras, era tri un far, por quan to nun ca
po de ria tri un far sem ata car o Rio de Ja ne i ro.

Ti nha o Rio de Ja ne i ro, nas con di ções em que se acha va,
o ca rá ter de uma ci da de mi li tar men te in de fe sa, nos ter mos do Di -
re i to das Gen tes? “Só as pra ças for tes”, diz o art. 15 da Con fe rên -
cia de Bru xe las, “po dem ser si ti a das. Ci da des, aglo me ra ções de ha -
bi tan tes ou po vo a ções aber tas que não são de fen di das não po dem
ser ata ca das nem bom bar de a das.” Em Di re i to Inter na ci o nal o que
não pode ser ata ca do é so men te o que não se de fen de. O Rio de
Ja ne i ro, po rém, era a ca pi tal  onde es ta va o Go ver no com os quar -
téis, os ar se na is, as ins ti tu i ções mi li ta res, os re cur sos bé li cos to dos
da na ção; era o quar tel-ge ne ral de onde par ti am as or dens para a
re sis tên cia; era o cen tro das co mu ni ca ções te le grá fi cas e de fer ro -
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vi a ção do país. Não se tra ta va de uma ci da de co mer ci al, cos mo po -
li ta, mas do nú cleo mi li tar da re sis tên cia; da base das ope ra ções do 
Go ver no; do pon to exa to em que a re vol ta pre ci sa va vi brar o gol -
pe de ci si vo. Co lo car, em tais con di ções, o Rio de Ja ne i ro sob a
pro te ção das po tên ci as es tran ge i ras era um ato sem pre ce den te no
Di re i to Inter na ci o nal, era de si gua lar, sub ver ter as con di ções da
luta.

O pro ce di men to das po tên ci as, in ter vin do, al te rou com -
ple ta men te o equi lí brio das for ças. Para o Go ver no essa in ter ven -
ção eco no mi za va um exér ci to e su pria uma es qua dra. O pen sa -
men to das na ções não fora sus ten tar o mare chal, e, sim pro te ger
os seus inte res ses; mas, do fato da in ter ven ção, re sul tou imen sa su -
pe ri o ri da de de po si ção para o Go ver no. Por isso des de que in ter -
vi nham para de fen der os in te res ses dos seus na ci o na is, sem le var
em con ta a li mi ta ção do Di re i to das Gen tes, as po tên ci as de vi am
ter pro cu ra do ser im par ci a is, e a im par ci a li da de nes se caso im pu -
nha-lhes re co nhe cer como be li ge ran te o lado que elas ti nham en -
fra que ci do, quan do o obri ga ram a ace i tar um ar mis tí cio par ci al no
mo men to em que podia e pre ci sa va agir. Sem re co nhecê-lo be li ge -
ran te não deviam tra tar com ele o acor do.

A QUESTÃO DA BELIGERÂNCIA

Qu an do o go ver no de Bal ma ce da per gun tou à Ingla ter ra
se ace i ta va a pro i bi ção da ex por ta ção de sa li tre, por que se pro pu nha 
de cla rá-lo con tra ban do de guer ra, Lorde Sa lis bury res pon deu – e a
Ale ma nha con for mou-se in te i ra men te com essa opi nião –: “Se o
pre si den te Bal ma ce da fi zer se me lhan te de cla ra ção e pro ce der de
acor do com ela, terá re co nhe ci do que exis te o es ta do de guer ra; que 
as pes so as con tra quem essa pro cla ma ção foi lan ça da são be li ge ran -
tes. Ca be ria então aos Go ver nos ne u tros re co nhe cer eles tam bém
esse mes mo es ta do de co i sas.”

Do mes mo modo, po dia Lorde Ro se bery ter res pon di do: 
“Des de que o ma re chal Flori a no Pe i xo to pede o apo io es tran ge i ro

A in ter ven ção es tran ge i ra du ran te a re vol ta de 1893 113



por não po der de fen der con tra a Es qua dra re vol ta da a pró pria
sede do Gov erno Fe de ral, reconhece o es ta do de guer ra, a su pe ri -
o ri da de do ad ver sá rio, e às na ções para quem ele ape la não res ta
se não re co nhe cer esse mes mo es tado de co i sas.”

Re co nhe cen do-os be li ge ran tes, as po tên ci as da ri am aos
re vol to sos uma com pen sa ção à sua ge ne ro sa de sis tên cia de ata car
o Rio de Ja ne i ro. A isso, po rém, até a úl ti ma hora elas se ne ga ram,
ou, para fa lar com mais pre ci são, só à úl ti ma hora se iam de ci din -
do, se não fosse, com sur presa do pró pio Gres ham, a mu dan ça
brus ca do al mi ran te Be nham. Foi nis so que con sis tiu o pa pel de ci -
si vo da que le al mi ran te.

As po tên ci as ti nham-se sem pre re cu sa do a re co nhe cer a 
be li ge rân cia dos re vol to sos, mas a di fi cul da de de tra tar com eles
sem esse re co nhe ci men to, o de sa gra do de ape lar cons tan te men te 
para sua ge ne ro si da de sem lhes fa zer aque la con ces são, o pou co
ca va lhe i ris mo de em pre gar a for ça con tra eles de po is de os ha ver 
re du zi do à im po tên cia con tra o Go ver no, a rup tu ra por par te
des te do acor do que tão van ta jo so lhe fora, tudo pre pa ra va o re -
co nhe ci men to, des de que eles ti ves sem uma or ga ni za ção re gu lar,
isto é, a au to ri da de mi li tar se pa ra da da au to ri da de po lí ti ca e su je i -
ta a esta. A re vol ta, pre ci so di zer, não cu i dou nun ca de re gu la ri -
zar a sua po si ção; o re co nhe ci men to de pen dia da exis tên cia de
um go ver no res pon sá vel, que não fos se um mero si mu la cro,
como o de San ta Ca ta ri na. “O re co nhe ci men to”, te le gra fa va
Gres ham a Thomp son em 25 de ou tu bro, “se ria uma de mons tra -
ção gra tu i ta de apo io mo ral à re be lião, os in sur gen tes não ten do,
apa ren te men te, até ago ra es ta be le ci do e man ti do uma or ga ni za -
ção po lí ti ca que jus ti fi cas se esse re co nhe ci men to pe los Esta dos
Uni dos.”

Ain da as sim os re vol to sos eram tra ta dos até cer to pon to
como se fos sem be li ge ran tes, mais ou me nos como os do Chi le
ha vi am sido, ain da que eles não ti ves sem a mes ma or ga ni za ção, nem 
o mes mo sta tus po lí ti co que os Con gres sis tas chi le nos, os qua is tam -
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bém nun ca fo ram ofi ci al men te re co nhe ci dos be li ge ran tes. É um
fato que, no prin cí pio da re vol ta, a Re u nião dos co man dan tes pro i -
biu o de sem bar que para o Go ver no Fe de ral de con tra ban do de
guer ra; que o se cre tá rio de Esta do dos Esta dos Uni dos fa zia de pen -
der da boa von ta de de Sal da nha da Gama a de sig na ção, sen do pos -
sí vel, de um pon to para a des car ga dos na vi os ne u tros que não in -
ter fe ris se com as ope ra ções mi li ta res.5 Os Esta dos Uni dos es ta be le -
ci am um prin cí pio que em am bas as hi pó te ses de i xa va a re vol ta in -
te i ra men te se nho ra do por to: “A in ter rup ção do co mér cio ne u tro”,
di zia Gres ham a Thomp son em des pa cho de 2 de ja ne i ro, “só pode
ser res pe i ta da como ma té ria de Di re i to to man do uma de duas for -
mas: ou de ope ra ções ofen si vas e de fen si vas que tor nem im pos sí vel
a con ti nu a ção do co mér cio na li nha re gu lar de fogo, ou re cor ren -
do-se ao ex pe di en te de um blo que io anun ci a do e efe ti vo. Se os in -
sur gen tes anun ci a rem o blo que io do por to do Rio, a úni ca pro va de
sua va li da de será o te rem eles me i os de o tor nar efe ti vo.” A si tu a ção 
das po tên ci as, en tre o Go ver no le gal, e a re vol ta, era tão di fí cil que,
em uma con fe rên cia do Cor po Di plo má ti co, em 29 de ja ne i ro, os
mi nis tros da Ingla ter ra, Bél gi ca, Fran ça, Itá lia e Por tu gal – di ver -
gin do so men te o dos Esta dos Uni dos – con si de ra ram pre fe rí vel re -
co nhe cer os re vol to sos como be li ge ran tes a em pre gar a for ça con tra 
eles.6

Os in sur gen tes, de pos se da ilha em que es tão os de pó -
si tos de car vão de Wil son, Sons & C., ba se an do-se em que o car -
vão é con si de ra do con tra ban do de guer ra, pro i bi ram às com pa -
nhi as que se for ne cem na que les de pó si tos le var car vão para a ci -
da de. Os co man dan tes sob a pre si dên cia do al mi ran te Be nham,
em 25 de ja ne i ro, de ci di ram que Sal da nha da Gama não ti nha o
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5 “Mr. Gres ham dá ins tru ções a Mr. Thomp son para in du zir, de co o pe ra ção com o co man -
dan te das for ças dos Esta dos Uni dos e, se pos sí vel, com ou tros, os in sur gen tes a de sig na -
rem um lu gar, se se pu der achar, em que na vi os de na ções ne u tras pos sam car re gar e des -
car re gar com se gu ran ça sem in ter fe rir com as ope ra ções mi li ta res.” Te le gra ma de 9 de ja ne -
i ro em Fo re ign Re la ti ons.

6 Te le gra ma do mi nis tro ame ri ca no ao Se cre tá rio do Esta do de 29 de  ja ne i ro.



di re i to de im pe dir o co mér cio de car vão, e, como ele anun ci a ra
que usa ria da for ça, re sol ve ram te le gra far aos seus Go ver nos pe -
din do au to ri za ção para usar tam bém de for ça. À vis ta des sa re so -
lu ção Wyndham con vo cou uma re u nião dos seus co le gas. Nes sa
re u nião ele de cla rou “que ti nha pre ve ni do ao co man dan te Rol les -
ton que não te le gra fas se ao Almi ran ta do pe din do ins tru ções para 
em pre gar for ça sem dar-lhe avi so para ele tam bém te le gra far ao
Fo re ign Offi ce”, e acres cen tou que “não sa bia se não era pre fe -
rível re co nhe cer ime di a ta men te os re vol to sos como be li ge ran tes
a em pre gar a for ça con tra eles, re fe rin do-se por essa oca sião ao
fato de que o es ta do de sí tio es ta va sen do pro lon ga do pelo Go -
ver no com mu i tos dos mais im por tan tes es ta dos do Bra sil”. “To -
dos os pre sen tes, ex ce to eu”, diz Thomp son, “pa re ce ram as sen tir 
ao que dis se Wyndham.”7

Foi esta si tu a ção, mes mo à úl ti ma hora pe ri go sa para o
Go ver no, sus cep tí vel de re sol ver-se pelo re co nhe ci men to da
beligerância, que o almi ran te Benham cor tou pela força. Os ou tros 
co ma ndan tes co nfor ma ram-se com ele, mes mo por que, ten do o
al mi ran te Saldanha de cla ra do li vre a atra ca ção aos tra pi ches dos
na vi os mer can tes de todas as ban de i ras, não havia mais ques tão.
Desse modo de sa pa re ceu a di fi cul da de que Wyndham acha va me -
lhor re sol ver pelo re co nhe ci men to de que por um con flito com os 
in sur gen tes. O al mi ran te nor te-ameri ca no le vou a sua hos ti li da de
con tra a re vol ta ao pon to de de cla rar a Sal danha que ele co me tia
um ato de pi ra ta ria in ter cep tan do na baía o pró prio con tra ban do
de guer ra. Não era esse o pen sa men to de Gres ham quan do es cre -
via a Thompson, em 11 de janeiro:

“O nos so prin ci pal e ób vio de ver, além da ne u tra li da de, é 
aca u te lar con tra qual quer in ter fe rên cia des ne ces sá ria ou ile gí ti ma,
de qual quer dos dois la dos hos tis, os in te res ses ne u tros ino cen tes e 
le gí ti mos dos nos sos ci da dãos.” Se ria com pa tí vel com a idéia de
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ne u tra li da de a pro te ção Arma da dos Esta dos Uni dos na baía do
Rio, ao con tra ban do de guer ra? Entra va esse con tra ban do de guer -
ra nas ins tru ções do te le gra ma de 11 de ou tu bro de Gres ham a
Thomp son? “Mr. Gres ham dá ins tru ções a Mr. Thomp son para
em pre gar os seus es for ços em fa vor do in no cent tra de dos na vi os
ame ri ca nos e do co mér cio le gí ti mo in ter no e ex ter no de mer ca do -
ri as per ten cen tes a ci da dãos nor te-americanos”? Será o con tra ban -
do de guer ra ab so lu to – in no cent tra de, co mér cio ne u tro le gí ti mo?
Não que re rá di zer in no cent tra de se gun do o pró prio di ci o ná rio ame -
ri ca no de Webs ter: not con tra band, not su bject to for fe i tu re – co mér cio
que não é de con tra ban do, que não está su je i to a cap tu ra? Não di -
zia Gres ham: “O nos so prin ci pal e ób vio de ver além da ne u tra li da -
de”? Logo, a ne u tra li da de. Era com pa tí vel com a ne u tra li da de atra -
ves sar o con tra ban do de guer ra imu ne sob a guar da da es qua dra
ame ri ca na por en tre os na vi os re vol to sos ad ver ti dos de o não in -
ter cep ta rem, ain da que fos se para fazê-lo ve ri fi car pelo pró prio al -
mi ran te Be nham.

O ABANDONO DA ESQUADRA PELAS POTÊNCIAS

Ou tro pon to de im por tân cia é se a dig ni da de das po tên -
ci as re pre sen ta das na baía per mi tia essa in ter ven ção con tra a re -
vol ta, des de que elas não pre ten di am exer cer igual pres são so bre o
ma re chal Flo ri a no. As po tên ci as im pe di ram a Es qua dra de ata car o 
ma re chal Flo ri a no, mas, quan do este pre ci sou de ata car a Es qua -
dra, nada dis se ram. Opu se ram-se, in vo can do in te res ses su pe ri o res da
hu ma ni da de, ao bom bar de a men to da ci da de do Rio de Ja ne i ro por ini -
ci a ti va da re vol ta, mas não ao bom bar de a men to por par te do Go -
ver no. Em uma pa la vra, ca u sa ram a ru í na da es qua dra por ha ver
esta con fi a do em um acor do, que elas pa re ci am ga ran tir. Não foi
no com pro mis so do ma re chal Flo ri a no que se fiou o al mi ran te
Cus tó dio de Melo; foi no ca rá ter in ter na ci o nal que lhe dava a Re -
u nião dos Co man dan tes. Qu an do eles lhe di zi am: “Se o acor do
for vi o la do pelo ma re chal, nós vos de i xa re mos toda li ber da de de
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ação”, po dia ele res pon der: “Será mu i to tar de para nós; não te re -
mos mais me i os de re sis tir; se não nos dais ou tra ga ran tia, des co -
nhe ce re mos a vos sa in ti ma ção?” Po dia o al mi ran te Melo fa zer
isso? De ba i xo dos ca nhões do ma re chal Flo ri a no, po dia de sa fi ar
o mun do? De fe rin do à in ter ven ção, ele con fi a va que as po tên ci as 
se in te res sa ri am até o fim pela sor te da ci da de, e que, quan do
nada mais pu des sem con se guir, ao me nos não re cu sa ri am a sua
pro te ção à re ti ra da da Es qua dra e ao gran de nú me ro de vi das que 
ela abri ga va.

“As mes mas ra zões em que S. Exas se es tri ba ram para
im pe dir por par te da Esqua dra um ata que de viva for ça so bre a
ci da de do Rio de Ja ne i ro”, dirá aos co man dan tes o al mi ran te Sal -
da nha em 28 de ja ne i ro, “de vi am igual men te ago ra pe sar no sen -
ti do de tor nar igual men te res pe i ta do, mes mo à for ça, pelo go ver -
no do ma re chal Flo ri a no Pe i xo to um pac to que ele que bra ra à
fal sa fé.”

As po tên ci as, é cer to, não po dem ser acu sa das de ter
con cor ri do para o pla no de ope ra ções que de bi li tou e ex te nu ou
as for ças da re vol ta: não foi por ins pi ra ção de las que o al mi ran te
re vol to so ace i tou uma luta par ci al, in gló ria e inú til, con tra as for -
ta le zas da bar ra, o ou tro lado da baía e a fu zi la ria de ter ra, em vez 
de pre fe rir o blo que io, ou, em todo o caso, con ser var as for ças
dis po ní ve is da re vo lu ção re u ni das para sus ten ta rem-se re ci pro ca -
men te; não foi, so bre tu do, por dis su a são de las que a re vol ta em
seis me ses não tra tou de or ga ni zar um go ver no re gu lar, com di vi -
são de po de res, se pa ra ção do po lí ti co e do mi li tar, não obs tan te
ter tido pos se de dois es ta dos e das águas do Rio de Ja ne i ro.
Admi ti do tudo isso, po rém, foi sem pre a in ter ven ção es tran ge i ra
que inu ti li zou o po der da Esqua dra, fe cha da em um por to ini mi -
go, tor nan do este ina ta cá vel. “... Seja-me lí ci to per gun tar a S.
Exas, ho mens de guer ra cons pí cu os como são to dos, se as con di -
ções da Es qua dra são pre sen te men te [em 28 de ja ne i ro] as mes -
mas que em se tem bro, ou tu bro ou no vem bro e de zem bro fin do?
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E não fo ram S. Exas os cul pa dos des sa si tu a ção des fa vo rá vel para 
a Es qua dra?” Ne nhum dos co man dan tes es tran ge i ros que as sis ti -
ram às re u niões res pon de ria a esse ape lo de Sal da nha, con tes tan -
do-o. Por isso, ape sar de tudo, quan do ele re cor reu às po tên ci as
in ter ven to ras, pelo me nos uma ten ta ti va de via ter sido fe i ta para
im pe dir a des tru i ção da sua Es qua dra que não po dia mais ame a -
çar a ci da de, pro cu ran do-se abrir-lhe pas sa gem para fora da baía,
onde ela pu des se en con trar a Es qua dra le gal, lon ge do al can ce
dos mor ros for ti fi ca dos em vi o la ção do acor do. Se ne nhu ma ten -
ta ti va nes se sen ti do era jus ti fi ca da, a con clu são só pode ser que a
pró pria dig ni da de im pu nha àque las na ções em ou tu bro de 1893
abs te rem-se con tra a Es qua dra de um veto a que mais tar de não
po de ri am obri gar o Go ver no.

O TERROR

E que si tu a ção era essa que os Go ver nos es tran ge i ros
as sim am pa ra vam? Eles não ig no ra vam que o es ta do de sí tio ti -
nha sido pro cla ma do. Logo em 8 de se tem bro, Thomp son te le -
gra fa para Was hing ton su ge rin do que seja des pa cha do ime di a ta -
men te um na vio de guer ra por ter sido au to ri za do o Go ver no pelo
Con gres so a de cla rar a lei mar ci al. Não é crí vel que os mi nis tros es -
tran ge i ros jul gas sem a si tu a ção pelo que di zi am os jor na is go -
ver nis tas, cujo si lên cio so bre as en car ce ra ções de cada dia era tão
ri go ro so como o do Se ma ná rio de Assun ção so bre as vi tó ri as da
Ali an ça. Eles sa bi am que não se tran si ta va sem sal vo-con du to,
nem mes mo do Rio para Pe tró po lis; sa bi am que o te lé gra fo es ta va
se qües tra do – pon to sen sí vel nas re la ções dos go ver nos es tran ge i -
ros com a di ta du ra.“Mr. Gres ham dá ins tru ções a Mr. Thomp son 
para en ten der-se com as ou tras le ga ções e fa zer por nota se pa ra -
da re pre sen ta ção ao Go ver no bra si le i ro quan to à sus pen são de
co mu ni ca ções te le grá fi cas, que ca u sa es pe ci al men te nes te mo men to, 
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sé ri os pre ju í zos ao co mér cio.”8 Sa bi am que a pe ni ten ciá ria do Rio
de Ja ne i ro e as ou tras pri sões es ta vam re ple tas. Se nin guém po dia 
achar ex ces si vo que em uma ci da de à be i ra-mar, à vis ta de uma
Esqua dra ini mi ga, o Go ver no fi zes se de ter du ran te as ope ra ções
de guer ra as pes so as sus pe i tas de co ni vên cia com a re vol ta, o re -
gí men da Casa de Cor re ção im pos to a ho mens de ca rá ter ili ba do, 
ao que a so ci e da de do Rio de Ja ne i ro pos su ía de me lhor, o modo
por que se  da vam as bus cas, o si lên cio que se im pu nha a res pe i to
das pri sões, a in cer te za do des ti no que aguar da va os pre sos, a sua 
in co mu ni ca bi li da de du ran te a en car ce ra ção, o sus to em que vi -
vi am, até mes mo de se rem su fo ca dos à no i te pela cal,9 esse con -
jun to de me di das, pró pri as para ins pi rar ter ror e man ter a ci da de
imó vel, cons ti tu ía uma ver da de i ra e fla gran te ti ra nia. A Cons ti tu i -
ção di zia no art. 8º, § 2º, que du ran te o es ta do de sí tio o Exe cu ti vo 
não po de ria usar de ou tras me di das de re pres são se não o des -
ter ro ou “a de ten ção em lu gar não des ti na do aos réus de cri mes
co muns”. Que mais era pre ci so ao Cor po Di plo má ti co do que a
pri são de to dos es ses sus pe i tos po lí ti cos na Casa de Cor re ção
para ve ri fi car que se tra ta va de um go ver no ao qual a lei não ins -
pi ra va o mais leve res pe i to? É cer to que para evi tar a di fi cul da de
cons ti tu ci o nal ele de cre ta ra que a par te da Cor re ção em que es ta -
vam os pre sos po lí ti cos de i xa va de ser pri são co mum; mas isso
era a pro va de que para ele não ha via em ba ra ço em ilu dir a lei,
nem mes mo nos pon tos em que o le gis la dor ti nha ex pres sa do o
seu pen sa men to e es ta be le ci do as suas li mi ta ções com a ma i or
cla re za de que é sus ce tí vel a lin gua gem. E de que modo ilu dia ele
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a Cons ti tu i ção? Com um gra ce jo des de nho so, por que ou tra co i sa 
não era esse avi so que ti ra va ou sus pen dia a qua li da de de “lu gar
des ti na do a réus de cri mes co muns” a um edi fí cio cons tru í do
para esse fim, do qual era in se pa rá vel a idéia, a hu mi lha ção, o
efe i to mo ral de pe ni ten ciá ria pú bli ca, que con ti nu a va a ser em
par te, e vol ta ria a ser no todo, con ser va do sob a guar da dos
mes mos fun ci o ná ri os, e de cu jos cu bí cu los os pre sos de cin tu rão ti -
nham sa í do ape nas para abrir lu gar. 10

Era tal vez im pos sí vel ima gi nar no co me ço da luta o de -
sen vol vi men to que esse sis te ma de per se gui ção to ma ria para o
fim, e que cul mi na rá na pri são de José Ma ri a no, pos to na fa xi na na 
ilha das Co bras, e pior ain da na do co ro nel Gen til de Cas tro, que
teve por ha bi ta ção e le i to, du ran te lon gas se ma nas, o chão úmi do
de um cár ce re sub ter râ neo, onde as rou pas lhe apo dre ci am no
cor po.

O Cor po Di plo má ti co dirá que não po dia pre ver os hor -
ro res fi na is, mas o que ele sa bia em ou tu bro era bas tan te para ad -
ver ti-lo de que, in ter vin do, as po tên ci as vi nham em so cor ro de um 
des po tis mo sul-ame ri ca no, per fe i ta men te ca rac te ri za do. A sua ati -
tu de só po dia ser a dos re pre sen tan tes es tran ge i ros no Chi le, que
des de os pri me i ros atos de Bal ma ce da re cu sa ram co o pe rar com
uma di ta du ra que de cre ta va o ter ror como me di da de guer ra e fa -
zia jus ti ça por suas pró pri as mãos.
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O PRECEDENTE NACIONAL

Aca ba mos de ana li sar a res pon sa bi li da de das po tên ci as, in -
ter vin do: em pou cas pa la vras pode-se de fi nir a do Go ver no, re cor -
ren do à in ter ven ção, san ci o nan do-a e jus ti fi can do-a. Todo o
Gover no pode ser sur pre en di do pelo le van te da Esqua dra, e, sen do 
essa Esqua dra po de ro sa, pode ela, blo que an do os por tos e per cor -
ren do a cos ta, co lo cá-lo em si tu a ção pe ri go sa; qual quer Esqua dra
es tran ge i ra mais for te que se pres te a apre sar os na vi os re bel des, ou
a im pe di-los de se ser vi rem dos seus ca nhões, en quan to o Go ver no
pre pa ra a re sis tên cia, será um ali a do efi ca cís si mo para ele. A ques tão 
é sa ber o que mais con vém à na ção, ve ri fi ca da a im pos si bi li da de de
re sis tir o Go ver no sem con cur so de fora: que ele cha me o es tran -
ge i ro em seu so cor ro ou, mes mo sem o cha mar, se apro ve i te da sua 
ati tu de hos til à re vol ta – ou que pro cu re tran si gir com o ad ver sá rio.
O pri me i ro im pul so é para ace i tar o au xí lio sal va dor, ve nha de onde
vier; a ra zão po lí ti ca po rém es ta be le ce, qua se como um axi o ma, que
é pre fe rí vel fa zer ao ad ver sá rio to das as con ces sões a re ce ber o au xí -
lio ma te ri al do es tran ge i ro. Entre o prin cí pio da au to ri da de e o da
so be ra nia, é me lhor que a tran sa ção re ca ia so bre o pri me i ro.

Admi tin do o con tro le das cin co po tên ci as in ter ven to ras na 
baía do Rio de Ja ne i ro, de fe rin do a elas as ques tões ocor ren tes
com os re vol to sos, fa zen do-as in ter me diá ri as e ár bi tros, o me nos
que se pode di zer é que o ma re chal Flo ri a no re co nhe ceu o exer cí -
cio de uma tu te la – a tí tu lo pro vi só rio, con di ci o nal, vo lun tá rio,
pou co im por ta – fora da Cons ti tu i ção, e au to ri zou que fun ci o nas se 
den tro do ter ri tó rio bra si le i ro uma ju ris di ção mi li tar es tran ge i ra –
o seu ca rá ter ar bi tral, pou co im por ta – su pe ri or à do Go ver no.

Terá essa gra vís si ma ano ma lia ul te ri o res con se qüên ci as?
Quem sabe? O pre ce den te in ter na ci o nal, po rém, a li ção dada pelo
Go ver no ao país e ao mun do, foi esta: que, à pri me i ra di fi cul da de
sú bi ta, à pri me i ra per tur ba ção na vida po lí ti ca do país que os re cur -
sos do Go ver no não bas tem para de be lar, o pen sa men to de to dos
deve ser so li ci tar o con cur so es tran ge i ro. Não há ab so lu ta men te di -
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fe ren ça al gu ma en tre pe dir a na vi os de guer ra es tran ge i ros que apre -
sem ou con te nham na vi os na ci o na is re bel des e pe dir a ba ta lhões es -
tran ge i ros na fron te i ra, ou nos por tos a for ças es tran ge i ras de de -
sem bar que, que ve nham ba ter ba ta lhões de li nhas in sur gen tes.

Não pode ha ver nada mais er rô neo do que pre ten der-se
que a re vol ta foi su fo ca da pelo en tu si as mo re pu bli ca no. De cer to,
os ba ta lhões vo lun tá ri os e a Gu ar da Na ci o nal pres ta ram bons ser -
vi ços ao Go ver no (não tan tos quan to o re cru ta men to no Nor te),
re pe tin do os ata ques como o da Arma ção; a gran de vi tó ria, po -
rém, não foi ga nha por ba ta lhões em ter ra, foi ga nha pela for ti fi ca -
ção da ci da de, e essa for ti fi ca ção o ma re chal Flo ri a no Pe i xo to só a
le vou a cabo gra ças ao bra ço for te que em ou tu bro e mes mo em
se tem bro a Esqua dra es tran ge i ra lhe pres tou in di re ta men te.

A vi tó ria da Le ga li da de, tal qual foi ob ti da em 13 de mar ço
– vi tó ria úni ca, pode-se di zer, por que foi em con ti nu a ção dela que
Gu mer cin do ba teu em re ti ra da para o Sul, por que o aban do no e iso -
la men to do Aqui da bã em San ta Ca ta ri na foi ain da um efe i to da mes -
ma ca u sa – a vi tó ria de 13 de mar ço foi ori gi ná ria e prin ci pal men te
de vi da à inu ti li za ção do po der agres si vo da Esqua dra no por to do Rio 
de Ja ne i ro de se tem bro a ja ne i ro, o que quer di zer que foi de vi do à in -
ter ven ção es tran ge i ra. O efe i to des sa in ter ven ção não pode ser apa -
ga do. Sem ela tal vez o ma re chal Flo ri a no aca bas se ven cen do, mas so -
men te, como Juá rez, de po is de re ti rar-se para as mon ta nhas do in te -
ri or; do modo por que ven ceu, ven ceu gra ças ao au xí lio es tran ge i ro, e 
esse ele men to pron to, fá cil, se gu ro de vi tó ria em nos sas lu tas ci vis
cons ti tui o pre ce den te mais pe ri go so da sua ad mi nis tra ção.

Ao mes mo tem po, en tre tan to, que era as sim au xi li a do pe -
las po tên ci as, a im pren sa go ver nis ta es pa lha va to dos os dias a pre -
ven ção con tra e as de que es ta vam sus ten tan do os in sur gen tes! Des -
se modo, o Go ver no pro cu ra va ti rar todo o par ti do pos sí vel, si mul -
ta ne a men te, da in ter ven ção es tran ge i ra e da pre ven ção con tra a in -
ter ven ção. Mais ain da. O mes mo Go ver no que en tre gou às prin ci -
pa is po tên ci as eu ro péi as, por uma con ve niên cia pas sa ge i ra, o prin cí -
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pio pro te tor da au to no mia ame ri ca na, o prin cí pio da não-in ter ven -
ção, a Ale ma nha sen do a úni ca a não lhe ace i tar a re nún cia, fa zia es -
pa lhar nos Esta dos Uni dos, para ter a pro te ção do pre ce den te me xi -
ca no, que a Eu ro pa ma qui na va uma in ter ven ção no Bra sil, para res -
ta be le cer a mo nar quia. Isto é, de po is de ter re ce bi do o apo io ma te ri al
da Ingla ter ra, como dis se Lor de Kim ber ley, apo io in di re to como
fora, o Go ver no que ria o apo io ma te ri al di re to dos Esta dos Uni dos.

A re vol ta, que aliás dis pôs sem pre de pou co pes so al ha -
bi li ta do, so bre tu do para o ma ne jo de ar ti lha ria, per deu-se por fal ta
de união e acor do en tre os ele men tos da Ma ri nha que es ta vam dis -
pos tos ao mo vi men to; por de ma si a da con fi an ça do al mi ran te Melo 
de que o 6 de se tem bro ve ria um novo 23 de no vem bro; per deu-se,
mais, por fal ta de uni da de de co man do e dis per são dos na vi os e
das for ças; por não ter pen sa do em se or ga ni zar po li ti ca men te,
sen do o go ver no de San ta Ca ta ri na um po der se cun dá rio; por
mal-en ten di da ge ne ro si da de com um ini mi go que não dava quar tel 
– quem não quer em pre gar os me i os de guer ra não faz guer ra, sa -
cri fi ca inu til men te os seus su bor di na dos, como essa va len te ma ri -
nha gem de Vil le ga ig non que, en quan to se ba tia de fren te a ca nhão
com as for ta le zas da bar ra, era der ri ba da de ter ra, pe las cos tas, a
tiro de fu zil; per deu-se por ex ces si va de fe rên cia aos de se jos das
po tên ci as, de sis tin do do em pre go dos me i os que per ten cem a todo 
be li ge ran te de fato; por es pe ran ças vãs em mo vi men tos na ci da de,
que o ter ror im pe dia de con gre gar; por não ter sem pre pre sen te a
im por tân cia de ga nhar tem po para o be li ge ran te que tem os re cur -
sos de di nhe i ro e a de eco no mi zá-lo para o que não o tem. Mas a
ca u sa pri má ria do in su ces so da re vol ta foi o gol pe da Esqua dra
es tran ge i ra que a pa ra li sou e o acor do ilu só rio de 5 de ou tu bro, em 
que ela se de i xou en le ar.

O MARECHAL FLORIANO

Nos úl ti mos dias da Co mu na, con ta Má xi me du Camp,
Thi ers re ce beu a vi si ta de três per so na gens que vi nham fa zer uma
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su pre ma ten ta ti va de con ci li a ção: “Vós se re is ven ce dor”, di zi am-lhe
eles, “não te mos dú vi da: en tra re is em Pa ris, ao ru far dos tam bo res, 
pela bre cha aber ta, nós o sa be mos, e a gen te da Co mu na o sabe
tam bém; mas o Lou vre será que i ma do, que i ma do o Ho tel de Vil le, 
que i ma da No tre Dame; que i ma rão tudo, e não en tre ga re is ao país
se não um mon tão de cin zas.” Thi ers re lu tou ain da, mas, in sis tin do
eles, afi nal lhes dis se: “Pois bem! ain da que eu não pos sa acre di tar
no que me di ze is, que ro fa zer um es for ço para sal var es ses des gra -
ça dos. Eis as mi nhas três con di ções: os in sur gen tes de po rão as
ar mas; eu não fa rei ne nhum pro ces so aba i xo do grau de co ro nel;
as por tas de Pa ris fi ca rão aber tas du ran te três dias.” A Co mu na
não ace i tou es sas con di ções e pren deu os in ter me diá ri os, mas
Thi ers ti nha mos tra do que não le va va a in tran si gên cia à in di fe -
ren ça pela des tru i ção mes mo do que era im pos sí vel à arte mo -
der na re pro du zir.

O Rio de Ja ne i ro não ti nha os te sou ros ar tís ti cos e li te -
rá ri os, a ri que za acu mu la da em Pa ris pelo gê nio da Fran ça, nem
os seus sa crá ri os his tó ri cos; ain da as sim, para o ma re chal Flo ri a no
ha via mu i to que sal var, pre fe rin do a tran sa ção ao ex ter mí nio. Ha -
via pelo me nos a sus cep ti bi li da de do país, a quem a pró pria im -
pren sa es tran ge i ra ad ver tia: “Não cha me is o es tran ge i ro em vos so
so cor ro!”11

Fa lan do em ab so lu to, um go ver no co lo ca do na po si ção
em que se acu ou o ma re chal Flo ri a no Pe i xo to de ve ria jul gar pre -
fe rí vel a con ci li a ção com os re vol to sos a tor nar-se, de fato, o pro -
te gi do das po tên ci as. Di an te de las, o al mi ran te Melo, que so fria
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11 Com re la ção à es tra nha po lê mi ca a que an tes me re fe ri en tre a im pren sa go ver nis ta e a es -
tran ge i ra, in sis tin do aque la por uma in ter ven ção fran ca, e esta de fen den do a ati tu de ne u tral, é 
pre ci so acres cen tar aos jor na is es tran ge i ros a Eto i le du Sud, que es cre ve for te men te nes te
gê ne ro, con tra a in ter ven ção, até ser sus pen sa: “Em lu gar de ape lar para o es tran ge i ro em 
vos sa per tur ba ção, vol tai-vos ao con trá rio e to dos ao mes mo tem po para o ma re chal Flo -
ri a no Pe i xo to e o al mi ran te Cus tó dio de Melo. Con ju rai-os a pôr fim a esta guer ra, que
en san güen ta o país que vos le ga ram os vos sos an te pas sa dos, sem nun ca te rem pen sa do
que um dia cha ma ríe is o es tran ge i ro para de fen dê-lo.” Eto i le du Sud, de 30 de se tem bro.



uma im po si ção, es ta va me lhor do que o Go ver no, que lhes ace i -
ta va o so cor ro. Fala-se cons tan te men te em Juá rez. Mas o que
cons ti tui a re pu ta ção de Juá rez é exa ta men te a re sis tên cia à in ter -
ven ção es tran ge i ra. Fala-se em Lin coln... ima gi ne-se, po rém, no
Con gres so ame ri ca no, de po is da Gu er ra da Se ces são, um pro je to
se me lhan te ao que foi apre sen ta do no nos so Se na do, man dan do
cu nhar em me mó ria da Gu er ra Ci vil bra si le i ra duas me da lhas de ouro 
e pa lá dio: uma, com a efí gie do pre si den te Cle ve land, para ser
ofe re ci da ao ma re chal Flo ri a no Pe i xo to, e ou tra, com a efí gie de
Flo ri a no, para ser ofe re ci da a Cle ve land? Que mos tra essa união
sim bó li ca dos dois pre si den tes na me da lha de uma guer ra ci vil
se não que no pró prio ins tin to de sus cep ti bi li da de na ci o nal hou ve 
um pro fun do de se qui lí brio, uma con fi an ça cré du la no apo io de -
sin te res sa do do es tran ge i ro, um im pul so para en vol vê-lo em nos -
sas ques tões in ter nas? – o que tudo é ig no rar que a pro te ção, a
in ter ven ção, o so cor ro é sem pre na his tó ria o modo por que pri -
me i ro se pro je ta so bre um Esta do in de pen den te a som bra do
pro te to ra do.

Não en tra no meu as sun to apu rar se o ma re chal Flo ri a no 
po dia ven cer ape lan do so men te para o en tu si as mo da na ção e para 
os seus re cur sos de es tra té gi co, de que aliás não fi cou um só pa -
drão, nem nas cam pa nhas do Rio Gran de, de San ta Ca ta ri na e do
Pa ra ná, nem nes ta baía nas suas ope ra ções con tra a es qua dra.

É cer to que to das as im per fe i ções dos seus pla nos se
ex pli ca ri am pela mes ma ca u sa a que Lor de Wol se ley re cen te -
men te atri bu iu à fra que za de Na po leão de po is de Smo lensk, de -
po is de Dres da, de po is de Ligny, quan do po dia ter ani qui la do os
Ali a dos, a sa ber: a de pres são do seu or ga nis mo, mi na do por uma
do en ça fa tal. Da par te de um ho mem, que vi si vel men te es ta va
adi an do a mor te no seu pos to, como um sol da do de pron ti dão,
não se po dia es pe rar que o cé re bro fun ci o nas se com a es pon ta -
ne i da de e a ins pi ra ção dos or ga nis mos sãos, em ple na fase cri a -
do ra. Não que ro ne gar, ig no ran do o gê nio e o re lan ce do ge ne -
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ral-em-che fe, que o ma re chal Flo ri a no ti ves se re ve la do no Ita ma -
ra ti al gu mas qua li da des de pri me i ra or dem. Fo ram es tas, po rém, a 
te na ci da de, a so li dez fér rea com que ele, em uma épo ca de frou -
xi dão e di an te de uma re vol ta se nho ra da baía, apu rou a obe diên -
cia, a fi de li da de, a sub mis são do Exér ci to, des de as mais al tas pa -
ten tes, até con ver tê-lo no ins tru men to que foi em suas mãos.
Uma re ser va, há que fa zer: que ele con se guiu esse pres tí gio em -
pre gan do pro ces sos in com pa tí ve is com o pró prio ins tin to mi li -
tar; não fi an do-se no as cen den te da sua ca te go ria, da sua pes soa,
ou da sua ca u sa, nem no es pí ri to de clas se; mas, como Bal ma ce da,
dan do em uma guer ra ci vil sol dos de cam pa nha; atri bu in do ao
ele men to mi li tar uma par ti lha po lí ti ca in jus ti fi cá vel: por de po si -
ção, ele fi ze ra de ma jo res, ca pi tães, te nen tes, go ver na do res de dez 
es ta dos; afe tan do pe ran te o Exér ci to o mais es tu da do des dém
pelo Con gres so, pe los seus mi nis tros, pelo Su pre mo Tri bu nal
como, de po is, pelo seu su ces sor, a quem de i xou um pa lá cio de -
ser to: cri an do ao lado das for ças re gu la res um exér ci to re vo lu ci o -
ná rio de se gu ran ça; dan do às úl ti mas pa ten tes pre pon de rân ci as
so bre as mais ele va das, das qua is eram os guar das e os fis ca is,
tan to no quar tel-ge ne ral e ou tras re par ti ções como nos acam pa -
men tos, nas for ta le zas e a bor do dos na vi os: o que tudo quer di -
zer que ele in ver teu de alto a ba i xo a hi e rar quia dos pos tos, as leis 
da obe diên cia; que su bor di nou o Exér ci to, não pelo es pí ri to de
dis ci pli na, nem pelo amor da gló ria, mas por uma ade são pes so al
man ti da à cus ta de to dos os prin cí pi os e obri ga ções do es pí ri to
mi li tar. A ver da de é que ele exer ceu o man do in con tes ta do, ab so -
lu to, como nin guém an tes dele, mas que o ad qui riu me di an te
uma tran sa ção que ne nhum ge ne ral em uma gran de luta po de ria
de i xar de con si de rar fa tal à sua au to ri da de: a de go ver nar um
exér ci to à ma ne i ra por que os tri bu nos go ver nam os par ti dos re -
vo lu ci o ná ri os e que um de les de fi niu na cé le bre fra se: “Cha -
mam-me seu che fe, por que eu os acom pa nho.”

A in ter ven ção es tran ge i ra du ran te a re vol ta de 1893 127



A de ci são, a ati vi da de e a re so lu ção ex tre mas não eram
ca rac te rís ti cas até en tão co nhe ci dos do ma re chal Flo ri a no. O pa pel 
se cun dá rio, ain da hoje enig má ti co, que ele re pre sen tou no 15 de
No vem bro e no gol pe de es ta do Lu ce na e a sua qua se su bal ter ni -
da de no co me ço da pre si dên cia não de i xa vam sus pe i tar aque la
têm pe ra. O epi só dio da mu dan ça da ban de i ra po si ti vis ta, de cer to,
não é sig ni fi ca ti vo de von ta de fir me e ina ba lá vel, e bas ta para mos -
trar que o ja co bi nis mo que ele afe tou mais tar de foi um re cur so de
oca sião. É di fí cil di zer se foi a am bi ção,12 ou o pa pel que lhe atri -
bu í ram, ou a vin gan ça ju ra da, o que lhe em pres tou uma alma que
an tes ele nun ca ima gi na ria ca ber em si, di fe ren te de tudo que até
en tão se ti nha vis to em nos sa raça, que por isso a im pres si o nou
pro fun da men te, sen do, en tre tan to, a fi bra or di ná ria dos an ti gos
ca u di lhos do Pra ta.

Ao lado da te na ci da de do sol da do há que lem brar a sua
im pas si bi li da de, mais ex tra or di ná ria ain da – a sua inér cia, pode-se
di zer –, ca paz de lan çar nos cu bí cu los da Cor re ção, como nos
Pim bi e nos Poz zi de uma ou tra Ve ne za, os seus mi nis tros da vés -
pe ra, os seus ca ma ra das do Pa ra guai, pre si den te de pro vín cia sob
quem ser vi ra, os seus co le gas do Go ver no Pro vi só rio, se na do res e
de pu ta dos que o ele ge ram ou cons pi ra ram com ele, os seus ami -
gos de to das as épo cas, sem que se sou bes se a sú pli ca ca paz de o
mo ver. Nes se tra ço, em que se acen tua for te men te a in fluên cia que 
o cer ca va, tão di ver sa do am bi en te so ci al em que fez toda a sua
car re i ra e que pro du zi ra ou tro ra a ge ne ro si da de, por exem plo, de
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12 A se guin te pin tu ra é pelo pró prio ca lor da ex pres são uma pro va de re tra to e, pela co in ci -
dên cia dos tra ços, vi si vel men te, o do ma re chal Flo ri a no: “Há um gê ne ro de am bi ção iner te
e re tra í da, como cer tos rép te is, que se en ros ca na obs cu ri da de, à es pre i ta da oca sião que lhe 
pas se ao al can ce do bote. Os in di ví du os des sa fa mí lia mo ral, si len ci o sos, es cor re ga di os e
tra i ço e i ros, pas sam às ve zes a ma i or par te da exis tên cia qua se ig no ra dos, até que a opor tu -
ni da de fa tal os fa vo re ça. Então o ins tin to ori gi ná rio lhes des per ta as fa cul da des dor men tes,
a es pi nha de sen tor pe ci da co le ia-lhes sob as des car gas de um flu i do su til, e vêem-se es ses
pre gui ço sos, es ses flá ci dos, es ses so no len tos de sen vol ver ines pe ra da men te a dis ten si bi li da -
de, a fle xi bi li da de e a te na ci da de das ser pen tes cons tri to ras.” Rui Bar bo sa, Car tas de Ingla ter -
ra, 1896, pág. 274.



um Ca xi as,13 deve-se tal vez re co nhe cer tam bém o in di fe ren tis mo
ca rac te rís ti co das pri me i ras re tra ções da vida nos or ga nis mos su je i -
tos a cho ques, aba los e vi bra ções ma i o res do que po di am to le rar.
É fato sin gu lar que qua se to dos os prin ci pa is ato res da Re pú bli ca,
De o do ro, Ben ja mim Cons tant, Flo ri a no Pe i xo to, ti ve ram que re -
pre sen tar um pa pel para o qual não só não es ta vam ta lha dos,
como tam bém não ti nham a pre ci sa re ser va e eco no mia de for ças,
e que por isso os ful mi nou na cena. Com o 89 bra si le i ro re pe te-se
a ima gem gi ron di na, o caso da Re vo lu ção Fran ce sa de Sa tur no de vo -
ran do os seus pró pri os fi lhos.

Essa in sen si bi li da de, que será a mes ma, de po is da vi tó ria, 
di an te dos mas sa cres, es cla re ce a fra se com que o ma re chal Flo ri a -
no en trou na his tó ria da Re pú bli ca, quan do res pon deu, em 15 de
no vem bro, ao Vis con de de Ouro Pre to que lhe per gun ta va por
que não fa zia to mar à ba i o ne ta a ar ti lha ria do ge ne ral De o do ro e
lhe lem bra va o que os nos sos sol da dos ti nham fe i to no Pa ra guai: 
“Sim, mas lá tí nha mos em fren te ini mi gos e aqui so mos to dos bra si le i ros.”14

A es sas qua li da des in te i ra men te ex cep ci o na is de for ça e
do mí nio, que fo ram nele a cri a ção tar dia e fi nal do meio ou da
mor te, é pre ci so acres cen tar três qua li da des po lí ti cas mes tras, e
que, es tas, eram pró pri as e es tão de acor do com o que se sabe dele
no 15 de No vem bro, no 23 de No vem bro e no 10 de Abril: a sa ga -

A in ter ven ção es tran ge i ra du ran te a re vol ta de 1893 129

13 Em 1832, nes ta ci da de, o ma jor Fri as, de po is de uma se di ção em que pro cla ma ra a Re pú -
bli ca, sen do per se gui do pela mul ti dão, re fu gi ou-se em uma casa da Rua do Are al. Ca xi as,
en tão Luís Alves de Sil va, co man dan te do Cor po de Per ma nen tes, cer cou a casa sus pe i ta,
di an te da qual o povo se con ser va va re u ni do em ati tu de ame a ça do ra. Con vi da do pelo dono 
da casa a en trar só, per cor reu ele os di ver sos apo sen tos; um quar to es ta va fe cha do, e dan do 
vol ta à cha ve, Ca xi as re co nhe ceu o ma jor Fri as. Fe chan do brus ca men te a por ta, che gou à
sa ca da e, ga ran tin do que não se acha va ali o fu gi ti vo, pe diu a to dos que se re ti ras sem. Dias
de po is, Fri as es ca pa va-se para a Eu ro pa. Com pa re-se ago ra. Du ran te a re vol ta es ti ve ram
lon gos me ses na Cor re ção os mo ra do res de di ver sas ca sas do Ca te te, cujo cri me, na pior
hi pó te se, só po dia ser te rem de i xa do fu gir alta no i te pe los seus ter re nos dois pre sos po lí ti -
cos que se ha vi am eva di do da es ta ção de po lí cia com ris co de vida. A lei do ter ror não po -
dia ser le va da mais lon ge. O fim des sas pri sões só po dia ser pa ra li sar na po pu la ção os sen ti -
men tos to dos de hu ma ni da de e com pa i xão.

14 Vis con de de Ouro Pre to, Adven to da Di ta du ra Mi li tar no Bra sil . Pa ris 1891, pág. 66. 



ci da de, o des do bra men to gra du al e a apa ren te ne gli gên cia do di -
plo ma ta que ne go ci a va com os re vol to sos, por in ter mé dio das po -
tên ci as, o acor do do de sar ma men to para à som bra dele le van tar as
for ti fi ca ções da ci da de; que, sal vo pela in ter ven ção eu ro péia, fa zia
crer aos Esta dos Uni dos que a Eu ro pa pro cu ra va in ter vir con tra
ele em fa vor da res ta u ra ção; que, sus ten ta do e de fen di do pela
Esqua dra es tran ge i ra, es pa lha va – para des per tar o amor-pró prio
na ci o nal e ame a çar a po pu la ção es tran ge i ra sus pe i ta de sim pa tia
pela re vol ta – que aque la Esqua dra era o au xi li ar efi caz com que
esta con ta va. Este li vro mes mo não é se não a his tó ria da du a li da -
de, da as tú cia e das adap ta ções des sa di plo ma cia di la tó ria à qual
aci ma de tudo ele de veu o tri un fo.

∗ ∗ ∗

A des pe i to de toda a ru í na, so fri men to e luto le ga dos
pela guer ra ci vil; com as for ças eco nô mi cas do país tão de pa u pe ra -
das que o câm bio, pul so do nos so es ta do fi nan ce i ro, não se re a ni -
ma com a in je ção do me lhor ouro es ter li no nem com a li ga du ra da 
ar té ria do Rio Gran de; sem mais Arma da, por que só o es pí ri to de
clas se a po de ria res sus ci tar, e esse está mor to, o par ti do que car re -
ga com as res pon sa bi li da des cri mi na is da vi tó ria e so bre o qual
pesa a eli mi na ção de tan tos ad ver sá ri os po lí ti cos, de tan tas ví ti mas
ino cen tes, jul gou a Anis tia Ampla, im po lí ti ca e im pru den te, não
ten do aliás uma jus ti ça mi li tar in sus pe i ta a que su je i tar os ad ver sá -
ri os. Nes sas cir cuns tân ci as os re vol to sos têm do bra do di re i to a
que o país in te i ro sa i ba que eles fo ram ven ci dos prin ci pal men te
pela Inter ven ção e pelo Ter ror. O be ne fí cio, a to le rân cia, o apa zi -
gua men to que essa con vic ção há de for ço sa men te pro du zir, será
tal vez a pri me i ra pe dra para o al tar do es que ci men to, que as re pú -
bli cas sul-ame ri ca nas, à ma ne i ra de Ate nas, de ve ri am to das le van tar
no pros cê nio das suas lu tas ci vis.
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O ma re chal Flo ri a no e a revol ta

A LEGENDA po si ti vis ta do ma re chal Flo ri a no
fi ca rá sen do que ele ma tou no gér men a re a ção mo nár qui ca e sal -
vou a Re pú bli ca do pe ri go da res ta u ra ção. Po de mos es tar cer tos
de que essa tra di ção fi ca rá in cor po ra da ao Cre do re pu bli ca no pelo
me nos en quan to du rar a in fluên cia dos atu a is di re to res do po si ti -
vis mo. A le gen da não é só po si ti vis ta, é tam bém ja co bi na; mas por
este lado, a sua du ra ção se ria cur ta: o ja co bi nis mo não é mais do
que uma moda da épo ca, um pas ti che his tó ri co. Ve ja mos po rém os
ele men tos da le gen da.

Flo ri a no Pe i xo to re ce beu em 1891 a pre si dên cia da Re -
pú bli ca em con di ções em que lhe era fá cil ad mi nis trar com a sim -
pa tia de to dos e de i xar ao seu su ces sor um po der ben quis to. Bas -
ta va-lhe para isso en cer rar o pe río do, como se cha mou, das or gi as
fi nan ce i ras, res trin gir a des pe sa pú bli ca, dis ci pli nar o Exér ci to.
Em vez dis to, ele ar ris cou-se a per tur bar qua se to dos os Esta dos
com o sis te ma das de po si ções ; cada uma das qua is era uma cons pi -
ra ção do go ver no cen tral, uma mis são mi li tar se cre ta, in com pa tí -
vel com a dis ci pli na. A des cul pa dos seus sec tá ri os é que não foi
ele. Essa des cul pa não é de co ro sa. Ele é que era o Che fe de
Esta do res pon sá vel. No Rio Gran de do Sul, abri ga do ex cep ci o -
nal men te pe las suas fron te i ras do Uru guai e da Argen ti na, a re pe -



ti ção da mes ma cena, que se ti nha re pre sen ta do sem aci den te dos 
de ma is es ta dos mais pa cí fi cos, cri ou uma si tu a ção por tal modo
vi o len ta que deu em re sul ta do uma guer ra ci vil. Não é pon to du -
vi do so que essa guer ra ci vil foi ca u sa da pela po lí ti ca lo cal do ma -
re chal Flo ri a no, tra tan do de co lo car no po der os par ti dá ri os do
gol pe de es ta do de 3 de no vem bro. Se foi na guer ra ci vil rio-gran -
den se que se en xer tou, como tá ti ca de oca sião como re cur so ex -
tre mo de guer ra, a idéia do re fe ren do ou de con sul ta à na ção, foi
ele mes mo, ele só, quem des ne ces sa ri a men te cri ou para as ins ti -
tu i ções re pu bli ca nas o pe ri go, aliás ima gi ná rio, que se diz que elas 
atra ves sa ram.

A ca u sa da que la guer ra, é pre ci so não es que cer, foi a cren -
ça de que não ha via lu gar na po lí ti ca do Rio Gran de para Sil ve i ra
Mar tins. Este no tá vel po lí ti co che ga ra da Eu ro pa em ja ne i ro de
1892 com ten ção fe i ta de tra ba lhar com o ma re chal Flo ri a no, de as -
so ci ar-se aos re pu bli ca nos e cha mar para a Re pú bli ca os úl ti mos ele -
men tos con ci liá ve is do par ti do mo nár qui co. A per so na li da de, po -
rém, do pos tu lan te fez crer que ele po dia fa zer som bra à pró pria
Re pú bli ca. Se pas sa mos pela ti ra nia, que de i xa sem pre na ge ra ção
que a co nhe ceu o tre mor da in cer te za, quan do não o pró prio es tig -
ma da de gra da ção; se per de mos a nos sa Ma ri nha de guer ra; se to ca -
mos a raia da in sol va bi li da de, foi so men te, pode-se afir mar, por te -
rem os re pu bli ca nos pen sa do que o os tra cis mo de um ho mem va lia
tudo isso, e ain da ago ra há quem pen se que va lia mu i to mais. Era o
medo que ti nham as de mo cra ci as an ti gas dos ho mens que se in di vi -
du a li za vam so be ra na men te.

Quem sabe se não foi tam bém essa a ver da de i ra ca u sa
de nun ca se ter po di do or ga ni zar po li ti ca men te a re vol ta e se
en tre os mo ti vos po lí ti cos do al mi ran te Melo para fa zer o 6 de Se -
tem bro não pre va le ceu a idéia de di ri gir, no sen ti do de se ja do por
De mé trio Ri be i ro e o seu gru po, o mo vi men to re vo lu ci o ná rio do
Rio Gran de, ne u tra li zan do a in fluên cia de Sil ve i ra Mar tins?
Àque le al mi ran te o 6 de Se tem bro deve ter-se fi gu ra do, se gun do
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to das as pro ba bi li da des, um se gun do 23 de No vem bro, uma ação 
tão fá cil e tão pron ta como a des se dia e que ab sor ve ria po li ti ca -
men te o mo vi men to fe de ra lis ta rio-gran den se do mes mo modo
que o 23 de No vem bro ab sor veu o mo vi men to do Rio Gran de
con tra a dis so lu ção do Con gres so a pon to de en tro ni zar mais
tar de Jú lio de Cas ti lhos.

Uma vez de cla ra da a guer ra ci vil no Rio Gran de e fe i ta a
in va são, o ma re chal Flo ri a no pro ce de rá como um an ti go ter ro ris ta
e não como o Che fe de Esta do de uma na ção mo der na. Os seus
te le gra mas, as suas pa la vras res pi ram o ódio, a ani mo si da de de Ro -
sas con tra os sal va jes as que ro sos uni tá ri os sus ci tam a idéia de ma zor ca, 
re per cu tem na cam pa nha do Rio Gran de como um to que de de go -
lar.

Em vez de fa zer um ape lo ao país, de ocu par mi li tar men te 
o Rio Gran de, se pre ci so fos se, con tan to que em ter ra bra si le i ra
não se vis sem as atro ci da des que a bar ba ri za ram, ele de i xa re i nar
na que le Esta do, aos olhos do rio da Pra ta e até o fim da sua pre si -
dên cia, o sis te ma das re pre sá li as as sas si nas, e, sem apu rar res pon -
sa bi li da des nem es co lher pro ces sos, põe o Exér ci to e o Te sou ro da 
União às or dens de Jú lio de Cas ti lhos.

Isto quan to ao Rio Gran de. A luta da Re pú bli ca con tra a
apre go a da res ta u ra ção não apre sen ta ali ne nhum ca rá ter de he ro i -
ci da de, que faça re cor dar a guer ra dos me xi ca nos con tra o Exér ci -
to fran cês; o ne nhum re sul ta do que ob tém so bre as guer ri lhas fe -
de ra lis tas, ape sar de toda a sua su pe ri o ri da de de re cur sos, de ar ma -
men tos, de di nhe i ro, de po si ções, só ser ve para mos trar que o Go -
ver no não ti nha ca pa ci da de para de fen der o Rio Gran de de uma
in va são es tran ge i ra. A li ção de co i sas que ele dá ao rio da Pra ta, no 
pró prio te a tro de qual quer guer ra en tre nós, foi a mais de plo rá vel
que era pos sí vel do pon to de vis ta mi li tar.

Res ta a cam pa nha con tra a Re vol ta Res ta u ra do ra na baía
do Rio. É cer to que a Re pú bli ca cor reu gran de pe ri go com o le -
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van te de 6 de se tem bro, mas não foi pe ri go de or dem mo nár -
qui ca; foi o pe ri go do es fa ce la men to mi li tar pelo rom pi men to
en tre as duas clas ses que em nome da Na ção fi ze ram o 15 de No -
vem bro, se gun do a fór mu la do Go ver no Pro vi só rio.1 Ain da
aqui é gran de a res pon sa bi li da de pes so al do ma re chal Flo ri a no.
So men te pela im por tân cia pri mor di al que ele li ga va a fir mar ab so -
lu ta men te no Rio Gran de a au to ri da de de Jú lio de Cas ti lhos,
po de ria ele, que além de Che fe do Esta do era o re pre sen tan te
do Exér ci to, con si de rar se cun dá rio o pe ri go da que le rom pi men to 
e cor rer esse pe ri go de pre fe rên cia a aten der a con se lhos de mo -
de ra ção no Rio Gran de. Não há dú vi da, en tre tan to, que se me -
lhan te pe ri go não só ele o cor reu, mas o afron tou, e, mais ain da, 
o pro vo cou.

Com efe i to, o que so bres sai com a ma i or evi dên cia da his -
tó ria da re vol ta é a una ni mi da de da Ma ri nha, por que só a una ni mi -
da de te ria fe i to in ter vir o es pí ri to de clas se, e que este in ter ve io, é
um fato, por quan to só o es pí ri to de clas se po dia re u nir na mes ma
re vo lu ção Cus tó dio de Melo e Sal da nha da Gama, e só ele po dia re -
du zir o ma re chal Flo ri a no, como o re du ziu e ele o de cla rou ao Con -
gres so,2 a ir bus car fora do pes so al ati vo da Arma da um ofi ci al ge -
ne ral que se pres tas se a ace i tar o co man do da sua Es qua dra. Para
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1 A fór mu la ado ta da no preâm bu lo dos de cre tos do Go ver no Pro vi só rio foi, como se sabe,
esta: “O ma re chal Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no Pro vi só rio cons ti tu í do
pelo Exér ci to e Arma da em nome da Na ção...” A Re pú bli ca foi as sim, no co me ço, uma so -
ci e da de for ma da pelo Exér ci to com a Arma da. A te o ria é que vo ta da a Cons ti tu i ção ces sa -
va a so be ra nia as su mi da pe las clas ses mi li ta res e am bas fi ca vam sub me ti das ao re gi me por
elas mes mas cri a do. O fato, en tre tan to, é que o Exér ci to pas sou a ad mi nis trar so zi nho, sob
a nova for ma anô ni ma, o imen so ca be dal ad qui ri do pe los dois só ci os com a que da da mo -
nar quia. Para ca su ís tas cons ti tu ci o na is a re vol ta de 6 de se tem bro será um aten ta do con tra
as ins ti tu i ções; para quem es tu da, po rém, a ló gi ca dos acon te ci men tos, ela é ape nas a re cla -
ma ção que o só cio sa cri fi ca do faz ao só cio ge ren te do seu di vi den do po lí ti co de 15 de no -
vem bro, da sua par te de in fluên cia, pres tí gio e do mí nio.

2 “Infe liz men te, em nos sa le gen dá ria e bri o sa Ma ri nha de guer ra fi ze ram-se sen tir com ex tra -
or di ná ria in ten si da de os de sas tro sos efe i tos da re vol ta: che ga ram as co i sas a tal pon to, di -
fun diu-se de tal modo o sen ti men to da ne u tra li da de, que o Go ver no se viu na con tin gên cia
de re cor rer ao pa tri o tis mo de um ge ne ral re for ma do, por que, ex ce ção fe i ta dos que fran ca -
men te se ma ni fes ta ram pe las ins ti tu i ções, to dos os ou tros se es qui va ram ao cum pri men to
do de ver, au to ri zan do as sim a pre sun ção que o es pí ri to de re bel dia ha via con ta gi a do qua se
que to tal men te a Ma ri nha.” Men sa gem de 7 de maio de 1894.



cri ar aque la una ni mi da de na Ma ri nha,3 una ni mi da de ex pres sa nos
três gra us: Re vol ta, Ne u tra li da de e Absten ção, e con fes sa da pelo
ma re chal Flo ri a no,4 era pre ci so nada me nos que o sen ti men to da
dig ni da de ofen di da. Foi esse sen ti men to que o ma re chal sus ci tou
em toda ela com a sua des con fi an ça con tra a ofi ci a li da de, a ma ri -
nha gem e os na vi os des de a re ti ra da de Cus tó dio de Melo do Ga -
bi ne te e a ten ta ti va de Wan den kolk con tra a bar ra do Rio Gran de.

Uma vez co nhe ci do o le van te da Ma ri nha, ele não
pro cu ra rá di mi nu ir, res trin gir o con fli to; res pe i ta, é cer to, a ne u  -
tra li da de de Sal da nha e de Vil le ga ig non, mas para fu tu ro ajus te
de con tas, e de i xan do a im pren sa le ga lis ta, sob a cen su ra do
es ta do de sí tio, per se gui-los com os ul tra jes mais in fa man tes,
exa cer bar cada vez mais a clas se des gos to sa,5 e, des de que se
sen te pro te gi do e guar da do pela Es qua dra es tran ge i ra, só tem
um pen sa men to: ani qui lar a Es qua dra re bel de, afun dar os na vi os, eli -
mi nar, como eli mi nou quan to pôde de po is, os ele men tos sus pe i tos 
da Arma da, e des tru ir para o fu tu ro toda a pos si bi li da de de ri va li -
da de en tre as duas clas ses, fa zen do da Ma ri nha uma de pen dên cia
do Exér ci to. Foi nes te sen ti do que sur giu a idéia de se fun di rem as
es co las mi li tar e na val;6 que as for ta le zas do in te ri or da baía pas -
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3 Que a Ma ri nha era qua se toda hos til, con fes sa-o tam bém o en tão pri me i ro-te nen te Sil va do, 
do pe que no gru po po si ti vis ta da Arma da, os úni cos que pres ta ram ao Ma re chal apo io en tu -
siás ti co:
“Fa zen do par te da Ma ri nha e não sen do dos da mi no ria re vol ta da, nem tam pou co dos da
ma i o ria hi po cri ta men te ne u tra, per ten ço a um pu nha do de ofi ci a is, fra cos no nú me ro, mas
for tes no amor à Re pú bli ca e eman ci pa dos dos ba i xos pre con ce i tos de clas se que agem à
me di da de suas for ças, no sen ti do de res ta u rar-se a lei... (as si na do) 1º-te nen te Amé ri co Bra sil
Sil va do.” – Car ta no Diá rio de No tí ci as de 6 de ou tu bro.

4 Vide a nota 1, da pág. an te ri or.
5 Pode-se cal cu lar o efe i to en tre a Ma ri nha de guer ra, mes mo leal ao Go ver no, de lin gua gem

como a que se se gue: “Há ope re tas”, di zia O País, re fe rin do-se a um ma ni fes to de Cus tó dio 
de Melo, “em que os ti pos dos mata-mou ros são me nos pi lhé ri cos, me nos de sen gon ça dos 
do que este sar gen tão pan ta fa çu do... Mas as se pul tu ras aber tas por esse ce i fa dor fra tri ci da 
cla mam alto con tra essa ca pi tu la ção de bur les co e fa zem ex pi rar em nós o riso em que ía mos
qua se des man di bu lan do pe ran te a in sen sa tez pa có via des te ini mi tá vel aren ga dor na val.
Lem bre mo-nos dos ca dá ve res que a me tra lha des te re bel de lan çou à cova num em pas ta do,
de ne gri do e mons tru o so es fran ga lha men to hu ma no e es cal pe li ze mos en tre vô mi tos, afir -
ma ção por afir ma ção, esse ma ni fes to ro xe a do pela gan gre na mo ral do ca u di lho...”

6 Men sa gem de 7 de maio de 1894.



sa ram para a re par ti ção da guer ra; que os ma ri nhe i ros fo ram in -
cor po ra dos aos ba ta lhões de ter ra, e os na vi os guar da dos por tro pa
de con fi an ça.

Nes sa re vol ta da Arma da não apa re ce, en tre tan to, a mo -
nar quia: há so men te, em de zem bro, o Ma ni fes to Sal da nha, ex pres -
san do a opi nião in di vi du al de um ho mem que jul gou ter o di re i to,
ao ofe re cer a sua vida, de fa zer aque le tes ta men to da sua fé po lí ti ca.
Não que ren do, por um lado, en vol ver-se em uma re vo lu ção cujo
ca rá ter po lí ti co des co nhe cia, nem, por ou tro lado, as so ci ar-se a
uma vi tó ria que ele sa bia ser a per se gui ção e o ex ter mí nio da sua
clas se, não po den do ser vir com a sua es pa da um po der que ofe re -
ce ra à co bi ça es tran ge i ra os na vi os de guer ra bra si le i ros e que se
co lo ca ra sob a pro te ção da Es qua dra das po tên ci as, o al mi ran te
pre fe riu a qual quer des sas hi pó te ses re ser var-se para a hora da
tran sa ção en tre o Exér ci to e a Arma da, que lhe pa re cia a úni ca
so lu ção pa trió ti ca. Ele não viu de um lado Cus tó dio e do ou tro
Flo ri a no; viu de um lado a Arma da e do ou tro o Exér ci to, e de se -
jou um acor do en tre eles, em vez da hu mi lha ção do que se mos -
tras se mais fra co. Foi essa vi si vel men te a sua po lí ti ca. A pró pria
ne u tra li da de de Sal da nha da Gama era a pro va de que a re vol ta
não ti nha ca rá ter mo nár qui co. Se ti ves se, se fos se pos sí vel dar-lhe
esse ca rá ter com pro ba bi li da de de êxi to, com ade sões na for ça de
ter ra, e ela se im pu ses se ao seu pa tri o tis mo como o meio de re or -
ga ni za ção do país anar qui za do, ele é que se te ria pos to à fren te
dela. O seu pro nun ci a men to em de zem bro é já uma ade são a uma
ca u sa ven ci da; ape sar da con fi an ça que ele apa ren ta, das ilu sões
que por ve zes pa re ce abri gar, o que se vê é que o pon to de hon ra
mi li tar é a co ra gem de cair com a sua clas se, e não a am bi ção, o
sen ti men to que o tra ba lha in te ri or men te.

Nem a ali an ça po lí ti ca de Sal da nha, à fren te da Esqua dra
no Rio de Ja ne i ro, com Sil ve i ra Mar tins, ins pi ra dor prin ci pal do
mo vi men to rio-gran den se, bas ta va para im pri mir à re vo lu ção ca rá ter 
mo nár qui co. Se a pre fe rên cia de am bos era pela mo nar quia, para
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quem de com põe os ele men tos ati vos da re vo lu ção e sabe a fe i ção
que o seu tri un fo ia to man do e a si tu a ção po lí ti ca que se for ma va
es pon ta ne a men te em cada um dos es ta dos, é evi den te que eles
nun ca te ri am for ça para ten tar, se ven ces sem, a re a ção mo nár qui ca,
por que só a re ve la ção de se me lhan te pen sa men to tra ria a anar quia, 
a con fu são dos ven ce do res com os ven ci dos. Se ria con trá rio a toda 
a ex pe riên cia da his tó ria que re rem os ven ce do res no dia da vi tó ria
inu ti li zar o seu tri un fo, pro vo can do uma nova guer ra ci vil con tra si 
mes mos. O mo vi men to era evi den te men te de ca rá ter e for ma
re vo lu ci o ná ria, des ses, como a his tó ria de toda a re vol ta o de mons tra, 
em que o pa pel dos che fes é acom pa nhar à fren te.

A sim pa tia dos mo nar quis tas pela re vol ta foi um fato,
mas igual sim pa tia ti ve ram eles pelo 23 de No vem bro e até pelo
gol pe de esta do: o que quer di zer que eles vi vi am na es pe ran ça de
um Ter mi dor que amor te ces se o es pí ri to re vo lu ci o ná rio e eli mi -
nas se os ter ro ris tas. Eles ilu di am-se es pe ran do, e ao Go ver no ca bia 
ver que eles se ilu di am, e não tra tar um cál cu lo oti mis ta, uma pura
qui me ra de pros cri tos, como um pe ri go na ci o nal que jus ti fi cas se
até o ape lo ao es tran ge i ro.

Se hou ve, en tre tan to, uma guer ra ci vil em que a tran sa ção
fos se fá cil, foi essa, e des de que se tra ta va de um du e lo en tre o
Exér ci to e a Arma da, e o Go ver no pre ci sa va ape lar para o es tran -
ge i ro, a tran sa ção, mi li tar men te, de via ter in ter vin do. O ma re chal
Flo ri a no não po dia ter in ven cí vel re pug nân cia em tra tar com o
che fe da Re vol ta de 6 de se tem bro. Fora este que o co lo ca ra na
pre si dên cia em 23 de no vem bro; que res ta u ra ra o Con gres so dis -
sol vi do; que res ta be le ce ra a Cons ti tu i ção. Fora ele que, res pon den do 
pela Esqua dra, ti nha tor na do pos sí vel a su fo ca ção da re vol ta de
San ta Cruz só com os ba ta lhões sus pe i tos de fi de li da de a De o do ro.
Por úl ti mo, fora ele que cha ma ra so bre si o odi o so, que em pri me i ro 
lu gar de via ca ber ao che fe do esta do, do triân gu lo mor tí fe ro do Ama -
zo nas para onde fo ram man da dos os pre sos do 10 de Abril. A ne u -
tra li da de de Sal da nha da Gama e de gran de par te da Ma ri nha fa ci -
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li ta va umas tran sa ções hon ro sas, cujo re sul ta do se ria ape nas adi an -
tar de me ses a ele i ção do novo pre si den te, e o ma re chal Flo ri a no
pres ta va à sua clas se, com pon do-a com a Ma ri nha, me lhor ser vi ço
do que de i xan do em nos sa his tó ria mi li tar a pá gi na dos mor ti cí ni os
do Rio, do Des ter ro e do Pa ra ná.

Na re vol ta, a mo nar quia não apa re ce nem com os seus
ho mens, nem com a sua ban de i ra, nem com a sua di nas tia: tudo
se faz sob a Re pú bli ca, em nome da Re pú bli ca. A her de i ra do
tro no mos tra rá du ran te toda a guer ra ci vil o mais per fe i to, o mais 
ab so lu to des pren di men to da luta, ven do nela ape nas o cos tu ma do
va i vém da Re pú bli ca. Os fu zi la dos e os que es ca pa ram de o ser
não fo ram prín ci pes da Fa mí lia Impe ri al, que ti ves sem vin do re -
con quis tar no cam po de ba ta lha o tro no per di do; fo ram re pu bli -
ca nos, como Lo re na, Plá ci do de Abreu, Pa tro cí nio, Rui Bar bo sa,
que ti nham sido au to res do 15 de No vem bro. Se o ma re chal Flo ri a -
no tem que ser con si de ra do o Juá rez bra si le i ro, foi ele um Juá rez
que, em vez de ter um exér ci to es tran ge i ro que com ba ter, teve uma
es qua dra es tran ge i ra para o sus ten tar; um Juá rez ao qual fal tou
um im pe ra dor, e cujo Qu e ré ta ro foi um mas sa cre de re pu bli ca nos.

Cai as sim a te o ria dos seus glo ri fi ca do res de que a re vol ta
foi o en con tro das duas opi niões, a mo nár qui ca e a re pu bli ca na,
en con tro adi a do des de 15 de no vem bro, mas ine vi tá vel e fa tal, e
que nes se en con tro ele sal vou para sem pre a in te gri da de do prin cí -
pio re pu bli ca no na Amé ri ca. Só a Prin ce sa Impe ri al te ria o di re i to
de de sen ro lar a ban de i ra mo nár qui ca e de en vol vê-la nos tre men dos 
aza res de uma guer ra ci vil. A ver da de é que as duas opi niões não
se en con tra ram ain da, e se elas têm um dia que se en con trar,
pode-se ter cer te za de que não será num cam po de ba ta lha; não
será como ini mi gas, nem arma das; será co ber tas do mes mo luto,
fe ri das pelo mes mo gol pe, pros tra das pelo mes mo in for tú nio, ape -
lan do sin ce ra men te, de sin te res sa da men te, co ra jo sa men te, uma
para a ou tra, tal vez in fe liz men te tar de de ma is, como os pa tri o tas
ita li a nos que só ou vi ram a voz de Dan te e de Pe trar ca pre gan do a
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união, quan do já os fran ce ses e os es pa nhóis ti nham in va di do o
país e as tro pas ale mãs se apos sa do de Roma.7

A ver da de é ou tra: é que to dos os pe ri gos que po dem ain -
da ser fa ta is à Re pú bli ca fo ram au men ta dos em es ca la ex tra or di ná ria 
pelo ma re chal Flo ri a no; que nem um só foi eli mi na do ou di mi nu í do 
por ele. O pe ri go da ban car ro ta, da ca res tia, da mi sé ria pú bli ca, ele o 
agra vou com a pro di ga li da de da sua ad mi nis tra ção mi li tar, com a
ir res pon sa bi li da de fi nan ce i ra que che gou a re i vin di car para si e os
seus agen tes, com a ci fra fan tás ti ca da guer ra ci vil, com a de sor ga ni -
za ção que in tro du ziu no Te sou ro e em to dos os ser vi ços. O pe ri go
da ti ra nia, que tor na odi o sas as ins ti tu i ções, pode-se di zer que foi ele 
quem o cri ou. O pe ri go do mi li ta ris mo e ao mes mo tem po o pe ri go 
do es fa ce la men to mi li tar, ao qual se se gui ria o es fa ce la men to na ci o nal 
– aque les pe ri gos não são an ti té ti cos, por que o mi li ta ris mo pode
exis tir sob a for ma pre to ri a na da anar quia, tan to quan to sob a
for ma da união e da dis ci pli na –, o pe ri go mi li tar sob to das as suas
fa ces cres ceu con si de ra vel men te com os pre ce den tes e a li ção viva
do que se pode cha mar o flo ri a nis mo. Por úl ti mo: o pe ri go re vo lu ci o -
ná rio, au men ta do pelo pre do mí nio e as cen den te de um ele men to
que se cha ma a si mes mo ja co bi no, e o pe ri go es tran ge i ro, tor na do
pal pi tan te pela ab di ca ção tem po rá ria do prin cí pio de so be ra nia (in -
ter ven ção da Es qua dra es tran ge i ra, ape los re pe ti dos à pro te ção nor -
te-ame ri ca na) e pelo sa cri fí cio com ple to de to das as de fe sas do país: 
a sua fron te i ra aber ta e anar qui za da, a sua Ma ri nha de guer ra des -
tru í da, as suas fi nan ças ar ru i na das, a sua união aba la da, a sua al ti vez
hu mi lha da pela sen sa ção da ti ra nia.

Eu não con tes to que o ma re chal Flo ri a no ti ves se o di re i to
de de fen der a sua au to ri da de; não ti nha, po rém, o di re i to de ape lar 
para o es tran ge i ro; nem de re cor rer ao ter ror e à ti ra nia; nem de
exe cu tar, ou de i xar exe cu tar os seus ini mi gos, clan des ti na men te,
sem que fi cas se ves tí gio, como se o Bra sil no sé cu lo de ze no ve ti ves se 
re tro gra da do ao es ta do de Roma no re i na do dos Bór gi as. A Re pú -
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7 Burc khardt.



bli ca bra si le i ra de via de fen der-se como a Re pú bli ca nor te-ame ri ca na 
pe los me i os de que dis põem usu al men te os go ver nos li vres, res pe i -
tan do a ci vi li za ção e a hu ma ni da de do país.

Pa re ce uma iro nia da par te do Pre si den te em cuja ad mi -
nis tra ção se vi ti ma ram nas pri sões de San ta Ca ta ri na o che fe do
Go ver no Pro vi só rio, ca pi tão-de-mar-e-guer ra Lo re na, ofi ci a is do
Aqui da bã, como os ir mãos Car va lho, e de quem se diz que fez
exe cu tar nas ilhas da baía ma ri nhe i ros de i xa dos por Sal da nha,
esta la men ta ção da sua Men sa gem ao Con gres so: “Con tris tou-me 
ver na que le dia ofi ci a is da mi nha Pá tria irem as sim, en ver go nha -
dos e sú pli ces, pe dir pro te ção à ban de i ra de ou tra na ci o na li da de
nas pró pri as águas do seu país e, o que é mais tris te, aban do nan -
do in fe li zes ma ri nhe i ros, ins tru men tos in cons ci en tes de seus des -
man dos, de suas am bi ções.” Não faz hon ra ao aju dan te-ge ne ral
do vis con de de Ouro Pre to, ao ge ne ral que se mos tra va de di ca do 
ao Impe ra dor a pon to de pe dir para ser o guar da da sua pes soa,8

di zer na men sa gem: “O que so bre le va va em ig no mí nia a tudo era o pen -
sa men to per ver so de fa zer a Pá tria vol tar ao jugo mo nár qui co de que se ha -
via li ber ta do em 15 de no vem bro de 1889.” O che fe de es ta do que so -
li ci tou a in ter ven ção es tran ge i ra, que apla u diu a ação do al mi ran -
te Be nham con du zin do os seus cru za do res para me ter a pi que
em nos sa baía a Esqua dra re vol to sa, de via pou par ao Con gres so,
des de que as não po dia pre ci sar, as que i xas que ex ter nou con tra
pre ten sões in dé bi tas e exi gên ci as exor bi tan tes que o po der pú bli co en con trou
na sua ação.9

Ao lado da le gen da do ma re chal Flo ri a no há de cres cer
em nos sa his tó ria a le gen da do al mi ran te Sal da nha da Gama, e
per gun tar qual das duas há de ma tar a ou tra é per gun tar qual os
bra si le i ros hão de ad mi rar mais: se a for ça des ti tu í da de to dos os

140 Jo a quim Na bu co

8 Car ta do con se lhe i ro Bas son, em Afon so Cel so: O Impe ra dor no Exí lio.
9 “Srs. mem bros do Con gres so. – Antes de vol tar à obs cu ri da de don de me trou xe a be ne vo -

lên cia do Con gres so Cons ti tu in te, en ten do do meu de ver re ve lar-vos uma tris te ver da de:
Du ran te a re vol ta, por ve zes, o po der pú bli co en con trou na sua ação pre ten sões in dé -
bi tas, exi gên ci as exor bi tan tes que, fos sem ou tras as cir cuns tân ci as, não te ri am tal vez sur -
gi do.” Men sa gem de 7 de maio de 1894.



atri bu tos de hu ma ni da de, se o va lor re ves ti do de to dos eles. Nada
se pa ra rá nun ca da tra di ção do ma re chal Flo ri a no a lem bran ça dos
mor ti cí ni os de San ta Ca ta ri na, do Pa ra ná e do Rio de Ja ne i ro, ao
pas so que ne nhum pro ce di men to, não digo de de su ma ni da de,
mas de in di fe ren ça pela con di ção dos seus ad ver sá ri os pri si o ne i ros
foi se quer im pu ta do a Sal da nha. O ma re chal não traz à ima gi na ção 
um che fe de es ta do mo der no de fen den do a sua au to ri da de apo i a da 
nas leis e na opi nião, não lem bra Abra ham Lin coln nem o pa dre
Fe i jó. Mis te ri o sa men te en cer ra do no Ita ma ra ti, des con fi an do,
com ra zão, de qua se to dos, da tra i ção de uns, da sen si bi li da de de
ou tros, en chen do as pri sões pe las lis tas dos de la to res, de sen ca de an do
so bre a so ci e da de apa vo ra da um par ti do, imi ta ção da Re vo lu ção
Fran ce sa, cha ma do ja co bi no, ele traz ao pen sa men to uma com bi na ção 
de Ro bes pi er re e Fran cia.10 Não é um gran de ge ne ral que ele re cor da, 
é um gran de car ce re i ro, um gran de in qui si dor. Nin guém men ci o -
na rá en tre os seus gran des tra ços os de Cé sar: mag na ni mi da de
para com os ad ver sá ri os; de se jo de cer car-se dos mais ele va dos ta len -
tos de sua épo ca; de fe rên cia pela opi nião dos me lho res ho mens.11
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10 Com pa re quan to a hon ras imor ta is vo ta das pelo Par la men to, tí tu lo de Con so li da dor da Re pú -
bli ca e ou tros, o li vro:
Ras gos de la Vida Pú bli ca de S. E. el Sr. Bri ga di er Ge ne ral D. Juan Ma nu el de Ro sas, ilus tre res ta u ra dor
de las le yes, hé roe del De si er to, de fen sor he ro i co de la Inde pen den cia ame ri ca na, Go ber na dor y Ca pi tán-Ge -
ne ral de la Pro vin cia de Bu e nos Ai res. Trans mi ti dos a la Pos te ri dad por de cre to de la H. Sala de R. R.
[Re pre sen tan tes] de la Pro vin cia – Bu e nos Ai res. Impren ta del Esta do, 1842. Qu an to à apo te o -
se do en ter ro com pa re os trin ta dias de fu ne ra is de Fran cia e o tex to es co lhi do para a ora -
ção fú ne bre: Cla ma ve runt ad Do mi nam qui sus ci ta vit eis Sal va to rem et li be ra vit eos. Ju di cum, cap. 3.
v. 9. (Ación fú ne bre del presb yte ro ci u da da no Ma nu el Anto nio Pé rez en la igle sia de la Encar  na ción, el
día 20 de oc tu bre de 1840.) – Com pa re tam bém  Bal ma ce da, pág. 152.

“O va lor dos che fes de es ta do sul-ame ri ca nos tem que ser jul ga do pelo re sul ta do de
sua ad mi nis tra ção; não deve ser me di do pela sua te na ci da de – em te na ci da de quem se 
com pa ra com Ló pez? – nem pelo seu or gu lho pa trió ti co – em pa tri o tis mo agres si vo
quem se pa re ce com Ro sas? – nem mes mo pela sua ho nes ti da de – em ho nes ti da de
quem ex ce de a Fran cia? Para jul gá-los é pre ci so com pa rar o es ta do em que re ce be ram 
o país e o es ta do em que o de i xa ram, o in ven tá rio na ci o nal quan do en tram e quan do
saem. O pre si den te que re ce be um país prós pe ro, uni do, pron to a au xi liá-lo, e o de i xa,
por sua cul pa, di vi di do, di la ce ra do, en fra que ci do, não  tem di re i to à gra ti dão. Eles po -
dem di zer, quan do  ven cem, que sal va ram a re pú bli ca, mas sal va ram-na de uma cri se
que eles mes mos pro vo ca ram ou, pelo me nos, não qui se ram evi tar, e sal vam-na qua se
sem pre de modo a não po der ser sal va se gun da vez.”

11 Cí ce ro: Car ta a Au lus Ca e ci na.



O Almi ran te, pelo con trá rio, apa re ce à fren te da Ma ri nha 
re vol ta da, sem pre no pon to mais pe ri go so, tão na tu ral e tão fi dal -
go na ma ne i ra e na dis tin ção, como po de ria apa re cer o che fe mais
bra vo, mais ge ne ro so e mais hu ma no da mais adi an ta da na ção do
mun do. Nada im por ta que Sal da nha pa re ça ter tido a mor te de um 
La ro che ja que le in; ele que po dia as pi rar a mor rer em um Tra fal gar.
A fé mo nár qui ca, que foi obri ga do a con fes sar como res sal va da
sua cons ciên cia e da sua sin ce ri da de, quan do teve que acom pa nhar 
Cus tó dio de Melo, ven ci do pelo amor da sua clas se – mais ain da
pelo seu amor a ela – e con ven ci do pela ti ra nia, foi uma cir cuns -
tân cia aci den tal da sua mor te. O que o ins pi ra, o alen ta e o ar re ba -
ta é a hon ra, é o nome da Ma ri nha bra si le i ra, de cujo brio e bri lho
ele fa zia com ra zão de pen der em gran de par te a união, a in te gri da -
de na ci o nal, e nos qua is via uma pro te ção con tra as mais ba i xas
for mas de mi li ta ris mo que o fu tu ro ain da nos re ser va. Tudo que a
as pi ra ção mi li tar tem de no bre, ele va do, le gí ti mo, na ci o nal em uma 
fase cri a da pelo Exér ci to, ele o re pre sen ta va; to das as res pon sa bi li -
da des mi li ta res, ele as com pre en dia e sen tia com a lu ci dez do seu
pa tri o tis mo; o que re pe lia era, sim, a ali an ça do sen ti men to e do
de ver das clas ses ar ma das com o es pí ri to ja co bi no de ti ra nia e com 
o es pí ri to po si ti vis ta de se i ta. Em tudo em que a as pi ra ção da Ma -
ri nha é uni for me com a do Exér ci to ele foi o par ti dá rio da união
das duas clas ses, união que teve mais do que ne nhum ou tro a pe i to 
por que sa bia ser es sen ci al, vi tal para a de fe sa e a li ber da de do país.
Des sa união pela qual fez o ma i or de to dos os sa cri fí ci os, a sua
cha ma da ne u tra li da de fi ca rá sen do a mais ele va da e co ra jo sa de to -
das as afir ma ções. 

A su je i ção da sua in di vi du a li da de ao dever mi li tar em
uma épo ca re vo lu ci o ná ria, quan do se pen sa no que aque la in di vi -
du a li da de po de ria, foi uma vi tó ria es plên di da so bre si mes mo. Se o 
ca va lhe i ris mo, na mes ma alta acep ção da pa la vra, na que la de que
Ba yard é o mo de lo, é a qua li da de por ex ce lên cia, é em Sal da nha da 
Gama que o Bra sil pode apon tar nes ta épo ca o seu mais no bre
tipo. Os vis sa ngra do res de Cam po Osó rio fi ze ram mais do que
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pro fa nar o ca dá ver de um gran de ma ri nhe i ro. O cor po mu ti la do de
Sal da nha da Gama quer di zer a fôr ma que bra da da an ti ga Ma ri nha 
de Gu er ra: nada pode ha ver mais di fí cil do que re u nir os frag men tos
dis per sos e fun dir nela ou tro que seja seu igual.
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A in ter ven ção es tran ge i ra du ran te a re vol ta de 1893,
de Jo a quim Na bu co, foi com pos to em Ga ra mond, cor po 13,

e im pres so em pa pel ver gê are ia 85g/m2, nas ofi ci nas da SEEP
(Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções), do Se na do Fe de ral,

em Bra sí lia. Aca bou-se de im pri mir em se tem bro de 2003, de 
acor do com o pro gra ma edi to ri al e pro je to grá fi co

do Con se lho Edi to ri al do Se na do Fe de ral.
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