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(...) caminante, no hay camino, 

Se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino, 
Y al volver la vista atrás 

Se ve la senda que nunca 
Se ha de volver a pisar. 

Caminante, no hay camino, 
Sino estelas em la mar. 

(Antonio Machado, 1936) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

RESUMO 
 

Durante as lutas que se seguiram a nossa emancipação política, a Marinha Imperial foi 
liderada pelo Almirante Cochrane e por um grupo de veteranos da Royal Navy e da 
Companhia das Índias. A importância destes oficiais na consolidação da nossa 
Independência foi inegável. Porém, parte da nossa historiografia os vê apenas como 
mercenários e caçadores de butim. Para entender a origem da fama citada, buscamos 
acompanhar às  transformações ocorridas na Marinha britânica a partir do final do século 
XVIII. Naquele momento, as Forças Navais inglesas passaram por um processo de 
profissionalização dos seus quadros. Uma elite de oficiais cuja origem remontava ao 
período elizabetano foi forçada a se integrar com graduados oriundos de grupos sociais não 
aristocráticos. Após as Guerras Napoleônicas, costumes tradicionais, como o direito ao 
saque, seriam gradualmente extintos. Além disso, valores como patriotismo, lealdade à 
Monarquia e ao serviço público, ocupariam o lugar de relações de comando baseadas em 
laços pessoais e lideranças carismáticas. Ao se sentirem tolhidos pela perda de espaço, 
muitos oficiais da “velha escola” ofereceram seus serviços ao processo de emancipação dos 
novos países sul-americanos. No Brasil, alguns optariam por permanecer. Tal fato resultou 
num difícil processo de integração, cujo estudo permite esclarecer alguns aspectos da 
história naval e brasileira no período entre 1823 a 1853. Em nosso trabalho, acompanhamos 
a carreira daqueles que tiveram presença mais longa e significativa – João Grenfell, João 
Taylor e Bartolomeu Hayden. Procuramos, desta forma, relacionar a origem da pecha de 
mercenários, não só ao apego ao direito às presas de guerra, mas também na utilização 
destes oficiais na repressão aos movimentos insurrecionais ocorridos no Império.   
 
 
 
Palavras-chave: Brasil, Independência, Marinha, Saquaremas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

During the combats that followed our political emancipation, the Imperial Navy was led by 
Admiral Cochrane and by a group of veterans from the Royal Navy and from the East India 
Company. The importance of these officers for the consolidation of Brazilian Independence 
was unquestionable. Nevertheless, part of our historiography sees them only as mercenaries 
and booty hunters. To understand how this came about, we studied the transformations 
which occurred in the British Navy in the end of the XVIII century. At that time, the 
English Naval Forces tried to professionalize their cadres. The officers Elite whose origin 
lay in the Elizabethan period was forced to integrate with officers coming from non 
aristocratic social groups. After the Napoleonic wars, traditional customs such as the right 
to make prizes were gradually extinguished. Furthermore, command relationships based in 
personal ties and charismatic leadership were replaced by values such as patriotism, loyalty 
to the Monarchy and to the public service. Feeling themselves restricted by these changes, 
many officers of the “old school” offered their services to the emancipation processes of the 
new South American countries. In Brazil, some opted to remain. This resulted in a difficult 
process of integration, the study of which clarifies some aspects of Naval and Brazilian 
history for the period of 1823 to 1853.In our work, we follow the careers of those with the 
longest and the most significant presence in Brazil – John Grenfell, John Taylor and 
Bartholomew Hayden. We tried, thus, to connect the origin of the opprobrious mercenary 
label not only with the defence of the right to prize money, but also to the use of these 
officers in the repression of insurrectional movements occurring during the Empire.  
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Introdução 
 

Em 1995, a Marinha brasileira adquiriu sete novos navios. À medida que foram 

incorporados à esquadra, estas quatro fragatas e três balisadores receberam seus nomes de 

importantes personagens da história naval brasileira. A relação dos homenageados incluiu 

alguns ex-Ministros da Marinha, como Dodsworth, Amorim do Vale e Rademaker1. 

Porém, mais uma vez perdeu-se a oportunidade de fazer justiça à figura do Almirante 

Cochrane. Em um procedimento que não teria sofrido alteração na passagem do Império à 

República, não se vai encontrar navios que homenageiem Cochrane e o grupo de oficiais 

britânicos em sua maioria, que sob a sua liderança, comandaram a Marinha brasileira nas lutas 

que se seguiram à Independência.  

Este tratamento foi estendido inclusive àqueles que optaram por permanecer 

definitivamente no Brasil, aqui constituindo família, e participando das diversas operações 

militares ocorridas desde o 1º Reinado até a Guerra contra Rosas. Tal fato teria ocorrido 

apesar da inegável contribuição destes oficiais para a afirmação do Estado Imperial e na 

consolidação da unidade territorial brasileira.  

Resumindo, poderíamos dizer que no Panteão dos heróis navais ainda não estão 

incluídos nem os que foram gravemente feridos em combate, como James Norton, nem 

aqueles que galgaram as patentes mais altas da Marinha Imperial brasileira, como foi o caso 

de João Taylor, João Pascoe Grenfell, Bartolomeo Hayden, Jorge Broom e William Parker2. 

Este “silêncio” das autoridades navais teve uma contrapartida na historiografia 

brasileira, que muitas vezes se referiu a Cochrane e a seus comandados apenas como 

mercenários interessados em presas e butim. Nelson Werneck Sodré, por exemplo, ao 

descrever as dificuldades de consolidação da nossa independência nem se deu ao trabalho de 

citar os oficiais britânicos pelos nomes:  

 

É por isso que cabe à Marinha, então improvisada, levar a repressão às zonas 
insubmissas, sob comando, inclusive, as expedições punitivas, de chefes 
estrangeiros, autênticos mercenários, cuja brutalidade nas ações policiais 
deixou sulco profundo no espírito de nossa gente3 

 

Marcelo Otávio N. de C. Basile, ainda que citasse a ajuda de Cochrane e Grenfell 

como providencial para a consolidação da unidade do Império, não fugiu à regra de enquadrá-

                                                           
1 Revista Marítima Brasileira. V115, jan./mar, 1995, p. 324.  
2 Estamos mantendo a grafia dos nomes, como consta dos registros da marinha. Primeiro Livro Mestre de 
Oficiais do Corpo da Armada. Serviço de Documentação da Marinha (SDM), p. 6/88. 
3Grifo nosso. SODRÉ, N. Werneck. Formação histórica do Brasil. 8ed. São Paulo: Brasiliense, 1973, p. 134.  
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los na denominação genérica de mercenários4. Entre os autores, que abordaram a presença de 

britânicos nas Forças Navais brasileiras, Gilberto Freyre seria quase uma exceção. Em um de 

seus livros, o sociólogo pernambucano descreveria o primeiro Comandante da Armada 

Imperial, de forma sucinta, mas elegante, como "aventureiro no bom e no mau sentido"5. 

Por outro lado, embora a participação de Cochrane e seus oficiais tivesse sido decisiva 

para a vitórias de O’ Higgins e San Martin, no Chile e no Peru, a opinião, sobre ele, do 

historiador argentino Túlio Halperin Donghi não diferiria muito da partilhada pela maioria 

dos nossos historiadores. Tal visão poderia ser exemplificada pela descrição abaixo, sobre a 

atuação do Almirante na Independência daquelas repúblicas andinas. 

 

A reconquista do Chile devia representar um primeiro passo no 
avanço sobre Lima. Era uma pequena etapa ainda mais difícil que a 
anterior. Antes de mais nada, tinha-se de formar uma Marinha de 
guerra, partindo de uma pequena flotilha, constituída como presa de 
guerra; para comandar essa Marinha foi nomeado um grão senhor 
aventureiro, Lorde Cochrane, que dirigiu repetidas incursões 
devastadoras, em busca de butim, no litoral peruano6. 

 
Em nossa opinião, o termo mercenário resumiria a unanimidade negativa em relação a 

Cochrane e seu grupo7. Além disto, a participação dele, além de Grenfell e Taylor, na 

repressão à Confederação do Equador e a movimentos populares, ocorridos nas Províncias do 

Norte, teria gerado uma interpretação que os viu simplesmente como instrumentos do “partido 

da ordem”. No entanto, esta qualificação não teria a contrapartida de dar origem a uma 

historiografia que os colocasse entre os “defensores da unidade nacional”. A situação oposta 

                                                           
4BASILE, Marcello Otávio. “O Império brasileiro: panorama político.” Parte A: A Independência e a Formação 
do Estado Imperial. In: Linhares, Maria Yedda (org.). História geral do Brasil. 9ed. Rio de Janeiro: Campus, 
1990, p.204. 
5Grifo nosso. Citação de FREYRE relativa a Cochrane: “Aventureiro no bom e no mau sentido, correndo riscos, 
servindo e ao mesmo tempo, disputando proventos  materiais. “FREYRE, Gilberto. Ingleses no Brasil. Aspectos 
sobre a vida e a paisagem e a cultura do Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks/ Univercidade Editora, 2000, p. 70.  
6 DONGHI, Halperin Tulio. História da América Latina. 3ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975, p. 69. 
7O termo mercenário é usado como adjetivo. Tecnicamente, Cochrane e seus oficiais foram incorporados 
regularmente à Marinha Brasileira, inicialmente pelo período de cinco anos, que no caso de vários oficiais foi 
transformado em longa carreira, terminando somente com a morte ou reforma. Como exemplo, citamos apenas 
aqueles cujas carreiras alcançaram, pelo menos, os degraus iniciais do Almirantado: Grenfell serviu ao governo 
brasileiro como oficial ou cônsul, por 37 anos. A carreira de Hayden, na Marinha Imperial, totalizou 33 anos, 
Parker, 41 e Taylor, 28 anos. VALE, Brian. Independence or death. British sailors and brazilian independence. 
1822-23. London- New York: Tauris Publishers, 1996, p 29-30 e p. 191-197; e Primeiro Livro Mestre de 
Oficiais do Corpo da Armada, p. 6/88. Mercenário: adj. “que trabalha sem outro interesse que não o pagamento; 
interesseiro, venal.” FERREIRA, Aurélio B. de H. Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1971. 11ed. 24ª tiragem. Ilustrado; Mercenário: o que trabalha por interesse, 
[com] esperança de paga. SILVA, Antônio de Morais. Diccionario da língua portuguesa. Lisboa: Impressão 
Régia. 1831; Mercenário: substantivo e adj. (do latim mercenarius).  O que trabalha somente por salários – 
operário mercenário. Figuradamente: homem interessado e fácil de corromper-se por dinheiro “é um vil 
mercenário”; VIEIRA, Dr. Fr. Domingos. Dos Eremitas Calçados de Santo Agostinho. Grande dicionário 
português da língua portuguesa. Terceiro Volume. Porto: Editores Chardron e Bartholomeu H. de Moraes, 1873. 
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ocorreria com Caxias e Floriano, que apesar de alvos do mesmo tipo de acusação, não 

deixariam de ser arrolados na “galeria dos heróis pátrios”8.  

A gênese e a permanência da pecha de mercenário foi por nós abordada no decorrer 

deste trabalho. Como veremos, ela estaria relacionada, por um lado, às discussões sobre a 

legitimidade dos navios apresados durante as lutas da Independência. O direito às presas era 

uma prática da Marinha Britânica, aceita pelas legislações portuguesa e brasileira da época. E, 

afinal, a sua garantia seria essencial para a incorporação de Cochrane e seus comandados na 

Armada imperial9. Mesmo assim, os seqüestros de cargas e de bens seriam alvos da acerba 

controvérsia. Por outro lado, os aspectos negativos desta questão seriam grandemente 

ampliados pela atuação destes oficiais na repressão a movimentos insurrecionais, ocorridos 

desde o Primeiro Império. Tal fato teria possibilitado o surgimento de uma “lenda negra”, que 

atingindo principalmente Grenfell, ainda hoje é aceita sem maiores questionamentos por 

alguns autores que abordaram o Governo de D. Pedro I e a Regência. 

No entanto, outras análises ofereceriam uma posição contrastante em relação à visão, 

geralmente negativa, de grande parte da historiografia brasileira. Referimo-nos às obras de 

autores como E. P. Tompson e Cristopher Lloyd10. Estes historiadores britânicos 

apresentaram o primeiro comandante da Marinha Imperial brasileira como um político liberal 

que teria participado das lutas dos radicais ingleses, nas primeiras décadas do séc. XIX. Tal 

fato levou-nos a conclusão de que a visão de Cochrane e seus oficiais apenas como caçadores 

de butim e “polícia naval” talvez padecesse de um excesso de simplificação.  

Tendo em mente as questões acima, um dos nossos objetivos neste trabalho seria o de 

buscar um melhor entendimento das atitudes e decisões tomadas pelos britânicos engajados 

nas Forças Navais brasileiras. Com este propósito, nosso debate deveria começar 

necessariamente, pela discussão das transformações ocorridas no cenário político britânico 

nas primeiras décadas dos oitocentos.  

Neste sentido, em nosso Capítulo 1, procuramos entender as motivações para a vinda 

de muitos destes oficiais para a América do Sul, como tendo relação com as tentativas de 

profissionalização da Royal Navy. Iniciadas pelo Governo do segundo Pitt, estas mudanças na 

                                                           
8Gilberto Freire lista rapidamente vários oficiais ingleses que vieram com Cocrhane, e os define pela bravura e 
importância para a manutenção da unidade nacional. Mas é surpreendente o silêncio da marinha ao comparamos, 
por ex., não com o papel que Caxias tem no exército, mas com a importância dada por esta força ao general 
Mallet, que apesar de francês é o patrono da nossa artilharia. FREIRE. Op. cit., p.72; e ALVES, Joaquim V. P. F. 
Mallet. O patrono da artilharia. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1995. 
9VALE, Brian. “A Ação da Marinha na Confederação do Equador”. In: História naval brasileira. Terceiro 
Volume. Tomo I. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha, 2002, p.133-155. 
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administração britânica teriam ganhado impulso no período após as Guerras Napoleônicas. 

Dentro da ótica das reformas então executadas, velhas práticas navais como o corso e os 

apresamentos começariam a ser consideradas anacrônicas e perigosas.  

Desta forma, uma das hipóteses deste estudo seria a de que o período compreendido 

entre a chegada de Cochrane ao Brasil até as décadas finais do século XIX, testemunharia o 

fim do “velho lobo do mar” autônomo e aristocrático. De acordo com nossa pesquisa, fatores 

como a consolidação do Estado-Nação e a implementação da navegação a vapor descartariam 

qualquer possibilidade de permanência do tipo de organizações navais concebidas durante a 

chamada Idade Moderna.  

No Capítulo 2, abordamos a origem da pecha de mercenários tendo como “pano de 

fundo” episódios das lutas ocorridas por ocasião da Independência brasileira. Nesta direção, 

examinamos alguns periódicos portugueses daquela época, buscando encontrar contestações à 

legitimidade da atuação dos oficiais britânicos na Marinha Imperial11. Neste capítulo, além da 

consulta à historiografia do período, pesquisamos sob um novo ângulo, documentos já 

abordados em outros trabalhos. Referimo-nos, principalmente, a duas coletâneas de 

correspondências: a do Comodoro Hardy, comandante da Estação Naval Britânica na América 

do Sul e os relatórios e cartas enviados por Cochrane como 1º Almirante da Armada 

Imperial12. 

Por outro lado, neste capítulo e no seguinte, nosso trabalho teria como foco, além de 

Cochrane, alguns dos principais oficiais que sob suas ordens serviram ao Império. Pela 

relevância da carreira e pela disponibilidade de fontes, optamos por João Grenfell, João 

Taylor e Bartolomeu Hayden. Os três teriam em comum um início de vida no mar como 

Midshipman (Guarda-Marinha) da Royal Navy ou da Companhia Inglesa das Índias 

Orientais13. Nesta última, Grenfell teria se engajado aos onze anos. A partir de 1819, serviria 

com Cochrane no Chile, tendo acompanhado o Almirante em sua vinda ao Brasil14. 

Quanto a Hayden, arrematara em Santiago um navio inglês, capturado por Cochrane, o 

brigue “Col. Allen”. Em 1823, transportaria o Almirante e seus oficiais de Valparaíso ao Rio 

                                                                                                                                                                                     
10 Cf. THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa. I. A árvore da liberdade. 2ed. Rio de Janeiro/ 
São Paulo: Paz e Terra, 1986, p. 83; LLOYD, Christopher. Lord Cochrane. Seamen, radical, liberal. London: 
Longman, Green and Co., 1947. 
11 Diário de Governo e Gazeta de Lisboa. Período 1823-1824. Biblioteca Nacional de Lisboa. 
12 GRAHAM, Gerald & HUMPHREYS, R. A. The Navy and South America. 1807-23. Correspondence of The 
Commanders-in-chief on the South American Station. Navy Records Society. London and Colchester. 1962 e 
Arquivo Cochrane. Serviço de Documentação da Marinha.  
13 Cf. VALE, Brian. Independence or death. Op. cit. pp. 191, 192, 196. 
14 BOITEAUX, Henrique. Os nossos almirantes. V 2. Rio de Janeiro: Imprensa Naval, 1921, p. 193. 
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de Janeiro. Durante o bloqueio de Salvador, tanto o barco quanto seu proprietário seriam 

incorporados à Marinha Imperial brasileira15.  

Taylor, por sua vez, em 1823, renunciaria a seu posto no Esquadrão Naval britânico na 

América do Sul para engajar-se nas Forças Navais que sob o comando de Cochrane serviriam 

ao Governo de D. Pedro16. 

Finalmente, em relação ao Capítulo 3, procuramos debater a difícil integração dos 

oficiais acima citados quando, em 1825, optaram por permanecer no Brasil após o retorno de 

Cochrane à Inglaterra. Com este intuito, comparamos textos de biógrafos voltados para a 

história naval, com a pesquisa por nós realizada. Em relação a esta última, concentramo-nos, 

principalmente, nos relatórios apresentados pelos Ministros da Marinha e dos Negócios 

Estrangeiros do Império à Assembléia Geral, no período 1830 a 1855, além dos Inventários de 

Hayden e Taylor17  

Da mesma forma, foi por nós examinada a Correspondência de Grenfell no período em 

que foi Cônsul Geral do Brasil na Grã-Bretanha. Esperamos que este material, até agora 

inédito, possa contribuir para esclarecer as diferenças ocorridas entre as carreiras dos diversos 

oficiais estrangeiros engajados na Marinha brasileira. 

Neste sentido, nosso intuito principal seria compreender as diversas variáveis, que 

teriam levado Grenfell a ter sido mais bem sucedido do que a maioria de seus companheiros. 

Uma das nossas conclusões seria a de que as causas para tal fato estariam relacionadas com os 

interesses estratégicos da política do 2º Reinado brasileiro. Além disto, questões familiares e 

pessoais teriam levado aquele oficial a uma maior identificação com os padrões exigidos de 

um funcionário do Estado, em meados do século XIX18. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 VALE. Op. cit., p. 192. 
16 BOITEAUX, Op. cit., p. 159. 
17Relatórios dos Ministros da Marinha (1830-1854). Relatórios dos Ministros dos Negócios estrangeiros.(1840-
1853). Brazilian Government Document Digitalization Project. Annual Ministerial Repport (1821-1960). Center 
for Research Libraries .CRL. http,//www.crl.edu.catalog./index.htm e Inventário Bartolomeo Hayden. Fundo: 
Juízo Municipal da 3ª Vara. Caixa: 291.Número:368. Inventário João Taylor. Fundo: Juízo Municipal da 3ª 
Vara. Caixa: 291.Número: 368. Arquivo Nacional. 
18 Relatórios do Consulado Imperial em Liverpool (1846-1858). Relatórios da Legação Imperial no Chile (1853-
1858). Ministério das Relações Exteriores (MRE), Arquivo Histórico do Itamaraty. AHI. 
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Capítulo 1: A cultura política dos oficiais britânicos engajados nas Marinhas da  
                    América do Sul. 
 
 
             1.1 – Aristocratas e Corsários 

 

Os oficiais britânicos, que no período entre 1819 e 1823 alistaram-se nas Marinhas 

sul-americanas, não constituíam um grupo totalmente homogêneo. No entanto, como veremos 

neste trabalho, muitos deles partilhariam uma identidade de valores e visões de mundo. Esta 

relativa similitude cultural também poderia ser encontrada no discurso daqueles que 

participaram das lutas da independência brasileira. Em nossa opinião, a explicação para tal 

fato poderia ser encontrada em uma formação comum, e em origens sociais muito 

semelhantes. 

Nesse sentido, acreditamos que o estudo que pretendemos fazer estaria de acordo com 

o que G. Levi, em sua tipologia das biografias, denomina como “Biografia e Contexto”. 

Referimo-nos principalmente à importância de uma época e de um ambiente social e histórico 

para caracterizar uma atmosfera, que explicaria uma trajetória singular. O contexto, nesse 

caso, permitiria normalizar um comportamento, isto é, entender o que à primeira vista 

pareceria inexplicável e desconcertante19.  

O termo desconcertante poderia ser aplicado a diversos momentos da carreira do 

Almirante Cochrane (1775-1860). De origem aristocrática, herói das Guerras Napoleônicas, 

ele se transformaria rapidamente em crítico do almirantado britânico. Depois de acusar alguns 

superiores de covardia, discutiria a lisura dos tribunais de presas, e principalmente, investiria 

contra as condições desumanas impostas aos marinheiros. Em uma época em que o 

recrutamento forçado ainda era a tônica nas Marinhas européias, ele atacaria a falta de 

alimentação adequada nos navios, de recursos médicos, e a ausência de pensão no caso de 

incapacidade por ferimentos20. Suas críticas à corrupção nos altos escalões da Royal Navy o 

aproximariam dos radicais da política britânica, ao mesmo tempo em que lhe criariam 

inimizades em vários setores da elite21. Eleito para o Parlamento em 1807, ele defenderia 

várias posturas do jacobinismo inglês, como a ampliação do sufrágio universal. Porém uma 

questão mostraria os limites do seu radicalismo: a cada vez que um dos seus colegas pedia a 

retirada das tropas que lutavam na Espanha, Cochrane retirava-se da sala e não participava 

                                                           
19 LEVI, Giovanni. “Usos da Biografia”. Cap.12. In: FERREIRA, Marieta de Morais; FIGUEIREDO, Janaína 
(org) Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2006. 
20 LLOYD, C. Op. cit., p.72-77. 
21 Ibidem. 
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dos trabalhos parlamentares22. Lutar contra a corrupção na Marinha e pela melhoria das 

condições de vida dos marinheiros era uma coisa, lutar pelo término da guerra, que 

representaria o fim das possibilidades de apresamento de barcos e cargas, era outra. 

Em 1814, foi expulso do Parlamento, em conseqüência de um escândalo na Bolsa de 

Valores: um coronel, conhecido de Cochrane, espalhou o boato da morte de Napoleão. A 

notícia era falsa, mas fez com que houvesse uma alta súbita das ações, beneficiando certo 

número de investidores, entre os quais estaria o próprio Almirante. Embora tenha protestado 

inocência e atribuído seu envolvimento no escândalo a uma conspiração política dos seus 

inimigos conservadores, ele perderia todas as suas condecorações e títulos23. Após 1818, o 

Almirante deixaria a Inglaterra e dedicaria toda a sua energia e coragem à criação e/ou 

liderança das forças navais do Chile, Peru, Brasil e Grécia. 

Nossa tentativa de entender as motivações para o engajamento de Cochrane, e outros 

oficiais britânicos, nas lutas que conduziriam à independência do Brasil, levou–nos também 

ao conceito de cultura política de Berstein24. Nossa intenção seria tentar identificar a lógica 

por detrás das escolhas realizadas por estes oficiais, através da reunião de “parâmetros 

solidários”25. Isto é, através da busca das “motivações para os atos dos homens” em referência 

a um “sistema de valores, de normas, de crenças que partilham em função de uma leitura 

comum do passado, das suas aspirações para o futuro, das suas representações da 

sociedade”26. 

Neste sentido, achamos importante tentar compreender algumas características do 

“mundo” no qual esses oficiais foram formados e no qual desenvolveram seus valores e 

crenças. Referimo-nos principalmente ao ambiente do chamado 2º Império Britânico – 

denominação que remeteria à resposta política e administrativa da elite dirigente britânica aos 

desafios representados pela independência dos Estados Unidos, pela Revolução Francesa e 

pelas Guerras Napoleônicas27.  

Quando Max Weber escreveu que “em toda a parte o Estado Moderno está sofrendo a 

burocratização,” teria em mente como “tipo ideal” o Estado Prussiano e não a Inglaterra28. No 

entanto, os sucessivos governos britânicos, a partir do Gabinete liderado pelo segundo 

                                                           
22 Idem, p. 87. 
23VALE. Independence or death. British sailors and brazilian independence. 1822-23, p. 19-20. 
24BERSTEIN., Serge. “A cultura política”. In: ROUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-François. Para uma 
história cultural. Lisboa: Estampa, 1998, p. 349-363. 
25 Ibid. 
26 Ibid.  
27Cf. Bayly para a denominação do período 1780-1830 como 2º Império Britânico. BAYLY. Imperial meridien: 
the British Empire and the world. 1780 – 1830. London/New York: Longman, 1989. 
28WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1963, p. 268. 
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William Pitt (1783-1806), teriam realizado um empenho evidente em direção a uma 

administração centralizada. Esse esforço passaria pela organização de um padrão de auditoria 

e controle, baseado em dados estatísticos, pela criação de um serviço público permanente e 

pela substituição de gratificações por um salário único29. 

Em relação ao aspecto social, não teria havido uma quebra de continuidade entre os 

grupos dominantes no Primeiro Império Britânico e os governos que sucederiam ao segundo 

Pitt, no período 1790-1830. A enriquecida aristocracia agrária (gentry e nobreza titulada) e a 

elite comercial continuariam a formar a base social dos setores dirigentes britânicos.  

Na verdade, teria sido um amplo leque de contestações, abrangendo o mundo colonial, 

aliadas à presença do republicanismo francês, que faria a elite britânica assumir um 

conservadorismo político, centrado na defesa das instituições tradicionais30. Nesse aspecto, o 

choque do regicídio levaria a uma revalorização da monarquia – uma das poucas instituições 

que poderia dar um sentido de unidade ao império. Como corolário, a ameaça de invasão 

francesa amplificaria a difusão de valores ligados ao patriotismo, enquanto, por todo império, 

difundir-se-ia uma moral cristã baseada no revigoramento da Igreja Anglicana em oposição às 

seitas dissidentes31.  

Uma das primeiras conseqüências da encampação desses valores seria uma ampla 

tentativa de pautar o sistema educacional e administrativo por princípios que incluíam 

patriotismo e disciplina. Desse esforço faria parte o embrião de uma reforma universitária32 e 

a criação de instituições para treinar os servidores públicos. Apenas como exemplo, podemos 

citar o Fort William College, na Índia. Este tradicional estabelecimento de ensino teria por 

princípio manter os jovens funcionários da Cia. das Índias longe da “habitual dissipação e 

corrupção do povo daquele país da Ásia”33  

Ao lado disso, ampliar-se-ia a divulgação dos princípios de um cristianismo anglicano, 

centrado, sobretudo, na idéia de disciplina e respeitabilidade. De acordo com estes 

parâmetros, a conduta do funcionário (civil ou militar) deveria ser pautada pela temperança. 

Este último objetivo teria como alvo a condenação do consumo de bebidas alcóolicas e a 

                                                           
29Antes do governo Pitt, Shelburne (1782) já vinha substituindo as antigas sinecuras por funcionários nomeados, 
quando os titulares morriam. BAYLY. Op. cit., p. 117. 
30 O leque de contestações cobriria um espectro variado tanto em termos políticos quanto geográficos. Segundo 
Bayly, teria incluído revoltas agrárias irlandesas, movimentos populares ingleses e insurreições coloniais na 
Índia e no Mundo Muçulmano. Idem., p. 107. 
31 Ibidem. 
32 Bayly cita um diretor de universidade, muito próximo ao Governo Pitt, que descrevia seu serviço como ensinar 
aos jovens a resistir e refutar as metafísicas que atiraram metade da Europa na confusão. BAYLY. Id., p. 114. 
33 Id., p. 115. 



 

 

19

 

promiscuidade sexual. Tais diretivas levariam, nos seus limites, ao que Bayly chamaria de 

“racismo moral”34.  

Este enrijecimento da disciplina teria começado na Marinha e no exército já durante as 

Guerras Napoleônicas, acompanhado também da mitificação de heróis militares (Nelson, 

Wellington) identificados com a monarquia. Aos poucos, estendeu-se à administração 

colonial, principalmente à Cia. Das Índias, onde o governo tentaria regular sua imensa, mas 

mal equipada, frota35. 

Em relação à Royal Navy, estas reformas teriam levado a uma reorganização, 

buscando uma maior integração entre seus quadros, uma disciplina mais rígida e uma maior 

identificação dos oficiais (assim como dos demais membros do serviço público em geral) com 

os valores da monarquia e do patriotismo36.  

Em nossa opinião, de acordo com o espírito das reformas pretendidas, o direito às 

presas tornar-se-ia, cada vez mais, uma herança incômoda dos séculos anteriores. Em 

primeiro lugar, por dificultar a racionalização da administração. Acreditamos ser este o 

sentido da afirmação de Weber, que transcrevemos: “Toda forma de atribuição de usufrutos, 

tributos e serviços devidos ao funcionário para exploração pessoal, significa sempre uma 

derrota do tipo puro de organização burocrática”37. 

Por outro lado, as capturas e seqüestros de navios inimigos criariam um forte vínculo 

pessoal entre comandantes e tripulantes. Esta ligação fora importante em uma época em que 

boa parte dos marinheiros seria vítima de recrutamentos forçados. Porém, seria um empecilho 

no desenvolvimento de qualquer serviço público racionalizado. Desta forma, no decorrer do 

século XIX, a tendência seria não transigir com redes de lealdade paralelas à hierarquia do 

Estado. 

A análise que Bayly fez das tentativas de centralização e racionalização da 

administração implementada pelo 2º Império Britânico, teria pontos de contato com o texto de 

John Keegan38. Este último autor procurou formular uma “teoria geral” sobre a guerra, que, 

em nossa opinião, poderia ser criticada pelo excesso de ambição. Referimo-nos à tentativa de 

querer encontrar um denominador comum, capaz de explicar eventos ocorridos desde o 

                                                           
34Essa condenação à promiscuidade sexual se voltava principalmente para o contato com nativos no mundo 
colonial. Cf . Bayly. Op. cit., p. 119. 
35Vários oficiais que se incorporaram à marinha imperial brasileira tinham servido na esquadra da Cia das Índias, 
como Grenfell e Norton. Bayly. Id., p. 115. VALE. Independence or death, p. 194. SCAVARDA, Levy. O 
almirante John Pascoe Grenfell na marinha e na história do Brasil. Revista Navigator, n.1, Jun. 1970, p. 46-92. 
36As primeiras tentativas de criação de um de uma serviço público permanente foram feitas a partir da Revolução 
Americana, durante o ministério Shelburne, mas devem-se ao governo do segundo Pitt os passos decisivos em 
direção a um serviço público especializado e assalariado. BAYLY. Op. cit., p. 116-117. 
37 WEBER. Op. cit., p. 241. 
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Neolítico até a Época Contemporânea. No entanto, Keegan teria feito interessantes 

observações acerca dos rumos das organizações militares na passagem do século XVIII para o 

XIX.  

Segundo este autor, até a Revolução Francesa, os valores militares seriam restritos a 

comunidades de oficiais, com regras próprias e um forte espírito de grupo. A população, em 

geral, travava contato ocasional com os eventos bélicos de forma marginal, na maioria das 

vezes, através do recrutamento forçado. Entretanto, a Revolução massificaria a participação 

guerreira da sociedade, através de exércitos que lutariam para espalhar os ideais de liberdade e 

fraternidade por toda a Europa. A contrapartida das Monarquias Européias ao “povo em 

armas” francês, seria a ampla difusão de valores, ligando patriotismo e serviço militar 

universal39. Para o autor, estariam aí as origens da militarização da sociedade, que levaria 

mais tarde às duas Guerras Mundiais40.  

Desta forma, para Keegan, o final do séc. XIX teria testemunhado uma massificação 

do militarismo, baseada na divulgação de valores como o patriotismo e a lealdade ao Estado. 

Max Weber, por sua vez, atribuiria o desenvolvimento de uma burocracia à criação de 

grandes estruturas bélicas estatais. Para este último autor, a condição precípua para a 

progressiva racionalização da administração ocorrida nas Monarquias européias teria sido a 

substituição de forças armadas locais ou privadas pelos exércitos reais41. 

No entanto, no século XIX, ainda sobreviveria uma modalidade de organização militar 

de caráter particular, não inteiramente controlada pelos países europeus. Referimo-nos ao 

corso. Neste tipo de guerra naval, um armador contrataria um capitão e uma tripulação e 

oferecia seus serviços nas regiões de conflito. Apesar dos tribunais de presas e de toda uma 

legislação pertinente, nem sempre seria possível para os Governos existentes “enquadrar” as 

instituições ligadas ao corso em um determinado país. O historiador naval John Laughton 

citou inclusive um fato paradoxal, ocorrido durante a Guerra da Independência dos Estados 

Unidos. Segundo este autor britânico, embora a Holanda fosse aliada das colônias americanas 

                                                                                                                                                                                     
38 KEEGAN, JOHN. Uma história da guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p.80. 
39 Idem, p. 80, 303 
40 Segundo o autor, a defesa da militarização da sociedade teria seu início com Clausewitz. Para Keegan, aquele 
teórico militar queria transplantar para a Prússia o fervor do exército popular francês, sem os ideais 
revolucionários. “como se poderia ter uma guerra popular sem um estado popular?”, p.36/37. 
41 Weber analisa as modificações ocorridas no aparato militar do século XVII para o XVIII. De acordo com este 
autor, no primeiro, o soldado ainda era dono de suas armas, uniformes e cavalos. No século seguinte, o estado 
forneceria todo o equipamento militar. Cf. WEBER. Op. cit., p. 258/259. 
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e da França, os armadores e estaleiros holandeses teriam fornecido os navios utilizados pelos 

corsários ingleses42.  

A Inglaterra, assim como os demais governos, sempre fizera uso de corsários 

autônomos, que em tempo de guerra teriam direito de saquear os mercantes das nações 

inimigas. Da mesma forma, o intercâmbio de oficiais e tripulantes entre as Marinhas 

européias e os navios dedicados ao corso era intenso. A razão para este fato teria relação com 

eventuais dificuldades financeiras que reduziriam o tamanho do efetivo naval de um 

determinado país43. Consequentemente, em momentos difíceis, oficiais da Royal Navy 

procurariam os armadores privados em busca de trabalho44.  

Deste modo, teria se formado uma cultura comum entre as Marinhas particulares e 

monárquicas. Muitas das táticas e estratagemas utilizados por Cochrane seriam originários de 

práticas corsárias. Por exemplo, o hasteamento de bandeiras neutras, para facilitar a 

aproximação de navios inimigos, era um antigo truque dos privateers ingleses. Tanto o 

Almirante, quanto Taylor e Grenfell, o teriam aplicado com êxito por diversas vezes45. 

A partir do 2º Império Britânico, a presença de uma força naval privada vinha se 

tornando incômoda diante de um Estado que pretenderia ter o monopólio do emprego legítimo 

da violência46. Após 1815, o esforço dos governos que lideravam o Congresso de Viena em 

regulamentar as relações entre as monarquias européias, criaria, paulatinamente, empecilhos 

ao corso. 

Outra das razões, que explicariam o interesse britânico em proibir uma atividade que 

teria incentivado por tanto tempo, seria aquela citada por Laughton, em texto clássico sobre a 

história naval inglesa, escrito em 1887: 

 

O costume do saque era tão velho quanto a nação inglesa [...mas] no 
passado os navios que transportavam tesouros eram do inimigo, no 
presente, os tesouros e os navios que os transportam são ingleses, e é 

                                                           
42 LAUGHTON. John Knox. Studies in naval history. United States Naval Institute. Annapolis, Maryland. 1970. 
p. 201/202. 
43Ibidem. 
44 A palavra corsário, em inglês, privateer, tem a mesma raiz de private (privado). 
45 A utilização desta tática, em geral, provocava protestos e recursos em tribunais de presas. No entanto, era 
considerada legítima, pela tradição naval, se a bandeira original fosse hasteada no momento da abordagem. Em 
relação a sua utilização por Cochrane, no Chile, Ver Urrutia. Um bom exemplo do seu uso no Brasil foi 
abordado por nós no Cap. 2, quando descrevemos a atuação de Taylor na Fragata Niterói. Laughton fornece uma 
boa descrição da utilização da troca de bandeiras como uma tática corsária. URRUTIA, Carlos Lopez. Mas alla 
de la audacia. Vida de Thomas Cochrane décimo conde de Dundonald. Chile: Editorial Andres Bello, 2001, p. 
184; LAUGHTON. Op. cit., p. 201/202. 
46A restrição ao corso, a partir do séc. XIX, iria ao encontro da afirmação de Weber de que “quando o aparato 
coativo da associação política é suficientemente poderoso, tende a reprimir toda a violência privada, e isso tanto 
mais quanto mais se torna uma estrutura permanente e quanto mais forte é o interesse na solidariedade contra o 
exterior”. WEBER. Economia e sociedade. Cap. 8: “Comunidades Políticas”, p. 160. 
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difícil descrever (maior) consternação que a perda de algum vapor 
trazendo para a City um rico carregamento de diamantes do Cabo ou ouro 
da Austrália47. 
 

Desta forma, o corso começaria a ser banido no Congresso de Paris de 185648. Mesmo 

nações que não assinaram o tratado, encontrariam motivos para criar obstáculos a este tipo de 

atividade49. A razão talvez fosse que a utilização de corsários seria uma faca de dois gumes. 

Muitas vezes, países pequenos ou militarmente fracos, teriam utilizado navios privados para 

sua defesa, diante de inimigos mais poderosos. Um bom exemplo desta direção teria ocorrido 

durante a Guerra entre os Estados Unidos e o México (1846-1848). Naquele conflito, a 

República Norte Americana teria exercido alguma pressão para impedir que o governo 

brasileiro permitisse o armamento de corsários mexicanos em portos do Império50.  

Por outro lado, as décadas iniciais do século XIX testemunhariam o desenvolvimento 

da navegação a vapor. A introdução desta modalidade de propulsão daria às Marinhas de 

guerra mais velocidade e menos dependência das condições atmosféricas. Em contrapartida, a 

necessidade constante de carvão obrigava estas embarcações a estarem sempre próximas às 

suas bases51. Tal fato aliado ao alto preço do novo equipamento contribuiria igualmente para o 

fim da autonomia nos oceanos. Em primeiro lugar, porque começaria a ser encerrada a saga 

dos veleiros que navegavam por todos os mares, necessitando apenas de água e alimentos. Em 

segundo, porque a agregação de valor à construção de embarcações restringiria à atuação de 

armadores independentes, que tinham sido até então os sustentáculos do corso.  

Esta diminuição na área de atuação dos corsários coincidiria com a campanha pela 

profissionalização da Royal Navy. Não seria uma tarefa fácil nem rápida, mudar costumes e 

fidelidades que remontavam ao período elizabetano. 

Uma das razões para a resistência encontrada seria o fato de que muitos oficiais da 

Marinha britânica partilhariam valores com raízes tanto na autonomia dos corsários quanto na 

tradição de individualismo e independência do “inglês nascido livre”52. 

                                                           
47 LAUGHTON. Op. cit., p. 195,196. 
48 Idem, p. 194. 
49 Não assinaram o tratado, Espanha, México e os Estados Unidos. No caso do último, a razão estava ligada à 
existência de inúmeros estaleiros dedicados à construção de barcos corsários naquele país. MARTINS. Hélio. O 
corso nas costas do Brasil (1826-1828). Revista do IHGB: a. 162. Abril/junho 2001, p. 79-94. 
50Relatório do Ministro dos Negócios Estrangeiros à Assembléia Geral em 1846. Annual Ministerial Report 
(1821-1960). Brazilian Government Document Digitalization Project. CRL. p. 11. 
51 KEEGAN. Op. cit., p. 98. 
52Para o conceito de “inglês nascido livre” como embasando toda uma linguagem política inglesa, podemos, por 
exemplo, citar: Thompson: “[...]finalmente, os dominados, muito longe de darem de ombros e descartarem essa 
retórica como hipocrisia, foram admitidos, pelo menos parte deles, como componentes da retórica da multidão 
plebéia, do ‘inglês livre de nascimento’ com sua privacidade inviolável, seu habeas corpus, sua igualdade 
perante a lei.” THOMPSON, E. P. Senhores e caçadores: a origem da lei negra. São Paulo: Paz e Terra, 1997, 
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Nesse sentido, acreditamos que a resposta dada por Cochrane, no Chile, ao vice-rei 

espanhol, que teria se referido a ele como “aventureiro”, seria um bom exemplo da tradição e 

do discurso a que nos referimos. Naquela ocasião, o Almirante teria respondido que: “um 

nobre inglês é um homem livre e tem, portanto, o direito de adotar qualquer país que está 

tratando de restabelecer os direitos”53. 

Em todo caso, no final do século XVIII, o empenho britânico em direção à 

profissionalização da sua Marinha de guerra já teria tomado uma direção decisiva. Referimo-

nos aos esforços, no sentido de integrar dois grupos que coexistiriam na Marinha britânica em 

carreiras paralelas. Nesse sentido, gostaríamos de abordar neste momento o trabalho Norbert 

Elias sobre as origens da profissão naval na Inglaterra54. Segundo este autor, até meados do 

séc. XVI, a Marinha de guerra inglesa pouco se diferenciaria da mercante, sendo dirigida por 

mestres navais que formavam suas próprias corporações. Durante o reinado de Elizabete I, as 

façanhas de corsários, como Drake e Hawkins, teriam atraído para o serviço naval jovens 

aristocratas em busca de fama e fortuna55. No decorrer do séc. XVII, a Marinha de guerra 

inglesa teria dois tipos de oficiais que competiriam e conviveriam lado a lado a bordo: os 

comandantes de origem aristocrática (gentleman commanders) e aqueles que seriam 

provenientes dos estratos intermediários da sociedade, grupos urbanos, artesanais, etc. 

(seamen commanders). 

De acordo com Elias, isto aconteceria porque muitos dos serviços executados a bordo, 

como trabalhos de carpintaria, reparos do velame, etc, seriam indignos de aristocratas e 

continuariam a ser feitos pelos antigos mestres navais. Enquanto isso, as funções de comando 

militar e de trato diplomático, inclusive lidar com chefes políticos estrangeiros durante 

missões de guerra, seriam reservadas à aristocracia no Antigo Regime.  

Durante conflitos militares, haveria certa possibilidade de os oficiais não aristocratas 

(seamen commanders) ascenderem de posto, por bravura, chegando inclusive, em alguns 

                                                                                                                                                                                     
p. 354-55; e  “Os conservadores e radicais tinham a mesma noção do direito do “inglês livre de nascimento”. Cf. 
THOMPSON. A formação da classe operária inglesa. I. A árvore da liberdade, p.84. Ver também, sobre a 
importância das referências “às velhas liberdades inglesas” como embasando todo o pensamento político inglês 
nos séc. XVII e XVIII: GREENE, Jack Empire and identity from the glorious revolution to the american 
revolution. The eighteenth century. The oxford history of the british empire. Oxford: Oxford University Press, 
1998, p. 208 –230; POCOCK, J.G. A. Edmund Burke and the redefinitin of enthusiasm: The context as couter-
revolution. In: The French Revolution and the transformation of political culture. V3. The transformation of 
polical culture 1769 – 1848.  Oxford/ Toronto: Pergamon Press, p. 22; em relação à influência das “liberdades 
inglesas” nas colônias da América. Cf.: BOWEN, H. V. Elites, enterprise and the making of the British Overseas 
Empire. 1688 – 1775. London: Mc Millan Press. 1996, p. 120; e POCOCK, op. cit., p. 40. 
53 URRUTIA. Op. cit., p. 158. 
54ELIAS, N. “Studies in the Genesis of the Naval Profession”. In: British Journal of Sociology. V I, nº 4, 1950. 
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casos, a Almirantes. Desta forma, a competição entre os dois grupos seria acirrada, embora o 

conceito de gentleman fosse mais flexível na Inglaterra do que era na França ou na Espanha. 

Por exemplo, na Grã-Bretanha, seria possível que os membros dos estratos mais altos do 

comércio e das finanças, que partilhassem da educação, dos padrões, e das atitudes sociais da 

aristocracia, também pudessem aí ser incluídos56. 

As diferenças entre os dois grupos incluiriam também as modalidades de treinamento: 

enquanto os “seamen commanders” seriam incorporados à Marinha, ainda quando crianças 

(aos nove ou dez anos), os gentleman commanders, em geral, se engajariam já adultos, após 

um período de voluntariado. 

No entanto, como a vida no mar exigiria um período longo de adaptação e era 

importante que o treinamento começasse cedo, no início do séc. XVIII, seria criado o posto de 

aspirante (midshipman), para preparar jovens aristocratas para a vida naval. Mesmo assim, 

segundo Elias, as diferenças entre os dois grupos teriam continuado, pois os oficiais vindos da 

aristocracia considerariam os trabalhos manuais (essenciais na vida de bordo), indignos. Além 

disso, muitos assumiam uma atitude de superioridade em relação aos “seamen commanders”, 

atitude essa que seria como uma segunda natureza na sua relação com pessoas de categoria 

inferior. 

O texto de Elias discute a formação da Marinha inglesa somente até as primeiras 

décadas do séc. XVIII, mas dá a entender que a solução encontrada para os constantes 

conflitos entre os dois grupos seria uma maior profissionalização dos seus quadros, na 

                                                                                                                                                                                     
55 Segundo Pery Anderson, a Marinha teria um papel relevante na formação da classe dominante inglesa, pois na 
ausência de um Exército permanente, “a prática da violência armada era segregada e deslocada para os mares”. 
Cf. ANDERSON, P. Linhagens do Estado Absolutista. 2ed. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 133-134. 
56Entre as diferenças entre a Espanha, a França e a Inglaterra, Elias vai colocar a impossibilidade de se encontrar, 
nas duas primeiras, um oficial sem origens aristocráticas no posto de almirante. Ele não comenta sobre a situação 
na Marinha portuguesa. Mas, nós temos a indicação de Godinho de que muitos tripulantes, inclusive pilotos, 
galgaram os primeiros degraus da nobreza: “muitos mareantes[...]obtêm privilégios de fidalguia”. Godinho 
parece se referir ao momento da expansão ultramarina. Quanto ao Império luso-brasileiro, e ao reinado de D. 
Pedro I, a informação de Caminha é a de que os oficiais eram originários de dois grupos distintos: os 
provenientes da Cia de Guardas-Marinhas “que, além dos seus estudos especiais, eram de origem nobre, pois 
ninguém podia ser admitido à praça de aspirante sem o foro de fidalgo, ou ser filho de Capitão de Mar e Guerra, 
ou Coronel do Exército”, e aqueles procedentes da classe dos Voluntários da Academia Real da Marinha, “os 
quais só obtinham essa qualificação sendo premiados por dois anos”. Fr. Paixão e Dores, no seu Diário da 
Armada da Independência, cita Victor S. Subrá na condição de voluntário, e Herick Caminha coloca como sendo 
essa também a situação de Joaquim Marques Lisboa, futuro Marquês de Tamandaré. Ainda em relação aos 
oficiais britânicos, há o fato de que foram influenciados por um ambiente político onde a aceitação da atividade 
comercial era vista como positiva por quase toda a sociedade, e onde as dissidências religiosas davam ao debate 
político uma amplitude maior que nos países ibéricos. Talvez, isso ajude a explicar o fato de alguns dentre eles, 
mais tarde, terem partilhado uma linguagem política mais próxima do radicalismo liberal. Cf. ELIAS, Nobert. 
Op. cit; GODINHO, Vitorino Magalhães. Estrutura da antiga sociedade portuguesa. 2ed. Lisboa: Arcádia,1975, 
p 102; CAMINHA. Herick Marques. Organização do pessoal na Marinha Imperial. História naval brasileira . 
Terceiro V. Tomo I. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha, 2002, p.35, 56. DORES, Fr. Manoel 
Moreira da Paixão. Diário da armada da Independência. Salvador: Livraria Progresso Editora. 1957, p. 29. 
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tentativa de unificar os oficiais das duas origens. Portanto, uma das hipóteses que 

levantaríamos é a de que teria sido certa oposição a essa profissionalização, aliada a uma 

perda de autonomia, causada por um maior controle do Almirantado sobre os oficiais, que 

teria trazido Cochrane e muitos dos seus discípulos ao Brasil. 

Queremos crer que uma visão de mundo e valores vindos da aristocracia 

influenciariam muitas das escolhas desses oficiais. Entre eles, estava uma temerária valoração 

dos atos de heroísmo e de lideranças carismáticas, que não se coadunaria com a centralização 

e racionalização necessárias para a administração do novo império britânico. Se nem todos os 

oficiais que se colocaram a serviço do Império Brasileiro seriam como Cochrane, aristocratas, 

muitos insinuavam ou forjavam ligações com a aristocracia, o que em termos de valores 

significaria quase a mesma coisa57. 

Acreditamos que teria sido este o sentido das palavras do Almirante, já ao serviço do 

Brasil, quando foi instado pelo Governo Imperial a dar sua opinião sobre certo capitão Welsh. 

Cochrane declararia então que não dispunha de nenhuma informação sobre a eficiência militar 

do citado oficial. Mas que poderia testemunhar que o mesmo teria “as maneiras de um 

cavalheiro”58. 

Outro indício na mesma direção seria a lista de comandantes da Marinha chilena, 

apresentada por Urrutia. Pelo que pudemos observar, de todos os capitães subordinados a 

Cochrane naquela Força Naval, apenas um poderia ser classificado como seamen commander. 

Tratava-se de um antigo mestre de carpintaria de nome Wilkinson59. 

Evidentemente, a origem aristocrática de vários oficiais britânicos que se 

incorporaram à Marinha brasileira, não seria empecilho para uma adequação aos novos 

tempos. Pitt e os governos que lhe sucederam no período, procurariam trazer membros da 

gentry e da nobreza para ocupar postos na administração colonial. Mais do que uma 

solidariedade de classe, haveria o desejo de enfraquecer o poder local, onde muitos membros 

da aristocracia atuariam através de uma maior identificação desses elementos com os 

objetivos da administração central60. 

O problema maior, no caso dos oficiais, seria a pouca identificação com os novos 

padrões culturais do regime, cujo eixo dominante seria a disciplina, o patriotismo e a rigidez 

                                                           
57Por exemplo, um dos biógrafos de Grenfell diz que “eram contados como seus parentes, para lhe dar 
ascendência fidalga, os Lordes Donorale e Desborough. Cf. SCAVARDA. Op. cit., p. 46-92. . 
58 Ofício de Francisco Villela Barbosa a Lord Cochrane. 24 dez. 1823. SDM.  7/6/243/27-28. 
59 De todos os comandantes citados pelo historiador chileno Urrutia,  encontramos apenas Wilkinson, 
proveniente da Cia. das Índias. Foi carpinteiro a bordo de um navio desta Cia. Tinha grande experiência em 
navegação e era aparentado com o proprietário do barco. Parece ser o único caso de seamen commander citado. 
URRUTIA Op. cit., p. 168. 
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moral61. O Segundo Império Britânico não teria muito espaço nem para lideranças 

carismáticas nem para o tipo de autonomia que os oficiais da velha Marinha aristocrática 

gozariam a bordo, e que teria raízes na mística do “inglês nascido livre” e na pirataria. 

 

 

           1.2. Lealdades e identidades 

 

Para nós, dos fatos até aqui abordados, tanto a tentativa de centralização e 

burocratização das administrações britânicas a partir do governo do segundo Pitt, como a 

tradição anti-absolutista que acabaria por colocar certo limite a esta centralização, estariam 

diretamente relacionadas à emigração de vários oficiais da Royal Navy e da Cia. das Índias 

para a América do Sul.  

Portadores de uma formação compósita, onde conviveriam valores de uma visão 

aristocrática, que os faria aceitar com dificuldade qualquer tipo de reforma naval que incluísse 

a integração com oficiais provenientes dos extratos inferiores da sociedade (seamen 

commanders); eles também seriam herdeiros da tradição de autonomia do “inglês nascido 

livre” e da valorização do “espírito aventuresco”, que os tornava pouco à vontade no ambiente 

de rigidez moral, disciplinador e patriótico do segundo governo Pitt. 

Porém, quando pensamos no engajamento desses oficiais na Marinha brasileira, a 

partir das lutas da independência, não podemos deixar de levantar uma questão sobre a 

ausência de qualquer tipo de identificação deste grupo com os diversos movimentos de 

contestação à ordem vigente, ocorridos tanto no primeiro quanto no segundo império. Apesar 

de podermos conceber o engajamento deles nas lutas pela independência da América do Sul 

como movido por motivações libertárias, a partir daí, teríamos a maioria desses oficiais, 

emprestando sua coragem e fidelidade à defesa da monarquia e/ou dos interesses da Corte do 

Rio de Janeiro.  

Se compararmos a lista de oficiais britânicos engajados na Marinha imperial, 

elaborada por Vale, com os nomes que constam do Primeiro Livro Mestre de Oficiais do 

                                                                                                                                                                                     
60 Bayly. Op.cit., p. 134-35. 
61Além da sua atuação no parlamento ao lado dos jacobinos ingleses, Cochrane era um paradigma de 
insubordinação, inclusive pela sua pouca paciência com tribunais de presas. O texto a seguir – resposta do 
Almirantado à rainha – quando o Almirante, já reabilitado pediu o comando das forças navais na Guerra da 
Criméia, resume bem o ponto de vista oficial da marinha inglesa: “ Lord Dundonald (Cochrane) tem 79 anos de 
idade; com energia e faculdades intocadas e sua costumeira coragem[...].A idade não abalou o espírito 
aventuroso deste valente oficial que nenhuma autoridade pode refrear; e sendo incontrolável, pode levar a 
resultados infortunados.” MARTINS. Op. cit., p. 114. 
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Corpo da Armada62, observaríamos que dos 59 oficiais, alistados na Marinha imperial durante 

as lutas da Independência, apenas oito (13,5%) sofreram o que poderíamos chamar de “baixa 

desonrosa”. Isto é, a grande maioria dos graduados, ou cumpriria uma carreira normal (39 ou 

66%)63 ou teria baixa por ferimentos ou morte em ação (09 ou 15,2%). Apesar de um número 

relativamente alto de punições ou conselhos de guerra, entre os que cumpriram uma carreira 

normal, na maioria dos casos, tratava-se de questões, envolvendo presas de guerra, 

consideradas ilegítimas pelos tribunais brasileiros ou pelas comissões que negociaram os 

acordos de reconhecimento da nossa Independência. No entanto, nem no caso das punições, 

que resultaram em expulsão da Marinha64 nem nos processos, envolvendo oficiais, que 

cumpriram carreira normal, houve algum caso de punição por participação ou adesão às 

muitas revoltas ocorridas durante o primeiro império ou no período regencial65. Essa 

fidelidade à coroa e ao império contrasta, por exemplo, com o radicalismo de Cochrane em 

relação ao Almirantado e ao governo britânico, nas suas lutas ao lado dos Jacobinos 

ingleses66.  

Naturalmente, uma das razões para a não identificação com as clivagens políticas 

brasileiras pode ser localizada na barreira apresentada pelo idioma e pela religião protestante à 

                                                           
62VALE Independence or death. British sailors and brazilian independence. 1822-23, p 191-197. Primeiro Livro 
Mestre de Oficiais do Corpo da Armada. Serviço de Documentação da Marinha (SDM). 
63 Consideramos como carreira normal o cumprimento, pelo menos, do período inicial de engajamento que era de 
cinco anos. Dos que ultrapassaram o período mínimo da carreira normal, três (5%) chegaram à patente de 
Almirante – João Taylor, João Grenfell e William Parker. 
64A maioria das expulsões foi por embriaguez em serviço ou deserção . 
65Não conseguimos informações sobre dois nomes (3,3 %) e um outro renunciou antes de cinco anos (1,6%). 
66Um bom exemplo de uma “profissão de fé” de fidelidade à monarquia e ao imperador, vazada num discurso 
político conservador, é a carta enviada por João Taylor ao Ministro das Relações Estrangeiras do Império, 
quando, no comando da Fragata Nitherohy (sic) realizava sua temerária campanha solitária de perseguir a frota 
portuguesa da Bahia até a foz do Tejo, em Portugal. O motivo da carta é justificar a libertação dos tripulantes 
portugueses de um navio apreendido próximo à Lisboa, e que não puderam ser enviados ao Brasil, por Taylor 
não dispor de mantimentos suficientes nem para sua própria tripulação. Taylor aproveita o relatório para 
apresentar sua defesa  da “causa brasileira”, afirmando ter se incorporado à armada imperial por “amor da 
Glória” e que tinha jurado defender “a causa sagrada do Brasil”, pois que teria proclamado sua independência 
debaixo dos auspícios de um “herói”, o seu “augusto imperador”. Depois, Taylor continua, fazendo uma análise 
sucinta das causas da guerra “fratricida”, que atribui ao fato de a nação portuguesa ter acreditado em 
“demagogos carbonários”. Após  relatar rapidamente os acontecimentos na Bahia e no Maranhão, Taylor termina 
sua carta, atacando as cortes revolucionárias, que “queriam semear nas nossas felizes regiões o veneno do 
sistema carbonário e opressor, tanto para adulterar a religião dos incautos Brasileiros, quanto para 
entusiasmar ingratos europeus”. Como a carta está datada de 12set.1823, talvez reflita muito do cenário político, 
num momento em que as cortes portuguesas haviam sido fechadas (3/6/1823), e que D, Pedro I e o grupo de 
políticos que o cercava passavam a defender concepções mais autoritárias de governo, o que já tinha levado à 
saída de José Bonifácio do ministério (julho 1823), e em breve levaria ao fechamento da assembléia constituinte 
(12 nov.1823). Mas é interessante observar a linguagem política aparentemente “legitimista” do texto, fazendo 
uso das acusações (carbonários, “adulterar a religião”) que os grupos conservadores dirigiam contra os liberais, 
principalmente, após o Congresso de Viena. Grifo nosso. Para o texto integral da carta, cf. BOITEAUX. 
Henrique. Os nossos almirantes. Vol. 2. Rio de Janeiro: Imprensa Naval, 1921, p. 166. 
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maioria dos oficiais, o que teria dificultado a integração com a sociedade circundante67. 

Porém, estes oficiais não seriam levados à contestação da ordem vigente mesmo durante 

processos ou períodos de ostracismo68. Diante desta constatação, talvez a razão para tal 

comportamento estivesse nos limites que a cultura política partilhada por eles poderia ter 

imposto aos tipos de leitura possíveis de serem feitas da sociedade brasileira. Referimo-nos ao 

fato de que, durante o 2º Império Britânico, o radicalismo jacobino e as seitas dissidentes, que 

enfrentavam a centralização imposta pelos governos do 2o Pitt e sucessores, em geral, não 

teriam encarado os povos coloniais como herdeiros das liberdades inglesas.  

O fato de a atuação dos movimentos populares na Inglaterra não ter tido uma 

contrapartida na “periferia” imperial, nos remeteria aos dois conceitos de colônia, 

desenvolvidos após a crise da Independência Americana: a “anglo-indiana”, que iria discutir 

se os indianos seriam natural ou historicamente incapazes de liberdade, precisando ser 

governados despoticamente; e a “anglo-canadense”, onde súditos ingleses teriam direito a 

representação69. Sem dúvida, seria uma solução para o dilema de lidar com colonos herdeiros 

do direito inglês. Com os conceitos acima citados teria sido formado um novo Império, onde 

povos não europeus não seriam considerados necessariamente como beneficiários das 

liberdades britânicas.  

Provavelmente, a presença de uma grande massa de escravos e libertos poderia ter 

justificado o entendimento da realidade circundante dentro da dicotomia citada. Isto é, 

entendendo o Império do Brasil como uma sociedade não européia, estaria justificado um 

governo autoritário e excludente, por governar populações acostumadas ao despotismo ou 

tendentes à “anarquia”. Essa visão poderia ser ilustrada com a carta enviada por Taylor, em 9 

de agosto de 1835, dando conta ao Ministro da Marinha das suas ações como comandante das 

forças navais do império durante a Cabanagem: 

 

É preciso que V. Ex. considere, ou reflita um pouco, sobre a população desta 
Província que é composta pela maior parte de negros libertos cafuzes, 
mulatos, mamelucos e Índios ou Tapuias, que de entre as outras castas é 
melhor porque tão susceptível de seguir o bem como o mal, conforme seus 

                                                           
67Um provável indício dessa dificuldade de integração é a maneira como Bartolomeo Hayden, naturalizado 
brasileiro, aqui casando e tendo vários filhos, depois de cumprir 33 anos de carreira na marinha imperial, e 
atingir a patente de Almirante; é referido no diário do genro, alguns anos após o seu falecimento, como “oficial 
da marinha inglesa ao serviço do Brasil” e não como “oficial da marinha brasileira”. NEVES, Augusto José 
Pereira das. Assentamento. Obs.: cópia do diário manuscrito do Dr. Augusto José Pereira das Neves, cedida pelo 
Prof. Dr. Guilherme Pereira das Neves. 
68 Isto é, durante os processos por apresamento ilegítimo, ou nos anos iniciais da década de 1830, onde a maioria 
não receberia comissionamento em navios de guerra. Em relação a este aspecto, a situação de Grenfell, Hayden e 
Taylor foi por nós discutida no Capítulo 3 deste trabalho. 
69 POCOCK, J.G. A. Linguagens do ideário político. São Paulo: EDUSP, 2003, p. 321.  
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diretores, mas já não sai assim as outras castas que inteiramente 
desmoralizadas e sem o desinteresse dos Índios tem combinado o mesmo 
plano dos Haitianos e nem se deixam levar por chefes que não pensam do 
mesmo modo que eles[...]hoje porém é a guerra daquelas diversas castas 
combinadas contra as vidas e propriedades dos homens brancos sobre o 
pretexto de ser o país sua propriedade70.  

 

Outro indício das questões levantadas acima, poderia ser extraído de dois relatórios 

enviados por Grenfell, durante sua atuação como Cônsul Geral do Brasil na Grã-Bretanha. No 

primeiro, o oficial britânico defenderia, perante as autoridades brasileiras, as possíveis 

vantagens da colonização irlandesa, no Rio Grande do Sul. No momento em que escrevia, a 

condição dos possíveis candidatos a viajarem ao Brasil era caótica, devido à fome e a revoltas 

nacionalistas que assolavam a Irlanda naquele momento. Talvez, por uma real identificação 

com os imigrantes, o então cônsul brasileiro chegaria a abandonar o seu habitual discurso 

conservador ao descrever a situação: “pequenos fazendeiros, principalmente irlandeses, que 

(estão) sofrendo a opressão dos senhores da terra, e da perda dos direitos nacionais, que 

apenas lhes deixam os meios de subsistência para suas famílias”71. 

No entanto, o mesmo Grenfell usaria de um discurso inteiramente diferente ao explicar 

suas dificuldades para capturar um escravo, evadido de uma fazenda no Maranhão. O fato 

ocorrera em Liverpool, onde o fugitivo aportara, depois de viajar como clandestino em navio 

brasileiro: 

 
O dito escravo anda vadiando pelas ruas desta cidade sem que se possa dar 
providência alguma, a fim de o fazer voltar para esta Província. As leis deste 
país, não permitindo a captura de escravos fugidos, nenhum auxílio me seria 
prestado pelas autoridades aqui para este objeto72. 
 

O fato de Cochrane, Grenfell e Taylor emitirem discursos distintos para os cenários 

europeu e brasileiro não deveria surpreender. Afinal, eles foram sobretudo homens do seu 

tempo. Assim como Bolívar, que também acreditaria que a origem dos povos da América do 

Sul imporia limites à participação política: 

 
Não podemos esquecer que o nosso povo não é o europeu, nem o americano 
do Norte, mas um composto formado mais pela África e pela América do 
que propriamente uma emanação da Europa.[...]. A diversidade de origens 
exige um pulso infinitamente firme, um tacto infinitamente delicado para 

                                                           
70BOITEAUX. Op. cit., p. 199. 
71Relatório de Grenfell ao Visconde de Olinda. 3 jan. 1849. Ministério das Relações Exteriores, Arquivo 
Histórico do Itamaraty, Mssões Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool. AHI.252 /4/8. 
72 Relatório de Grenfell ao Visconde de Olinda. 31 dez. 1849. 
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manejar esta sociedade heterogênea, cujo complicado artifício se desagrega, 
se divide, e se dissolve à mais pequena alteração73. 
 

Desta forma, confrontados com o “perigo” representado pela população 

majoritariamente “mestiça”, teria restado aos oficiais britânicos a identificação com a Elite 

branca e a monarquia, vistas como bastiões  da civilização. É possível que este entendimento 

tenha sido a explicação para o paradoxo destes oficiais ingleses. Por um lado, encarados pelas 

autoridades britânicas como “piratas”, que perturbariam tanto a disciplina da Royal Navy, 

quanto seus interesses comerciais na América do Sul74. Por outro, a atuação deles no Brasil 

teria contribuído para a construção da ordem imperial em torno dos interesses reunidos na 

Corte do Rio de Janeiro.  

Talvez pela relativa vitória de certa homogeneidade religiosa em torno da Igreja 

Católica, o que teria restringido a circulação de idéias dissidentes e alternativas75; ou ainda 

pela maneira pragmática e controlada pela coroa, com que o pensamento iluminista foi 

assimilado; e certamente, pela existência - na base da sociedade - de uma massa de escravos, 

cuja presença mantinha a elite dominante permanentemente em guarda; a construção do 

Império Luso-brasileiro teria preservado a rigidez hierárquica do “antigo regime” português. 

Deste modo, existiriam poucas oportunidades reais para a formação de um espaço legítimo 

para a manifestação política dos grupos populares.  

Durante as lutas pela independência brasileira, um grande número de escravos e 

libertos engajar-se-ia no exército com o objetivo de pleitear reivindicações que iam muito 

além da independência política do país76. A impossibilidade da elite que conduziu o processo 

de criação e posterior consolidação do Império do Brasil, de atender aos anseios de igualdade 

da massa “não branca” do país, faria com que o exército fosse, até a Guerra do Paraguai, 

                                                           
73BOLIVAR, Simão. Discursos de Angostura (1819). In: ____. Escritos políticos. Lisboa: Estampa, 1977, p.124. 
74  Este tema será  discutido no item 2 do Capítulo 2. 
75 Evidentemente, religiosidades heterodoxas ou sincréticas sobreviveram nas sociedades ibéricas, mas, em geral, 
sem alcançar uma legitimidade de atuação, e não teriam tido a importância que as seitas dissidentes inglesas 
tiveram na criação de um espaço político alternativo de oposição ao poder das elites governantes. A presença 
hegemônica da Igreja católica na sociedade ibérica e portuguesa teria dificultado também a formação de um 
espaço laico para circulação de novas idéias, o que pode ser exemplificado pelo comentário de Lúcia Bastos 
Neves sobre a importância de uma justificação religiosa mesmo entre os participantes do vintismo e o de Xavier 
Guerra sobre a união entre a segunda escolástica e a lei positiva na Espanha: “La Poderosa segunda escolástica 
española reforzó los lazos que unían la ley positiva a la ley divina” . Cf. NEVES, Lúcia Bastos. Corcundas e 
Constitucionais: A Cultura Política no Mundo Luso-brasileiro (1820-1823). In: SILVA, M. Beatriz Nizza da 
(org) Cultura portuguesa na terra de Santa Cruz: confrontos, mutações, sobrevivência. Lisboa: Estampa, 1995. 
p. 265-280. XAVIER GUERRA, François. De La Política Antigua a la Política Moderna. La Revolución De La 
Soberania. In. ___ ; LEMPÉRIÈRE et al. Los espacios públicos em Iberoamerica. Ambiguedades y problemas. 
Sigos. XVIII-XIX. Centro Fracés de Estudios Mexicanos y Centro Americanos. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1995, p. 127. 
76RIBEIRO, Gladys S. A liberdade em construção. Rio de Janeiro: Relume-Dumará/ FAPERJ, 2002, p. 87. 
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esvaziado em detrimento da Guarda Nacional77. Neste sentido, a presença dos oficiais 

ingleses seria importante, não só por razões estratégicas, nem só pelo fato de serem os 

melhores profissionais navais disponíveis naquele momento. Mas pela crença de que não se 

envolveriam com as clivagens políticas do país e também que, por afinidade social ou 

cultural, manter-se-iam leais à monarquia e ao Império.  

Tal fato teria sua justificativa na concepção de Gellner, quando este afirma que a 

lealdade dos detentores do poder é mais efetiva para com o seu estrato social do que para com 

a nacionalidade78.  

Da mesma forma, Durkheim, estabeleceria a divisão do trabalho como característica 

crucial na definição da sociedade, subestimando a importância dos nacionalismos. Para ele, os 

“propósitos nacionais” seriam secundários, comparados aos “propósitos humanos”79. Mesmo 

sendo um nacionalista, Weber não previu a ascensão dos nacionalismos: focalizou a 

racionalização como aspecto principal das sociedades modernas, moldando as relações 

humanas nas esferas política, social e econômica80. 

De acordo com os autores acima, a origem social destes oficiais ingleses poderia ser 

um indício de que não seriam levados a se envolver em querelas da política local. No entanto, 

a forma como foram construídas as nações latino-americanas pode também ser uma 

justificativa para os limites de sua intervenção.  

Na América Ibérica, nem o iluminismo nem o liberalismo criariam por si uma 

comunidade imaginada, suficientemente forte, a ponto de produzir uma consciência nacional 

para além das camadas médias urbanas 81. Posições políticas embasadas nestas visões teriam 

se limitado à crítica contra a espoliação metropolitana.  

No Brasil, o projeto de independência atenderia aos interesses dos grupos dominantes 

do centro-sul, reunidos em torno da Corte do Rio de Janeiro. A idéia de uma identidade 

brasileira ainda estava por ser construída no momento da chegada dos oficiais britânicos, e 

                                                           
77Em diversos países da América Espanhola, a guerra civil prolongada que se seguiu à independência, permitiu a 
inúmeros integrantes das classes populares, em geral de origem “mestiça”, ascenderem socialmente através da 
carreira militar e se imporem como parceiros da elite “criolla”, que tinha liderado a emancipação política. Cf. 
DONGHI, Halperin. História da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975, p. 81-87. 
78 Os detentores do poder encontram-se presos numa espécie de campo de tensão entre comunidades locais, que 
em escala são subnacionais, e uma ordem horizontal ou casta, que é mais do que nacional. São leais a um estrato 
que está muito mais interessado em distinguir-se dos que lhes estão abaixo do que em transmitir-lhes a sua 
própria cultura e que expande muitas vezes os seus próprios limites para além das fronteiras da sociedade local, 
apresentando-se como transpolítico e em competição com o Estado. Cf.: GELLNER, 1993, p. 32. 
79 DURKHEIM, Emile. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p.78.  
80 WEBER, Max. Economia e sociedade. V.2. Brasília: UNB, 1999, p. 237. 
81ANDERSON, Benedict. Nação e consciência nacional. São Paulo: Ática, 1989. 
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teria inicialmente como referência um “inimigo” português que seria redefinido pela própria 

conjuntura política daqueles anos82.  

A construção de uma identidade brasileira em torno de uma oposição aos 

“portugueses” não estava ao alcance dos oficiais ingleses engajados na Marinha Imperial. 

Realmente, teria existido certo matiz antilusitano na autobiografia de Cochrane83. Porém, 

Grenfell, Taylor e seus companheiros deveriam saber que a delicada condição de estrangeiros 

os forçaria a passar ao largo de qualquer tipo de posicionamento nos conflitos desta natureza, 

que marcariam o final do Governo de D. Pedro I e a Regência. 

Encarados pelos súditos britânicos residentes na América do Sul como trânsfugas 

indisciplinados, a presença de uma grande massa de escravos e mestiços os teria afastados dos 

grupos populares. Por outro lado, a desconfiança e o preconceito manifestado por boa parte da 

Elite do império empurrariam os oficiais estrangeiros da Armada, por muito tempo, para um 

limbo político e social84.  

Após a partida de Cochrane, restariam poucas opções àqueles que por alguma razão 

desejariam permanecer no Brasil ou não poderiam retornar à Europa. Na busca de uma 

atuação legítima e honrosa, as possibilidades de escolha se estreitariam. Ou ficariam isolados 

ou construiriam sua identidade em torno da lealdade ao Imperador e dos interesses 

representados pela Corte do Rio de Janeiro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82RIBEIRO, Gladys.  O Tratado de 1825 e a construção de uma determinada identidade nacional: os seqüestros 
de bens e a Comissão Mista Brasil-Portugal. In: CARVALHO, José Murilo. Nação e cidadania no Império. 
Novos Horizontes. Rio de Janeiro: Record. No Prelo. 
83 Ver Capítulo 2 desta dissertação. 
84 Esta questão será debatida no Capítulo 3 desta dissertação.  
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Capítulo 2 – De mercenários ao Partido da Ordem. 
 

                          __ Oh, é o costume do norte de onde vêm homens bravos. Os marinheiros estão 
sobre a minha proteção, coloco sobre eles o meu manto! (comentário da imperatriz Leopoldina 
sobre os tripulantes ingleses incorporados à Marinha imperial. Graham. Maria. Journal of a 
voyage to Brazil and residence there during the years 1821, 1822, 1823, Londres, 1824, p. 219). 
 

 

            2.1- A pecha de mercenários  
 

A epígrafe reproduz a resposta bem humorada da imperatriz Leopoldina aos 

comentários de que os tripulantes britânicos da Marinha imperial teriam se embriagado, em 

massa, na primeira vez que tiveram permissão de ir à terra, no Rio de Janeiro, em março de 

1823. Naquele momento, qualquer tipo de crítica que fosse dirigida aos marinheiros e oficiais 

britânicos seria minimizada. A razão era a necessidade de a elite comercial e política do 

centro-sul (sudeste) brasileiro, unida em torno de D. Pedro I, fazer frente a dois desafios: o 

primeiro, era a presença de tropas fiéis às Cortes de Lisboa, em Salvador; o segundo, eram as 

reservas apresentadas pelas Juntas Governativas de Províncias do Norte, em aceitar a 

autoridade do Rio de Janeiro. A urgência da situação e a importância estratégica do bloqueio 

marítimo dos portos, em um país com poucas vias de comunicação terrestres, fazia a 

formação de uma Marinha de guerra, essencial para o sucesso de qualquer tipo de operação 

militar. A embriaguez ao desembarcar era um costume antigo entre os marinheiros85, e 

tolerada, contanto que se mantivesse restrita à área do porto. Da mesma forma, até o final da 

guerra pela Independência, ninguém ousaria criticar os oficiais ingleses engajados na Marinha 

imperial, chamando-os de mercenários ou contestando o direito dos tripulantes dos navios às 

presas de guerra. A razão era a decisiva atuação de Cochrane no bloqueio da Baía de Todos os 

Santos, e a participação dele e de Grenfell, nos episódios que levaram as Províncias do Norte 

a aceitar a autoridade do governo do Rio de Janeiro. Além disso, a perseguição solitária, 

movida por Taylor, no comando da fragata “Niterói”, à frota portuguesa, até quase a foz do 

Rio Tejo, tinha dado àquele oficial um contorno de herói86. Na verdade, o direito às presas de 

guerra fazia parte das tradições navais européias e fora regulamentado por decreto pelo 

                                                           
85No período em que comandava a marinha chilena, quando se defendia da acusação britânica de que os 
suprimentos dados a seus marinheiros seriam insuficientes, Cochrane respondeu que os suprimentos de 
alimentos eram suficientes, mas as queixas teriam se originado da suspensão do fornecimento de bebida 
alcóolica aos tripulantes. Cf. Graham, Gerald & Humphreys, R. A. The navy and South America. 1807-23. 
Correspondence of the Commanders-in-chief on the South American Station. Navy Records Society. London and 
Colchester, 1962. Documento 193a, p. 335. 
86 Cf. VALE. A Criação da Marinha Imperial. In: História Naval Brasileira, p. 91-123. 
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Imperador87. E, mais ainda, o termo mercenário não poderia ser aplicado tecnicamente a 

oficiais e marinheiros que tinham sido engajados na Marinha imperial de forma individual e 

regular88.  

Sendo assim, em que momento a pecha de mercenários, partilhada por boa parte da 

nossa historiografia89, começou a ser aplicada aos oficiais britânicos? Se o termo já estivesse 

sendo utilizado como adjetivo, durante as lutas da independência, o local mais provável de 

encontrá-lo seria na imprensa oficial portuguesa do período, que, fazendo coro às posições das 

Cortes de Lisboa, não perdia nenhuma oportunidade de atacar D. Pedro, referindo-se ao 

governo do Rio de Janeiro como “desenfreado”90. Mas ao contrário, em nenhum momento, no 

período que vai de janeiro de 1823 a janeiro de 1824, mercenário foi utilizado com referência 

a Cochrane e aos outros oficiais britânicos da Marinha brasileira, pelo Diário de Governo ou 

pela Gazeta de Lisboa91.  

 Mesmo entendendo que a contratação de oficiais estrangeiros não era estranha 

ao “Antigo Regime” português92, é preciso ressaltar a sobriedade dos jornais citados em 

relatar os feitos de Cochrane e seus comandados. – a deserção de Taylor, da Royal Navy, para 

engajar-se na Marinha imperial, foi relatada sem comentários. O periódico português apenas 

sublinhou que o 2º comandante (imediato) da fragata inglesa “Indones” tinha desertado no 

Rio de Janeiro e recebido “daquele governo a patente de Capitão de Mar e Guerra”93. Quanto 

ao ataque do mesmo Taylor, no comando da fragata “Nictheroy” a navios portugueses, quase 

em frente a foz do Tejo, aparece na seção de “notícias marítimas”, como o “roubo do Hyate 

Nossa Senhora da Graça “, por uma “fragata com bandeira do Rio de Janeiro”. Além desta 

                                                           
87 Os apresamentos e tribunais de presas seguiam, em geral, as regras estabelecidas pelo governo português nos 
alvarás de 7 de dezembro de 1796 e 1797, e foram regulamentados por D. Pedro pelo Decreto de 30 dez 1822. 
88Os oficiais eram engajados por  cinco anos, período que poderia ser estendido, o que de fato ocorreu em 
relação a 66% dos engajados nas lutas da Independência. Regina Mesquita, analisando as revoltas de irlandeses e 
alemães no Primeiro Reinado, igualmente relativizou o termo mercenário, atribuído a oficiais e soldados que 
aqui chegaram e prestaram serviços ao Império. Segundo a autora, estes estrangeiros teriam sido atraídos para o 
Brasil com promessas de terras e de vida melhor. Primeiro Livro Mestre de Oficiais do Corpo da Armada. 
(SDM). Arquivo da Marinha; VALE. Independence or death. British Sailors and Brazilian Independence. 1822-
23, p 191-197; MESQUITA, Regina B. A Revolta dos Batalhões Estrangeiros. 2003. Dissertação (Mestrado em 
História). Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2003. 
89 Ver Introdução. 
90 Diário de Governo. n.º10, 11 jan.1823, p. 69. Biblioteca Nacional (Lisboa). J. 2510M. 
91Apesar dos diferentes nomes, trata-se do mesmo periódico “oficioso” do governo português.  
92 Cf. o comentário de Alexandre sobre a atuação de Beresford, em Portugal: “mas em si, a entrega do comando 
militar a um oficial estrangeiro não era um fato inédito, antes correspondia a um recurso habitual do estado 
absolutista português em épocas de ameaça externa”. ALEXANDRE, Valentim. Os sentidos do Império, p. 374. 
93 Diário do Governo, 10 maio 1823, n.º 111, p. 906. J. 2510M. Biblioteca Nacional (Lisboa).  
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informação, o jornal traz apenas a descrição dos bens apresados, dos quais faziam parte “seis 

cavalos, uma carruagem e a prata do Bispo”94. 

Esta sobriedade, que se traduziria por relatos objetivos e sem adjetivação, transformar-

se-ia em moderação e conciliação após o fechamento das Cortes (3/6/1823). A partir daquele 

episódio, os jornais passariam a refletir as tentativas do governo de D. João VI de encontrar 

algum compromisso com D. Pedro, que tivesse por base o status quo anterior do Reino Unido. 

A responsabilidade da guerra passou a ser atribuída à atuação das Cortes, afirmando ser:  

 

Uma das mais sensíveis calamidades, que a este Reino trouxe a facção, de 
que a Divina Providência nos livrou, foi a desinteligência, que promoveu 
entre Portugal, e a maior parte do Brasil, desinteligência, cujas desgraças se 
fizeram ultimamente sentir tão pesadas na Cidade da Bahia95.  

 
Dentro dessa nova linha, a Gazeta de Lisboa de 6 de setembro de 1823 publicou na 

primeira página um artigo, proveniente de Londres, onde o Almirante Cochrane era tratado 

pelo autor como “nosso empreendedor compatriota” 96. Tal fato não impediria que na edição 

seguinte, o mesmo jornal reclamasse dos ataques realizados por Cochrane aos navios 

portugueses que se retiravam da Baía de Todos os Santos. Porém, apesar de condenar a 

atitude do Almirante, o jornal atribuiria a culpa, mais uma vez, aos constitucionalistas, 

dizendo que o ataque só poderia ter: 

 
[...]desculpa no estado de irritação em que se acham os ânimos, comovidos 
por tudo quanto os revolucionários costumam pôr por obra para excitar as 
paixões, o que deve igualmente tornar desculpável quaisquer excessos que 
ali tivessem cometido os nossos soldados.97. 

 
O ataque realizado pela Armada Imperial aos navios portugueses, que se retiravam 

da Bahia, fazia parte da estratégia que visava evitar que fossem reforçar as Juntas do Pará e 

                                                           
94Este apresamento vai ser julgado ilegítimo e Taylor é condenado à perda das presas (a sentença é de 4 de março 
de 1824). Foi alegado contra Taylor o não cumprimento de três itens da legislação de apresamento: o fato do 
comandante não ter trazido ao Brasil os capitães ou mestres dos navios apresados, e de ter se apossado de parte 
da carga sem esperar sentença do tribunal e, principalmente, o fato de apresado os navios, utilizando bandeira 
inglesa. Taylor vai justificar-se, respondendo que não trouxe os comandantes apresados ao Brasil por ter não ter 
mantimentos suficientes a bordo. Quanto a dispor de parte da carga sem esperar sentença dos tribunais, Taylor 
alegou que se tratava só de mantimentos, e como prova afirmou ter entregue a prataria do Bispo (no caso o Bispo 
de Elvas) ao Capelão Mór da esquadra. Quanto à bandeira, Taylor alegou tê-la utilizado para facilitar a 
aproximação (o que seria permitido pela legislação de guerra) e hasteado a bandeira imperial brasileira no 
momento do ataque. Como podemos observar, pelo menos, esta última informação era procedente, pois o próprio 
jornal português confirma a informação de que o apresamento fora feito por uma fragata com bandeira do Rio de 
Janeiro. Gazeta de Lisboa, 17 de Setembro de 1823. N.º 220. P. 1500. J. 2510M. Biblioteca Nacional (Lisboa); 
este processo será discutido no 3º item deste trabalho: cf. BOITEAUX, Henrique. Os nossos almirantes. Rio de 
Janeiro: Imprensa Naval, p. 189-192. 
95 Gazeta de Lisboa, 8 de setembro de 1823. N.º 212. P.1461. J. 2510M. Biblioteca Nacional (Lisboa). 
96 Gazeta de Lisboa, 6 de setembro de 1823. N.º 211. P.1457. J. 2510M. Biblioteca Nacional (Lisboa). 
97 Gazeta de Lisboa, 8 de setembro de 1823. N.º 212. P.1461. J. 2510M. Biblioteca Nacional (Lisboa). 
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Maranhão, que hesitavam em aderir ao governo do Rio de Janeiro. Com esse fim, o 

Almirante apresou cerca de 16 navios, que transportavam 2.000 soldados98. A heróica 

perseguição realizada por Taylor à mesma frota, até o litoral português, teria o objetivo 

mais simbólico de levar o panteão imperial até a Europa. Mesmo assim, resultou, após uma 

viagem de quatro meses, em 18 navios capturados99.  

 Diante do grande número de embarcações portuguesas, que acabaram em 

poder da esquadra de Cochrane, não deixa de parecer “pitoresco” o gesto oferecido por D. 

João VI, como prova de que, após o fechamento das Cortes, a paz era possível. Referimo-

nos à decisão do monarca de liberar um pequeno navio proveniente de Pernambuco – a 

sumaca “Constança”100, que teria sido apresada pela charrua lusitana “S. João 

Magnânimo”. A Gazeta de Lisboa, do dia 6 de setembro, publicou ofício do Conde de 

Subserra, a respeito da liberação do navio, onde este afirmava que, “em Portugal não se 

violenta a navegação do Brasil, antes se lhe dá todo o socorro de que necessitar”. O mesmo 

periódico atribuía o apresamento da sumaca como “conseqüência das ordens com que o 

Sistema passado tinha promovido a desinteligência com o Brasil”. No dia 8 de setembro de 

1823, a Gazeta de Lisboa apresentou uma longa invocação à paz101, na qual se pedia a 

cessação das hostilidades, apelando a Cochrane para que os navios portugueses não fossem 

atacados. A liberação da sumaca é então, citada novamente como “uma prova dos 

                                                           
98 VALE, Brian. A Ação da Marinha nas Guerras da Independência. In: História Naval Brasileira . Terceiro 
Volume. Tomo I. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha, 2002, p. 103. 
99 Acreditamos que a incursão de Taylor ao litoral português foi simbólica, por não haver nenhuma razão 
estratégica objetiva que compensasse o risco. Quanto a quantidade de navios apreendidos, cf.  ibid. p. 106 
100 Sumaca: (I. Smack; F: semaque) Pequeno navio de cabotagem; semelhante ao patacho, com a diferença,  de 
ser inteiriço o seu mastro do traquete com o masteréu do velacho, pelo que não tem cesto de gávea (foi muito 
usado no litoral norte do Brasil) Caminha, Herick Marques. Dicionário marítimo brasileiro. Rio de Janeiro. 
Clube Naval, 1996.  
101Gladys Ribeiro, em artigo recente, ressalta as ambigüidades do período das lutas pela Independência 
brasileira. Segundo a autora na época da Independência “ não havia certeza do significado real do gesto de 
rompimento efetuado por D. Pedro: não se sabia nem se este daria certo, nem se teria o respaldo necessário 
dentro do próprio Brasil”. Desta forma, apenas com o decorrer do processo, e, com as lutas ocorridas, a 
separação seria realmente efetivada.  A guerra travada naquele período teria sua importância ressaltada ou 
minimizada dependendo da visão de cada setor da historiografia. Em relação aos apresamentos ocorridos durante 
aquele conflito, Gladys, citando um trabalho de Carolina Naciff, afirma que o Governo português, ainda em 
1829, negaria que tivesse autorizado seqüestro de navios brasileiros. A razão alegada era a de que aquele país 
nunca havia se considerado em guerra com o Brasil. Pelo que podemos observar neste trecho de nossa pesquisa, 
logo depois do episódio de “Vila Francada”, o Governo de D. João VI ainda via possibilidades de reconciliação 
com D. Pedro e atribuía o apresamento da sumaca às Cortes. RIBEIRO. Gladys.  O Tratado de 1825 e a 
construção de uma determinada identidade nacional: os seqüestros de bens e a Comissão mista Brasil-Portugal. 
In: CARVALHO, José Murilo. Nação e cidadania no Império. Novos Horizontes. Rio de Janeiro: Record. No 
Prelo.  
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sentimentos de franqueza, e paternal cuidado de S. Majestade para com os povos do 

Brasil” 102. 

Além dos episódios já abordados, os oficiais ingleses foram ainda citados, com 

relatos factuais, sem maiores comentários, na intervenção de Cochrane no Maranhão103. 

Quanto à atuação de Grenfell, no Pará104, a Gazeta de Lisboa reproduziu um artigo de 

jornal londrino, que procurava dar uma visão da mudança de governo em Belém, através 

de extratos de uma carta de um morador local, datada de 21 de agosto de 1823. O autor da 

texto, provavelmente inglês, revelava admiração pelo oficial britânico da armada imperial 

brasileira, ao descrevê-lo como “um mancebo” que tinha se portado com energia. A Gazeta 

de Lisboa transcreveu a carta na íntegra, apesar de esta conter demonstrações de regozijo 

pela incorporação do Pará ao Brasil, e incluir críticas como a de que o “o povo parecia ter 

muita satisfação em sacudir o jugo português”, pois “ficaram todos tão exauridos por 

Portugal” que não lhes teria deixado “um tostão no tesouro”. O único comentário que o 

jornal se permitiu foi dizer que as notícias seriam “novas provas do espírito que tem 

iludido os infelizes Brasileiros”105. Na verdade, a preocupação principal do artigo estava 

centrada no fato de que, após a conquista do Pará, todo o território brasileiro estava sob o 

governo de D. Pedro I, e era preciso apresentar este fato sob o melhor ângulo possível, daí 

o texto final: 

 
Com a declaração do Pará pelo Governo do Brasil acabou de fazer este um 
corpo unido em obedecer ali a um só chefe; e por tanto é de esperar que 
desta mesma união resulte, em as paixões acalmando, o reconhecimento da 
vereda verdadeira e única da prosperidade do Brasil, que essencialmente 
depende mais do fraterno enlace com Portugal do que de todas as mais bem 
combinadas medidas que uma cega ambição possa sugerir; o tempo lhe 
confirmará esta asserção 106. 
 

Enfim, como vimos, a legitimidade do engajamento e da atuação dos oficiais 

britânicos na armada imperial brasileira não foi contestada pelos jornais que refletiam a 

opinião do governo português, tanto no período das Cortes de Lisboa, quanto após a 

“restauração” do “absolutismo” moderado de D. João VI.  

                                                           
102Gazeta de Lisboa, 6 set. 1823, n.º 211, p.1458; Gazeta de Lisboa, 8 set 1823, n. 212, p. 1461 J. 2510M. 
Biblioteca Nacional (Lisboa). 
103 Idem Gazeta de 18 out.1823, n.º 247, p.1614.  
104Apesar de dispor de apenas um navio, Grenfell conseguiu convencer as tropas portuguesas em Belém que 
seria inútil resistir pois o restante da frota sob o comando de Lorde Cochrane já estaria próximo à foz do 
Amazonas. Grenfell permaneceria na região até Março de 1824, e sua controversa atuação nos acontecimentos 
locais será discutida no item 3 deste capítulo. SCAVARDA, Levy. O Almirante John Pascoe Grenfell na 
Marinha e na História do Brasil. Navigator. Rio de Janeiro, n.º 1, p. 46-92. Junho 1970 
105Grifado no original. Gazeta de Lisboa, 1º nov. 1823. N.º 259. P.1667. J. 2510M. Biblioteca Nacional (Lisboa). 
106 Idem, p.1668.  
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Além disso, em 9 de novembro de 1823, com o retorno da nau capitânia de Cochrane, 

a “Pedro I”, ao Rio de Janeiro, o Almirante recebeu das mãos do Imperador o título de 

Marquês do Maranhão. Várias condecorações da Ordem do Cruzeiro do Sul foram 

distribuídas também entre os seus principais oficiais107. Como as lutas da Independência 

haviam transformado os oficiais britânicos em heróis do novo Império brasileiro, 

provavelmente, teremos que buscar a origem da pecha de mercenários em episódios ocorridos 

após 1824. Apesar disso, uma boa parte da argumentação utilizada contra eles, já estava 

presente na correspondência trocada pelo Comodoro Hardy, comandante da estação britânica 

na América do Sul108, com seus superiores do Almirantado. Assim sendo, vamos examinar 

com mais vagar, o relacionamento entre as autoridades britânicas na América do Sul, e os 

seus compatriotas que vieram comandar as Marinhas chilenas e peruanas durante a 

independência daqueles países.  

 

 

2.2 – Um mal necessário 

 

                         É, entretanto, um fato indubitável, que se a esquadra chilena não fosse 
comandada e dirigida, como efetivamente é, por ingleses, Lima poderia resistir para sempre 
contra as forças chilenas...entretanto, atos de hostilidade.. são cometidos diariamente por 
súditos de sua majestade servindo na esquadra chilena, contra  outros súditos de sua majestade 
que comerciam nesta costa109. 
 

 

O trecho acima, da correspondência do Comodoro Sir Thomas Hardy, resumiria bem o 

dilema britânico. Por um lado, a vitória dos movimentos revolucionários, liderados por 

O’Higgins e San Martin seria importante para o comércio inglês diante das restrições 

impostas pelos espanhóis110. Para alcançá-la, seria essencial solapar a lealdade à Metrópole 

espanhola arraigada na aristocracia legitimista do litoral peruano. Para isso, a estratégia de 

San Martin precisaria contar tanto com um eficiente bloqueio marítimo, quanto com o medo 

que uma revolta indígena provocaria na elite peruana111.  

                                                           
107VALE A Criação da Marinha Imperial, p.123 
108GRAHAM, Gerald; HUMPHREYS, R.A. The Navy and South America. 1807-23. Correspondence of the 
commanders-in-chief on the South American Station. Navy Records Society. London and Colchester, 1962. 
109Hardy to Croker, 26 june 1821. GRAHAM; HUMPHREYS. Op. cit. Documento 194, p. 339-340. 
110Hardy calculava a taxa de lucro de um comércio direto com Lima em 400%. Hardy to Croker, 14 setp. 1821. 
Idem. Documento 198, p. 348. 
111 DONGHI. Halperin. Op. cit., p. 69-70. 
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Por outro lado, esse bloqueio só estava se revelando eficiente pelo fato de a liderança 

da pequena Marinha chilena ter sido entregue ao Almirante Cochrane, herói das Guerras 

Napoleônicas, e a um pequeno grupo de veteranos britânicos da Royal Navy e da Cia. das 

Índias. O cerne do dilema do Comodoro Hardy era que apesar de súditos da coroa, Cochrane e 

seus oficiais agiam de forma totalmente autônoma, sem levar em conta os interesses políticos, 

e, principalmente, comerciais do governo inglês. 

A correspondência do Comodoro, que esteve no comando da “estação” britânica na 

América do Sul de 1819 até 1823, não é inédita. Muitos autores já fizeram referências a este 

material em seus trabalhos. O que surpreende é que, mesmo historiadores contemporâneos 

que trabalharam com os relatórios de Hardy, não mencionaram os prejuízos que Cochrane e 

seus comandados causaram ao comércio inglês no Pacífico. Brian Vale, depois de relatar a 

bravura do Almirante e sua importância no processo de Independência da América Espanhola, 

referiu-se apenas às discussões entre Cochrane e o governo chileno sobre pagamento de 

presas112.  

Outro exemplo seria Carlos Urrutia, historiador chileno, autor de uma biografia 

recente e bem documentada do Almirante. Embora os relatórios de Hardy – com dezenas de 

queixas e reclamações britânicas – constassem em sua bibliografia, eles raramente foram 

citados. Talvez, pela excessiva preocupação em defender Cochrane, ao ler o seu livro, temos a 

impressão de que todas as situações, envolvendo a Marinha chilena com os mercantes dos 

países neutros, foram pautadas pelo respeito irrestrito às regras de proteção ao comércio 

marítimo. Urrutia limitou-se a relatar casos, como o do encontro de navios comandados pelo 

Almirante com a fragata inglesa “Andromanche”, que comboiava seis mercantes. Nesse 

incidente, os barcos foram apenas inspecionados, mas liberados a seguir. Segundo o autor 

“Cochrane respetó este derecho que la neutralidade daba”. Em resumo, para o pesquisador 

chileno, tanto o Almirante quanto os espanhóis respeitavam o comércio neutro: 

 

 Ambos bandos debieran controlar a estos mercantes com sumo cuidado, de manera 
de no ofender a las autoridades neutrales[…]Cochrane, por estrictas instrucciones 
de O’Higgins, tuvo que limitar su control sobre los neutrales muchas veces em 
desmedro de  su propria escuadra113.  
 

No entanto, como podemos depreender das reclamações e demandas explicitadas pelo 

Comodoro, as desavenças entre Cochrane e as autoridades britânicas ocorreram durante toda a 

permanência daquele no comando da esquadra chilena. O foco das questões e queixas de 

                                                           
112VALE. Independence or death. British sailors and brazilian independence. 1822-23, p. 20. 
113URRUTIA. Mas alla de la audacia. Vida de Cochrane. Chile: Editorial Andres Bello, 2001, p.153,159. 
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Hardy era exatamente o prejuízo causado pelos constantes apresamentos de navios mercantes. 

Em toda a sua correspondência com o Almirantado, o comandante da estação naval inglesa 

sempre deixou claro que a defesa dos interesses comerciais dos súditos de Sua Majestade era 

a principal razão da sua presença na América do Sul. Nesse sentido, a relação do Comodoro 

com San Martin era quase tão difícil quanto com Cochrane, já que o líder argentino nem 

sempre parecia compartilhar dos anseios dos comerciantes ingleses por livre comércio, e 

insistia em tarifas alfandegárias positivas114. 

Porém, pior que as disputas por taxas, era o eficiente bloqueio mantido pelos navios de 

Cochrane, que em um ano apreendeu cerca de 5.000 toneladas de carga britânica, “causando 

um alarme nos interesses marítimos no Pacífico, totalmente inesperado”115. A razão desta 

surpresa era o fato de as autoridades inglesas esperarem que seus súditos a serviço da Marinha 

chilena mantivessem respeito pelos interesses da coroa britânica na região. É nesse sentido 

que são dirigidas as primeiras reclamações ao Almirante, obtendo dele a resposta, talvez 

irônica, de que ele não prejudicaria o comércio e os direitos britânicos, mas faria a eles todo 

bem que pudesse116.  

Apesar das promessas de Cochrane, o apresamento de barcos ingleses continuou117, e 

diante dos protestos de Hardy, o Almirante alegou que se tratava de carga destinada aos 

espanhóis, e portanto, a Marinha chilena tinha o direito delas dispor como propriedade de uma 

nação inimiga118. A exasperação britânica crescia, principalmente, diante do novo argumento 

que Cochrane levantou em oposição à alegação britânica de defesa da liberdade de comércio 

na região: o almirante respondeu ao questionamento de Hardy, citando um discurso que Pitt 

teria proferido no parlamento da Grã-Bretanha, em 1801. Afirmando que uma nação não 

poderia pleitear, em tempo de guerra, direitos comerciais, que não teria tido em tempos de 

                                                           
114Hardy chega a insinuar como causa possível para San Martin não liberar o comércio inglês no Peru, uma 
suposta proteção que o líder argentino daria a amigos seus ligados ao contrabando. Na correspondência seguinte 
comunica que San Martin abriu os portos de Callao e Huanchaco ao comércio estrangeiro com taxa de 25%, uma 
taxa distante do valor ambicionado pelos comerciantes de sua majestade. GRAHAM; HUMPHREYS. Idem. 
Documento 198, p. 348, e documento 200, p. 349.  
115  Hardy to Croker, 12 nov. 1821. Idem. Documento 199, p. 349. 
116“I will neither harm British commerce or British rights, but do them all the good I can”. Nesse momento, 
Hardy pareceu satisfeito com a promessa. Idem. Documento 199, p. 349. 
117 Segundo Hardy, o Governo dos Estados Unidos também estava profundamente aborrecido com a conduta de 
Cochrane, em relação a alguns barcos americanos (The american government being excessively displeased at the 
conduct of the Chillian admiral towards some american vessels). E o cônsul americano em Valparaíso teria 
avisado ao Comodoro que dois navios de guerra iriam ser enviados para a região. Hardy to Croker. Santiago de 
Chilli. 22 july 1821. Idem. Documento 195, p. 343. 
118Hardy escreveu a seus superiores que não tinha certeza se as cargas apreendidas por Cochrane eram ou não 
legais, e que ele sabia que os comandantes dos navios britânicos não iriam confessar, abertamente, que levavam 
mercadorias proibidas. Mas que mesmo assim, ele iria protestar, veementemente, porque não havia como provar 
que esses navios transportavam cargas de propriedade espanhola. Idem. Documento 193 b, p. 337/38; e 
documento 194, p.. 340. 
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paz. Assim sendo, para ele, o fato de o comércio inglês ter sido proibido, oficialmente, pelos 

espanhóis antes da revolução, impediria qualquer tipo de mudança de status até que um 

acordo geral de paz fosse firmado na América do Sul. Dentro desse raciocínio, qualquer tipo 

de comércio com o Peru continuava interditado aos ingleses, sendo considerado como 

contrabando e passível de apresamento119. 

Diante dessa delicada situação diplomática, na qual a Grã-Bretanha precisava manter 

um bom relacionamento com os países da região, esperando ser favorecida em um futuro 

tratado comercial, o Comodoro Hardy não podia fazer muito a não ser chamar Cochrane de 

“pirata”, marcar uma entrevista, e enviar a fragata “Suberb” para o pacífico, “esperando ter 

sucesso em pará-lo sem começar hostilidades”120 

Na carta, que enviou aos seus superiores em Londres, avisando que iria se encontrar 

pessoalmente com Cochrane, o Comodoro Hardy deixou clara a posição incômoda em que se 

encontrava, aparentemente, indo até os limites do seu referencial ético, na defesa dos 

interesses comerciais britânicos:  

 

Eu estou preparado para ouvir dele que nós não temos o direito de comerciar 
com um porto em guerra, no qual nós não podíamos entrar em tempos de 
paz[...]eu gostaria que nosso comércio fosse mais honrado, mas, como ele 
consome uma imensa quantidade de manufaturas inglesas eu preciso me 
submeter à denominação de contrabandistas com que o almirante chileno 
(Cochrane) se refere a nós[...] mesmo admitindo que a doutrina de Cochrane 
é correta, eu não posso admitir que um súdito britânico tenha o direito de 
parar o comércio britânico e perturbar seus compatriotas121. 

 
Na citação acima, para reclamar do fato de Cochrane não manifestar pelos interesses 

comerciais ingleses o respeito e o comprometimento que supostamente deveria expressar, o 

Comodoro utilizou o termo fellow-subject (co-súdito). Esta expressão foi por nós traduzida, 

na falta de outra mais apropriada, por compatriota. A escolha de um conceito, que definia a 

condição de britânico através de referência à relação com a Coroa, e não a questões ligadas à 

pátria ou à cidadania, demonstra como o discurso daquele início do séc. XIX era polissêmico, 

contendo ainda muitas permanências do “Antigo Regime”122. 

  Apesar disso, Hardy, ao defender, mesmo a contragosto, interesses comerciais 

que ele preferiria que fossem mais “honrados”, talvez já partilhasse, pela sua própria posição 

                                                           
119Idem. Documento 193 b, p.336/37.  
120Ele diz que o Almirante estaria envolvido em “piratical proceedings”. Idem. Documento 195, p. 341. 
121O termo que traduzi por compatriotas é “fellow-subjects”, isto é, co-súditos. Ibidem. 
122 Esta mescla de novas e antigas idéias no início do século XIX também era partilhada por Xavier-Guerra. Cf. 
XAVIER-GUERRA, François. A Política Antiga e a Política Moderna – Inovações e Hibridizações. Palestra 
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no aparelho do estado, de uma visão que só estaria plenamente consolidada no final daquele 

século. Referimo-nos ao fato de que ao colocar os objetivos do Império acima de quaisquer 

outras prioridades, o Comodoro aproximar-se-ia da definição de nacionalismo dada por 

Hobsbawm. De acordo com esta, o dever político dos habitantes de uma Nação em relação ao 

Estado, que a representa, superaria todas as obrigações públicas e, em caso de guerra, 

superaria todas as obrigações de qualquer tipo123. Evidentemente, tal posição não era 

partilhada por Cochrane e seus oficiais. Estes, provavelmente, sentir-se-iam melhor situados 

dentro da idéia do “inglês nascido livre” do que nas noções de patriotismo e fidelidade ao 

Estado, defendidas pelo segundo Império britânico124.  

Para muitos dos oficiais que imigraram para a América do Sul, importava menos a 

questão da lealdade ao Governo Britânico do que a legitimidade dos seus comandos e postos. 

Nesse sentido, era essencial que a presença deles fosse garantida por uma carta de patente 

emitida por um governante ou monarca. Este documento seria, para os engajados, o 

equivalente à carta de corso, que impedia que o comandante de um barco privado, atuando em 

nome de um país em guerra, fosse confundido com um barco pirata. 

  Ilustra bem essa posição, uma passagem do diário de Frei Paixão e Dores, na 

qual a esquadra imperial que ia do Rio de Janeiro para efetivar o bloqueio da Baía de Todos 

os Santos, foi obrigada a adiar sua viagem em um dia. A razão era que dois oficiais ingleses 

da tripulação do Brigue “Guarani”, não aceitavam embarcar sem que o Ministério lhes 

concedesse patentes. Alegavam que um documento que justificasse terem sido chamados pelo 

Império do Brasil impediria que fossem tidos por “forasteiros”, ou “por piratas, em qualquer 

parte em que se achassem para o futuro”125.  

Por sua vez, Cochrane recusou-se a zarpar se não lhe fosse concedido o maior posto da 

Marinha Imperial. Como a função de comandante da força naval brasileira já estava ocupada, 

o Conselho de Estado foi obrigado a criar o cargo de “Primeiro Almirante do Império” 

especialmente para ele126. Além de questões óbvias, ligadas ao soldo, nesse caso, teríamos 

mais uma vez, a necessidade da concessão de uma honraria que legitimasse sua atuação em 

águas brasileiras. 

                                                                                                                                                                                     
proferida no Departamento de História da UFF, agosto de 2001. Ver igualmente: XAVIER-GUERRA, François. 
Modernidade e independências. Fondo de Cultura Econômica, s.d.  
123Cf. HOBSBAWM. Eric. Nações e nacionalismo desde 1780. Programa, mito e realidade. S. Paulo/ Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 18. 
124 Essas questões são discutidas no Capítulo 1 deste trabalho. 
125 Abril 2 1823, 2º dia de viagem, 4ª feira. PAIXÃO e DORES. Frei Manoel da. Op. cit., p. 26. 
126VALE. A Criação da Marinha Imperial. Op. cit., p. 85. 
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Diferentemente dos oficiais, para os marinheiros, a questão do engajamento nas 

Marinhas sul-americanas passaria por dois outros fatores. Por um lado, uma ligação pessoal e 

carismática com um comandante respeitado por sua capacidade de liderança e bravura em 

combate. Por outro lado, esse oficial teria que ter competência na defesa de soldos e provisões 

para os tripulantes, e no apresamento de navios em refregas navais. Este último item era 

essencial, pois redundaria em rendimentos extras para todos127. Muitos desses marinheiros 

tinham uma sofrida carreira no mar, onde não era raro o recrutamento forçado128, e é 

sintomático que Cochrane nunca tenha tido problemas em conseguir tripulantes129. Nesse 

sentido, o próprio Hardy teria testemunhado os cuidados que ele teria com sua equipe, quando 

relatou que o Almirante vinha se queixando com San Martin que muitos dos seus marinheiros 

não eram pagos há dois anos. Apesar das promessas feitas pelo libertador argentino de que o 

problema seria resolvido, esta questão estaria entre as razões que o teriam levado a pedir 

licença do comando da Marinha Chilena130.  

 Além disso, no mesmo relato em que reporta a saída temporária de 

Cochrane131, o Comodoro noticia o motim que levou os marinheiros do “Araucano” a se 

apossarem do navio, desembarcar os oficiais, e rumarem para a Califórnia. Provavelmente, a 

retirada do comandante a quem respeitavam por sua bravura e preocupação com os 

tripulantes, estaria entre as razões que teriam feito cessar os laços que mantinham aqueles 

marinheiros ligados à Marinha Chilena132. Um pouco depois da saída do Almirante, um novo 

motim, dessa vez em um dos barcos de Cochrane que passou para a recém formada Força 

Naval Peruana, é reportado. Cerca de oitenta tripulantes ingleses e americanos do navio 

“Belgrano” rebelaram-se, desembarcaram seus oficiais, e enviaram uma carta ao governo, 

relatando que a causa da ação era o desejo de serem pagos e as más provisões recebidas das 

autoridades chilenas e peruanas.  

                                                           
127Para Weber, tanto a ligação do líder com o grupo através de feitos heróicos, quanto a questão das presas, estão 
ligados ao tipo de dominação que denomina de carismática. WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Rio de 
Janeiro: Zahar Editores, 1963, p. 232; 287. 
128Cf. o comentário de Thompson de que havia crimes que eram condenados pela justiça oficial, mas “ativamente 
perdoados por comunidades inteiras”. Entre eles estavam a sonegação de taxas e a fuga ao recrutamento. 
THOMPSON. Op. cit., p. 62. 
129MARTINS, H. L. Almirante Lorde Cochrane. Uma figura polêmica, p. 36 
130Esse descontentamento de Cochrane teria sido comunicado a San Martin durante a batalha por Lima. Questões 
semelhantes, no episódio da saída de Cochrane do Brasil, vão ser discutidas no item 3 deste capítulo. Cf. Hardy 
to Croker. Op. cit. GRAHAM; HUMPHREYS. Documento 198, p. 348. 
131 Depois da licença, Cochrane não mais voltaria ao comando da marinha chilena.  
132Segundo Hardy, Cochrane teria obtido uma licença de quatro meses, mas ele nunca mais voltaria para a 
Marinha Chilena. A correspondência de Hardy é enviada da Bahia, onde acompanhava os acontecimentos, e 
datada de 29/10/1822. Op. cit. Documento 211, p. 359-360. 
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Duas observações parecem-nos importantes aqui: o fato de que nos dois casos os 

oficiais não foram agredidos, e o comentário de Hardy, em relação ao segundo motim, de que 

existiria “toda a razão para temer que eles fossem se tornar piratas”133.  

Os desafios que os ingleses engajados nas Marinhas sul-americanas apresentavam para 

as autoridades dos Império Britânico eram de duas naturezas distintas. No caso dos oficiais, 

havia o prejuízo que infringiam ao comércio britânico, e a ameaça que representavam para os 

padrões de disciplina que a Royal Navy tentava implementar. Apesar disso, as referências e a 

formação cultural da maioria deles, levavam-nos a buscar o que, em uma linguagem política 

do Antigo Regime, poderia ser definido como maneira “honrada” de atuar134. Esta busca por 

legitimação os manteve, na grande maioria dos casos, sob o controle dos países sul-

americanos onde se engajaram. Por sua vez, em algumas situações, esses governos poderiam 

ser pressionados pelas autoridades britânicas.  

 Nesse sentido, cabe a observação de que os relatórios de Hardy sobre a atuação 

de Cochrane no comando da marinha brasileira, ao contrário daqueles enviados, enquanto o 

Almirante esteve no Chile, não faziam menção a nenhum navio inglês capturado. 

Provavelmente, esta diferença deveu-se à decisão do Governo de D. Pedro em restringir os 

saques a navios de bandeira portuguesa135. Porém, até aqui não temos condições de afirmar se 

essa restrição teria relação com o receio de retaliações britânicas. 

  Quanto ao desafio representado pelos marinheiros, talvez fosse mais grave. 

Afinal, não tinham muito a perder, aparentemente, não se sentiam “desonrados” em atuar sem 

qualquer tipo de vínculo ou sob a denominação de “piratas”. 

Em todo o caso, Cochrane significaria sempre um paradigma do perigo, que a 

presença de oficiais e marinheiros britânicos, atuando de forma autônoma, representava. 

Tomando a obra de Bourdieu como referência, poderíamos dizer que o capital simbólico 

acumulado pelo Almirante tornaria seu discurso ainda mais perigoso para as instituições 

britânicas do que para o comércio marítimo. A razão principal era que sua “fala” conseguiria 

concentrar o mandato de dois grupos diferentes e até opostos136. Em primeiro lugar, sua 

elevada condição social e educação lhe permitiriam conhecer os meandros da linguagem 

diplomática e da política internacional. Este fato, aliado à sua brilhante atuação nas Guerras 

                                                           
133  correspondência de 21/04/1823. Op. cit. Documento 218, p. 367. 
134Para Elias, no “Antigo Regime”, o conceito de honra era equivalente ao juízo manifestado em relação a um 
indivíduo pelos seus pares. ELIAS, Norbert. Sociedade de Corte. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 115. 
135Decreto 30 dez. 1822 autorizava o corso apenas contra navios de bandeira portuguesa. VALE. Op. cit., p. 72. 
136 “O porta voz autorizado consegue agir com palavras em relação a outros agentes, e por meio de seu trabalho, 
agir sobre as próprias coisas, na medida em que sua fala concentra o capital simbólico acumulado pelo grupo que 
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Napoleônicas, ter-lhe-ia garantido um bom trânsito mesmo entre a alta oficialidade britânica. 

 Em segundo lugar, seu passado radical, que incluía a defesa no Parlamento de um 

tratamento mais humano para os marinheiros137, e a bravura que sempre demonstrava em 

combate, teriam assegurado igualmente o respeito de mestres e marujos. Sem contar que tanto 

a sua habilidade para conseguir presas, quanto a sua equidade na divisão dos valores 

correspondentes, eram reconhecidos por graduados e tripulantes138.  

Seria por essa razão que o Almirantado manifestaria um forte receio de que o 

relacionamento com o então comandante da esquadra chilena poderia causar algum tipo de 

contágio que afetasse a disciplina dos seus quadros. Seriam nessa linha as instruções 

recebidas por Hardy de seu antecessor no cargo, o Almirante Bowles, no sentido de evitar que 

os oficiais da Royal Navy tivessem maiores contatos com Cochrane: 

 

Eu ordenei aos comandantes dos navios de sua majestade que não saudassem 
Lord Cochrane ou prestassem a ele qualquer sinal público de respeito. 
Também avisei a eles, confidencialmente, para que não encorajassem 
nenhuma intimidade entre o nosso esquadrão e o dele, considerando que esse 
tipo de relação poderia somente perturbar as mentes dos nossos oficiais e 
marinheiros e levá-los a ver a desobediência às leis do seu país com menos 
seriedade do que o desejável 139 

 

Paralelamente à questão da disciplina, a preocupação do Almirantado era com o 

“fantasma” da deserção. Este problema obrigar-nos-ia a iniciar sua discussão pela questão das 

motivações que teriam levado à migração de muitos desses súditos britânicos para o novo 

continente. 

 Brian Vale colocaria o desemprego como principal razão para a vinda dos oficiais 

ingleses para a América do Sul, o que seria reflexo da desmobilização ocorrida na Royal Navy 

                                                                                                                                                                                     
lhe conferiu o mandato e do qual é, por assim dizer, o procurador.” BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas 
Lingüísticas. O Que Fazer o Que Dizer. EDUSP. São Paulo: 1996. p. 89 
137  Sua atuação no Parlamento, se voltava principalmente contra  à corrupção no governo e às condições  em que 
viviam os marinheiros: falta de alimentação adequada, falta de recursos médicos, e ausência de pensão no caso 
de incapacidade por ferimentos. Foi exatamente sua oposição à corrupção e sua luta por melhorias nas condições 
de vida dos marinheiros, que aproximaram Cochrane dos radicais e levaram a sua eleição para o Parlamento por 
Westminster LLOYD, Christopher. Lord Cochrane. Seamen – Radical – Liberal. London: Longman, Green, and 
Co. 1947.pp.72-77 
138Uma das poucas unanimidades em relação a Cochrane é que, em geral, o pagamento de soldos e presas aos 
marinheiros era uma de suas preocupações constantes. Esta informação pode ser encontrada tanto em autores que 
lhe são simpáticos, quanto nos relatos de seus opositores. Como exemplo podemos citar Urrutia: “Desde la 
llegada de Cochrane, no fue necesario emplear el reclutamiento forzado.(...)Uma vez que disminuyeron las 
plazas em los corsarios, se ofreció uma buena paga y dada la personalidad del almirante, no hubo problemas de 
reclutamiento mientras se pagó lo que justamente se les debía”. Quanto àqueles que não eram muito simpáticos 
ao Almirante, já mencionamos o testemunho de Hardy, de que Cochrane pressionava insistentemente San Martin 
em relação ao pagamento dos marinheiros. URRUTIA. Op. cit., p. 169; Cf. Hardy to Croker, p. 348. 
139Idem. Documento 169, p 286-87. 
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após às Guerras Napoleônicas140. Porém, há dois reparos que poderiam ser feitos a esta 

interpretação. Em primeiro lugar, se havia carência de posições de comando, importantes para 

oficiais na Marinha, a centralização e profissionalização da administração do Império 

Britânico, levada a cabo pelo governo do segundo Pitt e seus sucessores, ofereceria uma boa 

alternativa de carreira, principalmente a jovens oriundos da aristocracia141. Esse seria 

exatamente o caso de muitos dos que acabariam por se engajar nas Marinhas sul-americanas, 

para os quais não teriam faltado postos de trabalho na administração colonial. O problema 

seria que o serviço público britânico estava exigindo uma identificação com novos valores de 

disciplina, patriotismo e rigidez moral, que muitas vezes passavam longe dos padrões 

culturais da maioria dos oficiais da Royal Navy142. 

  A outra objeção que poderia ser levantada ao argumento de Vale é o próprio 

medo da deserção em massa, que transparece em boa parte da correspondência de Hardy143. 

Caso houvesse um excedente na oferta de profissionais da carreira naval. não haveria razão 

para maiores preocupações por parte do Almirantado, que inclusive temia a perda de pessoal 

na Marinha mercante também144.  

Evidentemente, a atração oferecida pelos novos países sul-americanos incluiria a 

possibilidade de ascensão profissional para oficiais que estivessem com a carreira estagnada. 

E é esse o argumento utilizado por Vale para justificar a deserção de Taylor, que, segundo ele, 

estaria há muito tempo sem promoção na Royal Navy, e por isso teria optado pela Marinha 

brasileira145. Porém, quando Taylor, aparentemente convencido pelo próprio José Bonifácio, 

aceitou sua incorporação ao serviço do novo Império brasileiro, tinha acabado de ser 

promovido a imediato da nau capitânia de Hardy. Portanto, a sua sorte parecia estar mudando, 

e como ele tinha, na época, apenas 26 anos, provavelmente ainda teria uma boa chance de 

carreira pela frente na própria Royal Navy146. Em todo o caso, a pressão exercida sobre o 

                                                           
140VALE, Brian. A Criação da Marinha Imperial.Op.cit.,p.78. 
141BAYLY, C.A. Imperial meridien: the british empire and the world. 1780–1830. London/New York: 
Longman. 1989, p.134-135. 
142Este aspecto foi discutido no primeiro capítulo desta dissertação. 
143“o mais forte estímulo está sendo exercido nos oficiais e marinheiros estrangeiros para entrar para o serviço 
naval brasileiros, e isto vai requerer toda precaução da minha parte para evitar deserções nos navios de sua 
majestade”. GRAHAM; HUMPHREYS. Op. cit. Documento 214, p. 363. 
144Hardy to Croker. Rio de Janeiro, 29 Aug. 1823. “eu sinto muito ter que reportar...que o maior inconveniente 
está sendo infligido ao interesse mercantil britânico pelo encorajamento dado aos marinheiros britânicos em 
todos os portos para que entrem na marinha brasileira. Várias circunstancias obrigaram a interferência do cônsul 
geral de sua majestade, e eu incluo a tradução de uma carta de Lord Cochrane ao governo de Pernambuco 
expressando sua preferência por marinheiros britânicos. A conseqüência tem sido que um número grande de 
homens já desertaram de navios mercantes”. Ibid. Documento 222, p.372. 
145VALE. Independence or death. British sailors and brazilian independence. 1822-23, p. 21. 
146 Esta parece ser a opinião de Hardy, que manifesta surpresa pelo fato de Taylor ter renunciado no momento 
em que suas chances de carreira pareciam melhorar: Hardy to Croker. Bahia, 6 Feb. 1823  “...houve rumores que 
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governo brasileiro para sua demissão, confirmaria a importância que o caso tinha para as 

autoridades britânicas147 – Taylor foi exonerado da Marinha Imperial brasileira em 7 de 

agosto de 1824. Ele só seria reincorporado em 1º de dezembro de 1825, depois de ter 

pleiteado a nacionalidade brasileira, e depois de intensas negociações entre o governo 

imperial e as autoridades londrinas148. 

Como dissemos, a presença de Cochrane e seus oficiais na América do Sul 

representaria uma ameaça não só para o comércio britânico, mas também para a consolidação 

dos novos conceitos de disciplina e patriotismo. A ocorrência de deserções era a 

concretização dessa ameaça, que poderia fazer com que a Grã-Bretanha perdesse o controle 

da Royal Navy, seu principal instrumento de exercício do poder imperial. A presença, nas 

forças navais das ex-colônias ibéricas, de oficiais ingleses autônomos e aventureiros, era um 

elemento perturbador para os interesses britânicos. Isto ocorria, porque muitos deles 

compartilhavam com seus colegas da Royal Navy valores e visões de mundo, que não cabiam 

mais em uma época em que os interesses dos estados organizados e da burocracia estavam 

prevalecendo sobre a vontade de grupos e indivíduos. No complicado jogo político 

internacional após 1815, o espaço, para os “velhos lobos do mar” autônomos e para corsários, 

estava se estreitando. 

Essa formação comum entre os oficiais da Marinha britânica e aqueles engajados nas 

forças navais sul-americanas, poderia ser ilustrada por um incidente, ocorrido no Chile, em 

1820, evolvendo o Capitão Searle, um oficial subordinado a Hardy e encarregado de proteger 

os navios mercantes ingleses em Valparaíso149.  

 Cochrane havia proibido os barcos britânicos de deixarem o porto, abrindo uma 

exceção apenas para os baleeiros. A razão da ordem esdrúxula era que os caçadores de baleia 

iriam para alto mar, e os mercantes, provavelmente, tomariam o rumo da costa peruana, em 

                                                                                                                                                                                     
ele teve várias entrevistas com o primeiro ministro, Dom José Bonifácio, e também se diz, com o imperador; mas 
ninguém imaginaria que ele tomaria um passo tão imprudente como entrar para o serviço(do Brasil) logo no 
momento em que iria se juntar ao Doris .(Doris era a nau capitania de Hardy, a frase em inglês é: immediately 
before first joining the Doris). GRAHAM; HUMPHREYS. Op. cit. Documento 214, p. 363. 
147O Almirantado não aceitou a renúncia de Taylor ao posto na Royal Navy, e instou Hardy para que o oficial 
fosse levado a julgamento: Admiral Minute, April 1 1823: “os lords (do almirantado) referiram este importante 
caso para a consideração do secretário de assuntos estrangeiros e sua majestade. Eles podem apenas observar no 
momento que a oferta de renúncia do sr. Taylor é apenas um mero pretexto que não poderia, na opinião de cada 
pessoa com conhecimento do serviço, ser desculpa para inocentá-lo de deserção, e os meus lordes, desejam que 
Sir Thomas Hardy se aproveite de toda ocasião que apareça , sem violar o território ou a bandeira brasileira, para 
procurar o desertor e , ou processá-lo diante de uma corte marcial na base, ou enviá-lo para casa, com suficiente 
testemunhas, para ser julgado na Inglaterra” Ibid. Documento 214,,  p. 363. 
148Logo após sua reincorporação na Marinha Imperial, Taylor iria completar sua “interiorização” definitiva no 
Brasil ao casar com Maria Thereza da Fonseca Costa, de família de negociantes de grosso trato do Rio de 
Janeiro. Trataremos desse assunto com mais vagar no Capítulo 3, onde abordaremos as estratégias de integração 
dos oficiais britânicos na sociedade brasileira. BOITEAUX. Os nossos almirantes, p. 186-194. 
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um momento delicado quando o Almirante preparava a Marinha chilena para o ataque ao 

porto de Callao. 

  Mesmo sabendo dos preparativos, Searle tomou a defesa dos navios ingleses e 

pediu ao governante chileno, O’Higgins, para fornecer um salvo-conduto, liberando a saída 

dos barcos. Ou porque não recebeu a tempo a ordem de O’Higgins, ou por razões estratégicas, 

Cochrane manteve o porto fechado. Searle tomou, então, a decisão arriscada de mandar os 

navios ingleses saírem assim mesmo. Depois, em formação de batalha fez a escolta até alto 

mar. O incidente só não tomou proporções maiores porque o Almirante, no último momento, 

liberou a passagem. Caso tivesse impedido, teria havido um combate entre o vaso de guerra 

inglês e os barcos da Marinha chilena, que eram em maior número e com maior poder de 

fogo. 

A posição de Hardy foi a de encarar o incidente como insubordinação, pois as ordens 

dadas a Searle eram de tentar resolver qualquer dificuldade dentro dos limites da diplomacia, 

e de agir somente conforme as instruções recebidas150. – evidentemente, manter uma boa 

relação com a “jovem” república chilena era essencial para os interesses comerciais e 

políticos britânicos.  

 Por sua vez, o Almirantado classificou Searle como “destemperado” e sua ação 

como “injuriosa ao interesse público”, e sugeriu a sua remoção da América do Sul151. O 

comportamento do capitão era bem parecido com o do próprio Cochrane, acusado até o fim da 

vida de ser refratário a qualquer tipo de autoridade152. Além disso, era muito sintomático que, 

em um outro relatório, ele cobrisse o Almirante de elogios, por sua bravura e eficiência, em 

um combate com navios espanhóis153. Provavelmente, os dois tinham a audácia em combate 

em maior conta do que o estrito respeito às ordens superiores. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
149 Hardy to Croker. Off Buenos Aires, 28 July 1820. GRAHAM; HUMPHREYS. Op. cit. Doc. 176, p. 300. 
150Searle é lembrado por Hardy de instruções anteriores bem precisas: Hardy to Searle. Off  Buenos Ayres, 1 
Sept. 1820. “Em todas as suas comunicações, tanto com o Governo do Chile quanto com as autoridades 
espanholas, tomar cuidado para observar as mais amigáveis e moderadas condutas, para evitar, sempre que 
possível, qualquer coisa que possa causar irritação ou mal entendidos ou que possa comprometer de algum modo 
o governo de Sua Majestade. Reportando para mim qualquer questão importante que possa aparecer, e, se 
possível, adiando a decisão final até que você possa ter oportunidade de receber minhas instruções. Instruções 
que você deve obter do modo mais rápido possível. “. Ibid. documento 178c., p. 307. 
151Admiral Minute, 9 March 1821. Ibid. documento 178ª , p. 306. 
152A definição de Vale sobre Cochrane é muito boa e resumida: “desconfiado de qualquer autoridade, ele discutia 
com seus superiores asperamente com  freqüência (mistrustful of anyone in authority, he quarreled frequently 
and rahsly with his superiors); ver também a nota 61. VALE. Independence or death, p. 15. 
153  No caso, Searle se referia a tomada da fragata espanhola “Esmeralda”, em 6/11/1820, por Cochrane, que teria 
demonstrado excepcional coragem pessoal e destreza em comando. Searle to Hardy. Hyperion , Callao 8 Nov, 
1820. Ibid. documento 184c. p. 321 
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2.3 - Caçadores de Butim e Polícia Naval. 

 

                                              Tenho grandes esperanças de deixar o Pará com um baú bem cheio154. 

 

 

O comentário acima foi pinçado de uma carta, onde o então Capitão-tenente Grenfell 

dava ciência a Cochrane de sua atuação no Pará. A princípio, ele cai como uma luva na 

imagem de caçadores de butim, que os oficiais britânicos da Marinha brasileira tinham 

desenvolvido entre seus compatriotas que comerciavam no Chile e no Peru. 

No entanto, embora a presença de Cochrane no Brasil causasse uma natural apreensão 

entre os comandantes da Royal Navy, aqui, o “baú” do Almirante e de seus oficiais não seria 

cheio à custa dos mercantes ingleses. 

Na verdade, as deserções de tripulantes dos navios britânicos para a Marinha brasileira 

seriam motivo de perturbações apenas no período 1822-24. Houve sim um incidente de 

alguma seriedade durante a Confederação do Equador. Referimo-nos ao bloqueio de Recife 

pela Armada Imperial, com o intuito de impedir os revoltosos de receber armamentos e 

munição. Em 18 de agosto de 1824, Cochrane, no comando da operação, deu oito dias de 

prazo para os navios neutros deixarem a cidade antes que começasse a bombardeá-la. O 

presidente rebelde, Manuel de Carvalho Paes de Andrade, se recusou a deixar os neutros 

partirem, e o cônsul britânico, Parkinsonn, pediu ao Almirante que reconsiderasse sua 

decisão. No entanto, o voluntarioso comandante da Marinha imperial não voltou atrás, nem 

quando o capitão Hunn, da fragata inglesa “Tweed”, declarou a Cochrane que ele seria 

responsabilizado, pessoalmente, por qualquer dano à propriedade britânica. O bombardeio 

aconteceu, mas nenhum barco neutro foi atingido155. 

Por outro lado, a captura de navios com bandeira britânica não teve, durante a nossa 

independência, a mesma magnitude ocorrida no Chile. Como vimos no capítulo anterior, a 

correspondência do Comodoro Hardy, onipresente no Rio e em Salvador até 1823, traz apenas 

relatos de deserções, e não menciona nenhum incidente, envolvendo o arresto de barcos e 

cargas. 

  Realmente, houve alguns casos de apresamentos de navios mercantes. Mas, no 

Brasil, a posição de Cochrane parece ter sido mais cautelosa e menos agressiva em relação a 

                                                           
154Carta de Grenfell a Lord Cochrane. 4/11/1823. Arquivo Cochrane. Serviço de Documentação da Marinha 
(SDM). Registro no fichário: 5/5/465/48-50. 
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seus “co-súditos”. Em geral, os incidentes terminavam como o provocado pelas restrições 

impostas ao barco inglês “George”, detido pelo Almirante, em S. Luís. O cônsul Robert 

Heskott protestou e escreveu, perguntando se deveria considerar o navio como apresado156. 

Porém, antes que o caso alcançasse maiores conseqüências, foi encerrado com Cochrane, 

liberando a embarcação e com Heskott, enviando uma carta onde agradecia o gesto do 

comandante naval brasileiro157. 

É possível que os acontecimentos do Chile e a má vontade de comerciantes e 

autoridades britânicas tenham contribuído para a construção da fama de mercenários atribuída 

a Cochrane e seus comandados. De certa forma, “preparou o terreno”, fornecendo argumentos 

que seriam utilizados mais tarde. Mas foram fatos ocorridos durante as lutas da Independência 

brasileira, que permitiram que esta fama se solidificasse através da historiografia. A 

insistência com que reivindicaram seus direitos às presas de guerra, sem dúvida foi 

responsável pela construção da imagem dos oficiais britânicos como simples caçadores de 

recompensas. Mas grande parte da visão negativa de vasto setor da historiografia em relação a 

eles está relacionada à utilização da força naval na repressão aos movimentos autonomistas e 

insurrecionais, ocorridos nas Províncias durante o Primeiro Império e na Regência.  

Portanto, esses dois fatores, que compõem o título deste item, merecem ser 

examinados com mais vagar. Como vimos no segundo item deste capítulo, a legitimidade da 

atuação dos oficiais britânicos engajados na Marinha imperial era dada por uma carta patente, 

equivalente à carta de corso do oficial privado. A relação entre o oficial e o poder que 

concedia esta carta patente era expressa através de demonstrações de fidelidade que incluíam 

a superação da própria preservação física158.  

 No Brasil, essa lealdade seria amplamente expressa através de atos de 

heroísmo, como os praticados por Norton e Grenfell, na Guerra da Cisplatina, onde ambos 

tiveram membros amputados em virtude de ferimentos em combate159. Porém, a contrapartida 

a essa fidelidade era o direito às presas. Esse apanágio dos tripulantes era restrito e controlado 

por tribunais, que só liberavam o produto das capturas se tivessem sido cumpridos todos os 

itens de uma legislação minuciosa. Mesmo assim, sua implementação significava que os 

barcos e cargas inimigos seriam considerados “terra conquistada”. 

                                                                                                                                                                                     
155 Vale. Brian. Op. cit., p. 134 
156 Carta de Heskett a Cochrane. 15/8/1823/. Arquivo Cochrane. SDM.Registro no fichário: 12/7/262/9-10. 
157Carta de Heskett a Cochrane. 25/8/1823. Arquivo Cochrane. SDM.Registro no fichário: 12/7/262/12-13. 
158 Esse ponto foi discutido com mais vagar no Capítulo 1. 
159 Vale, Brian. Op. Cit. Pp. 191;194. 
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No Brasil, nas lutas da Independência, esse inimigo era identificado, até junho de 

1823, com as Cortes de Lisboa, e após o episódio de “Vila Francada”, com os grupos ainda 

interessados em manter laços com Portugal. Esta era uma identificação ambígua, 

principalmente no tocante aos navios apresáveis. A questão era a dificuldade para definir 

quais propriedades eram portuguesas160. De fato, muitos comerciantes, armadores ou 

proprietários de cargas apreendidas, mesmo quando não tinham optado pela nacionalidade do 

novo Império, ou residiam na Metrópole, tinham sócios e interesses nas Províncias 

brasileiras161.  

Cochrane e seus comandados necessitavam de um inimigo real e bem definido para 

legitimar a captura de presas. Isto pareceu relativamente fácil nos primeiros meses de 1823. 

Durante o bloqueio da Baía de Todos os Santos, de março a julho de 1823, e logo depois, na 

perseguição à frota que se retirava de Salvador para a Europa, havia um certo consenso na 

identificação deste inimigo: eram os barcos de guerra portugueses, além dos mercantes e 

transportes de tropa, que participavam do comboio. 

  Já a expedição solitária empreendida por Taylor, no comando da fragata 

Niterói, de agosto a novembro de 1823, perseguindo à frota portuguesa até quase a foz do 

Tejo, apresentou mais problemas. Nesse caso, embora muitos barcos apreendidos tivessem 

sido julgados boa presa, Taylor e seus tripulantes quase acabaram punidos, ao invés de 

receber as recompensas que julgavam merecer. A razão era que o corso e o apresamento eram 

regulados pelo Alvará português de 7 de dezembro de 1796. Esta legislação exigia nos seus 

artigos XVII e XVIII162 que a presa para ser válida tinha que ser entregue às autoridades 

portuárias com a carga e a documentação intactas. 

  Além disto, era necessário trazer dois oficiais de cada navio capturado para 

testemunhar sobre a lisura dos procedimentos. Evidentemente, nas condições em que a 

                                                           
160 Rotular uma carga ou presa como  “inimiga” remeteria diretamente à  definição do que seria a identidade 
“brasileira” naquela época. Segundo Gladys Ribeiro, como a Guerra da Independência foi travada entre 
portugueses dos dois lados do Atlântico, “português” e “brasileiro” foram construções determinadas pela 
conjuntura política do momento. RIBEIRO. Gladys Sabina. A Liberdade em Construção: Identidade Nacional e 
Conflitos Antilusitanos no Primeiro Reinado. Rio de Janeiro: Relume Dumará/FAPERJ, 2002, pp. 61-73. 
161Cf. RIBEIRO. Gladys. O Tratado de 1825 e a construção de uma determinada identidade nacional: os 
seqüestros de bens  e a comissão mista Brasil – Portugal. Op. cit., p. 7. 
162 Artigo XVII: Sucedendo que os navios apresadores não possam carregar com a sua marinhagem, lhe tirarão 
somente as mercadorias; e relaxando-o debaixo de algum ajuste, serão obrigados a apoderar-se dos papeis, e 
trazer consigo ao menos dois oficiais do navio apresado, com pena de serem privados do que lhes podia tocar da 
presa, e ainda de castigo corporal, se o caso o pedir. Artigo XVIII: Proíbo-o o fazer-se abertura nos cofres, 
fardos, tonéis, e outras quaisquer partes, em que possam estar alguns gêneros; com também que se traspassem, 
ou vendam algumas mercadorias da presa; e todas as pessoas que as comprarem, ou ocultarem, antes que a presa 
esteja julgada, e que sobre ela se tenha disposto por justiça, ficarão sujeitas a pena de restituição quadropeada, e 
de castigo corporal.  DELGADO DA SILVA, Antonio. Colleção da Legislação Portuguesa. Desde a Ultima 
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“Niterói” atuou no litoral europeu, sem nenhum porto amigo e com precárias condições de 

subsistência, parte das cargas apreendidas teve que ser consumida. Da mesma forma, não 

havia condições de serem trazidos a bordo oficiais de todos os 18 barcos163, tanto pelo número 

pequeno de tripulantes para guardá-los, como pela pouca quantidade de alimentos e água a 

bordo. Igualmente, seria alegado contra Taylor que no momento do ataque ele se utilizou da 

bandeira inglesa, fingindo ser um navio neutro. 

Ao responder a Conselho de Guerra, no início de 1824, Taylor se defenderia, dizendo 

que as leis de guerra permitiam utilizar uma bandeira neutra durante a aproximação, desde 

que no momento do ataque fosse utilizado o estandarte verdadeiro164. Apesar de os juízes 

navais terem aceito esta alegação especifica165, Taylor seria condenado, em 4 de março de 

1824, por ter violado os artigos acima citados, a devolver aos cofres do Império o quádruplo 

do valor das presas. Além disso, conforme previa o Alvará, poderia ter sido punido com 

castigos corporais, pena que o próprio conselho preferiu substituir por uma advertência, 

devido à condição social do réu. 

  O comandante da Niterói apelaria então para o Conselho do Imperador, que 

em 15 de setembro de 1825, em “atenção aos serviços do suplicante”, anularia a sentença do 

Conselho de Guerra166. 

Vale a pena acompanhar o texto de Brian Vale quando ele afirma que os tribunais do 

Império fizeram tudo para condenar o maior número de presas possíveis. Para este autor, a 

legislação luso-brasileira sobre a questão seria muito mais rigorosa que a britânica: 

 

Desde que a posição legal foi decidida (obs: alvarás, etc..) os problemas 
políticos foram trazidos para primeiro plano. Para Cochrane e os homens do 
esquadrão, a quantidade de mercadorias inimigas e os navios apreendidos na 
baía, eram evidência concreta das vitórias que eles tiveram. Mas para o 
governo o próprio tamanho do triunfo era um embaraço. A devolução da 
propriedade portuguesa era um apoio básico em qualquer política de 
reconciliação interna ou paz externa, e os ministros pareciam ter decidido 
segurar a liberação de quantos navios eles pudessem por meios legais. Então, 
quando o Supremo Conselho Militar começou a examinar os casos 

                                                                                                                                                                                     
Compilação das Ordenações. Anno de 1791 a 1801. Lisboa: Typografia de Luiz Correa da Cunha, 1860, p. 337. 
Serviço de Documentacao da Marinha (SDM). 
163 VALE. Brian. A Ação da Marinha nas Guerras da Independência. Op. cit., p. 106. 
164BOITEAUX, Henrique. Os nossos almirantes. V. 2; Rio de Janeiro: Imprensa Naval, 1921. Biblioteca da 
Marinha. Registro: R 923.581 B 685n., p. 186-192. 
165No Capitulo 1 deste trabalho, colocamos que a utilização de uma bandeira neutra, para facilitar a aproximação, 
fazia parte da cultura comum entre corsários e oficiais da Royal Navy. Além disso, no item 1 deste capítulo, 
mostramos como a própria Gazeta de Lisboa, em edição de 17 set 1823, diz que o “Hyate Nossa Senhora das 
Graças foi roubado por uma fragata com bandeira do Rio de Janeiro”.  
166BOITEAUX, Henrique. Op. cit., p. 186-192. 
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apresentados, cada brecha e detalhe técnico foi utilizada para liberar as 
presas capturadas pelo esquadrão167. 

  

As observações de Vale são muito pertinentes e fundamentadas. E estão bem distantes 

da posição de Cochrane, que via em cada decisão desfavorável dos tribunais uma conspiração 

portuguesa, visando a afastá-lo do seu compromisso com D. Pedro168. Porém, houve casos em 

que as Cortes não tiveram alternativa a não ser cumprir a legislação vigente. Esta nossa 

afirmação obriga-nos a tecer uma última consideração em relação à fragata “Niterói”. 

 Taylor teria alegado que as cargas só foram abertas por causa da necessidade de 

provisões para seu barco. Este procedimento era proibido pelo artigo XVIII do Alvará de 

1796, mas permitido pelo Alvará, assinado por D. Pedro, em 30 de dezembro de 1822169. 

Notamos, porém, uma contradição neste argumento específico: nas comissões mistas Brasil-

Portugal, criadas pelo tratado de reconhecimento de nossa Independência, foram discutidos 

diversos pedidos de indenização relativos às perdas de propriedade, durante as lutas pela 

emancipação brasileira170. Na sessão de 11 de julho de 1836, o reclamante Thomaz Maria 

Bissone provou ter embarcado no navio “Nova Amazona”, apresado pela “Niterói”, dois 

fardos de tecidos171 que não foram entregues pelos captores na Alfândega, como exigia a 

legislação. O apresamento do navio foi declarado legítimo, portanto, caberia ao governo 

brasileiro indenizar o reclamante se ele provasse o embarque da carga. Como foram 

apresentados os recibos exigidos, a comissão deu parecer favorável ao pagamento172. 

                                                           
167Em inglês no texto original. VALE, Brian. Op. cit., p 100. 
168Cf. Cochrane, Lord Thomas. Narrativa de serviços para libertar-se o Brasil da dominação portuguesa. 
Brasília: Edições do Senado Federal, 2003, p.105. 
169 “O comandante de um corsário não pode de maneira alguma dispor dos efeitos aprisionados ou detidos, antes 
que sobre eles se pronuncie sentença, que legitime a presa. Pode, porém, em caso de necessidade, servir-se de 
víveres ou artigos de guerra, ficando responsável pelo seu valor segundo for arbitrado na sentença.”. Alvará de 
30 de dezembro de 1822. Capitulo II, XVII. Coleção das Leis do Império do Brazil. 1822. Parte 1º. Rio de 
Janeiro. Imprensa Nacional. 1887. pp. 108-116. SDM. 
170 Essa comissão mista estava prevista no artigo VIII do tratado de reconhecimento da nossa Independência por 
Portugal, assinado em 29 de agosto de 1825. A Comissão Mista foi instalada em 1827, e, no tocante as 
indenizações, as negociações entre governos se prolongaram até meados do século XIX. CERVO, Amado. “O 
Século XIX”. In: Dário Moreira de Castro Alves (org.). Depois das Caravelas: as relações entre Portugal e 
Brasil – 1808-2000. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000. 
171O reclamante se referia a dois fardos de Garrazes Berboim. Somente encontramos o registro do vocábulo 
garrazes em dicionário português de 1873, onde está definido como: s.m. lençaria de algodão, lisa, bastante 
rala. Serve para forros e outros usos. No dicionário de Antônio de Morais Silva, de 1813, não está registrado. O 
termo aparece também como pano de algodão para panos e outros usos em uma edição do dicionário de Moraes 
e Silva, de 1953. O vocábulo não foi encontrado em dicionários brasileiros contemporâneos. Quanto a berboim, 
não foi encontrado; o mais próximo foi o dicionário de Morais Silva, de 1813, onde localizamos Berbim: s.m. 
marca de pano de lã dozeno que se exprime pela letra B. VIEIRA, Dr. Fr. Domingos. Grande dicionário 
português da língua portuguesa. Dos Eremitas Calçados de Santo Agostinho. Editores: Chartrou e Bartolomeu 
H. de Moraes. Porto: 1873. MORAIS SILVA, Antônio de. Dicionário da língua portuguesa recopilado. Lisboa, 
1813. E Grande dicionário da língua portuguesa. Lisboa: Editorial Confluência, 1953. 
172ANTT. Ministério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central. Comissões Mistas do Rio de Janeiro, Sessão 
de 11/07/1836, L 42, Auto 32, Sessão 330. Material consultado no Banco de Dados, resultante uma pesquisa 
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Evidentemente, não poderia ser utilizado, com tecidos, o argumento de que eram gêneros de 

subsistência, que tivessem sido consumidos a bordo em uma emergência173. Nesse caso, 

então, o extravio teria que ser caracterizado como roubo. Não tivemos acesso a íntegra dos 

processos de apresamento174, mas, nesse item especifico, é bem provável que a alegação de 

Taylor(que Vale repete), de que as condições a bordo os obrigaram a consumir parte da carga, 

não pudesse ter sido aceita pela corte. O que se deve dizer a favor dele é que cada navio 

apreendido pela “Niterói” recebia um oficial175 e alguns marinheiros desta para tripulá-los na 

viajem até o Rio de Janeiro. Como cada barco recebeu tripulações diferentes, e nem sempre 

utilizou a mesma rota, teria ficado muito difícil o controle. 

A verdade era que, em relação às presas de guerra, o Governo Imperial estava entre 

dois fogos. Por um lado, procurava evitar qualquer tipo de incidente, que prejudicasse a teia 

de relações que envolvia comerciantes portugueses em vários portos dos dois lados do 

Atlântico. Por outro, não podia prescindir dos oficiais britânicos de sua Marinha, a força 

militar mais confiável e operativa de que dispunha. Agravando a situação, as finanças do 

Império atravessavam um momento particularmente difícil. Este último item, tornava 

altamente restrita a possibilidade de pagar o valor correspondente às presas, e, ao mesmo 

tempo, enfrentar os processos por indenização movidos pelos proprietários.  

 Como bem colocou Vale, a solução adotada seguia um padrão em que tribunais 

marítimos condenavam a maioria dos apresamentos. Como conseqüência, o navio ou as 

mercadorias eram devolvidos aos responsáveis e os oficiais eram punidos. O que pudemos 

perceber, é que, logo depois, a punição era suspensa pela “magnanimidade” do Imperador. 

A mecânica da posição ambígua do governo pode ser exemplificada por um incidente, 

envolvendo um dos navios apresados pela fragata “Niterói”, em sua expedição em mares 

europeus. O 2º tenente Francis Drummond foi enviado ao Rio de Janeiro, comandando o 

bergantim “São Manoel Augusto”, capturado por Taylor na altura das Ilhas Canárias, no final 

de setembro de 1823176. Em novembro daquele ano, em uma decisão extremamente rápida e 

sumária, o Tribunal Marítimo decide pela devolução do navio ao seu proprietário, Bento José 

                                                                                                                                                                                     
feita pela Profª. Gladys S. Ribeiro, com bolsa de produtividade do CNPQ, intitulado: Independência ou Morte: a 
Comissão Mista Brasil Portugal e Consolidação da Causa Nacional (realizado entre 2000 e 2002) e Identidade 
Nacional e Formação da Cidadania no Grão-Pará, Maranhão, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro (1822-
1860) – (realizada entre 2001 e 2005).  
173Aventamos a hipótese, de que talvez os tecidos tivessem sido usados pela tripulação para reparos no velame. 
Mas em primeiro lugar, não sabemos se era o tipo de material adequado para o remendo de velas, e,  em todo o 
caso, não houve registro na alfândega, nem esta hipótese foi citada por Boiteaux. 
174O relato de Vale está baseado no texto de Boiteaux, que apenas cita pequenos trechos do processo. 
BOITEAUX. Op. cit., p. 186-192. 
175 O oficial que comandava o navio apresado até o porto era denominado “capitão de presa” 
176 Idem, p. 167. 
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da Costa, ou a seus representantes177. Quando o inspetor do arsenal de Marinha, Francisco da 

Silva Pacheco, vai ao bergantim entregar a decisão do tribunal e comunicar ao tenente 

Drummond que ele deveria abandonar o barco e se apresentar à nau “Pedro I”, este teria 

reagido com indignação e atirado a ordem judicial sobre o toldo do bergantim178. O inspetor 

teria dado então ordem de prisão ao oficial da “Niterói”. 

Cochrane escreveu, indignado, ao Ministro da Marinha, Francisco Vilela Barbosa, 

exigindo a soltura do tenente e a prisão do inspetor179. O ministro respondeu que não podia 

fazer nada porque o oficial iria ser submetido a Conselho de Guerra onde teria oportunidade 

de se defender180. O Almirante, então, enviou um ofício ao Imperador, que lhe respondeu, 

através de Vilela Barbosa, dizendo que manifestava grande pesar por não poder satisfazer o 

que Cochrane solicitava, porque, estando o referido oficial já entregue à Autoridade Judicial, 

não poderia ter ingerência nas suas atribuições. Acrescentou, porém, D. Pedro, que tão logo 

fosse concluído o Conselho de Guerra do oficial, usaria da “alta prerrogativa que lhe 

competia”, perdoando-lhe a pena a que fosse sentenciado. Como sinal de sua clemência, 

concedeu a Drummond o direito de ter a cidade como menagem181.  

Como dissemos, os apresamentos realizados durante o bloqueio da Baía de Todos os 

Santos, e na perseguição ao comboio que acompanhou a frota portuguesa de volta à 

Metrópole, foram menos contestados, e entendidos como contingência de guerra182. Se a 

campanha solitária de Taylor, no comando da Niterói, teve boa parte dos seus apresamentos 

bloqueados pela Justiça, este fato não maculou a fama de herói conquistada por ele então. Já 

em relação às Províncias do Norte, a situação se revelou bem mais complexa e crítica.  

Acreditamos que a gênese da fama de mercenários e de agentes da repressão teria tido 

as suas raízes na atuação dos oficiais britânicos da Marinha Imperial no Maranhão (agosto de 

1823), no Grão-Pará (agosto de 1823 a março de 1824) e na repressão à Confederação do 

Equador (julho a setembro de 1824). Em nosso entendimento, vários fatores permitiriam a 

                                                           
177Ofício de Francisco Antônio da Silva Pacheco ao 2º Tenente Francisco Drummond. Anexo 2 18 dez. 1823. 
Arquivo Cochrane. SDM. Fichário: 7/6/243/28-33. 
178Ofício de Francisco da Silva Pacheco, Inspetor do Arsenal de Marinha, ao Ministro da Marinha, Francisco 
Vilela Barbosa. Anexo 1. 18/12/1823. Arquivo Cochrane, SDM, fichário: 7/6/243/28-33. 
179Cochrane reclama que sua autoridade foi desrespeitada, já que o tenente é seu subordinado. O Ministro da 
Marinha alega que não houve desrespeito porque apenas os navios da esquadra estavam sob as ordens do 
Almirante. Os navios apresados estavam sob a guarda das autoridades judiciais do porto. Francisco Vilela 
Barbosa para Cochrane. 24 de dezembro de 1823. Arquivo Cochrane. SDM.fichário: 7/6/243/28-33 
180Ofício de Francisco Vilela Barbosa a Lord Cochrane. 24 dez. 1823, Arquivo Cochrane, SDM, fichário: 
7/6/243/28-33. 
181 Ofício de Francisco V. Barbosa a Lord Cochrane, 9 jan.1824, Arquivo Cochrane, SDM, fichário: 7/6/243/61. 
182 Foram capturados 16 navios e cerca de 2000 soldados, o que inviabilizou um desembarque em grande escala 
nas províncias do norte. VALE. Independence or death. Op. cit., p.64. 
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Cochrane e seus oficiais identificarem nitidamente naquela região as condições ideais de uma 

“terra conquistada”, fonte de presas e de glória. 

  Em primeiro lugar, havia a presença de fortes grupos comerciais portugueses, 

principalmente em S. Luís e Belém, mais ligados, até pelo sistema de ventos e correntes 

marítimas, ao Portugal metropolitano do que ao Rio de Janeiro183. Além disso, Pernambuco já 

teria demonstrado as inclinações autonomistas de suas elites em 1817. Por essa razão, 

Cochrane, que tinha informações de que a frota portuguesa iria tentar um desembarque no 

Norte184, concentraria ali os seus esforços. Com certeza, o Almirante e seus oficiais sabiam 

das dificuldades e oportunidades que a região Equatorial oferecia. Provavelmente, ele e seus 

comandantes partilhavam da visão do Comodoro Hardy, que sempre se referia à América 

Portuguesa no plural185. Esta concepção endossaria a idéia de Províncias com interesses 

divergentes, separadas pela quase ausência de estradas e por um litoral muito extenso, e que 

dificilmente caminhariam naturalmente para alguma forma de unidade política com o Sul.  

 Além disso, três outras variáveis contribuiriam para radicalizar a atuação da 

Marinha no Norte do Brasil: em primeiro lugar, a distância em relação ao centro-sul, que faria 

com que Cochrane, diante das dificuldades de comunicação, se julgasse com poder de decisão 

e autonomia em relação ao Rio de Janeiro. Nesse aspecto, não podemos esquecer que a 

expedição ao Norte não faria parte das ordens originais da esquadra. Seria a ousadia do 

Almirante que o teria feito tomar o rumo daquela região com apenas um navio186. 

Outro fator seria a irrupção, no cenário político local, de uma grande população “não 

branca”, cuja presença seria sempre encarada como anárquica pelos oficiais ingleses da 

Marinha Imperial.  

 Por último, mas não menos importante, teríamos manifestações constantes de 

antilusitanismo. Utilizado tanto na expressão de insatisfação de grupos populares, quanto nas 

disputas intra-elite, o sentimento anti-português permeou todo o ambiente insurrecional do 

                                                           
183Vale ressalta o intenso comércio de algodão e arroz entre o Maranhão e Portugal. Valentim Alexandre 
acrescenta que o fornecimento de mão de obra escrava para o norte do Brasil era feito por comerciantes 
portugueses de Bissau e não pelo Rio de Janeiro. Também Gladys Ribeiro, ao analisar a documentação relativa 
ao quantitativo de seqüestros e apresamentos ocorridos no Norte, vai apontar para a existência de “outra rede 
comercial tão rica e poderosa quanto aquela dos negociantes de grosso trato, estudados por João Fragoso”. 
VALE. Op. cit., p. 70; ALEXANDRE, Valentim. Os sentidos do Império. Questão nacional e colonial na crise 
do antigo regime português. Porto: Edições Afrontamento, 1993, p. 278; Cf. RIBEIRO, Gladys. Op. cit., p.20. 
184 Segundo Vale, “Os capitães foram lembrados (por Cochrane) de que o objeto da perseguição era prevenir 
qualquer desembarque no Maranhão e nas províncias do norte do Brasil”. VALE. Op. cit., p. 62. 
185Hardy referia-se ao Chile e Peru, no singular, mas sempre tratava Rio, Salvador e Pernambuco como: “The 
Brazils”, em sua correspondência.  Documento 206. 13/6/1822 GRAHAM; HUMPHREYS. Op. cit., p. 355. 
186 COCHRANE. Op. cit., p. 78. 
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Maranhão e Pará, quando da atuação de Cochrane e Grenfell187. Em relação a esses dois 

oficiais, como dissemos no primeiro capítulo, ambos partilhavam a mesma visão de mundo e 

provinham de ambientes culturais semelhantes. No entanto, características ligadas ao 

temperamento, experiência política e geração fizeram com que a intervenção deles nos 

problemas políticos regionais tivesse repercussões diferentes. 

  O primeiro teria provocado muita polêmica em relação aos apresamentos. Mas 

quando do envolvimento com revoltas locais, soube utilizar tanto da arma da negociação 

quanto a da repressão, e tirar mais proveito de ameaças e exibições de poder do que da 

utilização explícita da força. Quanto a Grenfell, a sua inexperiência e rigidez permitiriam com 

que fosse utilizado pelos grupos políticos paraenses na repressão às insurreições regionais. 

Em todo o caso, a resistência apresentada pelas Províncias do Norte à integração total 

no projeto político de D. Pedro, tornava-as plenamente identificadas, para nossos oficiais, 

com a visão de uma “terra de conquistas”188. Mais tarde, o almirante se jactaria de ter 

acrescentado, com sua expedição ao Maranhão, um aumento de “perto de um milhão de duros 

ao rendimento anual do Império”. E, com a mesma inspiração, afirmaria que a conquista do 

Grão-Pará por Grenfell – operando sob suas ordens e seguindo sua estratégia – provera o país 

de “uma província maior na extensão do que França e Inglaterra juntas... 189”.  

Enquanto enviava a fragata “Niterói” para acompanhar a frota portuguesa até a 

Europa, Cochrane perseguiu o comboio em direção ao Norte, deixando Hayden no comando 

do “Bahia”190 no litoral Pernambucano. Com sua nau capitânea, a “Pedro I”191, o Almirante se 

dirigiu pessoalmente ao Maranhão. 

Nos primeiros meses de 1823, o apoio a Independência se consolidara no Ceará e 

avançara para o Piauí. Nesta Província, o comandante das tropas leais a Lisboa, o Major José 

                                                           
187 Segundo Gladys Ribeiro, na ausência de um projeto de nação consensual, o antilusitanismo passa a estar 
presente, tanto como política de estado, destinado a identificar os inimigos da “causa nacional” quanto como 
catalisador dos conflitos de rua. RIBEIRO. Op. cit. p. 59. 
188 Ilmar Mattos faz referência à escolha do título de Imperador, por D. Pedro, como podendo ter também relação 
com a noção de Província como “terra conquistada”: “ O rompimento com as cortes anunciava o fracasso de 
monarquia dual: consolidava, por outro lado, a idéia de Império. Por sugestão da Maçonaria, que se inspirava em 
Napoleão Bonaparte, ofereceu-se a D. Pedro o titulo de Imperador e não o de Rei. Se o petit caporal por meio de 
seu título afirmava sua superioridade em relação aos reis vassalos, o Imperador do novo império americano 
afirmava sua autoridade sobre as províncias – originalmente, território vencido (do latim vincere), como 
acontecera com Pernambuco, em 1824 [...]” MATTOS. Op. cit., p. 96. 
189 Idem , p. 89 e 99. 
190 O brigue “Bahia” era o navio inglês “Col Allen”, capturado por Cochrane, no Chile e uma das poucas presas 
reconhecidas como legítimas por Hardy. O navio é arrematado por Bartolomeu Hayden, que nele transportou 
Cochrane, Crosbie e Grenfell, do Chile para o Brasil. Em 3 de julho de 1823, durante o bloqueio de Salvador, os 
dois, navio e comandante, são incorporados à Marinha Imperial; o primeiro, com o nome de “Bahia”, e o 
segundo com a patente de capitão-tenente. GRAHAM; Humphreys. Op. cit., p. 346. BOITEAUX, p. 244. 
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Antônio da Cunha Fidie, apesar de algumas vitórias iniciais, teve que recuar para Caxias, no 

Maranhão. Mas, a partir de maio, as tropas brasileiras, provenientes do Ceará e do Piauí, 

invadiram também a Província vizinha, levando as regiões mais distantes da capital a se 

levantarem a favor do Império. O quadro no Maranhão era, então, de um interior cada vez 

mais dominado por milícias e tropas de 2ª linha que hipotecavam apoio a D. Pedro. Somente 

na cidade de Caxias, as forças sob o comando do Major Fidie resistiam.  

 Em S. Luís, no entanto, funcionários e comerciantes portugueses, tinham 

recebido o inesperado apoio da escuna “Emília”, que chegara, escoltando seis transportes de 

tropas, que escaparam da vigilância de Cochrane. Esse fato tinha fortalecido o comandante 

local das tropas portuguesas, general Agostinho de Faria, para resistir a qualquer aderência ao 

governo imperial192. 

Ao chegar à capital maranhense, em 26 de julho de 1823, o Almirante utilizou-se do 

velho truque corsário: entrou no porto com a bandeira inglesa. A Junta Governativa da cidade 

e o comandante de armas enviaram então o brigue “Infante D. Miguel” para dar as boas 

vindas. Quando este barco português chegou ao alcance dos canhões da “Pedro I”, foi 

hasteado o panteão imperial, e o comandante do brigue teve que se render. O navio, com seu 

capitão, foram libertados sob palavra. A partir daí, ele teve que levar à cidade a proposta de 

Cochrane de rendição, que descrevia, ardilosamente, a “Pedro I” como capitânea de forças de 

mar e terra que estariam prontas para invadir a Província em caso de resistência193. 

 O Comandante da esquadra imperial rapidamente se impôs à elite local e conseguiu a 

adesão ao governo do Rio de Janeiro. O General português ainda tentou impor condições, mas 

Cochrane exigiu a rendição incondicional. A Junta e a Câmara da cidade proclamaram 

formalmente seu apoio à Independência, no dia 28 de julho de 1823, e foi marcado para 1º de 

agosto, o juramento de fidelidade ao Imperador e o embarque das tropas portuguesas194. 

Sem dúvida, o argumento utilizado por Cochrane de que ele conquistara o Maranhão 

sem derramamento de sangue e com apenas um navio era real. Houve, no entanto, alguma 

resistência de parte de oficiais e tropas portuguesas, que com o apoio de um setor da milícia, 

recusava-se a embarcar. O Almirante, pressionou a respeito o General Agostino de Faria, 

deixando claro que os que jurassem lealdade ao Império poderiam ficar. Na verdade, 

                                                                                                                                                                                     
191O mais poderoso navio da esquadra, com 1600 toneladas, 74 canhões, 650 tripulantes. VALE, Brian. A 
Criação da Marinha Imperial. In: Historia naval brasileira. Terceiro Volume. Tomo I. Rio de Janeiro: SDM 
2002, p.84. 
192 VALE. Brian. Op. cit. p. 72. 
193 Id., p. 108.  
194 Ibidem. 
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Cochrane temia que seu ardil sobre a chegada de tropas e navios fosse descoberto195. Mas, 

isso não evitou ter que enfrentar uma pequena rebelião, na véspera da data marcada, dos que 

não aceitavam o embarque. O movimento foi prontamente sufocado pelo Capitão de Fragata 

Crosbie e um destacamento da “Pedro I”196. 

Tão logo assumiu o controle da situação militar da Província, no dia 28 de julho, 

Cochrane solicitou a Junta um inventário completo das propriedades públicas, bem como 

declarações que informassem o montante do dinheiro existente no Tesouro provincial, o que 

foi prontamente feito197. No dia 5 de agosto, reclamou como presa de guerra, não só o 

equipamento militar pertencente a administração anterior, mas também o confisco do  tesouro 

provincial, além de dois terços de toda propriedade de portugueses não residentes. Cochrane 

partia do principio que o decreto imperial de 11 de dezembro de 1822, passava para os 

captores toda a propriedade inimiga198.  

Uma representação de negociantes portugueses foi enviada ao Almirante, alegando 

que Portugal era o destino natural das exportações maranhenses, e que uma atitude desse tipo 

poderia causar a retenção dos carregamentos de algodão e arroz, provenientes da Província 

nos portos porto de Lisboa. Além disso, os comerciantes argumentaram que o decreto que 

permitia o confisco ia contra os habitantes de Portugal “por ordens do congresso de Lisboa, 

mas havendo cessado este motivo com a queda do sistema, não existindo a causa, também 

deveriam cessar os efeitos”199. 

A invocação do fechamento das Cortes200, causadoras da separação entre D. Pedro e 

D. João VI, e a afirmação de que com a nova situação o Maranhão não seria mais território 

inimigo, não causou a menor mudança na atitude de Cochrane. Pelo contrário, o Almirante 

ficou furioso com a representação. Em 14 de agosto liberou duas proclamações, reiterando 

suas ordens e anunciando que todos os débitos devidos à antiga administração seriam 

legítimas presas de guerra, mas que um terço do seu valor poderia ser mantido se os outros 

dois terços fossem pagos até o dia 20 de agosto.  

A Junta ainda tentaria argumentar que ele não teria tomado uma cidade inimiga, mas 

apenas expulsara as tropas portuguesas, que ainda permaneciam na capital. Porém, com medo 

da possível reação de Cochrane, aceitou as imposições. A partir daí, toneladas de mercadorias 

                                                           
195 COCHRANE. Op. cit., p. 86. 
196 Ibid. p. 88. 
197 VALE, Brian. Op. cit., p. 110. 
198 VALE, Brian. Independence or death. Op. cit., p. 76-78. 
199Representação de negociantes portugueses a Lord Cochrane. 9 ag. 1823. Fichário: 5/5/462-179-184. Arquivo 
Cochrane. SDM. 
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foram enviadas para o Rio de Janeiro, no navio capturado “Pombinha”, para ser adjudicado 

aos tribunais de presas 201.  

O Almirante calculou, com orgulho, em seu livro, que o montante em mercadorias 

apreendidas na praça de S. Luís chegaria ao total de 121.463 Libras esterlinas. Quanto às 

embarcações, ele relataria que foram “tomados nada menos de cento e vinte navios do 

inimigo, com registros e tripulações portuguesas, cujo valor, por muito moderada 

computação, montava, acima de 2.000.000. de duros” 202. Deste total o Alvará de 1796 

determinava que a oitava parte caberia ao comandante da esquadra, 2/8 para o capitão da 

embarcação apresadora, 2/8 para serem divididos proporcionalmente à sua patente entre  os 

oficiais do navio, 1/8 para mestres e oficiais subalternos e 2/8 para serem repassados para os 

demais tripulantes203. 

Evidentemente, confiscar foi mais fácil do que receber. O Almirante já vinha de uma 

experiência difícil no Chile, onde só a muito custo os soldos dos marinheiros tinham sido 

pagos204. Quanto às cargas apreendidas, durante as lutas pela Independência daquele país, ele 

recebera apenas uma fração. Somente em 1845, o seu contencioso com o governo chileno 

seria resolvido205. 

Essa experiência pregressa determinaria todo o seu relacionamento com o governo 

brasileiro. É por isso que Cochrane deixou claro em seu livro sua disposição para reivindicar: 

“Como oficiais e marinhagem estavam ansiosamente esperando o seu dinheiro de presas, era 

dever meu para com a esquadra apertar o Governo pela estipulada repartição do mesmo 

dinheiro”206. 

Enquanto sua discussão sobre presas com a Junta provincial prosseguia, no interior, 

em primeiro de agosto, as tropas pró-Independência, que vinham do Ceará e Piauí, finalmente, 

tomaram Caxias, obrigando o Major Fidie a aceitar a rendição. Uma nova Câmara foi eleita 

naquela cidade. Logo após, foi enviada à São Luís uma Junta de Delegação Extraordinária 

com as exigências das forças vitoriosas. Além de uma substancial quantia para o pagamento 

das tropas, os delegados reivindicavam eleições para um novo governo provincial e “o 

                                                                                                                                                                                     
200 O movimento de “Vila Francada”, que marca o fechamento das cortes e o fim da primeira experiência liberal 
portuguesa, foi vitorioso em 3/6/1823.  
201 VALE. Brian. Op. cit., p. 76-78. 
202 COCHRANE. Op. cit., p.114. 
203 Artigo V. Alvará de 1796. Op. cit. 
204 Cf. documento 198. GRAHAM, Gerald; HUMPHREYS. Op. cit., p. 348. 
205 “solo em 1845, el 25º aniversario de la Toma de Valdívia, el presidente don Manuel Bulnes pedía al 
Congresso que se pagara a Cochrane seis mi libras esterlinas, la octava parte de lo que se le debía[....]El 
Congreso, por ley del 29 de octubre de 1845, otorgó el pedido ‘como testimonio de la gratitud nacional por los 
servicios que prestó a la Republica.” URRUTIA. Op. cit., p. 255. 
206 COCHRANE. Op. cit. p.114. 
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reconhecimento do direito aos captores de todas as propriedades e bens que haviam apresado 

em Caxias, além da demissão dos funcionários portugueses”207.  

A Junta do Maranhão não cedeu à maioria das pressões, mas foi obrigada a assumir o 

pagamento das tropas. Não restaria dúvida que Cochrane teria endossado a posição do 

governo da capital em negar a participação dos vitoriosos de Caxias no poder provincial. 

Eleições que incluíssem representantes dos milicianos da área rural fatalmente teriam 

ampliado a base social do governo maranhense, para além dos setores mercantis e agrários da 

região de São Luís. Quanto à remuneração das tropas, o Almirante afirmou em seu livro, que 

estava seguro de que a tranqüilidade da província dependia do ato de “calar” as forças vindas 

do Ceará e Piauí, cujos representantes tinham demonstrado “tendência revolucionaria”. Essas 

tropas seriam descritas pelo Comandante da esquadra Imperial como tendo sido compostas, 

em sua maior parte, por “índios recrutados no interior”. Ele acreditava que caso fossem 

deixados “ao deus-dará” poderiam causar perigoso “motim”, “em prejuízo dos interesses de 

Sua Majestade Imperial”. Assim sendo, Cochrane decidiria abrir mão de parte do arrecadado 

com os apresamentos, para ajudar à Junta a pagar os milicianos de Caxias. Caso contrário, o 

Almirante supunha, esses grupos que “estavam em um estado de nudez e miséria”, 

provavelmente se proveriam “à custa dos habitantes”, já que ameaçavam marchar para S. Luis 

e “obter por força o seu pedido”208. 

As ações e o discurso de Cochrane tinham sempre duas vertentes. Por um lado, não 

arredava um milímetro do seu objetivo de arrecadar o prêmio que julgava ser merecedor. Por 

outro, estava comprometido por lealdade e por afinidade com o projeto político de D. Pedro. 

Partilhava com as Elites brasileiras da época, a mesma visão de mundo, que via como 

anárquica a participação política de índios, negros e da população “não branca” em geral209. 

Mas sua experiência lhe dizia que uma vez que recebessem alguma forma de pagamento, além 

de suprimentos e roupas, o perigo de revolta amainaria e as tropas voltariam para suas regiões 

de origem ou se dispersariam. Em nome da “tranqüilidade da Província”, o Almirante cedeu. 

Não sem antes escrever ao Ministro da Marinha, deixando claro que tinha assegurado a seus 

oficiais e marinheiros de que nada perderiam em “serem suas presas provisoriamente 

                                                           
207 VALE, Brian. Op. cit. p.111. 
208 COCRANE. Op. cit., p. 98. 
209 Fizemos referência, no Capitulo 1, ao trabalho de Gladys Ribeiro, relacionando a participação da população 
“não branca” de escravos e libertos, tanto nas manifestações de rua durante o 1º Império quanto no engajamento 
no exército, com reivindicações de direitos como participação politica e igualdade. Provavelmente, esta análise 
poderia ser estendida à região Norte também. RIBEIRO. Op. cit., p. 243-289. 
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aplicadas a socorrer às imediatas exigências do estado”210. Em resumo, a quantia entregue à 

Junta foi considerada um empréstimo sobre o total dos prêmios arrecadados. 

Dentro dessa linha de atuação, Cochrane também tentou impedir, sem muito sucesso, 

os distúrbios antilusitanos em São Luís. A política local vinha se radicalizando pela disputa 

por cargos na administração. De um lado estavam o membro da Junta, Freire Bruce, e o 

presidente da Câmara municipal Luís Salgado, e de outro o Comandante de Armas, José 

Pereira de Burgos. O Almirante tentou marcar uma eleição para a escolha de uma nova junta, 

mas a situação evoluiu para luta armada entre os partidários dos dois grupos. O grupo de 

Bruce e Salgado saiu vitorioso, com o apoio das tropas locais, reforçadas por contingentes das 

cidades vizinhas. Seus partidários acusaram então comerciantes portugueses de apoiar a 

facção rival. A partir daí, nas primeiras semanas de setembro, foram desencadeadas ações de 

saque e violências contra a comunidade lusitana. Cochrane não tinha forças suficientes para 

interferir, mas deu abrigo em seus navios às famílias que procuram refúgio211.  

O seu discurso em relação a essa situação teria sido bastante cauteloso. Pela primeira 

vez, ele parecia abrir mão de atribuir toda a culpa a uma conspiração portuguesa formada para 

destruir o Império. Por um lado, ele afirmaria que boa parte da violência teria sido reação às 

prisões e deportações realizadas na cidade pelo grupo, fiel a Lisboa, que governava no 

período anterior a sua chegada212. Por outro, ele não deixou de reconhecer, que muito do 

antilusitanismo de Bruce e de seus aliados, provinha das vultosas dívidas, que membros da 

facção teriam com comerciantes portugueses.  

Depois de enviar inúmeras cartas ao Rio de Janeiro, pedindo instruções e de marcar 

uma nova eleição para outubro, Cochrane comunicou à Junta local que iria com a “Pedro I” 

até o Pará. Na verdade, ele tinha informações de que a missão de Grenfell em Belém (da qual 

trataremos a seguir) teria sido cumprida com êxito. No entanto, o verdadeiro rumo que 

tomaria era o da Corte Imperial, onde ele esperava poder acompanhar de perto o julgamento 

das presas. O anúncio de uma viagem curta foi um estratagema, para que o governo 

maranhense pudesse supor que ele ainda estava presente na região213. 

  No final de setembro, ele deixou o capitão-tenente George Manson e a escuna 

“Pará” no porto de São  Luís e partiu para o Rio de Janeiro214. 

                                                           
210 Carta ao Ministro da Marinha, 26 ag. 1823. Op. cit., p. 99. 
211 VALE. Op. cit., p. 112. 
212 Cochrane. Op. cit., p.102. 
213 Id., p. 103. 
214 VALE, Brian. Op. cit., p.112. 
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A missão de Grenfell em Belém, que servira de pretexto para a saída de Cochrane do 

Maranhão, foi decidida pelo Comandante da esquadra Imperial, ainda em agosto. Ele dera 

instruções precisas para que o então capitão-tenente navegasse com o brigue “Maranhão”215 

rumo ao Pará, onde deveria aplicar o mesmo estratagema utilizado na “conquista” de S. Luís. 

Grenfell deveria se apresentar em Belém com cartas de Cochrane, remetidas como se o 

Almirante e o resto da esquadra estivessem em operação na foz do Amazonas. O objetivo era 

forçar a adesão da imensa Província do extremo norte ao Império de D. Pedro, e se apossar da 

fragata que estava em construção naquela capital216. 

Apesar de contar com uma poderosa comunidade de comerciantes portugueses, no 

Pará, desde o final de 1822, já se articulavam grupos favoráveis ao projeto de separação da 

Metrópole. Contava-se, entre os partidários da dissolução dos laços com Lisboa, intelectuais 

como o cônego João Baptista Gonçalves Campos, que defendia suas idéias através do jornal 

“O Paraense”, militares e proprietários de terras217.  

 A partir de 1º de março de 1823, no entanto, o Comandante-das-Armas, 

português na região, Brigadeiro José Maria de Moura, dissolveu a Junta Provincial e a 

Câmara Municipal de Belém. Além de fechar o jornal pró-independência, o Comandante das 

tropas forçou a eleição de uma nova administração, presidida pelo bispo Romualdo Antônio 

de Seixas, mais favorável a Lisboa. Muitos dos membros do antigo governo e partidários do 

rompimento com Portugal foram enviados, pela Junta recém formada, para propriedades fora 

de Belém 218.  

Apesar do controle exercido pelo Brigadeiro, continuaram a ocorrer movimentos de 

contestação à união com a Metrópole, tendo sido sufocada, em 14 de abril, uma tentativa de 

rebelião, envolvendo militares219. 

Grenfell contava 23 anos quando Cochrane o apontou para assumir o brigue 

“Maranhão”. Tinha então bastante experiência militar220, tendo atuado heroicamente no Chile 

e no bloqueio de Salvador. No entanto, anteriormente só estivera em posição de comando 

apenas uma vez e por breve tempo: durante uma operação de busca e captura de fragatas 

                                                           
215 O brigue “D. Miguel” foi apresado por Cochrane quando da sua chegada em S. Luís. Foi, então, incorporado 
à Marinha Imperial com o nome de Maranhão. O barco estava armado com 18 canhões. Quanto à tripulação, 
Grenfell contava com 90 homens, dos quais, 60 eram ingleses. Os oficiais de bordo eram os segundos-tenentes 
Victor Subrá e James Watson. Carta de Grenfell a Cochrane. 4 nov. 1823. Arquivo Cochrane. 5/5/465/48-50. 
SDM. Cochrane. Op. cit., p .93. VALE. Op. cit., p. 113. 
216 VALE. Op. cit., p. 113. 
217RAIOL, Domingos Antônio. Motins políticos – ou história dos principais acontecimentos políticos da 
província do Pará desde o ano de 1821 até 1835. Belém: Universidade Federal do Pará, 1970, v. 1, p. 26-29. 
218 Idem, p.27-28. 
219 Idem, p.30-31. 
220 Mais dados biográficos foram citados na introdução deste trabalho. 
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espanholas, no litoral do América Central, o Almirante o enviara com o navio “Mercedes” 

para inspecionar o litoral panamenho221. Sem dúvida, Cochrane estava seguro de que poderia 

contar com a coragem e a lealdade dele no desempenho de sua missão no Pará. Porém, o 

jovem capitão-tenente estava longe de ter a sagacidade e a flexibilidade política que a situação 

exigiria. 

A chegada do brigue “Maranhão” a Belém teria o efeito esperado. Diante da notícia de 

que uma poderosa esquadra a serviço do Império estava na foz do Amazonas, e de que 

Cochrane exigia que a Província acompanhasse a Junta em São Luís, e jurasse fidelidade ao 

Império, o ambiente político na capital do Grão-Pará entrou em ebulição. Em meio ao 

alvoroço popular, foi convocada uma reunião no palácio do governo pela Junta Provisória. O 

Senado da Câmara, o governador de armas e todas as autoridades civis e militares, diante da 

situação decidiram pela adesão à Independência, com a exceção do Brigadeiro José Maria de 

Moura, que renunciou222. No dia 17 de agosto, foi eleita uma nova junta formada por José 

Ribeiro Guimarães, Félix Antônio Clemente Malcher, João Henriques de Matos, o cônego 

João Batista Campos e, na presidência, Geraldo José de Abreu223.  

Já na eleição do novo governo civil, ficaria patente a divisão entre seus membros em 

relação à demissão ou não de funcionários ligados, por laços de lealdade, à antiga 

administração. Na verdade, era a expressão de um antilusitanismo que iria dividir a Junta 

entre exaltados (Malcher e Batista Campos) e moderados.  

Quanto a Grenfell, a ilusão de que sua vitória em Belém fora rápida e sem percalços 

logo se dissiparia. Apesar de ter apresado inúmeros barcos de propriedade de portugueses não 

residentes, e de ter incorporado à esquadra imperial a fragata “Imperatriz”, em construção em 

estaleiro paraense224, um incidente iria demonstrar que sua missão estava longe de ser 

simples. Logo após seu desembarque, o jovem capitão-tenente fizera prender no brigue 

“Maranhão”, o Brigadeiro José Maria de Moura, que manifestara fortes desconfianças da 

existência de uma esquadra imperial ao largo. Mas à medida que o tempo passava, ficava 

patente que Cochrane não enviaria outros navios. Talvez por isso, no dia 21 de agosto, um 

marinheiro português do brigue “General Noronha”, que tinha chegado a Belém dois dias 

depois da adesão da Província, apunhalou Grenfell, quando este embarcava de volta ao seu 

                                                           
221 URRUTIA. Op. cit., p. 247. 
222 RAIOL. Op. cit., p.41. 
223 Ibid. p. 43. 
224 VALE, Brian. Op. cit., p.115. 
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barco225. O incidente foi reprimido imediatamente pelo Capitão-Tenente, com a prisão e 

deportação de 150 pessoas, entre as quais o próprio ex-Governador de Armas, português 226. 

Foi este atentado que serviu de pretexto para a afirmação de Cochrane de que “o único 

sangue derramado na libertação do Pará foi o do Capitão Grenfell”227. Evidentemente, o 

comentário soaria irônico, diante dos relatos de fuzilamentos e massacres relacionados à 

atuação do comandante do brigue “Maranhão” no Pará. Em relação a estas execuções, é 

inegável que teriam embasado a visão dos oficiais ingleses como repressores e “polícia 

naval”. Neste caso, valeria a pena discuti-las em sua gênese historiográfica, e cotejar a visão 

dos diversos panfletistas, políticos e pesquisadores, que teriam opinado sobre este assunto, 

com o relato factual. 

O primeiro autor a se voltar para o estudo documental dos acontecimentos, que levaram à 

incorporação da Região Amazônica ao Império, foi o escritor e político paraense Domingos 

Antônio Raiol (1830-1912). Deputado pelo partido liberal, presidente das Províncias de 

Alagoas, Ceará e São. Paulo, Raiol teve Bernardo Souza Franco, como patrono de sua carreira 

política. Sua obra principal, cuja primeira edição é de 1865, Motins políticos: ou historia dos 

principais acontecimentos políticos da Província do Pará desde o ano de 1821 até 1835228 é 

considerada um clássico para o estudo da história paraense, nas primeiras décadas do séc. 

XIX, e principalmente para a Cabanagem. Utilizando o nativismo como elemento 

fundamental de seu discurso229, boa parte do seu texto sobre o período da independência tem 

como herói a figura do cônego Batista Campos, a quem descreve como “um dos homens que 

mais pugnaram pela independência do Império”230. Em contrapartida, caberia a Grenfell, em 

seu livro, o papel de antagonista. Nele, o oficial inglês apareceria como tendo sido, no 

mínimo, influenciado pelas autoridades portuguesas, como o Brigadeiro Moura, contra o 

cônego. Na pior das hipóteses, o Comandante do brigue “Maranhão” seria, na opinião do 

político paraense, o instigador do massacre de prisioneiros do barco “Diligente”231. A ótica de 

Raiol sobre a atuação de Grenfell no Pará, teria influenciado inúmeros outros textos da 

historiografia brasileira, estando presente inclusive em autores contemporâneos, como 

podemos observar neste trecho de Marcello Basile: 

                                                           
225 RAIOL. Op. cit., p. 43. 
226“Para mim, foi um grupo de portugueses que pretendia atacar o Brigue, devido às medidas que imediatamente 
adotei, eles foram todos aprisionados e uns 150 foram colocados a ferro.” Carta de Grenfell a Cochrane. 27 de 
agosto de 1823. Arquivo Cochrane. 5/5/465/45-7. SDM. 
227 COCHRANE. Op. cit., p.99. 
228 Op. cit. 
229 REIS, Nathacha Regazzini Bianchi. Motins políticos de Domingos Antônio Raiol. Memória e historiografia. 
In: Revista Intellectus / Ano 04, V. I - 2005 ISSN 1676 – 7640. 
230RAIOL. Op, cit. p. 51  
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Por fim, foi enviado ao Grão-Pará o segundo comandante de Cochrane, o 
capitão John Grenfell, que empreendeu uma violenta perseguição aos 
rebeldes, com mais de mil e trezentas vitimas, culminando  na morte de 
duzentos e cinqüenta e dois prisioneiros, sufocados por cal virgem 
lançada no porão do brigue Palhaço; em 15 de agosto, celebrou-se a 
incorporação da província232. 

 

Por outro lado, a partir das pesquisas do Almirante Boiteaux, publicadas em 

1915233, a Marinha viria reconstruindo lentamente sua visão sobre o papel dos oficiais 

ingleses na história do Brasil. O Tomo I, do Terceiro Volume, da monumental História 

naval brasileira, publicada em 1975, daria um passo definitivo nesta direção. Sob a 

supervisão do Vice-Almirante Hélio Leôncio e principalmente nos três capítulos de autoria 

do historiador britânico Brian Vale: “A Criação da Marinha Imperial”; “A Ação da 

Marinha nas Guerras da Independência”; “A Ação da Marinha na Confederação do 

Equador”234; a polêmica, envolvendo a questão das presas de guerra e a repressão aos 

movimentos insurrecionais durante o Império, vem sendo abordada. 

  Os três textos acima citados seriam um resumo de Independence or 

death235, uma interessante pesquisa publicada em inglês por Vale, no final da década de 

1990, sobre a atuação de Cochrane e de seus oficiais nas lutas da Independência brasileira. 

Neste livro, o autor aborda a questão das presas, como parte do compromisso firmado pelo 

Império para trazer os oficiais ao Brasil. A polêmica de Cochrane com as autoridades 

brasileiras é bem dimensionada, com um relato documentado das razões dos dois lados.  

Em resumo, sua visão do Almirante estaria longe das simplificações usuais que 

costumam vê-lo como simples aventureiro e caçador de butim. No entanto, em relação à 

atuação dos ingleses na repressão aos movimentos insurrecionais ocorridos no governo de 

D. Pedro, o texto de Vale assumiria, na maioria das vezes, o discurso das Autoridades 

                                                                                                                                                                                     
231 Idem, p.51-52. 
232 A posição  deste texto no relato de Basile, no final de um capitulo sobre adesões e resistências ao Império de 
D. Pedro, dá a entender que os rebeldes em questão eram opositores da incorporação do Pará à independência. 
Na verdade, todos os fuzilamentos e mortes aconteceram durante conflitos anti-lusitanos, após o juramento de 
fidelidade ao imperador no dia 15 de agosto e não antes. Além disso, apenas o relato da utilização do cal para 
asfixiar os presos do brigue “Diligente”(mais tarde, “Palhaço”) teria como origem Raiol, que como veremos, não 
chega a apresentar provas da responsabilidade direta de Grenfell. Quanto ao  total  de 1300 vitimas não  teria 
origem naquele autor do séc. XIX, que citou apenas as 250 mortes no “Palhaço”, mais cinco por fuzilamento. 
Em trabalho clássico sobre o mesmo período, o historiador paraense Ferreira Reis atribui o relato sobre a 
utilização da cal à tradição “de vez que os documentos silenciam sobre o episódio”. BASILE. Op. cit. p. 204; 
REIS. Arthur Cézar Ferreira. O Grão Pará e o Maranhão. História Geral da Civilização Brasileira. Tomo II. 2º 
Volume. Dispersão e Unidade. Difusão Européia do Livro. São Paulo: 1964. p. 85 
233 BOITEAUX. Os nossos almirantes. Op. cit 
234 Op. cit. 
235 Op. cit. 
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imperiais. Talvez, pela necessidade de apresentar a Marinha – e por extensão, Grenfell e 

seus companheiros – como “defensora da unidade nacional”, o projeto político da Corte do 

Rio de Janeiro aparece, na ótica do autor britânico, como única alternativa viável e 

legítima. Nesta linha de raciocínio, os participantes das revoltas regionais seriam sempre 

descritos de maneira depreciativa: o cônego Batista de Campos seria apresentado como 

“fanático sacerdote brasileiro” 236, enquanto, os líderes da Confederação do Equador 

seriam conceituados como “intelectuais frustrados”237, principalmente Frei Caneca, 

classificado também como  “padre turbulento”238. Da mesma forma, a visão da elite 

imperial, que qualificava como anárquica qualquer reivindicação das massas de 

participação política, é endossada muitas vezes por Vale. Por exemplo, os soldados e 

populares, presentes nas manifestações de rua, durante a atuação de Grenfell no Pará, 

seriam vistos simplesmente como desordeiros, sem o exame de qualquer outra hipótese239.  

Ao reportar o episódio do brigue “Diligente”, em carta de 24 de outubro 1823, 

Grenfell alegou que o fato exigia um relato “circunstanciado” 240. Para isso, acreditamos, 

em primeiro lugar, ser importante comparar as diferentes versões apresentadas para os 

acontecimentos. Depois, seria preciso identificar os possíveis “parâmetros culturais” que 

teriam permitido uma identidade de propósitos entre o Comandante do brigue “Maranhão” 

e a elite paraense. Dessa forma, precisaríamos voltar aos episódios ocorridos após a eleição 

da nova Junta, formada por elementos favoráveis à Independência.  

Segundo Raiol, desde a sua posse, no dia 18 de agosto, a administração paraense 

viria recebendo petições onde se exigiria a demissão de “oficiais e empregados hostis à 

emancipação política do Império” ao lado de outras, onde se pediria que fosse “lançado um 

véu sobre os atos passados”241. Tratava-se das primeiras manifestações de antilusitanismo, 

que seriam resumidas por Vale como uma disputa entre duas “facções hostis”: o grupo 

“extremista”, liderado por Malcher e Batista de Campos, seria formado por aqueles que 

“esperavam que a independência lhes rendesse substanciais vantagens a expensas de 

cargos e bens dos portugueses”. Já os “moderados”, entre os quais se encontravam o 

                                                           
236 VALE, Brian. A Ação da Marinha nas Guerras da Independência. Op. cit., p.112. 
237 VALE, Brian. Independence or Death. Op. cit. p. 125. 
238 Idem, p. 146. 
239 Rioters, no texto em inglês. Ibid. p. 86. 
240“quanto à catástrofe que houve no navio diligente, esta exige relato circunstanciado”. Carta do Capitão- 
tenente Grenfell a Lord Cochrane. 24 de outubro de 1823. Arquivo Cochrane.  2/5/452/71-73. SDM. 
241 RAIOL. Op. cit., p. 43. 
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presidente Geraldo de Abreu e Henrique Matos, procurariam “promover a paz e 

harmonia”242.  

 De fato, além de estar por trás da cisão entre seus membros, a questão dos 

portugueses ocuparem, ou não, cargos públicos, parecia ser de crucial importância para a 

tropa da capital. Mais do que tudo, a Junta manifestaria preocupação em relação ao 

envolvimento de militares com o debate político. No dia 2 de outubro em nome de todos os 

seus membros, seria divulgado um manifesto dirigido especificamente à tropa, em que os 

governantes da Província afirmavam estarem tomando todas as providências necessárias 

para “expurgar esta província dos inimigos da causa sagrada da independência”. O texto não 

deixava duvidas sobre o principal temor dos membros da Junta provisória: 

 

Soldados! Os principais deveres de  militar de honra são a subordinação  e 
respeito às leis, a exata observância das ordens, a confiança no governo e em 
seus respectivos chefes; sem estes elementos nenhuma tropa pode preencher 
os altos fins a que a Nação a destina243. 
 

Os temores tinham fundamentos, pois, no dia 15 de outubro os regimentos de primeira 

linha se revoltaram. De acordo com Raiol, a tropa se dirigiu a casa de Batista de Campos, 

onde este foi obrigado a acompanhá-los até o trem244. Ainda segundo o mesmo relato, o 

cônego requereu a presença dos demais membros da junta no arsenal, e, sem a presença do 

presidente, deliberam aceitar as pressões de soldados e populares para que armas fossem 

distribuídas. Uma “ multidão do povo reunido à tropa” em numero de três mil pessoas, 

marchou até o palácio do governo depôs o antigo presidente da Junta e colocou Batista de 

Campos no seu lugar245.  

Após se retirar do palácio do governo, a multidão começou a saquear as casas de 

comerciantes portugueses enquanto davam “vivas” ao imperador. Ainda de acordo com o 

historiador paraense, eles eram liderados por um músico chamado “Maximiano”, pelo cadete 

Pedro Seabra e “por outros indivíduos conhecidos por turbulentos” 246. Diante do descontrole 

da situação, Batista de Campos teria reunido os regimentos de milícia, e patrulhado a cidade. 

Como a ação não surtiu efeito, pediu então ajuda a Grenfell. 

No dia 16, o mesmo grupo reunindo soldados e “homens de ínfima classe”, muitos em 

estado de embriaguez, continuou o ataque às propriedades pertencentes a negociantes 
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243 RAIOL. Op. cit. p. 44. 
244 Arsenal 
245 Ibid. 47. 
246 Ibidem. 
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portugueses, sem serem intimidados pelas patrulhas formadas por praças de segunda linha. 

Grenfell então desembarcou com sua guarnição, reforçada por marujos dos navios mercantes, 

desarmou os insurrectos, e os manteve sob custodia no parque de artilharia da cidade247.  

Segundo o texto de Raiol, na manhã do dia seguinte, Grenfell teria mandado “tirar 

uma pessoa por cada regimento envolvido nas desordens da noite, e sem processo nem 

formalidade alguma ordenou fossem espingardeados em numero de cinco”248. 

Pelo que se depreende do trecho acima, os envolvidos teriam sido fuzilados 

aleatoriamente. Sendo assim, um reparo merece ser feito. Brian Vale defendeu que as 

condenações foram decorrência de uma Corte marcial, o que parece também pouco provável, 

diante do escasso tempo decorrido entre a prisão e a execução249. Boiteaux, por sua vez, 

alegou que Grenfell “mandou vir o apontado cabeça de cada regimento e o mandou 

fuzilar”250. Como o próprio Raiol já havia citado um músico chamado Maximiano como um 

dos líderes, e havia pelo menos um soldado desse nome entre os executados (os outros foram 

os sargentos Manuel Raimundo e Filipe, um outro soldado de nome Antônio, e um civil 

chamado Custódio, guarda-portão do Arsenal de Marinha251), a idéia de execução por 

“sorteio” talvez não seja exata. Provavelmente, Grenfell teria fuzilado aqueles que supôs 

serem os chefes das “desordens”. 

Logo após as execuções, Grenfell mandou prender o próprio Batista Campos “como 

instigador do tumulto”, e teria ordenado que ele fosse amarrado à boca de um canhão. Diante 

dos pedidos de clemência dos demais membros da Junta, e de outros cidadãos, o Cônego foi 

apenas recolhido ao brigue “Maranhão”, e depois enviado para a Fortaleza de Santa Cruz no 

Rio de Janeiro252. Este relato foi repetido na biografia de Grenfell, escrita por Boiteaux253, 

mas Brian Vale, que cita muito este livro em seus trabalhos, diz apenas que o cônego foi 

preso, não se referindo ao episódio do canhão254. 

Por outro lado, o texto clássico sobre o Pará, do historiador Artur Cezar Ferreira Reis, 

não deixou de ressaltar a violência de Grenfell na repressão aos tumultos. Mas partilharia da 

opinião de que os fuzilados seriam os líderes do movimento255. Da mesma forma, em seu 

                                                           
247 Idem, p. 48. 
248 Ibidem. 
249 Op. cit., p. 116. 
250 Op. cit., p. 201. 
251 RAIOL. Op. cit., p. 48. 
252 Ibidem. 
253 BOITEAUX. Op. cit., p. 201. 
254 VALE. Op. cit., p. 115. 
255 No texto de Ferreira Reis são denominados de “cabecilhas”. REIS. Op. cit., p. 85. 
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estudo, Reis relataria apenas a prisão de Batista de Campos, e seu envio para capital do 

Império. Não há igualmente nenhuma menção ao episódio do canhão256.  

Em nossa opinião, o que convém ressaltar é que todos os executados seriam 

relacionados por Raiol apenas pelos nomes. O fato de não terem sobrenome, os inclui naquela 

categoria denominada pelo autor paraense como “homens de ínfima classe”257. Isto é, pessoas 

de baixa situação social, provavelmente inseridas na maioria “não branca” da população 

provincial. Talvez fosse por isso, que teríamos os demais membros da Junta e outros cidadãos 

influentes, pedindo clemência para Batista de Campos, e que nenhuma voz teria se levantado 

para pedir o mesmo para os líderes da revolta. Afinal, a pena de fuzilamento poderia ser 

atenuada em prisão, ou em deportação, como aconteceu em relação ao Brigadeiro Moura e 

outros funcionários portugueses. 

O próprio autor paraense relata um fato que pode servir de paralelo aos 

acontecimentos que acabamos de citar. Alguns meses antes da chegada de Grenfell, em 14 de 

abril de 1823, houve uma insurreição de militares contra a Junta pró-Lisboa, que governava 

com o apoio do brigadeiro Moura. A revolta foi sufocada, e os líderes foram todos presos. 

Prevendo que o processo, que foi então instituído, levaria à condenação à morte dos principais 

acusados, o presidente da Junta, bispo Romualdo Antônio Seixas, sugeriu que as demais 

autoridades agissem com benevolência 258. A sua proposta era de que os envolvidos, fossem 

remetidos para Lisboa, longe da excitação dos acontecimentos, onde teriam um julgamento 

mais isento. É preciso notar que todos os réus eram oficiais, a maioria deles, filhos de “boas” 

famílias da terra. Em defesa de suas idéias, o bispo Seixas divulgou um manifesto, que Raiol 

considerou ter, não só salvo a vida dos acusados, como servido ao mesmo tempo de “protesto 

solene contra a pena de morte infligida por crimes políticos”. Vale a pena transcrever o trecho 

deste documento, onde o então presidente da Junta alega que este tipo de execução nunca 

tinha sido aplicado no Pará: 

 

Onde é que se faz esta execução? É em uma Província, onde nunca se viram 
iguais espetáculos, senão nos escravos mais facinorosos, e onde sempre se 
evitou praticá-la em pessoas brancas pelo perigo de enfraquecer a 
consideração desta classe dos habitantes no espírito e na opinião da 
escravatura! E que será hoje a execução de tantos brancos, e entre eles 
alguns oficiais e oficiais inferiores? Que respeito terão os escravos à força 
armada, quando virem militares graduados e seus próprios senhores 
nivelados com eles mesmos na infâmia do suplicio, em uma crise, em que a 
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idéia de liberdade fermenta já nas cabeças dos escravos, e parece augurar a 
fatal catástrofe de S. Domingos?259. 

 

Evidentemente, os “parâmetros culturais” partilhados por todos os setores da elite 

paraense, teriam como componente uma visão hierarquizada da sociedade, baseada em rígidas 

barreiras sociais e raciais. Esses pressupostos embasariam também os conceitos de justiça, e 

seriam reforçados pelo sempre presente medo de uma revolta de escravos. Sem dúvida, a 

referência aos acontecimentos do Haiti (1804), na citação acima, não seria gratuita. Muito 

menos a afirmação de que a idéia de liberdade já fermentaria nas cabeças dos escravos. Não 

teria havido uma mudança profunda nos quadros dos atores sociais, no intervalo entre a 

insurreição de abril e os acontecimentos em que Grenfell tomou parte. Provavelmente a 

presença de “homens de ínfima classe” armados nas ruas provocava medo e repulsa 

suficientes na elite local, para justificar o “silêncio” diante de fuzilamentos, que muitos deles 

teriam visto como necessários para controlar a multidão.  

Nessa altura, acreditamos ser importante retornar a um ponto já abordado no primeiro 

capítulo. Referimo-nos a uma suposta identidade de valores entre o Capitão-Tenente e a elite 

local em relação à participação política da população “não branca”. Como dissemos 

anteriormente, por mais radical que o seu discurso poderia ter sido em relação aos problemas 

sociais britânicos260, Grenfell tenderia a ver as populações não européias como naturalmente 

tendentes à anarquia, e que só poderiam ser governadas despoticamente. Nesse caso, em 

presença – para usar a expressão de Raiol – de “homens de ínfima classe”, portando armas, a 

intervenção das autoridades deveria ser enérgica e radical. Não seria por acaso que o Capitão-

Tenente, ao comentar a situação paraense, afirmaria que os 60 tripulantes ingleses do brigue 

“Maranhão” eram o mínimo suficiente para “preservar o equilíbrio entre a sujeição a Portugal 

e a dominação dos negros”261. Em outra correspondência, ele chegou mesmo a alertar o 

Almirante para o fato de que a divisão, da política local em dois grupos rivais, pudesse abrir 

caminho para que os negros tomassem o poder262. Provavelmente, o comportamento violento 

de Grenfell, em relação a Batista Campos, seria motivado pela suspeita de que o cônego 

incentivara ou apoiara as manifestações políticas armadas da multidão263, para assumir a 

presidência da Junta. 

                                                           
259 Grifo nosso. Idem, p. 35. 
260 Vide capítulo 1 
261 Correspondência de Grenfell a Cochrane. 4 de novembro de 1823. Arquivo Cochrane. 5/5/465/48-50. SDM. 
262 Correspondência de Grenfell a Cochrane. 3 de novembro de1823. Arquivo Cochrane. 2/5/452/75-76 SDM. 
263 E não como afirma Raiol, por astúcia do Brigadeiro Moura, que teria influenciado Grenfell contra o cônego 
em conversas, durante seu tempo de prisão, a bordo do brigue “Maranhão”. Afinal, o antigo Comandante-de-
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Porém, acontecimentos mais graves ainda estavam por vir. Após os episódios que 

culminaram com os fuzilamentos, no dia 18 de outubro, a Junta escreveu ao Comandante do 

Brigue Maranhão, solicitando uma presiganga 264, já que as prisões de Belém estavam lotadas 

e não ofereciam segurança. Grenfell ofereceu o brigue “Diligente” (mais tarde “Palhaço”), 

comandado pelo tenente Joaquim Lúcio Araújo, para onde foram transferidos 254 

prisioneiros265. Os presos foram embarcados no navio em 20 de outubro, e amontoados no 

porão. Depois de permanecerem um dia e uma noite com pouca água e ventilação, 

aconteceram os incidentes descritos no relato de Raiol, que transcrevemos a seguir. 

 
Encerrados ou atochados em tão estreito recinto, esses infelizes, que 
pertenciam a diversos partidos e cores, que convinha extremar, romperam 
logo em gritos e lamentos, exasperados pelo calor e falta de ar, que 
experimentavam, ouviram-se algumas ameaças contra a guarnição de 
bordo[...]. Seguiu-se um violento frenesi, sucedido logo depois por acessos 
de raiva e furor, que os levou a lançarem-se uns contra os outros[...]A 
bárbara guarnição do navio[...] dirigiu alguns tiros de fuzil para o porão e 
derramou dentro uma grande porção de cal, cerrando-se logo a escotilha[...]. 
Por espaço de duas horas ainda se ouviu um rumor surdo e agonizante[...]. 
Eram sete horas da manhã do dia 22 quando se correu a escotilha do navio 
em presença do comandante[...].Um monte de duzentos e cinqüenta e dois 
corpos, mortos, lívidos, cobertos de sangue, dilacerados[...]266. 

 
Sem duvida, o relato acima permaneceu firmemente ligado à imagem de Grenfell. 

Vale atribuiu ao escritor paraense a existência de um forte preconceito contra o oficial 

britânico da armada brasileira, justamente por divulgar a utilização da cal, e de que tiros de 

fuzil teriam sido disparados para o porão. Esses supostos fatos, não passariam de “histórias 

horríveis e preconceituosas”, na opinião do autor inglês267. 

Já Boiteaux assume os fatos como verdadeiros, mas exime o então Capitão-Tenente de 

qualquer culpa268. Em defesa deste, divulga a carta em que Grenfell relatou o caso a 

Cochrane, onde os fatos apareciam resumidos como “Cenas de horror”269. Também foi citado 

pelo mesmo autor, um parecer, de 5 de junho de 1826, da Câmara dos Deputados, onde 

nenhuma responsabilidade teria recaído sobre Grenfell.  

                                                                                                                                                                                     
armas tentara atrapalhar os planos do capitão-tenente, no Pará, e Grenfell estava desconfiado dos militares 
portugueses, desde o atentado que sofrera. Cf. RAIOL. Op. cit., p. 52. 
264 Navio prisão. 
265 VALE. A Ação da Marinha nas Guerras da Independência. Op. cit., p. 116. 
266 RAIOL. Op. cit., p. 50. 
267 Ferreira Reis atribui o relato sobre a utilização da cal à tradição “de vez que os documentos silenciam sobre o 
episódio” VALE. Independence or death. Nota 8, p. 203; REIS. Op. cit., p. 85. 
268 Cf. Boiteaux. Op. cit., p. 204-205. 
269Carta do capitão-tenente Grenfell a Cochrane. 24 out. 1823. Arquivo Cochrane. 2/5/452/71-73. SDM. 
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Quanto a Raiol, aparentemente não tem nenhuma prova da culpabilidade direta do 

oficial britânico neste episódio especifico. Se a tivesse, não teria finalizado o seu texto apenas 

com uma sucessão de interrogações, que encaminham o leitor para sua conclusão lógica: 

“Quem mandou espingardear em uma praça pública a cinco infelizes sem culpa formada; 

quem autorizou, consentiu ou observou impassível os horrores do Palhaço[...]”. Segundo 

Palma Muniz, um autor paraense que publicou, em 1927, um livro em defesa de Grenfell270, o 

texto de Raiol seria baseado em um panfleto atribuído a Batista Campos. Nesse relato, o 

cônego não teria atribuído nenhuma responsabilidade direta do Capitão-Tenente no 

episódio271. 

Não temos dados para estender a responsabilidade nos acontecimentos relacionados ao 

brigue “Diligente” para além de seu comandante (Ten. Joaquim Lúcio de Araújo) e de sua 

tripulação. O setor “exaltado” e antilusitano da elite local, acusou a Junta de uma posição 

favorável aos portugueses e de ser responsável pelo massacre. Logo depois, no final de 

outubro, uma administração rebelde foi estabelecida em Cametá, vila situada próxima à 

capital. 272. 

Quanto a Grenfell, o que podemos dizer é que seria um oficial com coragem e 

experiência para enfrentar qualquer situação dentro do âmbito especificamente militar. O 

governo local teria pedido a sua ajuda para conter uma rebelião e ele acreditaria ter 

desempenhado bem sua missão. Mas o que deve ficar claro é que embora, provavelmente, não 

tenha dado as ordens no caso do “Diligente”, também não teria nenhum grau de identificação 

com as vítimas. Sua preocupação principal seria com seus tripulantes, que permaneceriam 

leais durante todos os incidentes. É por essa razão que o capitão-tenente pediria permissão a 

Cochrane para organizar um tribunal de presas no Pará, para pagar as despesas com a 

manutenção dos barcos e “para inspirar aos homens maior zelo e alegria na execução de uma 

série de perigosos e muito fatigantes serviços”273. Mais tarde, teria que responder por esta 

decisão também.  

Por outro lado, a situação política ficava cada vez mais complicada, e Grenfell se 

revelaria incapaz de administrá-la. O Capitão-Tenente se indispôs com a Junta quando tentou 

evitar que após uma nova ameaça de conspiração houvesse mais uma deportação de supostos 

                                                           
270 MUNIZ, Palma. Grenfell na Historia do Pará. 1823-1824. Separata dos Anaes da Biblioteca e Archivo 
Público do Pará. Belém: Biblioteca da Marinha, 1927. 
271 O texto citado por Muniz e atribuído a Batista Campos não foi encontrado por nós: Um Paraense – História 
Breve dos Acontecimentos da Província do Pará, desde a gloriosa época de sua Independência Política em 1823 
até Setembro de 1831. 
272 VALE. A Ação da Marinha nas Guerras da Independência. Op. cit., p. 116. 
273 Carta de Grenfell a Lord Cochrane. 4 de novembro de 1823. Arquivo Cochrane. 5/5/465/48-50. SDM. 
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simpatizantes de Portugal274. Mesmo assim, auxiliou as autoridades de Belém a organizar uma 

expedição para dominar os rebeldes de Cametá275. 

Com a fragata Imperatriz pronta, e com as “sutilezas” do jogo político, ficando cada 

vez mais além do seu entendimento, Grenfell escreveu a Cochrane, sugerindo que o Rio de 

Janeiro enviasse reforços, e alguém que representasse o Imperador e que gozasse da confiança 

dos dois partidos276. Evidentemente, naquela altura dos acontecimentos, o inexperiente 

Capitão-Tenente teria conseguido a façanha de desagradar todos os grupos políticos 

paraenses. Sua decisão foi preparar a fragata “Imperatriz” e o brigue “Maranhão” para sua 

viagem de volta à corte. 277 

A Junta Provincial, controlada pelos “moderados”, considerava a Marinha a única 

força confiável. Seus membros, durante o mês de fevereiro, estavam empenhados em 

organizar uma expedição para debelar a revolta de Cametá. Para isso, seria essencial manter a 

“Imperatriz” e o “Maranhão”, guarnecendo Belém. Quando perceberam, que era inútil tentar 

impedir Grenfell de retornar ao Rio de Janeiro, tomaram a decisão de enviar uma longa carta 

ao Imperador com críticas ao jovem capitão-tenente. Se ele contava com a Junta para defender 

sua atuação no caso dos fuzilamentos e no do brigue “Diligente”, o teor do relatório enviado à 

corte, após a partida dos barcos de guerra em 3 de março de 1824, colocaria por terra suas 

esperanças. O texto desfiava argumentos sobre a necessidade de manutenção da força naval 

na capital da Província, e contra a venda de barcos capturados em Belém. No final, terminava 

com uma frase, em nossa opinião, injusta, mas, que se tornaria lugar-comum em relação aos 

oficiais ingleses: “Sirva-se V. Exa. levá-lo à presença de Sua Majestade Imperial, para que 

Sua Majestade conheça, que somente pode contar com ele como um bom apresador, mas não 

como um amigo e defensor do Império”278.  

O relatório não mencionava em nenhum momento a questão dos fuzilamentos ou 

massacre do brigue “Diligente”. Ou, como acreditava Boiteaux279, os membros da Junta 

tinham absoluta certeza da inocência de Grenfell; ou a elite paraense creditava as execuções 

na conta das atitudes corretas tomadas pelo então capitão-tenente. 

No entanto, a menção dos apresamentos entre as queixas contra Grenfell era mais do 

que suficiente. A sua chegada ao Rio de Janeiro coincidiu também com o agravamento das 

                                                           
274 VALE. Op. cit., p. 117. 
275 Idem. 
276 Carta de Grenfell a Lord Cochrane 3 nov. 1823. Arquivo Cochrane. 2/5/452/75-76. SDM. 
277 VALE. Op. cit., p. 117. 
278 BOITEAUX. Op. cit., p. 213. 
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questões, envolvendo os tribunais de presas e Lord Cochrane280. Em 4 de março de 1824, 

Taylor, como vimos, fora condenado. A situação se aproximava de um impasse porque o 

valor total das reclamações do Almirante era muito alto. Segundo Vale, o montante das presas 

equivalia ao orçamento de um ano da Marinha imperial281. 

Ao receber o relatório paraense, Vilela Barbosa, Ministro da Marinha, e alvo da maior 

parte das críticas de Cochrane, ordenou a apreensão da fragata “Imperatriz” com todos os 

documentos e quantias que constassem a bordo, tão logo aportasse no Rio de Janeiro. A ação 

foi executada no dia 24 de maio de 1824282, mesmo sem a presença de seu comandante. 

Grenfell, ao perceber que provavelmente seria preso, teria buscado refúgio em um navio 

britânico. Durante dois meses houve uma ríspida troca de correspondência entre Cochrane e o 

Ministro da Marinha sobre a suposta fuga do Capitão-Tenente, enquanto o comandante da 

estação naval inglesa negava ter dado qualquer tipo de asilo283. Finalmente, em 21 de julho, 

Grenfell se apresentou na nau “Pedro I” para cumprir, a bordo, a ordem de prisão e aguardar o 

Conselho de Guerra284.  

Por trás dos acontecimentos, o assunto já estava sendo encerrado de maneira idêntica 

às situações anteriores, envolvendo tribunais de presas e os oficiais ingleses da Marinha 

brasileira – interferência direta do Imperador.  

 A dissolução da Assembléia Constituinte (12 de novembro) fora recebida com 

protestos em Pernambuco e em outras Províncias do norte. A promulgação da Constituição 

outorgada (25 de março) agravara mais ainda o quadro pelo seu caráter centralizador285. O 

início da revolta nas Províncias do norte (2 de julho), tornaria a Armada essencial para a 

sobrevivência do projeto político de D. Pedro. Assim sendo, o Imperador adiou o Conselho de 

Guerra, onde Grenfell deveria se defender das acusações de ter disposto das presas paraenses 

sem autorização e de ter abandonado a Província a despeito dos pedidos da Junta. Ele teve a 

“Pedro I” como menagem e foi permitido que acompanhasse Cochrane na campanha de 

Pernambuco286.  

No Livro mestre de Oficiais da Armada, consta que após a suspensão do processo pelo 

Imperador, o próprio capitão-tenente “requereu, a bem de justificar-se, o prosseguimento do 
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285 Cf. BASILE. Op. cit., p.213-214. 
286 BOITEAUX. Op. cit., p. 219. 



 

 

76

 

Conselho de Guerra”287. Todas as demais informações, que temos, são do texto de Boiteaux. 

Naquela altura, já haviam chegado ao Rio de Janeiro, notícias sobre o massacre do brigue 

“Diligente” e Grenfell teve que defender as suas decisões e omissões. Ele foi inocentado em 

18 de abril daquele ano, com a sentença que declarava terem sido as acusações “tão bem 

destruídas pela defesa que apresentou”288.  

Evidentemente, os acontecimentos do Pará formariam parte da base sobre o qual se 

construiria o juízo dos historiadores em relação aos oficiais ingleses da Marinha Imperial. 

Porém, naquele momento, eles eram instrumentos de grande importância para a política da 

Corte do Rio de Janeiro, e não poderiam ser desperdiçados. Menos de um mês após a 

sentença, Grenfell é promovido a Capitão de Fragata289. Em 30 de julho do mesmo ano, ele 

faria jus à nova patente: no comando do brigue “Caboclo”, durante a Guerra com a Argentina, 

perderia o braço direito em combate.290 

A participação da esquadra nos acontecimentos da Confederação do Equador também 

teve sua cota na construção da imagem com que Cochrane e seu comandados foram 

incorporados à história brasileira. Com a dissolução da Assembléia Constituinte, em 

dezembro de 1823, assumiu em Pernambuco um governo, chefiado por Manuel de Carvalho 

Paes de Andrade, disposto a resistir às imposições do Rio de Janeiro291. A primeira 

providência da nova administração foi se preparar para um possível embate com as forças do 

Rio de Janeiro. Para isso procuram neutralizar o brigue “Bahia”, que sob o comando do 

capitão-tenente Hayden patrulhava, desde julho, as águas pernambucanas, em busca de navios 

portugueses. O subordinado de Cochrane se recusou a desembarcar para prestar 

esclarecimentos sobre os seus apresamentos, percebendo claramente que poderia ser preso. 

Provavelmente, o governo da Província tentava se apoderar do navio para resistir a um 

possível bloqueio. Essa idéia foi confirmada quando a Junta pernambucana se apoderou de 

um outro barco, o brigue-escuna “Independência ou Morte”, formando o embrião de uma 

pequena força naval. Em vista desses fatos, Hayden retornou ao Rio de Janeiro, em 12 de 

Janeiro de 1824 292.  

Como dissemos, o agravamento da situação no Norte coincidiu com a enxurrada de 

decisões desfavoráveis aos oficiais nos tribunais de presas. O impasse ameaçava se formar, 

                                                           
287 Cf. Primeiro Livro Mestre dos Oficiais do Corpo da Armada. Folhas 5-6. SDM. 
288 Infelizmente o autor não cita as fontes, e dá apenas a sentença, sem maiores informações sobre o processo. 
Id., p.220. 
289 8 de maio. Primeiro Livro Mestre dos Oficiais. Op. cit. 
290 Cf. ibid.  
291 BASILE. Op. cit., p. 214. 
292 VALE. Op. cit. p. 120. 
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prejudicando os preparativos para a ação militar do governo. A solução encontrada pelo 

Conselho de Estado, em 12 de fevereiro de 1824, foi tomar a decisão de pagar o valor 

correspondente a todas as presas, independente do resultado das ações nas cortes judiciais293. 

Cochrane ficou extremamente desconfiado, achando que era apenas uma medida emergencial, 

destinada a motivar a Armada no combate à insurreição. Em parte o Almirante tinha razão, 

pois o governo só chegara a esse ponto depois que ameaçara renunciar. Além disso, naquele 

momento, se tratava de promessa e não do efetivo pagamento294. Mas, em todo o caso, depois 

que os oficiais e marinheiros receberam as primeiras parcelas e soldos atrasados, foi efetivado 

um bloqueio naval ao porto de Recife. 

De março a junho de 1824, João Taylor, no comando de um pequeno número de 

navios, patrulhou o litoral pernambucano, mas esta primeira operação teria sido suspensa em 

virtude de rumores sobre uma suposta invasão portuguesa no Rio de Janeiro295. 

Uma segunda expedição zarpou da corte, em 31 de julho de 1824, sob o comando do 

próprio Cochrane, a bordo de sua capitânea, a nau “Pedro I”. Ao mesmo tempo, seguiu uma 

expedição terrestre, comandada pelo Brigadeiro Lima e Silva. 

Já nos referimos anteriormente ao bloqueio, quando relatamos o bombardeio de Recife 

por Cochrane. Para não nos alongarmos no tema da Confederação do Equador, precisamos 

dizer que as operações de guerra foram prejudicadas pelas desavenças entre o Almirante e 

Lima e Silva. Mesmo Vale admite que o motivo principal seria a sempre presente demanda de 

Cochrane sobre primazia do posto. O Almirante alegaria que o Comandante das tropas 

terrestres era de patente inferior a sua e não admitia ter que dividir o comando296. 

Quanto ao bombardeio da cidade, antes de efetivá-lo, Cochrane ainda tentou negociar 

com Paes de Andrade, propondo submissão ao Imperador, perdão para as tropas que 

depusessem armas, e permissão para os chefes do movimento saírem do país. Paes de 

Andrade rejeitou a proposta, afirmando que “Pernambuco não possuía Marinha, tropas ou 

mercenários estrangeiros e dependia somente da devoção de homens livres”297. De acordo 

com o que observamos até aqui, esta deve ter sido a primeira vez que o termo mercenário foi 

utilizado em relação aos oficiais ingleses da Marinha Imperial. Por outro lado, o Almirante 

publicou em seu livro uma proposta de aliciamento por parte do chefe revolucionário: 

 

                                                           
293. Portaria nº. de 23 de fevereiro de 1824. Colleção das Leis do Império do Brasil de 1824. Parte 1ª. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional. 1886. Biblioteca da Marinha 
294 COCHRANE. Op. cit. p. 
295 VALE, Brian. A Ação da Marinha na Confederação do Equador. Op. cit. pp. 140-141 
296 VALE, Brian. Op. cit., p. 150-151. 
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Milorde  
A franqueza é o caráter distintivo dos homens livres, mas V.Exa., não a 
encontrou em suas relações com o Governo imperial. O não ter sido 
recompensado pela primeira expedição oferece justificável inferência de que 
nada receberá pela segunda. Tomo, portanto, a liberdade de assegurar a 
V.Exa. a soma de 400 contos de réis, como indenização por suas perdas. 
O serviço, de V.Exa. requerido, será o aceitar a causa da Confederação do 
Equador, qual é adotada pela maioria das províncias setentrionais, cujo 
limite será o rio de S. Francisco do Norte. 
                 Tenho a honra de ser, 
                 De vossa Excelência muito humilde criado 
                 Manuel de Carvalho Pais D’Andrade” 298 
 

Esta carta merece alguma reflexão. Ela não é citada por Vale, que, no entanto, fala da 

proposta de suborno299. Se Paes de Andrade quisesse propor uma aliança com Cochrane, não 

deveria ter se utilizado de um termo tão depreciativo como “mercenário” em sua recusa à 

rendição. Uma hipótese é que o documento citado tivesse sido enviado somente com o 

propósito de desmoralizar o Almirante. Por outro lado, a Confederação do Equador fez uma 

tentativa séria de montar uma pequena força naval e contratou dois oficiais estrangeiros300. 

Este fato nos permitiria supor que a proposta fosse válida, e que os revolucionários contavam 

com a adesão de Cochrane para a consolidação de seu projeto político. Nesse caso, a crescente 

insatisfação do irascível Lord e de seus comandados com soldos e presas, tornaria aquele 

momento, a ocasião ideal para fazê-la.  

O Almirante respondeu com indignação à oferta de Paes de Andrade. Ele estava no 

limite máximo de sua desconfiança com as autoridades brasileiras, e acreditava que D. Pedro 

estivesse cercado por portugueses, que maquinavam o tempo todo contra os ingleses da 

Marinha301. Mas pressionar para receber o valor integral das presas era uma coisa, mudar de 

lado em meio a uma operação militar era totalmente inaceitável e, principalmente, desonroso. 

O bombardeio de Recife finalmente aconteceu sem grandes êxitos, em 27 de agosto de 

1824. A partir daí, Cochrane se desinteressaria pelo bloqueio e viajaria com a “Pedro I” para a 

Bahia. Todo o crédito da vitória sobre os revolucionários, em 18 de setembro, pode ser 

atribuído ao Brigadeiro Lima e Silva e David Jewett, oficial americano que comandou as 

                                                                                                                                                                                     
297 Grifo nosso. Id., p. 148. 
298 COCHRANE. Op. cit., p. 159. 
299VALE. Op. cit., p. 148. 
300A Confederação do Equador formou uma pequena força naval para defender o porto de Recife. Paes de 
Andrade (que tinha sido intendente da marinha), o líder rebelde, armou um brigue de 18 canhões, Constituição 
ou Morte, que era comandado por um “aventureiro” Maltes João Metrowich, com o português João Guilherme 
Ratcliffe, como imediato. Além disso, contava também com o antigo navio imperial “Independência ou morte”,  
com 14 canhões. A lista foi acrescida da escuna Maria da Glória, que tinha caído nas mãos das autoridades 
rebeldes em dezembro de 1823 (rebatizada de Goiana). VALE. Independence or death. Op. cit., p. 130. 
301 COCHRANE. Op. cit., p. 159-160. 
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forças navais, e ao Capitão de Fragata inglês James Norton, que desembarcou em Recife com 

400 homens da esquadra, durante os combates pela posse da cidade302. 

No dia 10 de outubro, Cochrane chefiou uma nova expedição naval, formada por cinco 

navios, tendo a nau “Pedro I” como capitânea. Esta missão foi importante na erradicação dos 

últimos resquícios da revolta nas províncias do Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí 303. No dia 

3 de novembro, o Almirante tomou o rumo do Maranhão. 

O retorno de Cochrane ao Maranhão foi o último capítulo de sua estada no Brasil. A 

razão pretextada por ele para sua presença na Província foi a pacificação da disputa armada 

entre o Presidente Manuel Ignácio Freire Bruce e a oposição. Pelo menos, foi isso que o 

Almirante alegou em carta enviada ao Ministro da Marinha, em 31 de dezembro304. A 

intervenção da força naval foi no sentido de retirar Bruce do governo e enviá-lo à corte para 

explicações. O cargo seria ocupado pelo Secretário da Junta, Manuel Teles Lobo, com o total 

apoio do Rio de Janeiro.  

Porém, é pouco provável, que a política interna da Província tenha sido a única razão 

da presença de Cochrane em São .Luís. No dia primeiro de janeiro de 1825, ele mais uma vez 

apresenta ao imperador a sua renúncia. 

 
[...]percebendo ser impossível continuar no serviço de Vossa Majestade 
Imperial, sem a todo instante sujeitar o meu caráter profissional a grande 
risco sob a presente administração dos negócios marítimos – confio que 
Vossa Majestade achará graciosamente por bem conceder-me licença para 
me retirar do seu Imperial serviço, no qual me parece ter agora já feito 
quanto se podia esperar de mim – achando-se a autoridade de Vossa 
Majestade Imperial estabelecida por toda a extensão do Brasil. 
                       Tenho a honra de ser 
                       De Vossa Majestade Imperial 
                       Obediente e fiel criado,  
                       Cochrane e Maranhão 305. 
 

  O pedido de Cochrane nem foi ao menos respondido. Mas, ou a ausência de resposta 

veio a calhar em um plano pré-concebido de deixar o país ou a desconfiança e a impaciência 

do Almirante o fizeram crer que acabaria por não receber nada do que reivindicava. O fato é, 

que nos dias 11 e 20 do mesmo mês, em duas cartas, destinadas ao presidente da Junta 

maranhense, o Almirante insistiu em receber a quantia referente a bens públicos apresados na 

sua primeira campanha em São Luís, em 1823306. O total das reivindicações ascendia a 424 

                                                           
302 VALE. A Ação da Marinha na Confederação do Equador. Op. cit., p. 150. 
303 Ibid. p. 153. 
304 Ibid. p. 154  
305 COCHRANE. Op. cit., p.198-199. 
306 VALE. Op. cit., p. 154. 
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contos de réis, mas Cochrane se propunha a aceitar 106 contos, se fossem pagos em 30 

dias307. Diante da pressão, a Junta acabou concordando com o pagamento. Mas a chegada do 

novo presidente da Província, Pedro da Costa Barros, nomeado pelo Rio de Janeiro, quase 

impediu a concretização dos planos do Almirante. Temendo que suas exigências não fossem 

atendidas, Cochrane impediu a posse do novo Presidente, que acaba deportado para Belém. 

Depois de mais algumas pressões, a Junta capitula e o pagamento começa a ser feito. Vale 

atribui parte do comportamento do Almirante, à carta que este teria recebido de Mary 

Graham, sobre as intrigas que correriam na corte contra ele. Entre esta, a de que ele seria 

responsável pelo pagamento de perdas e indenizações no valor de 70.000 libras308.  

Para nós, Cochrane nunca deixou de considerar a Província como uma a sua “terra 

conquistada”. É bem provável que tenha entendido o título de Marquês de Maranhão, não 

apenas como uma honraria, mas, anacronicamente, como a legitimação dos seus direitos de 

conquista sobre o território. O trecho que transcrevemos a seguir, do livro onde o Almirante 

justificou suas ações no Brasil, parece dar sentido a essa conclusão. 

 
Sua Majestade Imperial teve a bem galardoar os serviços prestados, criando-
me Marquês do Maranhão, como título o mais próprio para comemorar as 
vantagens granjeadas ao Império, decretando-me ao mesmo tempo bens de 
rendimento proporcionado à dignidade da honra conferida;[...].Os bens e o 
rendimento contudo, nunca se deram, não obstante que no Maranhão, e 
noutras das províncias do Norte, numerosas e belas fazendas, pertencentes à 
Coroa Portuguesa, foram tomadas e reunidas ao domínio Imperial. A 
inconsistência disto foi notável, vendo-se ter eu sido o meio de acrescentar 
ao Brasil um território maior que metade da Europa[...]. A Assembléia 
Geral[...]se recusou a reconhecer a outorga de bens e renda para manter de 
maneira decorosa o título que Sua Majestade se tinha graciosamente servido 
conferir-me. A razão dada para este procedimento extraordinário, numa 
longa discussão sobre a matéria, foi que em outorgar-me assim bens tinha 
Sua Majestade exercido prerrogativa feudal incompatível com um país 
livre309. 
 

Talvez, Cochrane considerasse qualquer interferência dos tribunais de presas uma 

violência sobre os poderes e privilégios que julgava ter sobre o “seu marquesado”. Mas em 

todo caso, uma vez recebido o pagamento exigido, ele transferiu seus homens de confiança 

para o brigue “Piranga” e velejou de volta à Inglaterra310.  

Antes de partir, o Almirante fez questão de proceder a divisão das presas, 

proporcionalmente, entre os oficiais e marinheiros presentes, entre eles, Crosbie que 

                                                           
307 Idem. 
308 Op. cit., p. 150 e VALE. Independence or death. Op .cit., p. 147-149. 
309 Grifo do autor. COCHRANE. Op. cit., p. 103-104.  
310 VALE. A Ação da Marinha na Confederação do Equador. Op. cit., p. 155. 
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comandou o navio que levou o grupo de volta à Inglaterra, em 26 de junho de 1825, e 

Grenfell, que retornaria ao Rio de Janeiro. Os que estavam em missão em outros pontos do 

país, tiveram que reivindicar por sua própria conta. Somente em agosto de 1855, o governo 

regulamentaria, por lei, o pagamento relativo aos apresamentos efetuados durante as lutas da 

Independência311. Vale afirma que Taylor teria recebido, nessa ocasião, mas seu falecimento 

ocorreu três meses depois da promulgação da lei, e no seu inventário não consta nenhum valor 

referente às presas312. Quanto a Hayden, na época de sua morte, em 1857, sua viúva declarava 

ainda esperar pelo pagamento devido313. 

Cochrane considerou os pagamentos que recebeu no Maranhão apenas como parte do 

que tinha direito. Continuou insistindo junto ao Governo Imperial pelo que achava que fazia 

jus. Parte das suas reivindicações foi atendida entre 1855 e 1857. Mas o Almirante faleceria 

em 1860, ainda insatisfeito314.  

Os episódios maranhenses marcariam de forma perene a imagem de Cochrane. Seus 

oficiais, que permaneceram no Brasil, herdariam boa parte da fama de caçadores de butim, a 

maioria sem ter acesso às vantagens pecuniárias referentes às presas. Enquanto o projeto de 

nação brasileira não estava consolidado, eles seriam úteis para os sucessivos governos 

imperiais, pela lealdade, coragem e competência que sempre demonstrariam. A década de 

1850 veria a consolidação definitiva do projeto de Estado Imperial. Dez anos depois, a cena 

política seria marcada pelo retorno do Partido Liberal ao primeiro plano. Neste cenário, uma 

reavaliação dos acontecimentos do ponto de vista das diferentes Províncias não representaria 

mais perigo. A partir daí, autores como Domingos Raiol, vão retirar os oficiais ingleses do 

papel de “heróis da unidade nacional” e colocá-los como executores de uma repressão 

desmedida. Por outro lado, após da década de 1870, a própria Marinha reconstruiria sua 

história, dando ênfase aos heróis da Guerra do Paraguai. O antilusitanismo não era mais 

necessário como arremedo de projeto nacional, e o português, Barroso, ao lado do brasileiro, 

Tamandaré, iriam ocupar o lugar de Taylor, Grenfell e Hayden no panteão dos heróis navais.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
311 Lei N.o 834, de 16 ag. 1855. Cf. Inventário Bartolomeo Hayden. Idem,  p. 16. 
312  Inventário João Taylor. Fundo: Juízo Municipal da 3ª Vara. Caixa: 291. Número: 368. Arquivo Nacional. 
313 Inventário Bartolomeo Hayden. Idem. Caixa: 4019. Número: 537, p. 16. 
314 VALE. Independence or death. Op. cit., p. 181. 
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Capítulo 3– A Opção pelo Brasil 

         O atual estado das províncias do norte, e a vasta extensão de Costa de mar desde o Rio 
da Prata até o Amazonas, não pode deixar de mostrar a grande necessidade que há de ter uma 
boa Marinha, para ter em continência os espíritos revoltosos e para proteger o comércio. (João 
Taylor 315. 
 
 

3.1 – Um casamento por Interesse 

 

O final do reinado de D. Pedro I foi marcado pela impopular guerra da Cisplatina e por 

um crescente desgaste do prestígio do Imperador. A pecha de déspota já fora imputada ao 

Monarca desde os episódios relacionados ao fechamento da Assembléia Constituinte e da 

outorga da Constituição centralizadora de 1824. Porém, no final da década de 1820, várias 

causas contribuiriam para o aumento da temperatura política. Entre elas estava a grave crise 

financeira, que aumentava a ressonância das críticas da oposição liberal316. Tanto de setores 

da elite quanto de grupos populares do Rio de Janeiro provinham acusações que “juntavam 

ataques à predominância portuguesa no comércio varejista, ao ódio pelos elementos lusitanos 

que, acreditava-se, dominavam o Paço”317. Nesse contexto, a questão da sucessão de D. João 

VI foi uma agravante, visto que fazia com que o governante brasileiro fosse acusado de dar 

mais atenção aos problemas dinásticos da antiga Metrópole do que ao país318.  

Nas ruas do Rio de Janeiro, esse antilusitanismo era explicitado na rivalidade entre 

imigrantes portugueses e a população “não branca”. Em geral, esses conflitos envolviam 

grupos de baixa condição social, na disputa pelo controle de um sem número de atividades 

urbanas, como serviços e ofícios. Porém, freqüentemente, os “motins” que assolavam a cidade 

sinalizavam o desapontamento de escravos e libertos, que após lutarem nas guerras da 

Independência, viam frustradas suas esperanças de liberdade, participação política e melhores 

oportunidades sociais319. Este descontentamento motivaria episódios como a “Noite das 

Garrafadas”. Em 1831, todas essas variáveis iriam se somar no episódio do Sete de Abril, que 

culminou na abdicação do Imperador em favor de seu filho de apenas 5 anos, e na instituição 

da Regência. 

                                                           
315 Ofício de Taylor a Lord Cochrane(durante o bloqueio de Recife por Taylor) 29 de maio de 1824. 
BOITEAUX. Op. cit., p. 182. 
316 BASILE. Op. cit., p. 214-217. 
317 MATTOS. Ilmar Rohloff de Mattos. O tempo Saquarema. São Paulo: Editora Hucitec, 2004. p.87 
318 BASILE. Op. cit., p. 218. 
319 RIBEIRO. Op. cit., p. 94-95. 
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Ainda antes dos incidentes citados, em 1828, os batalhões de estrangeiros, formados 

por alemães e irlandeses, tinham se rebelado na capital do Império. O que detonou o levante 

foram protestos contra os maus tratos que recebiam. A revolta resultou em três dias de saques 

e tiroteios, que só terminaram depois de violentos choques com as tropas brasileiras320. O 

clima gerado naquele momento pode ter ajudado a ampliar o nativismo de seu sentido original 

antilusitano, para um sentimento contrário à presença estrangeira no país. 

Dificilmente, tais fatos deixariam de atingir os subordinados de Cochrane que 

permaneceram na Marinha Imperial. No caso dos oficiais ingleses, havia a herança incômoda, 

que a partida intempestiva de seu antigo comandante tinha lhes deixado. Referimo-nos à fama 

de caçadores de butim. Pecha, que foi sem dúvida reforçada pelo ataque que o 1º Almirante 

desfechara sobre os cofres da “sua” Província maranhense. Além disso, provavelmente, a eles 

também seria dirigida parte dos ressentimentos provocados pelos inúmeros privilégios que os 

comerciantes britânicos gozavam no Brasil, desde o tratado de 1810321. Referimo-nos não só 

às vantagens tarifárias, mas também à presença ostensiva dos navios de guerra de Sua 

Majestade, em portos brasileiros. E, caso não bastassem os agravos citados, outros itens 

poderiam ser acrescidos à longa lista de discordâncias anglo-brasileiras. Em primeiro lugar, o 

direito de extraterritorialidade judicial, exercido através de Juízes Conservadores ingleses 

atuando junto ou paralelamente aos tribunais do País. Além do mais, o contencioso entre os 

súditos dos dois impérios comportava também a considerável distância cultural existente entre 

ambas as partes. As diferenças neste campo foram bem resumidas por Strangford, durante o 

reinado de D. João VI, ao dizer que os brasileiros “reclamavam[...]dos insultos diariamente 

feitos aos seus preconceitos, costumes, e religião, pelos colonos ingleses desse país”322. 

A bem da verdade é preciso dizer que Taylor, Grenfell e Hayden não privavam da 

convivência social com seus “compatriotas”. O contato com esses oficiais era coibido pelas 

autoridades consulares inglesas e pelo comando da divisão naval daquele país no Rio de 

Janeiro323. Em todo o caso, não cremos que o clima anti-estrangeiro tenha feito distinções 

sutis. Afinal, só com a consolidação do Império, haveria uma relativa queda de intensidade no 

nativismo. Mesmo assim, nos últimos anos da década de 1840, o país assistiria ainda ao 

recrudescimento de certa animosidade anti-britânica. Neste caso, a causa seria a ação dos 

                                                           
320 MESQUITA, Regina B. A Revolta dos Batalhões Estrangeiros. Dissertação de Mestrado defendida a 25 de 
fevereiro de 2003, no Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. 
321 MANCHESTER, Alan. Preeminência inglesa no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1973, p. 87, 192. 
322 Idem, p. 96. 
323 Segundo Vale, o tratamento dado aos oficiais britânicos da Marinha Imperial, pelas autoridades de seu país de 
origem em serviço no Brasil, estava longe de caloroso. Em geral, variou uma “cortesia distante” e a “aberta 
hostilidade”. VALE. Independence or death. Op. cit., p. 186. 
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cruzadores daquele governo europeu, que na repressão ao tráfico, atuaram em águas e portos 

brasileiros324.  

Por outro lado, devemos somar aos fatos acima citados, os problemas concernentes à 

estrutura militar do Período Regencial. Os governos da década de 1830 enfrentaram inúmeras 

dificuldades na organização das suas forças armadas. A primeira delas era a desconfiança 

gerada na elite, pela participação de escravos e libertos, muitos deles integrantes do Exército, 

nos conflitos políticos que marcaram o fim do 1º Reinado325. Já em 1831, era criada a Guarda 

Nacional, formada basicamente por cidadãos proprietários. Esvaziando-se a chamada “Tropa 

de 1ª Linha”, esperava-se afastar os riscos do recrutamento nas camadas “não brancas” da 

população326. Porém, ao criarem unidades militares vinculadas ao poder local, os sucessivos 

governos da Regência acabaram por incentivar as mesmas forças centrífugas que iriam 

desafiá-los. Restaria a Marinha, como o efetivo mais operacional daquela década. No entanto, 

a Armada teria seu orçamento reduzido. Uma das razões, que levaram ao corte nos 

investimentos nessa área, foi a crise financeira do período citado. Outra seria a perda da 

Cisplatina no final do Reinado de D. Pedro I. As dificuldades militares ocorridas naquele 

conflito levariam ao abandono temporário do projeto de manutenção de uma presença 

hegemônica no Estuário Platino327. Apesar deste fato, mesmo sem uma participação 

internacional ostensiva, ainda era evidente a necessidade de uma Força Naval operativa. Ao 

menos, em apoio às forças de segurança interna e na proteção a portos e vias marítimas328. 

Mesmo assim, durante os primeiros anos da Regência, o esvaziamento da Marinha seria 

aprofundado.  

Tal fato era apenas mais um aspecto da fragilidade militar crônica que marcaria o 

lustro inicial da década de 1830. Na verdade, os entraves existentes à montagem de um 

aparelho bélico eficiente refletiriam, principalmente, a inexistência de um acordo geral sobre 

as diversas questões então enfrentadas. Referimo-nos, sobretudo, às dificuldades dos 

governantes da época para apresentar um projeto, no qual os objetivos específicos das 

                                                           
324 MANCHESTER. Op. cit., p. 193, 200. 
325 RIBEIRO, Gladys. Op. cit., p. 243-262. 
326Em diversos países da América Espanhola, a guerra civil prolongada, que se seguiu à independência, permitiu 
a ascensão social de inúmeros integrantes dos grupos populares, em geral de origem “mestiça”. Através da 
carreira militar, alguns chegaram a se impor como parceiros da elite “criolla”, que tinha liderado a emancipação 
política. Cf. DONGHI, Halperin. História da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975, p. 81-87. 
327 Na opinião de Ricardo Salles, embora a Monarquia brasileira  fosse herdeira das pretensões hegemônicas 
portuguesas no Prata, o escravismo dominante nas relações sociais impunha limites a uma política externa de 
caráter imperial. Somente no inicio da década de 1850 seriam retomados os projetos na região. SALLES. 
Ricardo. Nostalgia Imperial. A Formação da Identidade Nacional no Brasil do Segundo Reinado. Topbooks: Rio 
de Janeiro. 1996, p. 72. 
328 Questão bem resumida por Taylor, na epígrafe citada neste item. 
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diversas elites regionais fossem harmonizados no âmbito de uma política comum. Como 

afirma Ilmar Mattos, o consenso limitava-se a uma posição em favor da distribuição mais 

equilibrada do aparelho do Estado pelo território imperial:  

 

Observe-se, contudo, que esta unidade de propósitos em torno de uma 
monarquia descentralizada[...]não era suficiente para estabelecer uma 
unidade de ação, em termos da política geral do Império. E isso porque não 
apenas os liberais divergiam a respeito dos fundamentos e dos modos de agir 
em direção a esse propósito[...]mas também e sobretudo como decorrência 
da prevalência dos interesses mais imediatos e particulares dos grupos 
locais.329. 

 

Dessa forma, dois fatores marcariam a política militar nos anos iniciais da Regência. 

Primeiro, a ausência de um plano estratégico geral, o que daria muitas vezes um caráter 

emergencial e improvisado às ações armadas330. Em segundo lugar, a permanência de um 

sentimento nativista encarado como questão central por amplos setores da população331. Este 

último ponto dizia respeito principalmente à Marinha. Afinal, a presença essencial do 

elemento estrangeiro entre os seus quadros não contribuía para o fortalecimento do prestígio 

das Forças Navais. Provavelmente, a atuação dos oficiais britânicos era considerada por 

muitos políticos liberais como instrumento do despotismo de D. Pedro I. Como vimos, foi 

uma constante a intervenção do Monarca, em prol dos comandantes de sua Marinha, 

condenados pelos Tribunais de Presas e Conselhos de Guerra. Para alguns opositores, tal fato 

pode ter soado como prova da estreita ligação do Imperador com seus oficiais navais. 

Verdadeira ou não, essa suposição não teve a contrapartida de gerar um grande apoio para os 

antigos subordinados de Cochrane nos círculos em torno do Governo. Muitos dos políticos e 

burocratas próximos a D. Pedro tinham fortes ligações com comerciantes portugueses lesados 

pelos apresamentos. Portanto, no final da década de 1820, quando o clima anti-estrangeiro 

prevaleceu, os oficiais não encontrariam aliados nestes grupos332. 

Por sua vez, a necessidade de sufocar a revolta, que se alastrava no Norte, tinha levado 

ao compromisso de 1824. Segundo aquele ajuste, o Governo se comprometia a pagar todos os 

                                                           
329 MATTOS. Op. cit., p. 117. 
330 Ver p. ex. as sucessivas mudanças de comando e orientação durante a Cabanagem e a Guerra dos Farrapos.  
331 MATTOS. Op. cit., p. 87. 
332 A tese de uma “conspiração”, dos elementos portugueses em torno de D. Pedro contra a presença dos 
britânicos na Marinha Imperial, é o argumento central das memórias de Cochrane sobre sua atuação no Brasil. 
Embora, evidentemente exagerada, não exclui a ligação entre muitos dos comerciantes portugueses lesados e o 
círculo político do Imperador. Nesse caso, a brevidade dos julgamentos em favor dos proprietários é um bom 
indicio. Sobre a ligação, entre os ministros do 1º império e comerciantes português de grosso trato, encontramos 
uma boa síntese em Marcello Basile. Cf. BASILE. Op. cit., p. 216; COCHRANE. Op. cit. Cap. IV. 
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apresamentos, mesmo os julgados ilegítimos333. As condições em que o acordo foi firmado 

também não concorreram para melhorar a imagens dos oficiais britânicos, perante os setores 

mais influentes da sociedade. Pelo contrário, tinha tudo para provocar rejeição em um amplo 

leque de opiniões políticas. Afinal, além de ter sido aprovado em um momento em que o 

Governo era acusado de despótico, ainda visava a combater uma rebelião com sólidas bases 

em elites regionais. Portanto, não causa surpresa, que os Gabinetes do Período Regencial 

tenham enterrado o assunto334. Primeiro, pela, já referida, escassez de numerário. Depois, 

porque, no decorrer da década de 1830, alguns dos líderes das insurgências sufocadas, durante 

o 1º Reinado, pelos comandados de Cochrane, ascenderiam aos Governos provinciais ou à 

Assembléia Geral. A presença de antigos desafetos em posições de relevo deve ter 

contribuído para certa “má vontade” em relação aos companheiros do 1º Almirante. Paes de 

Andrade, por exemplo, um dos chefes da Confederação do Equador, tornou-se presidente da 

Província de Pernambuco na década de 1830335.  

Conforme os fatos citados, somos levados a atribuir, pelo menos parte do desinteresse 

em investir na Marinha, a certa animosidade contra os oficiais de Cochrane. Talvez, a 

dificuldade, para encontrar tripulantes e graduados capacitados fora do círculo de 

“emigrados” britânicos, tenha até mesmo influído na decisão de reduzir o tamanho da 

Armada. Um indício, neste sentido, seria a proposta do Ministro da Marinha, Souza Mello , 

em 1829, de enviar jovens oficiais brasileiros como “voluntários” para as suas congêneres 

inglesa e francesa. O intuito, segundo o autor, seria capacitar os Guardas-Marinhas nas 

técnicas navais, em embarcações daqueles países. De acordo com o projeto, e apesar da crise 

financeira, todas as despesas ficariam por conta do Governo brasileiro. Com isso, segundo 

Souza Mello, esperava-se que no futuro o país pudesse ser libertado da necessidade de ter que 

recorrer “para seu serviço, da admissão sempre perigosa de estrangeiros”336. Em todo o caso, 

fosse qual fosse a razão, a Marinha teria, durante a década de 1830, um número de navios e 

tripulantes inferior ao alcançado no tempo de D. Pedro I337.  

                                                           
333Para fazer frente à Confederação do Equador o Governo de D. Pedro assume o compromisso de pagar mesmo 
os apresamentos considerados “má presa”. Este acordo será esquecido nas décadas seguintes, mas será 
reassumido na Lei de agosto de 1855. Cf. Capítulo. 2. 
334 O pagamento das presas só voltaria a baila, na década de 1850. A mudança de enfoque em relação a esta 
questão pelos ministérios “Saquaremas” será abordada no item 3 deste capítulo.  
335BASILE. Op. cit., p.224. 
336Relatório do Ministro da Repartição dos Negócios da Marinha Miguel de Souza Mello e Alvim. 1828. 
Apresentado em 1829 perante a Assembléia Geral. Annual Ministerial Report(1821-1960). Brazilian 
Government Document Digitalization Project. Center for Research Libraries. CRL, p.5 
http.//www.crl.edu.catalog./index. Htm. 
337 VALE. Op. cit., p. 175. 
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Desta forma, em decorrência das contradições, indefinições e preconceitos relatados 

acima, houve uma significativa diminuição do número de estrangeiros em serviço na Armada 

Imperial. Tal fato teria ocorrido nos últimos anos do Reinado de D. Pedro e no primeiro lustro 

da Regência. Segundo Vale, por volta de 1830, 25 dos 52 oficiais ingleses que foram 

recrutados no período 1822-23, tinham já deixado o Brasil338. Este autor atribui ao corte de 

despesas e ao congelamento de promoções, a principal causa do fato acima. Evidentemente, 

essas foram razões importantes. Mas certa dose de xenofobia, no final do 1º Reinado e 

durante o Período Regencial, também deve ter tido algum peso339. Acreditamos ter sido o 

decreto de 25 de novembro de 1830 coerente com este clima. De acordo com o mesmo, todos 

os graduados estrangeiros, que não tivessem participado ativamente das lutas da 

Independência eram forçados à demissão340. Em conseqüência dessa lei, muitos oficiais 

saíram imediatamente do país. Aqueles que mais tinham se destacado, ou que receberam 

condecorações, evidentemente, não foram alcançados pelas novas disposições. Porém, em 

diversos casos, os documentos apresentados, provando ter o engajamento ocorrido na época 

do rompimento com Portugal, não foram aceitos. Tais situações ocorreram, porque a 

Assembléia Geral ainda não tinha estabelecido critérios precisos, sobre como interpretar o 

Artigo 4º do citado decreto341. Neste item estavam relacionadas as exceções que permitiriam a 

um oficial estrangeiro permanecer na Marinha. Provavelmente, a demora acontecia porque, 

como nos referimos anteriormente, muitos parlamentares não nutriam uma especial simpatia 

pelos “herdeiros” de Cochrane. Da mesma forma que na questão das presas, a regulamentação 

tenderia a ser postergada indefinidamente342. Em 1832, o Ministro da Marinha, Rodrigues 

Torres, instou para que aquele órgão legislativo apressasse uma solução para os casos 

pendentes. Segundo o Titular da Força Naval, a urgência era motivada porque vários 

tripulantes aguardavam uma decisão “sem perceberem vencimento algum”. O apelo dirigido 

                                                           
338 VALE. Independence or death. Op, cit., p. 175. 
339 Carlos Oberacker também atribui à xenofobia do período a Lei de 15 de dezembro de 1830 que proibia ao 
Governo de fazer quaisquer despesas com a imigração e colonização estrangeiras. OBERACKER JR, Carlos H. 
A Colonização Baseada no Regime de Pequena Propriedade Agrícola. In: História Geral da Civilização.  
Brasileira. Tomo II.  O Brasil Monárquico. 3º Volume. Reações e Transações. São Paulo: Difusão Européia do 
Livro, 1967, p. 229. 
340Decreto Imperial de 25 nov 1830, citado em: Relatório do Ministro e Secretário da Repartição dos Negócios 
da Marinha Joaquim José Rodrigues Torres, referente ao ano de 1831.  Apresentado à Assembléia Geral 
Legislativa na Sessão de 7 de maio de 1832. Brazilian Government Document Digitalization Project. Annual 
Ministerial Repport (1821-1960) .CRL. p. 3 
341 Art. 4º: Serão demitidos dos postos em que se acham os oficiais estrangeiros, excetuados, porém, os que nas 
lutas da Independência colaboraram ativamente na Armada Brasileira contra os inimigos do Império, os que tem 
sido mutilados ou feridos gravemente em o serviço nacional, e os que tiverem contrato expresso, até que se finde 
o tempo contratado.Idem.  
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por ele à Câmara, naquela ocasião, dá uma idéia da situação difícil em que muitos dos 

engajados de 1823 se encontravam: “A incerteza em que se acham esses últimos oficiais, e a 

falta dos meios de subsistência que sofre a maior parte deles, reclamam de vossa justiça e 

equidade uma pronta deliberação a esse respeito”343.  

 Tendo em mente a situação que acabamos de descrever, denominamos de “casamento 

por interesse” a este item, pensando na difícil relação entre a Armada Imperial e os oficiais 

ingleses que permaneceram no Brasil. Tal título procura por um lado, resumir a maneira como 

a Marinha iria encarar a presença dos ingleses remanescentes, nos anos que se seguiram ao 

retorno de Cochrane à Inglaterra. E, por outro, as razões que evitaram uma debandada geral 

desses oficiais após a partida do Almirante. Afinal, no primeiro capítulo, colocamos a vinda 

deles como motivada por uma perda de espaço e autonomia na Royal Navy. Diante do que 

temos relatado, não cremos que o ambiente aqui encontrado tivesse sido muito diferente.  

Quanto aos que insistiram em se estabelecer em terras brasileiras, as razões para a 

permanência não podem ser resumidas em uma causa única ou simples. Provavelmente, 

estiveram presentes também questões emocionais como o envolvimento com o país, seu clima 

e seu povo. Por outro lado, o domínio que exerciam no campo das técnicas de navegação e 

guerra naval, mantinha aberta a possibilidade de ocuparem aqui, postos de comando nos 

navios da Armada. Talvez, nem isto fosse possível em um eventual retorno à Europa. No caso 

de Taylor, por exemplo, a volta à Grã-Bretanha implicaria em enfrentar uma corte marcial de 

prognóstico difícil. Grenfell, por sua vez, estava marcado por sua atuação, sob as ordens de 

Cochrane, no ataque aos mercantes ingleses durante a campanha chilena. Quanto a Hayden, 

vendera seu navio à esquadra, e, contando trinta e três anos em 1825, talvez fosse um pouco 

tarde para recomeçar a carreira em outro lugar. Dessa forma, mesmo com as duras condições 

do final da década de 1820 e da seguinte, alguns dos oficiais decidiram aqui permanecer. A 

escolha implicou, na maioria dos casos, em assumir a nacionalidade brasileira. A 

naturalização era muitas vezes inevitável, já que a outra opção era conseguir uma autorização 

do Governo britânico344. Mais um preço a pagar, caso continuassem no país, consistiria em 

aceitar a maneira pragmática e utilitária com que seriam encarados pelas autoridades. 

Referimo-nos ao fato, de que, em geral, os ministros da Marinha, do final do 1º Reinado e da 

                                                                                                                                                                                     
342 A conclusão do processo de naturalização de Taylor, que também dependia da Assembléia, levaria três 
décadas para ser aprovada. Como veremos, a questão das presas só seria resolvida em 1854, e Taylor só 
receberia em caráter definitivo a nacionalidade brasileira em 1851.  
343 Relatório do Ministro e Secretário da Repartição dos Negócios da Marinha Joaquim José Rodrigues Torres, 
referente ao ano de 1831.  Apresentado à Assembléia Geral Legislativa na Sessão de 7 de maio de 1832. 
Brazilian Government Document Digitalization Project. Annual Ministerial Repport (1821-1960) .CRL. p. 3 
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Regência, mantiveram os antigos comandados de Cochrane, relegados a funções burocráticas 

e/ou comandos secundários. Usualmente, esse relativo ostracismo durava até o momento da 

ocorrência de insurreições ou conflitos externos. Na presença de situações, onde perícia em 

combate, lealdade e coragem fossem essenciais para a segurança do Império, os oficiais 

ingleses seriam sempre chamados a ocupar posições de responsabilidade.  

O caso de Taylor foi a que exigiu uma decisão mais urgente, na direção de uma 

“interiorização” definitiva em sua “pátria de adoção”. Como dissemos, o Almirantado 

britânico estava considerando a sua renúncia ao posto na Royal Navy como deserção. Em 

conseqüência, os Ministros de Sua Majestade exerceram pressão sobre o Governo Imperial no 

sentido de conseguir a exoneração do oficial. Dessa forma, D. Pedro foi levado a demiti-lo em 

1824. O seu retorno às Forças Navais brasileiras, já no ano seguinte, foi conseguido através de 

intensa negociação diplomática com o Governo inglês. Nesta “operação”, as autoridades 

imperiais utilizaram argumentos como o de que o jovem oficial estava em condições de se 

naturalizar brasileiro345 por estar casado “com uma senhora das mais ricas e principais 

famílias desta Corte”346. De fato, Taylor havia contraído núpcias com Maria Thereza da 

Fonseca Costa, filha de Manoel Álvares da Fonseca Costa, proprietário de Sesmarias e da 

região da Lapa, na Capital do Império. A família estava ligada tanto aos primeiros povoadores 

do Rio de Janeiro quanto ao poderoso núcleo de comerciantes de grosso trato da cidade347. 

Segundo Boiteaux, o próprio Imperador teria utilizado sua influência para conseguir o 

consentimento dos pais, pois a jovem estaria prometida a um primo, Manoel Antônio da 

Fonseca Costa, futuro marquês da Gávea348. Alguns anos mais tarde, em 1829, também 

Hayden se casaria com uma jovem da mesma família, Ana Alexandrina da Fonseca Costa. 

Esta prima de Maria Thereza também possuía cabedais, sendo, inclusive, aparentada com o 

poderoso proprietário e comerciante, Braz Carneiro Leão349.  

Os casamentos dos dois antigos comandados de Cochrane, aparentemente, não tiveram 

reflexos nas suas relações com políticos e governantes, durante o período final da década de 

1820 e no decênio seguinte. Mas nós temos que ter em mente, que na Armada Imperial, o 

soldo era apenas uma parte do pagamento dos graduados. O restante dos proventos dependia 

                                                                                                                                                                                     
344 A situação específica de Taylor será abordada ainda neste item. Quanto a Grenfell, a questão da sua 
nacionalidade será discutida no final do segundo item. 
345 O processo de naturalização de Taylor, como veremos no item 2, só seria  concluído em1851. 
346 Carta do ministro da marinha Francisco Villela Barbosa a Charles Stuart. 18 ag. 1825. BOITEAUX, p. 193. 
347As referências aos Fonseca Costa, foram retiradas do texto de um dos descendentes de Bartolomeu Hayden, 
que no caso, cita o Dicionário das famílias brasileiras. O livro de Francisco Pereira das Neves Vieira  nos foi 
fornecido pelo Professor Dr. Guilherme Pereira das Neves. VIEIRA. Francisco José Pereira das Neves. História 
de família. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 2003, p.28. 
348BOITEAUX. Op. cit., p. 194. 
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do posto ou da função exercida. Por exemplo, a gratificação denominada “maioria de 

embarque” só era paga aos oficiais de patente alocados em navios artilhados (armados). Neste 

contexto, permanecer sem posto era a pior das situações. Mas uma função burocrática em 

terra, ou a designação para um navio de transporte de tropas, também afetaria os ganhos de 

maneira crucial350. Em resumo, os rendimentos de um oficial estavam intimamente ligados às 

injunções políticas351. Assim sendo, os matrimônios brasileiros teriam possibilitado a Hayden, 

e, principalmente a Taylor, uma relativa autonomia em relação às conjunturas dominantes na 

Marinha e no Governo. No inventário do primeiro, em 1857, sua viúva declarava que a 

fazenda N. S. das Neves, na Freguesia do Pilar, no Termo da Vila da Estrela, fora adquirida 

no mesmo ano de seu casamento. Esta data aponta para uma possível relação entre a aquisição 

da terra e algum tipo de dote. Podemos reforçar essa conclusão, considerando que a soma 

recebida por Hayden com a venda do Brigue “Bahia”, já deveria estar bastante alterada após 

seis anos de soldos baixos e intermitentes352. Tampouco ele poderia ter se utilizado dos 

ganhos relativos às Guerras da Independência ou da Cisplatina, porque, como abordamos no 

Capitulo 2, faleceu sem dispor das quantias correspondentes às presas 353. 

Já em relação a Taylor, de acordo com seu Inventário, ele possuía, no ano do seu 

falecimento (1855), a fazenda de Piedade, na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de 

Paquequer, no Município de Nova Friburgo. Com cinqüenta e cinco cativos, oitenta mil pés 

de cafés com frutos e quarenta mil pés novos, gado, etc., os bens declarados montavam a mais 

de 169 contos de réis354. Era valor significativo, quando comparado com o soldo de um Vice-

Almirante, que, em 1854, era de 240 mil réis355. 

Certamente, seu padrão de riqueza era inferior ao dos grandes senhores de terras e 

escravos da Província do Rio de Janeiro. Mesmo assim, deve ter permitido ao antigo 

comandante da “Niterói” suportar os altos e baixos de sua carreira naval no Brasil. Afinal, 

logo após a sua reincorporação à Marinha Imperial, em dezembro de 1825, as perspectivas 

                                                                                                                                                                                     
349VIEIRA. Francisco. Op. cit. p. 30-31 
350Caminha cita também outros tipos de adicionais ao soldo, como as “comedorias”, que eram valores fornecidos 
individualmente para custear a alimentação. CAMINHA. Op. cit., p. 50. 
351 Mesmo com todas as vantagens e adicionais, os proventos de um oficial eram relativamente baixos. Como 
veremos, no item 2 deste capitulo, Grenfell vai preferir ocupar o cargo de Cônsul na Inglaterra em face das 
dificuldades para manter uma família de oito filhos. Em 1846, quando faria a opção pelo posto diplomático, 
tinha uma patente equivalente a de um  Contra-Almirante na Marinha brasileira contemporânea. Além disso, 
ocupava o comando da Estação Naval Sul, cuja área de abrangência ia do Rio de Janeiro ao Chuí. 
352 Sobre a compra do brigue “Bahia” pela marinha imperial, ver nota a respeito no item 3 do Capítulo 2. 
353 Como vimos, este oficial faleceu sem receber o pagamento referente às presas das Guerras da Independência 
e Cisplatina. Inventário Bartolomeo Hayden. Fundo: Juízo Municipal da 3ª Vara. Caixa: 4019. Número: 537, A. 
Nacional, p. 16-17. 
354 Inventário João Taylor. Fundo Juízo Municipal da 3ª Vara. Caixa: 291. Número: 368. AN, p. 6-16. 
355 Taylor era Vice-Almirante ao falecer. Quanto ao valor dos soldos, Cf. CAMINHA. Op. cit., p. 55. 
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para Taylor não pareciam muito promissoras. Apesar de lhe ter sido confirmada a patente de 

Chefe-de-divisão356, o único posto que lhe ofereceram foi o comando de uma pequena flotilha 

de quatro iates na Lagoa Mirim. Como o comandante anterior era um Segundo-Tenente, nosso 

oficial achou que a missão estava aquém da sua dignidade e recusou a nomeação. Como 

punição ficou sem nenhum cargo efetivo e sem a respectiva gratificação357. O período de 

“quarentena” incluiu a sua ausência dos combates da Cisplatina. Evidentemente, como temos 

observado em nosso texto, honra e prestígio eram tão importantes quanto às presas de guerra 

para os oficiais britânicos da “velha escola”. No caso de Taylor, talvez o casamento em uma 

família de “grossos cabedais” tenha lhe permitido recusar, de um patamar mais confortável, 

um posto, que em sua opinião, seria, sobretudo, desonroso. 

A inatividade foi rompida pela revolta da artilharia da Marinha no Rio de Janeiro em 6 

de outubro de 1831. O então Chefe-de-divisão ajudou a debelá-la, liderando os navios de 

guerra que secundaram o ataque das forças de terra. Como recompensa, recebeu um posto, 

embora ainda não fosse um comando na esquadra. Em 14 de outubro, foi nomeado ajudante 

de ordens e encarregado do Quartel General358. 

No ano seguinte, em 17 de abril, uma tentativa de golpe, que Boiteaux atribui à 

“Sociedade Conservadora”359, teria tentado sublevar os marinheiros da fragata “Imperatriz”, 

em um movimento, visando restaurar o Governo de D. Pedro I. Para entrar no navio, os 

conspiradores utilizaram uma permissão que levava a assinatura de João Taylor. Como o 

incidente levou à sua exoneração do cargo, o Chefe-de-divisão pediu um Conselho de Guerra 

para provar sua inocência. A sentença do Supremo Conselho de Justiça considerou o 

documento apócrifo, e no final de 1833, Taylor é nomeado para o comando da fragata 

“Príncipe Imperial”360 

Embora Boiteaux não faça nenhum comentário a respeito, esta nova posição seria mais 

indicada para um oficial de patente inferior à dele. Afinal, um chefe-de-divisão estaria mais 

apto a comandar uma flotilha e não um único navio361. Talvez, a nomeação indicasse que 

Taylor não gozava da total confiança da Regência. Não podemos esquecer que ele e outros 

comandados de Cochrane tinham jurado fidelidade a D. Pedro, e até o ano da morte do 

                                                           
356Taylor recebe a patente de Chefe-de-divisão em 1825, e só será promovido a chefe-de-esquadra graduado 
(provisório) em 1837. A graduação de chefe de divisão, que não existe mais na marinha brasileira, era superior a 
de capitão-de-mar-e-guerra, constituindo o primeiro degrau do Almirantado. Essa patente era equivalente a de 
comodore nas marinhas inglesa e americana. CAMINHA, Ibidem. Revista Marítima Brasileira. 1º março 1851, 
p. 5. Biblioteca da Marinha. 359.009.81. R. 454. Primeiro Livro Mestre de Oficiais. SDM. 
357 BOITEAUX. Op. cit., p. 194. 
358 Idem. 
359Id., p. 195. BASILE. Op. cit., p. 223. 
360 BOITEAUX. Op. cit., p. 195. 
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Imperador (1834), o movimento restaurador ainda encontrava muitos adeptos em terras 

brasileiras. Não temos maiores indícios, mas estaria coerente com o clima predominante na 

época. 

No comando da fragata “Príncipe Imperial”, Taylor participou do treinamento de 

Guardas-Marinhas, tendo contato com toda uma geração de jovens oficiais. Além disso, seu 

navio era requisitado, freqüentemente, para o transporte de deputados que voltavam às suas 

províncias, quando do encerramento das sessões da Assembléia Geral362. É evidente que essas 

missões não eram específicas de um oficial combatente, e que o chefe-de-divisão não estava 

muito satisfeito com isso.  

Boiteaux relatou que Taylor freqüentemente aproveitava a ocasião para reclamar com 

os parlamentares dos baixos soldos de graduados e marinheiros, sem que nenhuma 

providência fosse tomada a respeito. Contrariado, o chefe-de-divisão tomou a decisão de 

servir aos representantes das províncias o mesmo rancho que era partilhado pelos tripulantes. 

Os deputados reclamaram asperamente, e Taylor ordenou que a embarcação fosse conduzida a 

todo pano, sem considerar os ventos fortes e o mau tempo. A fragata passou a “jogar” 

intensamente, tornando a viagem extremamente desconfortável. Por esse motivo, teria sido 

exonerado deste comando em janeiro de 1835363. Os acontecimentos paraenses que 

desembocaram na Revolta dos Cabanos, proporcionariam ao chefe-de-divisão sua última 

oportunidade de um comando compatível com sua experiência e patente. 

A Cabanagem (1835-1840) foi o movimento popular mais notável, ocorrido durante o 

Império. Sendo liderada na fase inicial pelos liberais exaltados, Batista de Campos e Clemente 

Malcher, a insurreição em pouco tempo passou a ser controlada por líderes identificados com 

as camadas de baixa condição social, que viviam às margens dos rios da região – os Cabanos. 

Revoltosos e agentes do governo protagonizaram cenas de extrema violência, onde teriam 

morrido cerca de vinte por cento dos habitantes da Província. Apesar deste fato, foi a única 

das revoltas do período imperial em que grupos não ligados à elite regional (índios, caboclos e 

negros) conseguiriam ocupar o poder de uma Província durante um tempo extenso. Além de 

tomar o palácio do governo, em Belém, chegaram a proclamar a Província independente em 

1836364.  

A permanência de Taylor no Pará restringiu-se ao primeiro ano do movimento (11 de 

abril de 1835 a 20 de abril de 1836). Na região ele comandaria uma divisão, formada pelas 

                                                                                                                                                                                     
361 Revista Marítima Brasileira. 1º de março de 1851,  p. 5.  
362 BOITEAUX. Op. cit., p. 195. 
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fragatas “Imperatriz” e “Campista” e alguns barcos menores. Entre seus oficiais, contava-se o 

Capitão-Tenente Bartolomeu Hayden e o então 1º Tenente Joaquim Marques Lisboa, o futuro 

Marquês de Tamandaré, que como Guarda-Marinha, fizera parte da tripulação da Niterói. A 

missão das forças navais na região consistia em bloquear a foz do Amazonas para evitar que 

os revoltosos recebessem armas e suprimentos. Além disso, deveria dar apoio ao Presidente 

nomeado pela Regência, Manuel Jorge Rodrigues365.  

O bloqueio das vias navegáveis foi mantido com êxito durante todo o conflito. Mas 

não evitou que os Cabanos conseguissem se apropriar de armas, munições e até de um 

pequeno barco artilhado. O chefe-de-divisão, além das suas forças e das tropas locais, contou 

com os tripulantes de duas corvetas, uma portuguesa e outra inglesa, para a defesa da 

capital366. Mesmo assim, após intensos combates, tiveram que evacuar a cidade, e levar as 

autoridades para a ilha de Tatuoca367. 

Durante sua permanência no Pará, Taylor teve de ceder um de seus barcos para servir 

com presiganga. Aguardando uma posição do Presidente da Província e das autoridades 

judiciais sobre o destino dos presos, escreve ao governo, sugerindo que os líderes principais 

fossem condenados à morte. Ele cita, inclusive, o exemplo de Grenfell, dizendo que aquele 

oficial não teria podido controlar situação semelhante se não tivesse fuzilado “cinco dos mais 

influentes da sedição”368. O discurso era idêntico ao do seu antecessor, na época da 

Independência. A diferença é que Taylor se limitou a sugerir que se tomasse, judicialmente, a 

medida extrema. Na verdade, logo depois do relatório citado, o chefe-de-divisão foi 

substituído no comando naval pelo Almirante Soares Andrea, que dirigiria a intensa repressão 

que levou ao fim do movimento insurrecional369. 

De volta à Corte, Taylor apenas exerceu comandos burocráticos em diversos setores da 

Armada. Entre eles, a Inspetoria de Armamentos. Promovido a Chefe-de-Esquadra efetivo em 

1847370, chegaria a Vice-Almirante em 1851. 

Fizemos menção, anteriormente, à ausência de Taylor nos combates da Cisplatina. Tal 

comentário contrasta com a participação efetiva de Grenfell e Hayden nos eventos daquela 

guerra. O historiador naval Hélio Leôncio afirmou que o Governo Imperial cogitara do 

primeiro para o comando das operações naquele conflito, mas teria hesitado diante do veto 

                                                           
365 BOITEAUX. Op. cit., p. 196-202. 
366 Ibidem. 
367 BASILE .op. cit. p. 231. 
368 BOITEAUX. Op. cit. p. 200. 
369 BASILE. Op. cit., p. 231. 
370 A patente de Chefe-de-Esquadra equivale hoje a de Contra-Almirante. CAMINHA. Op. cit. p. 55; Primeiro 
Livro Mestre de Oficiais da Armada. SDM. 
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inglês371. Porém, na segunda fase da campanha , quando o Almirante Lobo, em 24 de março 

de 1826372 foi demitido por incompetência, Taylor já estava desimpedido para assumir 

qualquer comando no Brasil. A escolha, todavia, recairia em Pinto Guedes373. Provavelmente, 

o incidente, já abordado, que levara à quarentena o então chefe-de-divisão, pesou na decisão e 

privou a Marinha de ter, no Prata, um oficial cuja eficácia já tinha sido comprovada em 

combate, o que não era o caso do Almirante escolhido.  

Nenhum tipo de obstáculo dessa natureza surgiu quanto às nomeações para os 

comandos intermediários. Em relações aos postos ligados mais diretamente ao combate, os 

critérios de seleção estavam relacionados apenas com experiência e perícia. Por isso, o novo 

comandante das operações escolheria oficiais da “escola de Cochrane”374: Norton, Shepard, 

além dos dois citados. Todos corresponderam ao esperado. Já nos referimos à participação de 

Grenfell, que teve um braço amputado devido a ferimentos em combate com a esquadra 

argentina do Almirante Brown, em 29 de julho de 1826. Este oficial seria promovido a 

capitão-de-mar-e-guerra, em 1829375. Hayden capturou o corsário argentino “Libertad del 

Sud”, em 12 de Janeiro de 1826, e em 8 de maio daquele ano, foi promovido a capitão-de-

fragata376. 

Superados os acontecimentos do Prata, os oficiais ingleses da Marinha Imperial são 

afetados pelo já referido clima anti-estrangeiros, do final do governo de D. Pedro I, e dos anos 

iniciais da Regência. Grenfell, entre 1830 e 1835, permaneceu mais tempo de licença do que 

no serviço ativo da Marinha377. A maior parte deste período esteve em Montevidéu, onde 

vivia a família de sua esposa378. 

Quanto a Hayden, ainda teria mais uma comissão após a Cisplatina, mas ao preço de 

ser nomeado para uma função, que deveria provocar pouca inveja aos seus colegas da armada. 

Tratava-se da Divisão Naval do Império em Serra Leoa. Esta presença militar brasileira no 

continente africano era parte da convenção assinada pelo Governo brasileiro, em 23 de 

novembro de 1826, dentro do processo de reconhecimento da Independência. Uma das 

                                                           
371 BOITEAUX, Lucas Alexandre; MARTINS, Hélio Leôncio. Campanha naval na Guerra Cisplatina. História 
naval brasileira. Terceiro Volume. Tomo I. Serviço de Documentação da Marinha. Rio de Janeiro, 2002, p. 225. 
372 Id., p. 257. 
373 Id. p. 275. 
374 Expressão utilizada por Hélio Leôncio. Cf. op. cit., p. 225. 
375Primeiro Livro Mestre de Oficiais do Corpo da Armada. P. 5-6. SDM. 
376 BOITEAUX. Op. cit., p. 247. 
377 William Parker(1801-83), outro oficial que cumpriu uma longa carreira na Marinha Imperial. Serviu com 
Cochrane durante as lutas da Independência, e atingiu, na reserva, à patente de Almirante. Também ele foi 
forçado a inatividade durante o período 1830-1836. Só voltaria a ativa durante a Guerra dos Farrapos. Cf. 
BOITEAUX. Op. cit., p. 137. 
378 Primeiro Livro Mestre de Oficiais do Corpo da Armada. P. 5-6. SDM 
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cláusulas do citado documento afirmava que o tráfico de escravos ficava proibido a súditos do 

Império nas regiões africanas ao norte do Equador, e após 23 de março de 1830, em todo o 

litoral africano379. Além disso, a Convenção criava uma comissão mista em Serra Leoa, que 

entre outras funções, deveria julgar os negreiros apresados. A nova tarefa de Hayden era 

patrulhar o litoral africano, dando apoio militar à citada Comissão. 

O capitão-de-fragata assumiu o comando da Divisão em 22 de agosto de 1828380. Sua 

situação, ironicamente, seria o oposto da que Taylor enfrentaria em 1833. Conforme nos 

referimos, o então chefe-de-divisão foi nomeado, naquele ano, para assumir uma fragata, 

quando sua patente recomendava que chefiasse uma flotilha. No caso de Hayden, a função em 

Serra Leoa exigia um chefe-de-divisão, por se tratar do comando de pelo menos três navios. 

Mas, a pequena esquadra fazia parte da “Coffin Squadron”381, e atuava em uma área onde 

grassavam endemias tropicais, e onde a obtenção de alimentos e água nem sempre era fácil. 

Provavelmente, nenhum oficial de patente superior se interessou pelo posto. Mesmo assim, o 

capitão-de-fragata saiu-se bem da missão, principalmente, combatendo piratas que atacavam 

navios comerciais na região382. Em 18 de abril de 1829, regressou da comissão no litoral 

africano383. Da mesma forma, que a maior parte dos seus tripulantes, estava doente e pediu 

afastamento para tratamento médico. Ali começou um período de inatividade que se 

prolongaria pelos anos iniciais da década de 1830. Somente em 1835, conforme abordado 

anteriormente, voltaria à ação, participando do combate à Cabanagem. 

 Hayden foi promovido a capitão-de-mar-e-guerra em 1837. Entre agosto de 1839 a 

março de 1840, novamente licenciado da Marinha, trabalharia na Cia. de Paquetes a Vapor384. 

Da mesma forma, como outros dos antigos comandados de Cochrane, também aproveitou da 

nova oportunidade de trabalho proporcionada pelo incio da navegação a vapor no litoral 

brasileiro385. 

De volta à Marinha, o já capitão-de-mar-e-guerra teria o seu último posto de comando, 

na fragata “Campista”, chefiando também o Imperial Corpo de Marinheiros, que ali se achava 

aquartelado. Removido em 1º de abril de 1840, seguiu-se um novo período de inatividade. 

Promovido a chefe-de-divisão em 1847, foi nomeado para a Comissão de Armamentos em 

janeiro de 1851.  

                                                           
379 BOITEAUX. Op. cit., p. 252. 
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381 Esquadra dos esquifes.  
382 BOITEAUX. Op. cit., p. 261. 
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Dessa forma, Hayden e Taylor terminariam juntos, na mesma repartição burocrática, a 

carreira brasileira que iniciaram nas lutas da Independência. Portadores de uma cultura 

comum como midshipman na Royal Navy, ambos fizeram a opção definitiva pela 

“interiorização” em terras brasileiras. Os casamentos na mesma família da elite brasileira, que 

os tornaram aparentados386, não impediram que os dois herdassem o estigma da “Escola de 

Cochrane”. Pelo que se depreende da leitura dos inventários, a situação de Taylor, em seus 

últimos anos, era mais confortável que a de Hayden. Na sua declaração final, a viúva do 

último declarava ter sido a fazenda embargada pelo Juiz de Capelas. Afirmava também que 

seu marido tinha contraído empréstimos com dois de seus filhos e que ela vivia da renda 

proporcionada pelo aluguel de alguns dos escravos387. Em todo o caso, a permanência de 

ambos na Marinha, até quase o final da vida, atesta uma fidelidade que superou preconceitos e 

injustiças. No caso de Taylor, superaria até uma nacionalidade brasileira, que só lhe seria 

definitivamente dada, como veremos, na década de 1850.  

 

 

3.2: O Homem certo, no Lugar Certo. 
  
                Não podendo (o Brasil) sem uma Força Marítima respeitável, gozar da importância a 
que parece destinado, contudo, acha-se, a esse respeito, ainda na infância. Não desconheço as 
circunstâncias financeiras do país. Acho, porém, necessário que o poder legislativo se 
comprometa bem das verdades acima expostas, para que a par do melhoramento das finanças 
seja convenientemente elevada a dotação da Marinha.”(Antonio Francisco de Hollanda 
Cavalcanti, 1845)388 

 
 

Em 1836, terminaria a longa licença de Grenfell. Em 21 de maio daquele ano, foi 

nomeado para o comando das forças navais estacionadas no Rio Grande do Sul. Através de 

Decreto, publicado em 11 de novembro do mesmo ano, foi promovido a chefe-de-divisão389. 

Naquela Província, estancieiros ligados à produção de charque, estavam revoltados com a 

política fiscal do Governo Imperial. Eles reivindicavam a redução do imposto sobre o sal e a 

elevação da taxa de importação paga pelo concorrente charque platino. Devido à crise 

                                                                                                                                                                                     
385Esse também foi o caso de Victor Subrá, antigo secretário do Almirante, e que participou como tenente da 
campanha paraense de Grenfell. Primeiro Livro Mestre dos Oficiais da Armada Imperial. Pp. 86-88 
386 O filho de Taylor, Carlos Frederico, aparece como procurador da viúva, Ana Hayden, nas declarações 
anexadas por ela ao inventário. Tal fato nos faz supor uma proximidade entre as duas famílias.  Juízo Municipal 
da 3ª Vara. Caixa: 4019. Número: 537. Arquivo Nacional, p. 19, 20. 
387 Inventário Bartolomeu Hayden. Juízo Municipal da 3ª Vara. Caixa: 4019. Número: 537. A N, p. 17, 19. 
388Relatório apresentado à Assembléia Geral Legislativa na 3ª Sessão da 6ª Legislatura, 1845, pelo Ministro e 
Secretário de Estado da Repartição dos Negócios da Marinha, Antônio Francisco de Hollanda Cavalcanti. 
Brazilian Government Document Digitalization Project. CRL, p. 3. 
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econômica, o governo da Regência não podia realizar modificações nas tarifas de importação, 

sua principal fonte de renda 390. A revolta gaúcha foi a mais longa do Império, durando de 

1835 a 1845.  

Como os revolucionários tinham conseguido uma escuna (“Farroupilha”) equipada 

com 5 canhões, a principal missão do agora Capitão-de-Mar-e-Guerra era conseguir o 

domínio da Lagoas dos Patos e Mirim. Tal objetivo, em um primeiro momento, seria atingido 

com sucesso, assim como o apoio dado aos legalistas na defesa de Porto Alegre391 

Além do campo, estritamente militar, tivemos nesse episódio a atuação de Grenfell 

como negociador político. Mais maduro e experiente, ele entabulou, durante todo o ano de 

1837, negociações com os líderes farroupilhas, visando a conseguir um acordo de paz. 

Realmente era uma mudança significativa no comportamento de um oficial que fora adepto de 

soluções tão radicais quando atuando no Pará. A ação moderada de Grenfell, no Rio Grande 

do Sul, seria precursora da atitude idêntica de Caxias, ao pacificar a Província em 1845.  

Embora o amadurecimento político do Comandante Naval no Rio Grande seja um 

fator importante em determinar o seu empenho pelo armistício, há outras variáveis a 

considerar, que talvez tenham um peso maior na moderação apresentada pelo então Capitão-

de-Mar-e-Guerra. De acordo com Ilmar Mattos, haveria um consenso entre as principais 

forças políticas atuantes no final da década de 1830, no sentido de fazer a distinção entre as 

revoltas conduzidas pela “flor da sociedade brasileira” e os demais movimentos, onde 

predominaria a “escória da população”392. A Guerra dos Farrapos, insurreição conduzida por 

membros da elite regional gaúcha, estaria relacionada entre os primeiros. Já os 

acontecimentos paraenses reprimidos com extrema severidade por Grenfell, e o Quilombo de 

Manoel Congo, esmagado por Caxias em 1839, fariam parte da segunda categoria. 

Em todo caso, o então comandante naval tem o crédito de ter sido uma das vozes 

pioneiras a concluir que uma solução exclusivamente militar seria muito difícil. As razões 

para tal raciocínio eram muitas. Entre elas, o extenso território da Província e a experiência 

militar dos chefes insurgentes. Afeitos às batalhas campais, centradas na utilização de 

lanceiros, os insurgentes dominariam a Campanha Gaúcha durante quase todo o conflito393.  

Porém, o principal trunfo dos líderes Farrapos, era a situação fronteiriça do Rio 

Grande, vizinho da região Platina. Ainda em 1837, os chefes Farroupilhas, Manoel Ribeiro e 
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Bento Gonçalves, auxiliaram Frutuoso Rivera na sua invasão do Uruguai. Vitorioso em 1838, 

o “caudilho”, já como Presidente, assinaria com a Republica Piratini, o tratado de Cangüe. Por 

esse documento, Colorados e Insurgentes do Rio Grande do Sul reafirmavam a aliança 

política e se comprometiam à ajuda mútua 394. Diante de tal situação, ficava claro que a ação 

armada deveria vir acompanhada de algum tipo de concessão ou acordo. No entanto, naquele 

momento, a proposta do nosso oficial não prosseguiu, exatamente porque as autoridades 

militares do Império ainda acreditavam em uma solução exclusivamente militar 395. 

Além das questões estratégicas e políticas, nos anos de 1837 e 1838, foram constantes 

as discussões entre Grenfell e seus superiores sobre a autonomia, que este acreditava que a 

forças navais naquela região deveriam ter. Segundo nosso oficial, a Marinha deveria gerir 

suas instalações e recursos sem a interferência do Comandante do Exército ou do Presidente 

da Província. Outra das reivindicações, sempre presentes em seus relatórios, era a necessidade 

de promoções por bravura para os tripulantes da Armada e uma nova política de soldos. Tais 

medidas tinham sido prometidas pelo Regente Feijó, mas negadas após a queda deste, em 

setembro de 1837396 o que motivaria uma carta de protesto enviada por Grenfell397.  

A mudança de governo acima citada, fez parte de uma ampla guinada na política do 

Império. A eleição de Pedro de Araújo Lima, em abril de 1838, marcaria a vitória do 

movimento denominado “Regresso”. O cenário de revoltas da década de 1830 produzira, em 

um amplo setor das elites, uma desilusão em relação às reformas liberais e descentralizadoras, 

efetuadas durante a Regência398. Muitos líderes políticos, que criticavam como despóticas 

certas instituições Imperiais, como o Poder Moderador e o Conselho de Estado, ficariam 

assustados com os desdobramentos de insurreições como a Cabanagem e Balaiada. Tais 

revoltas, e outras ocorridos no período, iniciadas como reivindicações da elite regional, 

terminaram por alcançar uma amplitude social que parecia colocar em risco instituições como 

a propriedade e a escravidão. Enfim, o medo da “anarquia” e de rebeliões de escravos como a 

dos Malês(1835) teria permitido um certo consenso em favor de políticas garantidoras da 

ordem . Os regressistas formariam o núcleo original do Partido Conservador. Esta agremiação 

uniria antigos membros da facção moderada, magistrados e burocratas da corte. O Partido 

seria, sem dúvida, representante dos interesses dos fazendeiros do Café, em expansão no Vale 
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do Paraíba. Mas a preocupação mais urgente naquele momento era criar instrumentos, 

visando fortalecer o poder central do Império. Já em 1840, os Conservadores conseguiram 

aprovar a Lei de Revisão do Ato Adicional, que retirava das Assembléias provinciais muito 

do poder que lhes fora assegurado em 1834399.  

Os grupos e interesses, excluídos da coalizão que constituiu o Regresso, foram 

reunidos no Partido Progressista. Antigos “Exaltados”, profissionais liberais dos centros 

urbanos e proprietários de terras de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, fariam parte da 

citada agremiação, que em breve viria ser o Partido Liberal. Apesar de terem liderado o 

movimento pela maioridade de D. Pedro II, e através dele retornado ao poder, os Liberais não 

permaneceriam no controle político por muito tempo400. Com a volta dos Conservadores, em 

1841, a estratégia de dotar o Governo do Império de instrumentos, que permitissem uma 

política centralizadora, continuou. O Conselho de Estado é restabelecido, e a Reforma do 

Código de Processo Criminal é aprovada. Através deste último ato, toda a estrutura 

administrativa e policial é colocada como hierarquicamente subordinada ao Ministro da 

Justiça, representando o Imperador. A par disso, instituições facilmente manipuláveis pelo 

poder local, como os Juízes de Paz, foram esvaziadas401.  

O novo clima político afetaria também a Marinha. Com a vitória do Regresso, 

começaria a ser superado, o processo de perda de prestígio, que resultara em redução de 

quadros e embarcações, durante a década de 1830. Para isso, concorreria uma série de fatores 

que deveremos examinar com mais vagar. Em primeiro lugar, ao findar o Período Regencial, 

a elite não poderia deixar de tomar consciência da importância de uma Força Naval operativa 

para a manutenção da ordem interna. Na derrota das insurreições regionais, o transporte 

marítimo fora de extrema importância no deslocamento de tropas, quando a utilização de 

forças locais não era mais confiável. Além disso, um bloqueio naval eficiente era 

indispensável para cortar as linhas de suprimento dos revoltosos. Como já abordamos, este 

ponto específico ficaria bastante claro na solução militar de movimentos como a Cabanagem. 

Mas fora igualmente importante na vitória do Governo sobre a Sabinada. Nesta insurreição, os 

navios da Armada cercaram o porto de Salvador, em apoio às tropas que atacaram a cidade 

pelo Recôncavo402. Em termos táticos, foi uma operação muito semelhante à realizada durante 

as lutas da Independência.  
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Porém, a nosso ver, o momento crucial desta mudança de visão em relação ao papel 

das Forças Navais viria com a Guerra dos Farrapos. Não se tratava ainda da retomada de um 

projeto imperial no Prata403. Mas a articulação entre os revoltosos do Rio Grande e grupos 

políticos uruguaios, provavelmente, indicou que algum tipo de presença estratégica na região 

teria que ser mantido404. Essa reavaliação da estrutura militar seria viabilizada pela existência 

de um novo consenso das elites em favor de mecanismos que facilitassem a ação do poder 

central. Prova disto foi a continuidade da política de fortalecimento da Marinha, mesmo 

durante os gabinetes liberais. Um claro indício desta direção pode ser localizado na epígrafe 

deste item. Trata-se da defesa feita pelo Ministro Antônio Francisco de Hollanda 

Cavalcanti405, em 1845, de uma maior dotação à Marinha, no orçamento do Império. 

Por outro lado, temos que acrescentar aos fatores citados, a expansão da cultura 

cafeeira no Rio de Janeiro. Tal fato contribuiu para a melhora da situação financeira no final 

da década de 1840, acabando por influenciar positivamente o orçamento militar. A 

possibilidade de maiores gastos no setor seria essencial no momento em que a Marinha 

precisava se adaptar à tecnologia dos navios a vapor. Afinal, seria este tipo de embarcação – 

apta a navegar na contra corrente fluvial, que tornaria possível as intervenções platinas das 

décadas seguintes406. Já em 1838, o Ministro da Marinha, em relatório apresentado à 

Assembléia Geral, comunicava que tendo em vista a necessidade “de dar o maior 

desenvolvimento possível a esta espécie de navegação”, havia decido enviar um oficial à 

Europa para acompanhar “o estado de progresso com que esta invenção marcha rapidamente” 
407. 

Nesse quadro, como abordaremos a seguir, Grenfell, mais do que qualquer outro dos 

seus companheiros da “Escola de Cochrane”, estaria, tanto por mérito próprio quanto por obra 

do acaso em condições de aproveitar melhor os novos tempos. Em novembro de 1838, este 

oficial recebeu o comando da Divisão naval estacionada em Montevidéu. Para ele, era uma 

chance de ficar distante das querelas freqüentes com os comandantes das forças terrestres e 

autoridades provinciais do Rio Grande do Sul. Além do mais, devido ao casamento, Grenfell 

                                                           
403 Essa retomada, no quadro do que Salles denomina de “política externa afirmativa”, só se concretizaria na 
intervenção militar contra Rosas em 1852. SALLES. Op. cit., p. 72. 
404 Uma Estação Naval em Montevidéu existia desde  1824. Mas, após a Guerra da Cisplatina fora esvaziada e/ou 
descontinuada. Cf. FRANÇA. Op. cit., p. 89. 
405 Na época, um dos lideres do Partido Liberal. 
406 Cf. FRANÇA, Mário Ferreira. Uma Façanha de Grenfell no Prata. In: Navigator, Rio de Janeiro: Nº 1.p. 82;  
407 Relatório da Repartição  dos Negócios da Marinha apresentado à Assembléia Geral Legislativa, na Sessão 
Ordinária de 1838. Annual Ministerial Report (1821-1960). Brazilian Government Document Digitalization 
Project. Center for Research Libraries. CRL, p.11. http.//www.crl.edu.catalog./index. Htm. 
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tinha laços familiares e de amizade naquela cidade, onde já tinha residido durante as licenças 

do período 1830-35408.  

Por outro lado, o Governo Imperial acompanhava com extrema atenção os 

acontecimentos no Estuário Platino. A Confederação Argentina, desde o final da década de 

1820, era um equilíbrio instável entre Buenos Aires e as demais Províncias. O Governador da 

primeira detinha o monopólio das relações exteriores, além de certas atribuições judiciárias, 

como às concernentes aos crimes políticos. Em compensação, os Governos Provinciais 

mantinham sua independência em assuntos legislativos, tributários e, principalmente, 

militares409.  

O líder Federalista Juan Manoel Rosas, no poder desde 1835, contava com apoio tanto 

no meio rural e na plebe urbana de Buenos Aires, quanto nos interesses ligados ao porto 

daquela cidade410. Seu governo colocava-se como defensor da soberania nacional e 

propugnava uma política econômica protecionista. Como corolário, sustentava que a 

navegação nos rios internos da bacia era um direito exclusivo da Confederação411. Tal fato 

levaria à intervenção da França, com apoio posterior britânico. Ambas as potências, tinham, 

interesse em garantir o comércio direto com o interior. Em linhas gerais, a ação internacional 

objetivava, principalmente, ter acesso, via Rio Paraná, às Províncias de Corrientes e Entre 

Rios412. Por sua vez, os líderes dessas regiões interioranas oscilavam entre a subordinação à 

Capital Portenha e a defesa do livre-cambismo e do comércio direto com as Nações 

industriais413. Nesse jogo de pressões, de um lado, estava a riqueza e a concentração 

populacional de Buenos Aires. De outro, teríamos as forças militares dos Governadores 

Provinciais. Desse equilíbrio incerto, que Fausto e Devoto denominaram de “pacto entre 

caudilhos”414, utilizar-se-iam as Nações industrializadas, e, mais tarde, o Governo brasileiro. 

Tanto as primeiras quanto o segundo procurariam alianças com Províncias dissidentes. Da 

mesma forma, estes interesses buscariam contatos com o grupo rival de Rosas, os Unitários. 

Liberais e admiradores da cultura européia, os oposicionistas, viam-se como representantes da 

                                                           
408 Primeiro Livro Mestre dos Oficiais da Armada (.SDM), p. 5-6. 
409 FAUSTO, Boris; DEVOTO, Fernando S. Brasil e Argentina. Um ensaio de história comparada (1850-2002). 
São Paulo: Editora 34,  2004, p. 82. 
410 DONGHI. op. cit. p. 221. 
411 CASAS. Op. cit., p. 244. 
412 Idem 
413 Unitários ou Federalistas, os líderes interioranos, geralmente, respondiam mais às questões relacionadas com 
o poder e a política local. Donghi ressalta sobre tudo que será “ o temor de uma intervenção de Buenos Aires que 
reduzirá ao silêncio os dirigentes provinciais”. Casas aponta, que os interesses locais de muitos líderes 
Federalistas tinham maior peso que as disputas ideológicas com os Unitários. Este autor também enfatiza  o 
interesse de Entre Rios e Corrientes de comerciarem diretamente com o exterior. Donghi. Op. cit., p. 120;  
CASAS. Op. cit. p. 243-246. 
414 FAUSTO e DEVOTO. Op. cit., p. 83. 
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“Civilização” contra a “barbárie” dos chefes rurais415. No período abordado, suas figuras de 

proa, Sarmiento e Mitre estavam exilados no Chile. Em 1841, seu principal chefe militar, 

Lavalle seria derrotado e morto. Mas, a partir de 1850, esses políticos voltariam a ter uma 

participação decisiva no cenário platino.  

Nesse contexto, as potências européias procuravam manter Montevidéu como porto 

alternativo, fora do controle de Buenos Aires416. Para as autoridades imperiais, a defesa da 

livre navegação acompanharia o progresso das linhas de vapores, em subir os rios da região e 

alcançar a distante Província de Mato Grosso. Mas, naquele momento, conforme abordado 

anteriormente, a questão urgente era a ligação entre o Presidente da antiga Banda Oriental e 

os lideres Farrapos417.  

No mesmo mês em que Grenfell assumiu o comando da Divisão naval em Montevidéu 
418, teríamos o início de uma conjuntura política que levaria o Uruguai a treze anos de 

conflagrações internas e intervenções estrangeiras. Em 1838, a esquadra francesa, que 

bloqueava Buenos Aires, apoiou a campanha militar do líder Colorado Frutuoso Rivera. 

Através desta aliança, foi consumada a deposição do Presidente Oribe, que vinha sendo 

acusado de querer alinhar o país ao lado de Rosas. A vitória do primeiro com o apoio das 

mesmas forças européias, que lutavam contra o Governante Argentino, colocou o Uruguai no 

centro do conflito platino. Derrotado, Oribe iria aproximar-se definitivamente de Rosas, que o 

nomeou General comandante dos exércitos da Confederação. Este episódio seria o início de 

um longo período de instabilidade, que ficaria conhecido na historiografia uruguaia como “La 

Guerra Grande”419. Diversos interesses econômicos, ideológicos e de política local cruzavam-

se, então, na antiga Cisplatina. Em primeiro lugar, França e Grã-Bretanha passariam a ser 

fiadoras tanto no campo militar quanto econômico da independência uruguaia. Além disso, os 

Unitários argentinos fariam uma natural aproximação com os Colorados no contexto de uma 

aliança contra Rosas. A esse quadro complexo, seria adicionado mais um componente 

internacional. Referimo-nos aos voluntários italianos que aderiram à defesa de Montevidéu. O 

                                                           
415 Lincoln Casas ressalta, que a extrema violência que caracterizou o período, ignorava as possíveis 
divergências ideológicas entre os dois partidos. As acusações referentes à assassinatos e “degolas”  são 
atribuídas tanto a Unitários e Federalistas, quanto aos seus respectivos aliados uruguaios: os Colorados e os 
Blancos.  CASAS. Op. cit. p. 244. 
416 CASAS. op. cit. p. 244. 
417 CASAS. Op. cit. p.241; DONGHI. Op. cit. p. 120. 
418 Primeiro Livro Mestre dos Oficiais da Armada. SDM, p. 5-6. 
419 A denominação se refere a sucessão de conflitos platinos entre 1839 e 1851. CASAS. Op. cit., p. 245-246. 
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onipresente Garibaldi, depois de sua derrota no Brasil, que abordaremos a seguir, transferiria 

para o Estuário todo o seu ardor guerreiro420. 

Nesse primeiro momento, a permanência do chefe-de-divisão, no Prata, foi bem curta. 

Na realidade, não chegou a ficar nem um ano. A razão foi o fato, de que o sucessor dele, no 

Rio Grande, não estava se portando à altura dos desafios encontrados421. Em 23 de março de 

1839, Grenfell reassume o comando das forças navais naquela Província422. Sua missão seria 

tentar liberar a Lagoa dos Patos, onde os Farrapos tinham reocupado importantes posições 

fortificadas. Tal situação era agravada pela presença, em apoio aos rebeldes, de uma flotilha 

comandada pelo revolucionário italiano Garibaldi423. 

Ao contrário da sua primeira estada na Província, em seu retorno, o chefe-de-divisão 

teria todas as suas reivindicações satisfeitas pela Regência. Conforme nos referimos 

anteriormente, o incentivo às promoções por bravura, prometida pelo Regente Feijó, fora 

cancelado pelo Governo que o sucedeu. A decepção gerada pelo abandono do projeto 

motivara uma carta de protesto de Grenfell. Porém, rapidamente os políticos do “Regresso” 

encamparam e ampliaram a proposta de seus antecessores. Em 16 de maio de 1838, o 

Ministro da Marinha, Rodrigues Torres, enviaria um projeto à Assembléia, estendendo as 

promoções “a todos os que tivessem feitos serviços relevantes em defesa da ordem pública e 

da integridade do Império” 424. Pela nova proposta, além dos que lutavam no Rio Grande, 

seriam contemplados também os que participaram da repressão à Cabanagem e a Sabinada.  

A questão da autonomia da Marinha em relação ao Exército também seria 

contemplada pelo novo Governo. Em carta a Grenfell, enviada em 31 de março de 1839, o 

sucessor de Rodrigues Torres, Jacintho de Senna Pereira, afirmava que ele estaria autorizado a 

“organizar o pessoal da Força Naval como entender mais conveniente”425. No mesmo 

documento, as Autoridades Imperiais, instavam o Comandante da Armada no Rio Grande a 

colaborar na escolha daqueles que seriam promovidos. Segundo a carta citada, Grenfell 

deveria, 

 

                                                           
420 Segundo o historiador uruguaio Lincoln Casas, persiste na historiografia daquele país um debate sobre a 
intervenção de Garibaldi no conflito. Para um setor, O revolucionário italiano teria atuado apenas como 
mercenário. Porém, a opinião majoritária sustentaria que haveria uma identidade de idéias entre Garibaldi e os 
liberais e maçons que defendiam o governo de Montevidéu (La Defensa) contra Rosas e Oribe. Ibid. p.245 
421 BOITEAUX. op. cit., p. 253. 
422 Primeiro Livro Mestre dos Oficiais da Armada. SDM, p. 5-6. 
423 BOITEAUX. Op. cit., p. 253. 
424 Relatório apresentado pelo Ministro e Secretário de Estado da Repartição dos Negócios da Marinha Joaquim 
José Rodrigues Torres, em 16 de maio de 1838, perante a Assembléia Geral Legislativa. Annual Ministerial 
Report(1821-1960). Brazilian Government Document Digitalization Project. CRL,  p. 33. 
425 BOITEAUX. Op. cit., p. 252. 
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Remeter ao Governo uma proposta de promoção dos oficiais debaixo de seu 
comando[...]tendo em vista[...]que o bem esmerilhado merecimento dos 
indivíduos e seus relevantes serviços, possa merecer a atenção do Governo, 
sempre disposta a recompensar o verdadeiro mérito onde quer que o 
encontre426. 
 

O Ministro terminava, com a afirmação de que o Governo no intuito de poupar “o 

derramamento de sangue entre irmãos”, estava estudando a possibilidade de aplicar uma 

anistia. Finalizando, o mesmo Senna Pereira lembrava a Grenfell que ele deveria se empenhar 

em um armistício sem descartar o uso da força427.  

As negociações conduzidas pelo chefe-de-divisão em seu comando anterior, agora 

estavam na agenda das autoridades imperiais. No entanto, a presença de voluntários 

estrangeiros deu alento aos revolucionários, obrigando Grenfell a atuar basicamente no 

sentido de expulsar os barcos rebeldes das lagoas do litoral gaúcho. Apesar disso, as 

conversações com os líderes farrapos tinham lançado uma semente, que seria colhida dentro 

em pouco, por Caxias. Nesse sentido, o acerto de ambos ficaria patente em 1851. Durante a 

Guerra contra Rosas, os gaúchos formariam cerca de dois terços das tropas brasileiras. E os 

dois comandariam muitos soldados e oficiais, contra os quais teriam entrado em combate na 

insurreição do Rio Grande428. 

A atuação do chefe-de-divisão no combate à flotilha rebelde foi relativamente bem 

sucedida. Em agosto de 1839, as fortificações foram reconquistadas e os barcos de Garibaldi, 

bloqueados. A partir daí coube somente ao governo o controle das Lagoas e da região 

Litorânea da Província429. Por outro lado, apesar da captura da maioria das embarcações 

rebeldes, o “Herói de dois Mundos” escapou. Em uma manobra audaciosa, Garibaldi 

conseguiu transportar por terra dois de seus lanchões. Após alcançar o mar, os italianos 

navegaram para Santa Catarina, onde os rebeldes iriam proclamar uma república de curta 

duração430. 

Um dos primeiros atos dos Conservadores, que retornavam ao Governo431, foi a 

promoção de Grenfell, em 25 de março de 1841, a Chefe-de-Esquadra Graduado. Nos 

“apontamentos funcionais” do novo Almirante, foi feito constar que a patente era “em atenção 

                                                           
426 Idem 
427 Idem. 
428LOVE. Op. cit.,  p. 15. 
429 BOITEAUX. Op. cit., p. 253. 
430 LOVE. Op. cit., p. 15. 
431 BASILE. Op. cit., p. 239. 
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aos relevantes serviços prestados a bem da pacificação da Província de São Pedro” 432. O 

oficial ainda permaneceria no comando da região até 1843. Em 18 de dezembro do mesmo 

ano, Grenfell iria reassumir suas funções junto às Forças Navais estacionadas no Rio da Prata. 

Provavelmente, as sucessivas transferências de Grenfell entre Porto Alegre e o 

Uruguai indicavam que, aos olhos do Governo Imperial, as duas regiões eram faces de uma 

mesma moeda. A teia de interesses envolvidos motivava a Corte a buscar informações 

precisas sobre as forças militares no Estuário. O aviso reservado do Paço, que comunicava sua 

transferência para o novo posto, datado de 18 de dezembro de 1843, deixava isso claro, ao 

definir a coleta de dados como um dos objetivos da missão: 

 
E por esse motivo convém que o Governo esteja sempre ao alcance de poder 
avaliar devidamente o número e eficácia das Forças Navais argentinas. Logo 
que tenha colhido os necessários esclarecimentos e informações...dará 
circunstanciada conta a esta Secretaria do número e qualidade dos navios de 
que se compõe as ditas Forças Navais..”433 

 
A urgência do Governo Imperial em dispor de uma avaliação correta sobre o poderio 

militar argentino ocorria em função da precipitação dos acontecimentos no Uruguai. Em 

1842, Rivera tentara montar uma aliança contra Rosas, da qual fariam parte alguns chefes 

políticos de Entre Rios, os Governadores de Santa Fé e Corrientes e o líder Farroupilha Bento 

Gonçalves434. Além da vitória militar contra Buenos Aires, o grupo pretenderia formar, de 

acordo com o historiador uruguaio Lincoln Casas, uma nova estrutura estatal no Prata, cuja 

capital seria Montevidéu435. Os acontecimentos, no entanto, seriam precipitados pela vitória 

obtida pelo Almirante argentino Brown contra a esquadra uruguaia, comandada por Garibaldi. 

Em dezembro de 1842, Rivera, chefiando tropas de seu país e contingentes das Províncias 

aliadas, seria derrotado por Oribe. O Exército do líder Blanco, não obstante a presença 

majoritária de unidades militares do Governo de Buenos Aires, era igualmente composto por 

forças uruguaias. Além disso, contava também com um grande número de cavalarianos, 

provenientes de Corrientes e Entre Rios, liderados por Urquiza436.  

                                                           
432 Chefe-de-Esquadra Graduado significava que a patente ainda era provisória. A efetividade viria a 2 de 
dezembro do mesmo ano. Na Marinha brasileira contemporânea, equivale a Contra-Almirante.  Cf. Primeiro 
Livro Mestre dos Oficiais da Armada. SDM, p. 5-6. 
433 FRANÇA. Op. cit. p. 80. 
434 CASAS. Op. cit. p. 250 
435 Segundo Joseph Love não havia unanimidade entre os rebeldes do Rio Grande sobre qual seria o 
relacionamento com as repúblicas de língua espanhola. “alguns deles sonhavam com um Estado que incluiria as 
Províncias de Entre Rios, Corrientes, mais o Uruguai. Outros, entre os quais Gonçalves, continuavam a esperar 
alguma forma de relacionamento federal com o Brasil”. LOVE. Op. cit. p. 15; CASAS. Op. cit., p. 250. 
436 Idem., p. 251. 
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A cidade de Montevidéu, que o agora Chefe-de-Esquadra encontrou, em 1844, era 

uma capital sem território. Desde fevereiro de 1843, o País tinha dois governos. Em Cerrito, 

os Blancos, aliados de Rosas, governavam a maior parte da antiga Cisplatina. Os Colorados 

permaneciam no Governo da Capital, graças apenas ao interesse Anglo-Francês em evitar que 

os Federalistas dominassem toda a Região Platina437. Conforme temos abordado, o perfil da 

região estava longe de tornar-se menos complexo. Naquele momento tratava-se da presença 

de três Guerras Civis438, interligadas através de um conflito internacional, no qual não 

faltavam esquadras européias. Tal situação levava a necessidade de uma presença brasileira 

mais ostensiva. A posição do Governo Imperial pode ser apreendida pelo resumo dos fatos 

apresentados pelo Ministro Antônio Francisco de Holanda Cavalcanti à Assembléia: 

 
A atenção que merece do Governo Imperial o estado de conflagração em que 
tem permanecido as republicas vizinhas ao sul do Império, conflagração que 
tem também merecido a atenção das grandes nações marítimas, tem 
requerido a permanência de uma força no Rio da Prata, incumbida de 
proteger os direitos dos súditos do Imperador ali residentes. Quatro corvetas 
e três brigues-escunas se tem conservado constantemente nessa Estação 439. 
 

O relatório acima citado terminava com um elogio ao trabalho realizado por Grenfell 

naquele Comando440. No entanto, logo após sua leitura, as habilidades do oficial seriam 

testadas em um incidente político-militar. Referimo-nos aos acontecimentos ocorridos no mês 

de novembro de 1844. Os envolvidos foram, além do comandante da Estação Naval Imperial, 

Garibaldi e membros do Governo Uruguaio441. Basicamente, tratava-se da prisão de um 

marinheiro brasileiro que, teria sido detido quando da visita a um navio da esquadra do 

Governo local. Grenfell exige das autoridades de Montevidéu a entrega do tripulante, além de 

uma indenização. O relato de Boiteaux dá a entender que, na verdade, a Marinha Brasileira 

buscava resgatar desertores, que teriam se refugiado junto aos voluntários italianos442. Já 

Mário França, em texto mais recente443, limita-se apenas à versão da prisão arbitrária de um 

súdito do Império. O caso tenderia a terminar rapidamente, com a apresentação das desculpas 

                                                           
437 Idem., p. 252. 
438 A Guerra Civil Uruguaia onde Blancos liderados por Oribe, enfrentavam os Colorados de Rivera. A Guerra 
Civil Argentina, entre Buenos Aires e algumas Províncias do interior. E a Guerra dos Farrapos, no Sul do Brasil.  
439 Relatório da Repartição dos Negócios da Marinha, apresentado à Assembléia Geral Legislativa, em 1844 na 
1ª Sessão, da 6ª Legislatura pelo respectivo Ministro e Secretário de Estado Antônio Francisco de Paula Holanda 
e Cavalcanti D’Albuquerque. Annual Ministerial Report (1821-1960). Brazilian Government Document 
Digitalization Project. CRL, p. 9.  
440 Ibidem. 
441Isto é, do Governo Colorado que controlava apenas a cidade de Montevidéu. Esta administração era conhecida 
como “La Defensa”.  O resto do território uruguaio estava, na época, nas mãos dos Blancos, chefiados por Oribe. 
442 BOITEAUX. Op. cit., p. 255. 
443 O texto de França é de 1970. FRANÇA. Op. cit. 
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do Ministro das Relações Exteriores uruguaio, Santiago Vasquez. Mas, o titular da pasta da 

Guerra, Pacheco e Obes, tomou a dianteira da situação e reforçou o navio de Garibaldi444. Tal 

embarcação, naquela altura, já estava cercada pela capitânea de Grenfell. O Chefe-de-Divisão 

parecia então pronto para o combate. Tanto que deixou a família com o Cônsul britânico, na 

região445. No entanto, a situação seria concluída sem conflitos, com a demissão de Pacheco e 

Obes. Além disso, o Governo uruguaio aceitaria pagar a indenização exigida446.   

Mário França, em seu texto, citou trechos de um relatório, enviado pelo Encarregado 

de Negócios brasileiro, Felipe José Pereira Leal. De acordo com o referido documento, parece 

ter havido algum tipo de interesse, por parte de Vasquez, no sentido de aproveitar o incidente. 

A intenção seria derrubar o Ministro da Guerra, de quem era inimigo político. Pela maneira 

como o diplomata brasileiro terminou o seu relato ao Ministro das Relações Exteriores, fica 

patente que o Governo Imperial também lucraria com a queda de Pacheco e Obes 447. Quanto 

ao último, é descrito por Lincoln Casas, como um político sem carisma. Segundo este autor, 

era mais um, dos que disputavam o poder no pequeno círculo de caudilhos de “La 

Defensa”448.  

Além do mencionado Ministro da Guerra, outras personalidades de Montevidéu foram 

listadas, pelo mesmo Pereira Leal, como inimigas do Império. Entre elas, estavam Venâncio 

Flores e Andrés Lamas. Naquele momento, poderia ser acrescido àquela relação o então o 

Governador de Entre Rios, Justo Urquiza, sustentáculo da Confederação e dos Blancos 

uruguaios. Ao nos depararmos com estes nomes, temos uma visão clara da volatilidade dos 

compromissos políticos na região. Afinal, todos os então citados pelo Encarregado de 

Negócios, como adversários dos interesses brasileiros, seriam aliados fundamentais do 

Governo do Rio de Janeiro nas intervenções platinas dos anos seguintes449.  

O incidente relatado acima, demonstra, sobretudo, a fragilidade de um Estado cujo 

poder não ia além dos limites da Capital. Muito Provavelmente, a ação exercida por Grenfell 

no episódio, deve ter permanecido nos limites das instruções e interesses do Governo 

Imperial. No geral, as ordens, emanadas da Corte, frisavam a posição de manter estrita 

                                                           
444 BOITEAUX. Op. cit., p.255. 
445 FRANÇA. Op. cit., p. 84. 
446 BOITEAUX. Op. cit., p. 255. 
447 “Sem duvida, imensamente ganhamos com a queda de Pacheco e seu partido”  FRANÇA. Op. cit. p. 88. 
448 CASAS. Op. cit. p. 252. 
449 Lamas negociaria, em 1851, em nome do Governo de Montevidéu (La Defensa), a intervenção do Império 
contra Oribe. Urquiza, naquele mesmo ano, se juntaria à coalizão, liderada pelo Brasil, contra Rosas. Quanto a 
Venâncio Flores, como Presidente do Uruguai, lideraria seu país contra o Paraguai na Guerra da Tríplice Aliança 
(1865-1870). CASAS. Op. cit., p. 254, 278-298.  
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neutralidade nos assuntos internos uruguaios450. Porém, um adicional enviado em 22 de 

outubro de 1839, abria uma exceção, cuja interpretação ficava a cargo do Comandante Naval: 

 

A neutralidade recomendada não deve tolerar o menor ato de hostilidade, 
que da parte de qualquer dos partidos seja feito ao nosso Pavilhão; devendo, 
em tal caso, repelir energicamente com a força semelhante atentado, e fazer 
respeitar como lhe cumpre a honra e dignidade da Nação brasileira, para o 
que deverá ter os navios do seu comando preparados para obrar a cada 
momento”451 

 
A ressalva contida nas instruções de Grenfell falava em ter os navios preparados para 

defender a honra e a dignidade da nação brasileira. Diante da fraqueza do poder político local, 

talvez o incidente ocorrido em 1844 visasse, na verdade, a uma afirmação do poder Imperial. 

Nesse caso, o episódio poderia ser visto como um “recado” para a presença anglo-francesa e 

argentina, dominantes no cenário uruguaio naquele momento. Enfim, talvez se tratasse de um 

primeiro passo em direção a uma retomada da disputa pela hegemonia platina. De qualquer 

forma, como veremos, só dali a alguns anos seria possível fazer um movimento significativo 

neste sentido.  

Por outro lado, em nossa opinião, os eventos que acabamos de descrever, podem ter 

um aspecto paralelo à interpretação político-militar. Referimo-nos ao fato, de que o Chefe-de-

Esquadra talvez tenha aproveitado a situação para um ajuste de contas com Garibaldi. Afinal, 

o “herói de dois mundos” tinha burlado, de maneira ousada, o cerco comandado pelo oficial 

da Marinha Imperial nas Lagoas do Rio Grande. Nesse caso, Montevidéu teria possibilitado a 

chance para uma revanche. Talvez se pudesse falar de uma vitória de Grenfell em 1844. 

Porém, os acontecimentos descritos não impediriam que a engenhosa façanha do transporte 

das embarcações por terra fosse transformada no episódio mais notório da Guerra dos 

Farrapos.  

Em 18 de Janeiro de 1845, Grenfell seria nomeado comandante da Estação Naval Sul, 

cuja sede ficava no Rio de Janeiro452. Em termos operacionais talvez fosse a posição mais 

importante da Marinha Imperial453. A par com o novo comando, o Chefe-de-Esquadra seria 

elevado a Grande Dignitário da Ordem da Rosa pelos serviços prestados no Rio Grande454. A 

                                                           
450 Cf. FRANÇA. Op. cit. p. 91. 
451 Citado por Mário França como adicional ao “Extrato das Instruções Reservadas Expedidas aos diversos 
Chefes da Divisão Naval do Prata desde 1838”. Idem. Op. cit. 
452 Primeiro Livro Mestre dos Oficiais da Armada. SDM, p. 5-6. 
453 As Estações eram: Sul, com sede no Rio de Janeiro; Centro, com sede em Salvador; Norte, com sede em S. 
Luís. Decreto 326 de 2 de outubro de 1843. Citado por, FRANÇA. Op. cit. p. 90. 
454 Primeiro Livro Mestre dos Oficiais da Armada. SDM, p. 5-6. 
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citada condecoração seria acrescida à Ordem do Cruzeiro que ele, assim como Taylor e 

Hayden, portavam. 

Porém, ao contrário dos demais companheiros da “Escola de Cochrane”, desde 1838, 

ele vinha sendo contemplado com postos de prestígio ou de real valor estratégico. Alguns 

fatores haviam concorrido para que isto acontecesse. Como vimos, Grenfell, mesmo em data 

anterior aquela, já estava presente no Rio Grande, região fronteiriça extremamente sensível 

para os interesses do Império. Naquele Comando, o Chefe-de-Esquadra seria vitorioso em 

todas as suas ações militares. Mas, paralelamente, defenderia, muito precocemente, a 

importância de uma solução negociada para a rebelião. À medida que as Autoridades 

Imperiais foram assumindo a mesma posição, o seu perfil deve ter sido redimensionado. 

Outro passo seria dado, em 1838, quando sua proposta de uma política de promoções por 

bravura foi encampada pelos políticos do Regresso.  

Provavelmente, a escolha de Grenfell para o posto no Prata seria decorrência de sua 

experiência gaúcha. Além disso, não podemos esquecer que suas relações familiares e 

pessoais em Montevidéu, talvez tenham também pesado a seu favor. Evidentemente, questões 

como coragem e lealdade foram levadas em conta, quando da reavaliação do nosso Chefe-de-

Esquadra. Afinal, ele portava no próprio corpo uma prova ostensiva da sua dedicação ao 

Império. Mas, nesse campo, nada igualmente desabonava a conduta de Taylor ou Hayden. 

Pelo contrário, até poderia ter sido levantado contra Grenfell que, dos três citados, ele fora o 

único que não tentara assumir a nacionalidade brasileira. Tal fato ficaria claro, em 1846, 

quando nosso Chefe-de-Esquadra formalizaria um pedido de licença às Autoridades 

Britânicas, para “exercitar o seu emprego militar no Brasil”455. Naquele momento, este 

procedimento era essencial, porque ele estava prestes a pisar novamente o solo inglês, na 

função de cônsul do Império. Provavelmente, o pedido não fora feito anteriormente, 

exatamente porque uma recusa da parte do Almirantado o teria obrigado a pleitear a 

naturalização. Neste caso, Grenfell talvez tenha preferido manter a condição de súdito 

britânico diante da situação instável dos oficiais estrangeiros no País. Referimo-nos 

principalmente aos primeiros anos do Período Regencial. Mas não podemos esquecer que, 

após os episódios do Pará, nosso Chefe-de-Esquadra fora obrigado a se esconder para não ser 

preso456.  

Na verdade, quem analisasse friamente as perspectivas profissionais de Grenfell nos 

primeiros anos da década de 1830, não poderia imaginar que ele chegaria tão longe. Nesse 

                                                           
455 Ibidem. 
456 Provavelmente, Grenfell teria se escondido num navio de bandeira britânica. Vide 2º Capitulo deste trabalho 



 

 

110

 

ponto, como abordamos, a sua presença no Rio Grande alguns anos depois seria essencial. Em 

resumo, podemos dizer que o impulso inicial em sua carreira, viria da tomada de consciência 

pelos Ministros da Regência, da relação entre as questões uruguaias e a revolta Farroupilha. A 

partir de 1838, teria início um lento processo de revalorização da Marinha pelo Governo 

Imperial. Na mesma época, ele deve ter começado, a ser encarado pelos políticos da Corte 

como um especialista em questões platinas.  

Nas décadas seguintes, um novo consenso político buscaria retomar a presença 

Imperial no Prata. Para os Saquaremas, questões como o equilíbrio de poder no Uruguai e a 

livre navegação nos rios do Estuário seriam prioridades de política externa457. Nesse 

momento, Grenfell adicionaria ao seu currículo mais um item essencial. Seria, como veremos 

mais adiante, o de conhecedor dos meandros da fabricação de embarcações a vapor. Tais 

fatores fariam o diferencial entre a ascensão militar de Grenfell e a dos demais britânicos que 

se engajaram em 1823. Por mérito, mas também pelo envolvimento com uma área estratégica, 

ele tinha se tornado o homem certo, no lugar certo.  

 

 

3.3. Um Agente da Centralização.  
 

     Sabendo quanto convém ao Brasil em geral aumentar seus braços livres, a raça branca 
 presta-se com prazer a uma empresa desta natureza, que transferirá ao abençoado solo 
brasileiro tantas novas raízes para o desenvolvimento de sua riqueza e força. Rogo a Vss. Exas. 
de avisar-me com antecedência sobre as vistas do Governo Imperial a esse respeito, e do grau 
de proteção e auxílio que da sua parte posso prometer 458. 
 
 

Às honrarias, que Grenfell havia recebido, logo se acrescentaria mais uma: 

comandaria a esquadra que transportaria Suas Majestades Imperiais em visita ao Sul459. Para 

alguém que começara a carreira no Brasil envolto na polêmica, já era longo o caminho 

percorrido. No entanto, o Chefe-de-Esquadra estava longe de estar satisfeito. Alguns anos 

mais tarde, às vésperas da Guerra contra Rosas, ele explicaria as razões que o levaram, em 

1846, a trocar uma carreira naval tão promissora pelo consulado do Brasil em Liverpool. Em 

duas cartas enviadas ao Ministro da Marinha, entre o final de 1850 e o início do ano seguinte, 

ele seria bastante explícito e sincero460. Tratava-se, na verdade, dos proventos dos oficiais, 

                                                           
457 MATTOS. Op. cit., p.185. 
458 Relatório de Grenfell ao Visconde de Olinda. 14 de novembro de 1848 . Ministério das Relações Exteriores. 
AHI. Consulado Geral em Liverpool.  252/4/08.                      
459 O cruzeiro do Imperador pelas Províncias do Sul iria de 6 de outubro de 1845 a 26 de abril de 1846. Primeiro 
Livro Mestre dos Oficiais da Armada. SDM, p. 5-6. 
460 Cf. FRANÇA. Op. cit., p.81. 
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que mesmo com todas as vantagens e adicionais, ainda eram muito baixos461. Por outro lado, 

em cargos diplomáticos, as oportunidades pareciam melhores. Referimo-nos a missões 

extraordinárias, como encarregado da compra de equipamentos e acompanhamento de 

projetos de interesse do Governo. Nestes casos, havia a possibilidade de rendimentos 

adicionais e gratificações462. Na citada correspondência, Grenfell deixaria claro que o seu 

desejo de uma função fora da área naval tinha ligação direta com a numerosa família: “V. Exª 

não estranhará a minha extrema sensibilidade a tudo que afeta os interesses e felicidade da 

minha mulher e meus oito filhos” 463. E, desta forma, ele optaria por uma decisão de cunho 

prático em lugar da honra e prestígio que o posto na Marinha lhe proporcionava. Segundo 

suas próprias palavras, “a insuficiência do soldo” para manter sua família “em mediana 

decência”, o teriam levado a solicitar uma emprego de “menor consideração, porém de mais 

vantagens que o de Chefe-de-Esquadra” 464.  

Grenfell não tinha acesso à fortuna familiar, que esperou Cochrane em sua volta à 

Inglaterra465. Nem ao menos, fizera um casamento que, como no caso de Taylor e Hayden, lhe 

proporcionasse alguma autonomia em relação aos soldos da Marinha. Restava-lhe conciliar 

seus conceitos de honra com os compromissos impostos pela vida prática e familiar. Como 

veremos, a maneira encontrada, pode ter sido demonstrar sua fidelidade ao Imperador 

retornando ao Brasil, para chefiar a Esquadra na Guerra contra Rosas.  

Por outro lado, diante da crônica instabilidade no Prata, caberia perguntar por qual 

razão o Governo Imperial teria liberado Grenfell para uma função que o levaria para fora do 

País e da Marinha. Em nossa opinião, tal fato teria relação com uma momentânea conjuntura 

no sul do Brasil e nas regiões vizinhas. O rumo dos acontecimentos, em 20 de julho de 

1846466, data da nomeação do nosso oficial para seu posto diplomático, parecia mais favorável 

aos interesses do Governo Imperial. Em maio de 1845, a Guerra dos Farrapos chegara ao seu 

término. Quase ao mesmo tempo, em novembro do mesmo ano, uma expedição anglo-

francesa imporia uma importante derrota às tropas de Rosas na batalha fluvial de “Vuelta de 

Obligado”467. Além do mais, em 1846, as Forças de Montevidéu, lideradas por Garibaldi 

                                                           
461 Temos apenas a relação de soldos “em terra”(sem as gratificações) em 1854. Naquela época um Chefe-de-
Esquadra, receberia 180.000 Réis. Cf. CAMINHA. Op. cit. p. 55. 
462Grenfell na Inglaterra receberia proventos adicionais do Governo brasileiro, para acompanhar a construção de 
navios. Cf. Relatório de Grenfell a Limpo de Abreu. 7 fev  1853.  Ministério das Relações Exteriores. Missões 
Diplomáticas Brasileiras, Consulado Geral em Liverpool. AHI. 252/4/8. 
463 Carta ao Ministro da Marinha, Manoel Vieira Tosta, 11 de novembro de 1850. FRANÇA. Op. cit., p.81.  
464 Carta ao Ministro da Marinha, Manoel Vieira Tosta, 18 de janeiro de 1851. Ibidem. 
465Vide Capítulo 1. 
466 Primeiro Livro Mestre dos Oficiais da Armada. SDM, p. 5-6. 
467 CASAS. Op. cit. p.254 
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ocupariam a cidade de Salto e a Ilha de Martin Garcia, importante centro estratégico naval468. 

É necessário acrescentar que a livre navegação na Bacia Platina não estava completamente 

assegurada. O obstáculo, que evitava a completa realização deste objetivo, era a resistência 

oferecida pelas tropas da Confederação na região do Rio Paraná469. Mas, pelo menos, com o 

poderio militar argentino em “cheque”, pareciam diminuir as ameaças sobre o porto da capital 

uruguaia. Além do mais, com as citadas vitórias militares, o Governo de “La Defensa” 

ganhava uma sobrevida. Para o Império esta era mais uma boa notícia. Afinal, com o fim do 

conflito no Rio Grande, os Colorados estavam se aproximando dos interesses brasileiros470. 

Evidentemente, mesmo um observador menos atento, poderia perceber que a situação 

ainda era muito fluida para que se pudesse consolidar um quadro estável no Estuário. Nesse 

caso, a ida de Grenfell para a Inglaterra poderia dar ao Governo Imperial um importante canal 

de informações. Afinal, acompanhar o desenvolvimento da estratégia anglo-francesa em 

relação a Rosas era vital para política externa brasileira. Melhor ainda, se fosse feito por 

alguém com uma visão dos complexos problemas político-militares da região. 

Na verdade, além dos assuntos rotineiros do posto, a correspondência do novo cônsul, 

naqueles primeiros anos, seria centrada em comentários sobre a crise platina. Já no início de 

1847, ele comunicava a ida de um novo Ministro Plenipotenciário britânico para o Rio de 

Janeiro (Hudson)471, e acrescentava que o mesmo estaria encarregado de uma missão no Rio 

da Prata. Dois meses depois, Grenfell informaria que o enviado britânico partira para 

Montevidéu, e que o Governo de Sua Majestade buscava uma forma de, através de um acordo 

com Rosas, sair do conflito platino. No mesmo relatório, ele relatava a disposição das 

Autoridades francesas no sentido de manterem a intervenção no Estuário472. De fato, a 

mudança de atitude inglesa tinha relação tanto com a resistência oferecida pelas tropas 

                                                           
468 Ibidem. 
469 Ibidem. 
470 CASAS. Op. cit. 255, 256. 
471Trata-se do mesmo Hudson que, como Encarregado de Negócios britânico no Rio de Janeiro, pressionará 
Paulino José Soares de Souza em 1850 na questão do Tráfico. Este mesmo diplomata inglês, em 1852, redigiria 
uma nota, atribuindo todos os méritos da proibição ao tráfico ao “cruzeiro fiscalizador britânico”. Segundo 
Iglesias, tal declaração teria causado intensa polêmica no Rio de Janeiro, ao ser reproduzida pelos jornais da 
Corte. Relatório de Grenfell ao Visconde de Olinda, 29 de Janeiro de 1847. Ministério das Relações Exteriores. 
Missões Diplomáticas Brasileiras, Consulado Geral em Liverpool. AHI. 252/4/08; IGLÉSIAS, Francisco. Vida 
Política, 1848/1868. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civilização Brasileira. Tomo III. O 
Brasil Monárquico. 3º Volume. Reações e Transações. São Paulo: Difusão Européia do Livro. 1967, p. 32; 
MANCHESTER. Op. cit., p. 220.  
472 Relatório de Grenfell ao Visconde de Olinda. 20 de março de 1847.  Ministério das Relações Exteriores.. 
Missões Diplomáticas Brasileiras, Consulado Geral em Liverpool. AHI. 252/4/08. 
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argentinas quanto com a mudança dos ventos políticos em Londres473. Afinal, começava 

naquele momento a ascensão política dos liberais britânicos 474. 

Em outubro de 1847, o Cônsul do Brasil em Liverpool escrevia ao Ministro, no Rio de 

Janeiro, dando conta de uma informação, que diante da conjuntura política daquele momento, 

nos pareceu um tanto implausível. Mesmo assim, iremos transcrevê-la, como um exemplo de 

reflexo da questão platina no clima europeu pré-revolucionário. Tratava-se ainda de 

comentários sobre a disposição francesa de prosseguir a luta contra Rosas. No entanto, 

Grenfell acrescentava que, embora não houvesse uma confirmação oficial, o Governo de Luís 

Felipe pretenderia colocar no trono de algumas províncias argentinas, o Príncipe de Joinville. 

Apesar de o assunto ter sido classificado pelo Cônsul na categoria de “insistentes boatos”, ele 

parece ter considerado a hipótese com seriedade475. Somente encontramos mais uma 

referência a respeito deste tema. Trata-se do diário, que o Contra-Almirante Leblanc, 

responsável pela esquadra francesa no Prata, manteve em 1838476. Neste documento, o 

comandante francês negava que o “Rei Burguês” tivesse alguma intenção de criar um trono 

argentino para seu filho. A notícia é atribuída por ele à “torpeza e má fé do General Rosas”, 

com o intuito de indispor as forças navais européias com a população local477. Não temos 

maiores dados sobre como as Autoridades da Corte do Rio de Janeiro receberam o suposto 

projeto da criação de um Reino Sul-Americano para o cunhado de D. Pedro II478. Mas, de 

qualquer forma, o assunto seria ultrapassado pelos acontecimentos políticos479. Afinal, menos 

de um ano depois do citado relatório, qualquer tipo de ambição da Monarquia de Luís Felipe 

em relação Prata seria soterrada pela irrupção da Revolução.  

Com a eclosão do Movimento de 1848, o Cônsul Geral voltaria suas atenções, 

principalmente, para a possibilidade de possíveis prejuízos nas relações comerciais480. No 

final daquele ano, Grenfell iria se referir ao ambiente revolucionário como “as desordens e 

                                                           
473 Em relação  aos acontecimentos que levariam a vitória de Rosas em 1848/49, os textos por nós consultados 
enfatizavam aspectos diferentes. O historiador uruguaio Lincoln Casas apresentou como causas do fim da 
intervenção européia no Prata, uma correlação entre a resistência argentina, a vitória política dos liberais ingleses 
e a Revolução na França. Já o seu colega argentino, Halperín Donghi, menciona apenas a pressão exercida pelas 
tropas da Confederação. CASAS. Op. cit. p. 254; DONGHI. Op. cit. p. 121. 
474 CASAS. Op. cit. p. 254. 
475Relatório de Grenfell ao Visconde de Olinda. 23 out 1847. Ministério das Relações Exteriores. AHI. Missões 
Diplomáticas Brasileiras, Consulado Geral em Liverpool. 252/4/8 
476 O diário foi publicado como anexo em: DRAGO. Mariano J. El Bloqueo Francés de 1838 En El Rio de La 
Plata. Librería “El Ateneo” Editorial. Buenos Aires. 1948. pp. 195-210. Biblioteca da Puc/Rio de Janeiro. 
Registro: 56804 
477 Idem, p. 201. 
478 O Príncipe de Joinville era casado, desde 1844, com Francisca de Bragança, irmã de D. Pedro II.  
479 Em termos esquemáticos, o episódio guardaria algum paralelismo com à aventura mexicana de Napoleão III. 
No mais, deve ter servido melhor aos propósitos nacionalistas dos partidários de Rosas. 
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tumultos que reinaram, nos últimos dez meses, em toda a Europa” 481. Por outro lado, como 

abordaremos a seguir, viu nas dificuldades sociais do período uma chance de incentivar a 

emigração para o Império. Evidentemente, as alterações políticas ocorridas eram também 

fontes de rumores e intrigas. Aquelas que se referiam ao Brasil e ao Prata eram prontamente 

repassadas pelo Cônsul Geral ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Destas, algumas seriam 

mais tarde sustentadas pelos fatos. Como as que previam que a Revolução na Europa iria 

assegurar a vitória de Rosas. Realmente, em 1849, seria firmado o acordo Southern-Arana 

pelo qual a Inglaterra reconhecia o direito soberano da Argentina sobre a navegação dos rios 

do interior da Bacia. Além disto, o Governo de Sua Majestade se comprometeria a retirar sua 

esquadra da região. Na França, a vitória dos Republicanos levaria a assinatura de um acordo 

similar em 1850. Tratava-se de mais uma mudança brusca no Estuário. A partir daí, os 

Colorados, sitiados em Montevidéu e sem o financiamento europeu, estariam em posição 

extremamente delicada482. 

Por outro lado, alguns dos “boatos revolucionários” relatados por Grenfell, 

provavelmente, refletiriam mais o ambiente conspiratório do período do que fatos. Por 

exemplo, a notícia abaixo, enviada em maio de 1848, no auge da “Primavera dos Povos”: 

 
Escreve-se de Washington para esta, que nos Estados Unidos da América do 
Norte fomenta-se o plano de um movimento revolucionário no Brasil. O dito 
plano intentaria destruir o único governo monárquico do continente 
americano, e obrigar a abdicação e retirada para Portugal de Sua Majestade o 
Imperador, para cujo fim se conta com o apoio da povoação francesa no Rio 
de Janeiro e nas províncias 483. 
 

Evidentemente, o Cônsul Geral não poderia ter conhecimento dos acontecimentos 

pernambucanos, quando citou o trecho acima em seu relatório. Na verdade, a situação, 

naquela Província do Norte começou a se agravar exatamente na época em que a notícia foi 

enviada da Inglaterra484. Mas a irrupção da “Praieira”, alguns meses depois, teria criado o 

ambiente perfeito para a aceitação de tais tipos de rumores. Afinal, embora o movimento de 

Recife não tivesse caráter republicano, era assumidamente influenciado pelas idéias da 

Revolução de 1848485. 

                                                                                                                                                                                     
480 Relatório de Grenfell ao Visconde de Olinda.16 de dezembro de 1848. Ministério das Relações Exteriores. 
AHI. Missões Diplomáticas Brasileiras, Consulado Geral em Liverpool. 252/4/8. 
481Ibidem.                                             
482 CASAS. Op. cit. p. 254. 
483Relatório de Grenfell ao Visconde de Olinda. 18 mai 1848.  Ministério das Relações Exteriores. AHI. Missões 
Diplomáticas Brasileiras, Consulado Geral em Liverpool  252/4/8.            
484 BASILE. Op. cit. p.243. 
485 Ibidem. 
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Outro tema permanente na correspondência entre o nosso Cônsul Geral e os Ministros 

do Império é o relativo aos navios de guerra a vapor, encomendados a estaleiros ingleses. 

Grenfell estava supervisionando a construção de duas fragatas para Marinha Imperial: a “D. 

Afonso” e a “Amazonas”486. A construção da primeira seria acompanhada por ele, 

inteiramente. Mais tarde, esta embarcação seria exatamente a capitânea da esquadra brasileira 

na Guerra contra Rosas487. Neste caso, o Cônsul Geral teve o raro privilégio de orientar a 

construção do navio que comandaria em batalha. Durante a fase de treinamento da tripulação 

na Inglaterra, em 24 de agosto de 1848, ouve um incêndio a bordo de um cargueiro 

americano, que transportava imigrantes. O Comandante da “D. Afonso” era o então Capitão-

de-Fragata Joaquim Marques Lisboa. Mas no momento do acidente, Grenfell estava a bordo 

em companhia do Príncipe de Joinville. O Cônsul Geral dirigiu então as operações de 

salvamento. No episódio citado, 156 náufragos foram resgatados. O incidente levaria a cidade 

de Liverpool a prestar homenagens a Grenfell. Além disso, este receberia uma medalha da 

Liverpool Seamen Shipwreck Society488. 

A preocupação de Grenfell com o desenvolvimento da navegação a vapor levaria este 

oficial a acompanhar a substituição dos paquetes à vela por barcos com aquela propulsão, no 

envio de malas postais da Inglaterra ao Império489. Porém, seu interesse principal seria com a 

fabricação de embarcações que tivessem condições de carregar artilharia, mesmo nas águas de 

baixa profundidade dos rios da Bacia Platina. O texto a seguir, foi extraído de uma carta 

enviada pelo Cônsul Geral ao Ministro da Marinha, quando aquele oficial estava prestes a 

partir para seu comando na Guerra contra Rosas:  

 

Não posso fechar esta sem acordar a V. Exª. da imensa importância agora 
das canhoneiras de ferro de vapor de que falei a V.Ex.ª no meu ofício de 
novembro próximo passado. Neste porto(Liverpool) estão se construindo 
vapores de ferro, para a Companhia da Índia(sic), para andar em três palmos 
de água. Levando artilharia de 68 e mil praças de tropa. Quatro canhoneiras, 
como as que propus a V.Ex.ª. bloqueariam os portos do Rio da Prata, mais 
completamente que as esquadras vindas da Inglaterra e da França490.  
 

Como vimos, a questão platina e o desenvolvimento da navegação a vapor ocupavam 

uma boa parte da correspondência consular de Grenfell. No entanto, um terceiro assunto 

                                                           
486 Relatório de Grenfell a Limpo de Abreu. 7 fev 1853. Ministério das Relações Exteriores. AHI. Missões 
Diplomáticas Brasileiras, Consulado Geral em Liverpool. 252/4/8. 
487 Cf. relação dos navios que compunham a esquadra em: BOITEAUX. Op. cit. p. 257. 
488 SCAVARDA, Levy. Op. cit. p. 73. 
489 Relatório de Grenfell ao Visconde de Olinda. 23 fev.1849. Ministério das Relações Exteriores. AHI. Missões 
Diplomáticas Brasileiras, Consulado Geral em Liverpool.252/4/8.                                          
490 Carta de Grenfell a Manoel Vieira Tosta, Ministro da Marinha. 18 jan.1851. FRANÇA. Op. cit., p.81-82. 
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também fazia parte do rol das suas preocupações em Liverpool. Referimo-nos às questões 

concernentes à imigração. Aparentemente, o Cônsul Geral estava a par das discussões 

travadas na Corte a este respeito. Mesmo nas décadas anteriores, a questão da imigração já 

vinha atraindo a atenção de amplos setores da elite e da burocracia imperial. Em geral, o tema 

era abordado através de dois ângulos distintos. Primeiro, como meio de “civilizar” o país pela 

ocupação de áreas vazias com colonos europeus que viriam “embranquecer” a população. Por 

outro lado, a ação inglesa na repressão ao tráfico, intensificava o debate sobre uma política 

migratória, visando a substituir a mão-de-obra escrava491. Como pode ser exemplificado pela 

citação, que serve de epígrafe a este item, a maioria das opiniões explicitadas por Grenfell, 

aproximava-se mais da preocupação expressa no primeiro tipo de abordagem citado. Em seus 

relatórios, nosso oficial iria defender os benefícios que adviriam da introdução de indivíduos 

pertencentes à “raça branca” no Brasil. Geralmente, nestes comentários o Cônsul Geral se 

referia à grande quantidade de irlandeses que procuravam o consulado diante da situação 

caótica que se abatia sobre aquele país. As dificuldades enfrentadas por aquela população 

faziam com que muitos se apegassem à menor possibilidade de sair da Europa. Segundo 

Grenfell, uma simples nota em jornal local, provavelmente, sobre supostos incentivos à 

imigração, oferecidos pelo Governo Brasileiro, teria provocado uma avalanche de pedidos de 

informações a respeito 492. 

Não podemos nos esquecer que a chegada do Cônsul Geral à Inglaterra coincidiu com 

um momento de crise extrema na vizinha Irlanda. No período 1845-1848, o Governo britânico 

enfrentou uma onda de agitação nacionalista naquele país. O Movimento foi, em parte, 

resultante de uma praga que destruiu a produção de batatas, levando à morte milhares de 

habitantes. A partir daí, grande número de pequenos produtores rurais tomaram o rumo da 

América493. Em seus relatórios ao Visconde de Olinda, Grenfell reconhecia que havia 

“alguma diversidade de opinião”494 a respeito da política mais conveniente em relação à 

absorção de populações estrangeiras. No entanto, ele argumentava que poderia ser dirigida ao 

                                                           
491 Cf. MATTOS. Op. cit., p. 101. MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. São Paulo: Livraria Editora 
Ciências Humanas, 1979, p. 59-75. NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. & MACHADO, Humberto 
Fernandes. O Império do Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, p. 172-173. 
492 “Sucede agora, em conseqüência de um parágrafo que apareceu na gazeta Daily News, de 31/12 do ano 
passado, inteiramente sem minha autorização ou conhecimento, que continuamente se dirigem a este Consulado 
Geral muitos indivíduos desejosos de transportar-se ao Brasil”. Correspondência de Grenfell ao Visconde de 
Olinda. 19 fev.1849. Ministério das Relações Exteriores. AHI. Missões Diplomáticas Brasileiras, Consulado 
Geral em Liverpool. 252/4/8.                                          
493 KINDER, Hermann & HILGEMANN, Werner. Atlas Histórico Mundial. De La Revolución Francesa a  
Nuestros Dias. Madrid: Ediciones Istmo, 1970, p.50. 
494 Relatório de Grenfell ao Visconde de Olinda. 16 dez 1848. Ministério das Relações Exteriores. AHI. Missões 
Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool. 252/4/8.     
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Império, parte do fluxo dos milhares que procuravam “na América do Norte, um asilo desses 

tumultos, enriquecendo aquele Estado com suas artes e indústria”495. Ao mesmo tempo, o 

Cônsul reclamava, com insistência, a falta de instruções sobre como proceder em relação 

àqueles que procuravam ajuda para emigrar para o Brasil: 

 
Muitos indivíduos(estão) desejosos de transportar-se ao Brasil, e muitos 
podiam estar já em marcha a essa terra abençoada se me achasse 
especialmente autorizado a apressar e auxiliar esta emigração. Ansiosamente 
espero ordens do Governo Imperial a respeito 496. 

 

Tais documentos parecem apontar para certa solidariedade do Cônsul com a sorte dos 

candidatos a colonos. Como já comentamos no Capitulo 1497, ao defender o estabelecimento 

de irlandeses no sul do Brasil, Grenfell destoava de seu habitual discurso conservador. Afinal, 

em carta, de 3 de janeiro de 1849, os migrantes em potencial foram descritos pelo nosso 

Cônsul como: “pequenos fazendeiros, principalmente irlandeses, que (estão) sofrendo a 

opressão dos senhores da terra, e da perda dos direitos nacionais, que apenas lhes deixam os 

meios de subsistência para suas famílias” 498. 

A insistência de Grenfell no tema acabaria por resultar em um pequeno fluxo de 

imigrantes para a Província do Rio Grande. O fato seria comunicado com entusiasmo, em 

fevereiro de 1850 ao novo Ministro dos Negócios Estrangeiros Paulino José Soares de Souza: 

 
Conforme as instruções consulares, tenho continuado a assinar a emigração 
para o Império, em conseqüência do que seguiram na primavera do ano 
passado , dezesseis colonos para a Província do Rio Grande do Sul, os quais 
foram recebidas pelos dignos proprietários de São Francisco de Paula, a 
quem os tinha recomendado. Que estes, por suas participações animadores 
tem induzido 42 indivíduos mais a seguirem o seus exemplo, e já partiram 
esta semana para a Província[...]Todos seguem ao seu próprio custo, levam 
seus utensílios agrícolas e mais alguns fundos em dinheiro. Circunstancias 
estas que me animam a pedir para eles a especial proteção do governo, certo 
de que nisto(ilegível) os melhores interesses do Império499. 

                                                           
495 Ibidem. 
496Correspondência de Grenfell ao Visconde de Olinda. 19 fev 1849. Ministério das Relações Exteriores. AHI. 
Missões Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool. 252/4/8.                                          
497 Comparando o discurso de Grenfell em relação aos irlandeses, com a visão deste em relação a população “não 
branca” do Brasil. 
498Ao ressaltar a identificação de Grenfell com a sorte de seus colonos, é importante chamar atenção para o fato 
de que o nosso oficial era inglês de nascimento. Este dado assume relevância, pois o relatório citado foi escrito 
imediatamente após o fim de mais uma das revoltas nacionalistas na Irlanda. Outro fato que nos causou surpresa 
foi a ausência de qualquer argumento, dirigido a seus superiores pelo Cônsul, enfatizando a condição católica 
dos seus candidatos à emigração. Afinal, este tipo de identificação cultural provavelmente teria encontrado 
respaldo na Corte. Relatório de Grenfell ao Visconde de Olinda. 3 jan 1849. Ministério das Relações Exteriores. 
AHI. Missões Diplomáticas Brasileiras, Consulado Geral em Liverpool. 252/4/8.                        
499A lista anexa ao relatório, com os nomes dos colonos, apresenta uma maioria descrita como irlandeses, alguns 
galeses e poucos ingleses.  Relatório de Grenfell a Paulino José Soares de Souza. 20 fev 1850. Ministério das 
Relações Exteriores. AHI. Missões Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool. 252/4/8.                                      
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Até sua partida para a Guerra contra Rosas, o Cônsul Geral continuaria a enviar 

relatórios, do tipo acima citado, sobre grupos de colonos encaminhados ao sul do Brasil. 

Porém, a partir de 1852, data de seu retorno ao posto em Liverpool, quase não encontramos 

mais referências a novos imigrantes. Podemos buscar uma razão para esta ausência, em 

primeiro lugar, no fim da pior fase da crise que assolava a Irlanda500. Por outro lado, os 

Estados Unidos continuavam a ser o objetivo da maioria dos emigrados daquele país. Tal fato 

ocorria não só pelo domínio do idioma e pela rede de transportes ferroviários, que faziam a 

ligação com as novas terras do Oeste. Mas, principalmente, pelas vantagens oferecidas pelo 

Governo americano na aquisição de pequenas propriedades. Quanto a esta última observação, 

a comparação com o Brasil mostrava diferenças flagrantes501. A consolidação do Império sob 

a égide dos Saquaremas até estimularia a continuação dos projetos de colonização européia no 

sul do país502. Porém, as facilidades aqui oferecidas, eram proporcionalmente escassas, se 

comparadas com as oportunidades encontradas na América do Norte. Mesmo porque o que 

marcaria a política fundiária do período seria a preocupação com mecanismos que 

garantissem a resolução dos problemas de mão-de-obra nas grandes propriedades 

cafeicultoras do Vale do Paraíba. Tal interesse se fazia urgente diante da política de repressão 

ao tráfico de escravos, conduzida pelo Governo britânico503. 

Em relação a este ultimo tema, a partir de 1849, a política do Império finalmente 

enfrentaria o problema representado pela presença dos cruzadores ingleses em águas 

brasileiras. A administração, que sucederia ao Visconde de Olinda, teria mais condições de 

equacionar as múltiplas questões que vinham desafiando seus antecessores. Na verdade, a 

correlação entre situação econômica favorável, posição majoritária dos conservadores na 

Câmara e no Conselho de Estado e a capacidade pessoal de alguns líderes do citado partido, 

permitiria a efetivação de diversas reformas504. Este conjunto de medidas teria um sentido 

mais amplo do que as tentadas pelo “Regresso”, e seria conduzido dentro do Partido 

Conservador por um núcleo de políticos conhecidos por Saquaremas. Tal denominação seria 

                                                           
500A pior fase da crise foi entre 1845-46. O Movimento nacionalista irlandês seria sufocado pelas autoridades 
britânicas em 1848. KINDER; HILGEMANN. Atlas Histórico Mundial. De La Revolución Francesa a Nuestros 
Dias. Madrid: Ediciones Istmo, 1970, p.50. 
501Manchester ressalta o fracasso de todas as tentativas de imigração britânica para o Brasil. “Apesar das 
numerosas tentativas, durante todo o século, da parte do governo brasileiro e das sociedades em Londres, a 
imigração inglesa foi um fracasso... O colono agrícola ou o trabalhador não especializado encontraram a miséria 
e a morte, ou imploraram uma passagem de volta para a Inglaterra”. MANCHESTER. Op. cit., p. 78. 
502 O Decreto nº. 537 de 15 de maio de 1850 aprovou o contrato com a Sociedade Colonizadora de Hamburgo 
para a formação de colônias agrícolas em Santa Catarina. Cf. MATTOS. Op. cit. p.185. 
503 MATTOS. Op. cit. p. 260. 
504 BASILE. Op. cit., p. 246. 
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atribuída, inicialmente, ao grupo daquela agremiação, ligado aos interesses dos cafeicultores 

da Província do Rio de Janeiro. Mais tarde, desta forma seriam conhecidos também todos os 

demais membros daquela força política505. 

Para os Saquaremas, a manutenção da escravidão era um ponto fundamental. 

Paradoxalmente, tomariam a iniciativa de proibir o tráfico em 1850. Tal decisão foi um gesto 

de realismo político. Diante da inevitabilidade da extinção daquele comércio pela 

interferência britânica, pelo menos, tal fato seria atingido por um ato do Governo Imperial. Ao 

assumirem uma decisão tão difícil, os Saquaremas necessariamente contrariaram alguns 

interesses entre seus aliados ligados ao comércio de cativos. Porém, ao tomarem às rédeas do 

problema, tiveram tempo suficiente para minimizar os prejuízos de vários traficantes e 

proprietários, que faziam parte de sua sustentação política.  

Dentro desta ótica, a Lei de Terras, do mesmo ano, significou a necessidade de 

regularizar a propriedade fundiária em conjunto com a resolução do problema da mão-de-

obra. Assim, na medida em que a citada legislação tornava a compra a única via de aquisição 

de terras, esperava-se fomentar uma política imigratória onde o trabalhador estrangeiro teria a 

grande propriedade como único destino provável. Além disto, o fim do tráfico intercontinental 

não significaria deixar os cafeicultores da Província do Rio de Janeiro desprovidos de braços. 

A razão, neste caso, seria a intensificação do comércio interprovincial de escravos, mantido 

pelos mesmos interesses506. 

A ação Saquarema não se resumiria nas leis citadas. Todo o seu projeto de 

centralização se distinguiria do tentado até então por transcender o aspecto puramente 

repressivo. Nesse sentido, a figura do Imperador teria um papel fundamental como 

garantidora da escravidão e reguladora da atividade política. Burocracia governamental, 

cafeicultores do Vale do Paraíba e comerciantes formariam a base de sustentação do núcleo 

Saquarema. Porém, a ação política do grupo procuraria incorporar as elites regionais, ainda 

que em posição secundária aos setores dominantes. Neste processo atuaria também a 

Monarquia através da cooptação, facilitada inclusive pela distribuição de honrarias e títulos 

nobiliárquicos507.  

Além disso, no campo cultural se propagaria a idéia do Governo Imperial como 

portador de padrões “civilizatórios”. Tal conceito era amplo o bastante para incluir a defesa da 

centralização, a manutenção da ordem social vigente e uma alternância “européia” entre os 

                                                           
505 Ibidem 
506 MATTOS. Op. cit. p. 241. 
507 Idem., p. 104. 
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partidos políticos no governo. Esta visão, de um Império identificado com as “Luzes”, deveria 

chegar mesmo às Províncias mais distantes. Para isto, incentivava-se uma emulação destinada 

a propagar tais valores, e divulgá-los através de instituições educacionais, da imprensa e da 

literatura508. Parte da reforma Saquarema seria evidentemente formada por medidas 

legislativas de cunho centralizador. Entre elas poderia ser citada a Lei de 19 de setembro de 

1850, que suprimiu o caráter eletivo do oficialato da Guarda Nacional, e colocou sob controle 

do Ministro da Justiça a nomeação de todos os oficiais daquela força509.  

Por outro lado, o Código Comercial do Império, promulgado em 25 de junho de 1850, 

visava a regular o grande número de novas empresas e negócios, que surgiam principalmente 

no Rio de Janeiro. A razão de tal incremento também teria ligação com o auge da produção 

cafeeira do Vale do Paraíba, fator básico do poder governamental. Mas em termos 

conjunturais, a causa decisiva vinha da transferência de capitais liberados pela proibição do 

tráfico e pela aplicação de investimentos estrangeiros, sobretudo ingleses510.  

No entanto, o projeto Saquarema não se esgotava no arsenal jurídico. A tentativa de 

ordenar e incorporar os diversos segmentos sociais fazia de cada funcionário da administração 

pública um agente da centralização511. Desta forma, os valores e interesses do Governo 

Imperial chegariam às mais distantes regiões do Império, através da rede capilar formada por 

juízes, professores, militares, etc. 

Certamente, poderíamos acrescentar os cônsules à lista das atividades profissionais 

acima citadas. Afinal, na prática, estes prepostos do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

atuavam como porta de entrada da administração do Império. Na verdade, poderíamos 

caracterizar o trabalho consular quase como um resumo das diversas funções então existentes 

no Governo. Tal visão fica bem clara, quando recorremos ao relatório apresentado pelo Barão 

de Cairú, em 1847. 

 
As funções do Cônsul exigem uma multidão de conhecimentos práticos.....os 
cônsules acham-se muitas vezes no caso de exercer, para com seus 
compatriotas, as funções de juiz, de árbitro e de conciliador. Freqüentemente 
são oficiais do estado civil, preenchem emprego de notário, e, em algumas 
ocasiões o de administrador da Marinha; atestam o estado sanitário, e são 
eles que podem por sua relações habituais dar uma idéia justa e completa da 
situação do comercio, navegação e industria do país em que residam512. 

                                                           
508 Id., p. 264-291. 
509 BASILE. Op. cit. p. 249. 
510 Ibidem. 
511 MATTOS. Op. cit., p. 255. 
512 Relatório do Ministro de Negócios Estrangeiros, Barão de Cairú, referente ao ano de 1846. Apresentado à  
Assembléia Geral Legislativa em 5 de maior de 1847. Annual Ministerial Report (1821-1960). Brazilian 
Government Document Digitalization Project. CRL, p. 6. 
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Dos três principais representantes do núcleo Saquarema – Eusébio Queiroz Matoso da 

Câmara, Joaquim José Rodrigues Torres e Paulino José Soares de Souza – o último, como 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, teria um contato bem próximo com Grenfell. Como seria 

de esperar, a importância do nosso Cônsul Geral para o líder do Partido Conservador estaria 

fundamentalmente ligada aos projetos que em breve seriam executados no Prata. No entanto, 

certamente, Grenfell desempenharia, igualmente com sucesso, sua função como agente da 

centralização. A nosso ver, neste caso, o papel de Cônsul consistiria em demonstrar a 

presença do “longo braço” do Governo Imperial, junto a cada súdito por mais distante que 

estivesse do território brasileiro. 

Na realização desse trabalho, nosso oficial em Liverpool chefiava uma rede de cerca 

de 35 vice-cônsules espalhados por três continentes513. Já na chegada, imprimiria sua 

personalidade ao cargo ao avisar aos subordinados que não toleraria o envio de 

correspondência direta para a Corte, sem passar pelo seu “visto”514. Desde então, sua gestão 

se aproximaria muita do conjunto de tarefas citadas pelo barão de Cairú, que resumimos 

acima. 

Na maioria das vezes, a rotina do consulado consistia em duas atividades básicas. Em 

primeiro lugar, cobrar taxas e fornecer documentação adequada aos navios que demandavam 

os portos do Império. Além disto, deveria prover proteção aos “brasileiros desvalidos” que 

por alguma razão, estivessem em dificuldades na Inglaterra. 

Nesta condição se encontravam, muitas vezes, marinheiros engajados em navios 

mercantes europeus cujos capitães se recusavam a honrar os contratos firmados no Brasil. A 

interferência de Grenfell nestes casos, informalmente, se aproximava da de um Juiz 

Conservador. Graças ao seu prestígio pessoal ele conseguia influenciar ou apressar sentenças 

em tribunais ingleses515.  

                                                           
513 Segundo Manchester, em 1853 o governo do Rio mantinha na Grã-Bretanha e seus domínios 36 Vice-
Consulados. Seria o maior número de representantes do Império no exterior. Grenfell, em 1850 citava 35 sob sua 
responsabilidade, espalhados em três continentes(Europa, Canadá e Austrália). MANCHESTER. Op. cit. p. 272. 
Relatório de Grenfell a Paulino José Soares de Souza, 2 jan 1850. Ministério das Relações Exteriores. AHI. 
Missões Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool. 252/4/8.                                           
514Trata-se de um dos únicos casos de correspondência em inglês do Consulado de Liverpool, em todo o material 
por nós pesquisado. Grenfell faz uma ressalva, permitindo o envio de relatórios diretamente ao Rio de Janeiro, 
em casos de emergências. Mesmo assim, ele exigia ser avisado na maior brevidade possível (by the very first 
opportunity). Relatório de Grenfell aos Vice-cônsules. 1 dez. 1846. Ministério das Relações Exteriores. AHI. 
Missões Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool. 252/4/08.  
515Relatório de Grenfell a Paulino José Soares de Souza. 24 jan.1854. Ministério das Relações Exteriores. AHI. 
Missões Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool. 252/4/8. 



 

 

122

 

Ele relatou, inclusive, um caso interessante envolvendo um navio brasileiro cujo 

capitão falecera a bordo. O cozinheiro do dito navio fora preso pela polícia inglesa, de posse 

de alguns pertences e certa quantia do comandante. O juiz britânico suspeitava que além do 

furto, o tripulante poderia estar envolvido na morte do capitão. Grenfell, porém, estava seguro 

de que o citado óbito ocorrera de forma acidental. Nosso oficial chegara a esta conclusão, 

porque embora o Comandante tivesse sofrido uma queda – obra do acaso ou provocada por 

alguém, havia um dado a favor de uma morte natural. No caso, era o laudo do coroner 

(legista), atestando a ocorrência de uma “congestão cerebral” concomitantemente ao 

incidente. Por outro lado, o Cônsul temia que um processo retivesse o navio no porto por 

vários meses. Desta forma, negociou com as autoridades judiciais a liberação do barco, e uma 

condenação de apenas dois meses para o réu516. 

Grenfell ver-se-ia também às voltas com a epidemia de cólera que grassava na Europa, 

no período 1847/48. Neste caso, suas tarefas incluiriam fornecer atestados sanitários aos 

navios, que demandavam ao Império, e tentar evitar que a doença não chegasse ao Brasil517. 

Por mais intensa que fosse a rotina consular de Grenfell, em meados de 1850, ela 

caminharia para uma interrupção. Naquele momento, a liderança Saquarema estava em vias 

de equacionar seus maiores desafios. Referimo-nos à questão do tráfico e à Lei de Terras. 

Além disso, o auge da produção cafeeira no Vale do Paraíba garantia o clima de prosperidade 

econômica. Tal fato e a confortável maioria política na Assembléia Geral facilitariam a 

concretização de qualquer tipo de empreendimento em que o Governo Imperial resolvesse se 

envolver. Desta forma, a conjuntura parecia favorável à retomada do projeto de uma presença 

hegemônica Imperial no Prata. 

No Uruguai, Montevidéu tentara por todos os meios convencer o Governo Francês a 

continuar mantendo a ajuda financeira e militar, mas, como já abordamos, a vitória da 

Revolução deixara o Governo de La Defensa de mãos vazias518. Em 1851, o representante 

Colorado, Andrés Lamas, negociaria um acordo com o Brasil, cujo primeiro degrau era um 

empréstimo fornecido pelo Barão de Mauá, onde a garantia eram as próprias rendas públicas 

daquele país. A proximidade deste último com os Saquaremas iria facilitar sobremodo a 

operação político-militar519. Segundo as próprias palavras do banqueiro, o Brasil tinha “o 

                                                           
516 Relatório de Grenfell a Paulino José Soares de Souza. 7 abril 1853. Ministério das Relações Exteriores. AHI. 
Missões Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool. 252/4/8. 
517Os casos de cólera só cessariam em 1849. Cf. Relatório de Grenfell ao Visconde de Olinda. 18 dez 1849. 
Ministério das Relações Exteriores. AHI. Missões Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool.252/4/8.                                    
518 CASAS. Op. cit. p. 254. 
519 MATTOS. Op. cit. p. 179. 
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dever de exercer no Rio da Prata a influência que lhe dá direito à sua posição de primeira 

potência na América do Sul”520. 

Por sua vez, a Inglaterra não veria a operação com maus olhos, se o resultado fosse o 

estabelecimento da livre navegação internacional no Prata. E, finalmente, o momento seria 

especialmente propício pelo rompimento das relações entre o Governador de Entre-Rios e 

Rosas em 1851521. Com a entrada de Urquiza, ficava completa a aliança que garantiria o 

“primeiro passo para uma política externa afirmativa do Governo Imperial”522. 

Para Paulino José Soares de Souza, um possível sucesso no Prata talvez compensasse a 

ainda recente humilhação, causada pela presença dos cruzadores britânicos em águas 

brasileiras. De qualquer forma, a importância da operação contra Buenos Aires para a carreira 

política do então Ministro dos Negócios Estrangeiros, ficaria patente, mais tarde, na escolha 

de seu título nobiliárquico – Visconde do Uruguai523.  

Assim sendo, para o comando da campanha o Governo Imperial indicaria os seus 

melhores “quadros”. O Marquês de Paranaguá, como Ministro plenipotenciário no Prata, 

negociaria primeiro a aliança com Urquiza, e, mais tarde, conseguiria a rendição de Oribe 

diante da esmagadora superioridade das tropas brasileiras524. Para a Força Terrestre, a escolha 

inevitável seria Caxias525. Quanto a Grenfell, seu currículo anterior no Estuário, e a 

experiência, que vinha acumulando nas fragatas e canhoneiras a vapor, não deixaria maiores 

dúvidas aos políticos imperiais. No comando das Forças Navais, sua tarefa precípua seria 

fazer a travessia das tropas aliadas através do Rio Paraná, rompendo os obstáculos formados 

pelas fortalezas argentinas526.  

Todavia, o Cônsul Geral apresentou resistências a deixar o posto em Liverpool para 

retornar à carreira militar. No momento da convocação, ele escreveria ao Ministro da 

Marinha, lembrando o transtorno que a sua transferência para o Prata traria a sua família. Na 

mesma carta pedia à referida autoridade para interceder junto ao Imperador no sentido de 

garantir sua volta ao cargo após a guerra527.  

                                                           
520 Id.,  p. 185. 
521 CASAS. Op. cit., p. 254. 
522 SALLES. Op. cit., p.72 
523Para Francisco Iglesias, a  nomeação de Paulino José Soares de Souza (out de 1849) para o Gabinete teria tido 
relação com as questões platinas. Segundo este historiador a substituição do Visconde de Olinda no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros teria como pretexto o fato de o Imperador acreditar que os problemas do Prata 
exigiam um “Ministro mais enérgico do que Olinda”. IGLÉSIAS. Op. cit.,  p. 14. 
524 CASAS. Op. cit. p. 255. 
525 BASILE. Op. cit. p. 251. 
526 BOITEAUX. Op. cit. p. 257. 
527Carta de Grenfell ao Ministro da Marinha, Vieira Tosta, em 18 de janeiro de 1850. FRANÇA. Op. cit., p. 81. 
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A resposta viria logo depois, através de correspondência do Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, onde Paulino Soares de Souza sugeria que o filho homônimo de Grenfell ficasse 

como Cônsul durante a ausência do Pai528. Infelizmente, como veremos, o rapaz estava fora 

da Inglaterra naquele momento. Em todo caso, a oferta tranqüilizaria o nosso Cônsul em 

relação à boa vontade do poderoso político. Mesmo porque coube ao nosso oficial nomear, 

Francisco Fróes, funcionário de sua confiança, como cônsul interino529.  

A atuação de Grenfell na campanha contra Rosas se caracterizaria pelo empenho e 

audácia que sempre demonstrara sob fogo. Por se tratar de uma guerra onde predominavam as 

operações anfíbias e fluviais, o Chefe-de-Esquadra estava em evidente vantagem. Como 

mencionamos, ele acompanhara a construção dos principais navios que agora formavam sua 

esquadra. Por outro lado, em suas longas temporadas no Estuário teria acumulado bastante 

informação sobre a navegabilidade dos rios e canais da região. No período de setembro de 

1851 a janeiro de 1852, nosso oficial esteve várias vezes sobre fogo. No entanto, sua 

importância seria decisiva na destruição das baterias argentinas no Passo de Tonelero, que 

controlava à navegação do Paraná530.  

O conflito terminaria com a derrota e o exílio de Rosas, em fevereiro de 1852. No 

Uruguai, os Colorados pagaram um alto preço pelo fim do cerco que há oito anos Oribe 

mantinha em torno de Montevidéu. O acordo que possibilitou a derrota dos Blancos, 

virtualmente transformou a antiga “Banda Oriental” em protetorado brasileiro. Através de 

Tratado, assinado em 12 de outubro de 1851, o Governo do Rio de Janeiro garantiu o direito 

de intervir militarmente no país vizinho sempre que, “solicitado pelo poder legítimo”531. 

Para o Império, a vitória significaria o primeiro passo para a reconquista da hegemonia 

na Bacia Platina532. Afinal, ficaria patente o enfraquecimento político de Buenos Aires na 

região. Tanto que, até 1860, a capital portenha se separaria da Confederação, atuando como 

Estado independente533. Quanto às demais Províncias argentinas, o novo Presidente, Justo 

                                                           
528  Correspondência de Paulino José Soares de Souza  para Grenfell. 8 de agosto de 1850. Ministério das 
Relações Exteriores, Missões Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool. AHI.  254/2/1. 
529 Relatório de Grenfell a Paulino José Soares de Souza em 7 jan. 1851. Ministério das Relações Exteriores. 
AHI. Missões Diplomáticas, Consulado Geral em LiverpoolI. 252/4/8. 
530 BOITEAUX. Op. cit., p. 261-264. 
531 O Tratado de paz assinado entre o Império e o Governo Colorado continha várias cláusulas favoráveis ao 
Brasil. Em primeiro lugar, o Uruguai se comprometia a empenhar as rendas publicas em garantia do empréstimo 
adiantado pelo Banco Mauá. Além disto, os fazendeiros do Rio Grande, muitos dos quais eram proprietários de 
terras no país platino, cobraram um bom preço pelo apoio dado às tropas de Caxias: conseguiram que as 
Autoridades uruguaias renunciassem à  cobrança de taxas sobre a exportação de gado “em pé”, através da 
fronteira. Tal medida iria arruinar a indústria do charque do país vizinho. CASAS. Op. cit., p.256. 
532 SALLES. Op. cit. p. 72. 
533 FAUSTO & DEVOTO. Op. cit. p.58. 
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Urquiza, aceitou o direito de livre navegação nos rios da Bacia Platina. Tal fato, somado a um 

vultoso empréstimo com o Banco Mauá, aproximou o país dos interesses brasileiros534.  

Por sua atuação na Guerra contra Rosas, Grenfell seria promovido a Vice-Almirante, 

receberia a Medalha de Ouro de Duplo Diâmetro da Batalha do Rio da Prata, além da sua 

elevação ao grau mais alto da Ordem da Rosa535.  

No seu roteiro de volta à Liverpool, o Cônsul-Geral entrevistou-se, em julho de 1852, 

com o Imperador. Além dos cumprimentos habituais, o Monarca lhe perguntou se ele tinha 

conhecimento de algumas letras assinadas em nome do consulado pelo seu substituto interino 

Fróes. O agora Vice-Almirante alegou então desconhecer totalmente o problema536.  

Ao chegar à Inglaterra, Grenfell escreveu a Paulino Soares de Souza, dizendo ter 

descoberto a existência de algumas contas devidas pelo consulado a um taverneiro. Segundo o 

Cônsul, antes da missão no Prata, incumbira seu substituto de pagá-las, o que não teria sido 

feito. Grenfell pediu então ao Ministro que entrasse em contato com o Imperador, pois 

acreditava que as letras referidas pelo Monarca são aquelas não pagas por Fróes. Além disto, 

o Cônsul alegou não ter despedido seu funcionário “por se tratar de um brasileiro e em 

consideração a sua família”. A carta termina com um desabafo do Vice-Almirante: “Enganei-

me, porém, e muito se tem abusado da minha boa-fé”537. 

Na verdade, a boa-fé de Grenfell deve ter sido bem maior do que ele mesmo poderia 

supor. Durante a sua entrevista no Rio de Janeiro, o Imperador, provavelmente, não tinha em 

mente nenhuma fatura feita pelo consulado nas tavernas de inglesas. De fato, tratava-se do 

pagamento das despesas referentes à construção da fragata “Amazonas” em um estaleiro de 

Liverpool. A primeira parcela combinada com os armadores fora paga por Grenfell em agosto 

de 1850. A segunda, deveria ter sido saldada em abril de 1851, pelo seu substituto. No 

entanto, Fróes embolsara cerca de sete mil libras, referentes ao pagamento, e utilizara a 

quantia citada na especulação com fundos públicos538.  

Na entrevista que concedera a Grenfell, o Monarca não demonstrara uma grande 

confiança no oficial recém chegado da Guerra contra Rosas. Afinal, àquela altura, 

provavelmente, D. Pedro já saberia dos detalhes do episódio e preferiu não partilhá-los com o 

                                                           
534 CASAS. Op. cit., p. 256. 
535 Decreto de 3 de março de 1852. Primeiro Livro Mestre dos Oficiais da Armada. SDM, p. 5-6 
536 Carta de Grenfell a Paulino José Soares de Souza em 7 set 1852. Ministério das Relações Exteriores. AHI. 
Missões Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool. 252/4/8. 
537 Ibidem. 
538 Relatório à  Quarta Seção da Oitava Legislatura da Assembléia Geral Legislativa, pelo Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha, Manoel Viera Costa. Referente ao ano de 1851. Publicado em 1852. Annual 
Ministerial Report (1821-1960). Brazilian Government Document Digitalization Project. CRL, p. 4-5. 
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nosso Cônsul Geral539. De qualquer forma, fica difícil de acreditar que durante sua estada no 

Rio de Janeiro, o novo Vice-Almirante não tivesse ao menos um amigo que lhe relatasse o 

verdadeiro alcance da atitude de Fróes. O período de menos de dez dias em que Grenfell 

permaneceu na Corte, talvez explique em parte o seu desconhecimento540. Por outro lado, o 

relato, que enviou ao Ministro, atribuindo todo o problema a uma conta não paga em uma 

taverna, somente poderia ter dois tipos de explicações. Ou se tratava de uma engenhosa 

maquinação de uma mente extremamente afeita a este tipo de astúcias. Ou, ao contrário, seria 

prova da ingenuidade e inocência de Grenfell.  

Já que o Cônsul foi mantido no posto, certamente deve ter continuado a gozar da 

confiança de Paulino José Soares de Souza. E, como veremos, possivelmente, manteve o 

apreço de seu poderoso chefe. Um dos fatos que nos levou a esta conclusão, foi a maneira 

franca e aberta com que, nos relatórios seguintes, o Vice-Almirante descreveria os prejuízos 

que sofrera com Fróes, e lamentaria suas dificuldades financeiras. Aparentemente, o seu 

substituto, além da quantia referente ao pagamento da Fragata, teria também feito despesas 

em nome de Grenfell; o Vice-Almirante descreveu perdas em torno de 2.000 libras 541. 

Provavelmente, o apelo do Cônsul Geral em Liverpool encontrou ouvidos atentos no 

Ministro dos Negócios Estrangeiros. Afinal, em maio de 1853, cerca de três meses após o 

envio da carta de Grenfell, dando conta de seus prejuízos, alguma providência parecia haver 

sido tomada em seu beneficio. Referimo-nos ao relatório do Embaixador brasileiro em 

Santiago ao mesmo Paulino Soares de Souza, dando conta de seus esforços naquela intenção. 

Tratava-se da pretensão de Grenfell em receber do Governo chileno pensão ou indenização 

pelos seus ferimentos adquiridos, quando a serviço da Marinha daquele país. No documento 

em que reporta ao Ministro os seus esforços, o Encarregado de Negócios brasileiro deixa 

perceber que Paulino S. de Souza teria dado instruções para que tivesse o maior empenho na 

resolução da demanda: “Escrevendo ao ministro chileno uma carta e não uma nota, eu supus 

haver compreendido o despacho de Vossa Excelência de 3 de Janeiro do presente ano.”542. 

A petição enviada pelo Governo Imperial ao Chile, era composta por vários 

documentos e bem fundamentada. Afinal, havia uma jurisprudência a respeito, pois aquela 

                                                           
539 O relatório do Ministro da Marinha reportando o caso à Assembléia Geral foi apresentado no final de 1851. 
Portanto, quando da entrevista com Grenfell, em julho de 1852, o Imperador certamente já conhecia os detalhes. 
540 De acordo com sua ficha funcional, o vice-almirante Grenfell ancorou no Rio de Janeiro em 3 julho 1852, 
voltando à Inglaterra no dia 12 do mesmo mês. Primeiro Livro Mestre dos Oficiais da Armada. SDM, p. 5-6. 
541 Relatório de Grenfell a Paulino José Soares de Souza. 7 fev. 1853. Ministério Relações Exteriores, Missões 
Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool. AHI. 252/4/8. 
542 Relatório de João da Costa Rego Monteiro a Paulino José Soares de Souza. 28 maio 1853. Ministério 
Relações Exteriores. AHI. Missões Diplomáticas, Legação do Brasil em Chile. 230/4/3. 
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República andina resolvera o seu contencioso com Cochrane em 1845543. Porém, como Costa 

Rego – o Embaixador do Império, logo perceberia, as autoridades daquele país não 

pretendiam resolver nenhuma reivindicação além daquela postulada pelo antigo Comandante 

da Marinha chilena. A razão era muito simples. A Inglaterra já estava fazendo gestões 

semelhantes em beneficio dos herdeiros de Thomas Crosbie544. Caso o Governo chileno 

abrisse algum precedente, teria que dispor de somas muito vultosas para fazer frente a todas 

as reivindicações de antigos oficiais estrangeiros. Desta forma, debalde os esforços de nossa 

Missão Diplomática em Santiago, a petição Imperial em favor de Grenfell foi negada545. 

Mesmo assim, o Cônsul Geral escreveria a Limpo de Abreu, sucessor de Paulino 

Soares de Souza, agradecendo os esforços do Governo Imperial. A última linha desta carta, 

nos permite perceber que o Governo Imperial pretenderia resolver de uma vez por todas, as 

questões que vinham das lutas da Independência: 

 
Tenho a honra de acusar a recepção do ofício de Vossa Exa. sobre Número 1 
de 11 de março próximo passado, remetendo-me cópia da nota e documento 
que o Ministro das Relações Exteriores do Chile dirigiu ao encarregado dos 
negócios do Brasil, ali residente, participando que fora indeferido a minha 
pretensão. 
Cumpre-me expressar a Vossa Exa. meu reconhecimento da benevolência do 
Governo Imperial em ter assim advocado a causa do seu súdito, e, seja-me 
permitido também expressar meu sentimento que seus esforços a meu 
respeito tem sido malogrados. A ingratidão e injustiça do Governo do Chile 
viverá na história, fazendo um singular contraste com o nobre proceder do 
Governo Imperial em circunstancias idênticas546. 

 
As “circunstâncias idênticas” mencionadas por Grenfell, provavelmente faziam 

referência aos pagamentos dos valores devidos pelos apresamentos realizados durante às lutas 

da Independência brasileira. No momento em que escreveu a carta acima, o Cônsul Geral já 

deveria ter algum conhecimento sobre a intenção do Governo Imperial em resolver de vez o 

contencioso com os herdeiros da “Escola de Cochrane”. 

Em nossa opinião, vários fatores convergiriam para permitir que os acontecimentos 

tomassem esta direção. Em primeiro lugar, os Saquaremas teriam uma visão do Estado muito 

distante da partilhada pelos liberais da década de 1830. Certamente, Paulino José Soares de 

                                                           
543Solo em 1845, el 25º aniversario de la Toma de Valdívia, el presidente don Manuel Bulnes pedía al Congresso 
que se pagara a Cochrane seis mi libras esterlinas, la octava parte de lo que se le debía[...].El Congreso, por ley 
del 29 de octubre de 1845, otorgó el pedido ‘como testimonio de la gratitud nacional por los servicios que 
prestó a la Republica.” URRUTIA. Op. cit., p. 255. 
544 Relatório de João da Costa Rego Monteiro a Paulino José Soares de Souza. 28 maio 1853. Ministério das 
Relações Exteriores. AHI. Missões Diplomáticas, Legação do Brasil em Chile. 230/4/35. 
545 Carta de Antônio Varas, Ministro das Relações Exteriores do Chile, ao Encarregado de Negócios del Brasil 
21 dez. 1853. Legação Imperial em Chile. Ostensivos. 1851-1858. AHI. 
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Souza e os demais membros do Partido Conservador não encarariam os companheiros de 

Grenfell como “instrumentos do despotismo”. Pelo contrário, provavelmente os Saquaremas 

os veriam como defensores da unidade do Império contra as insurreições que abalaram a 

Regência. Dessa forma, as supostas injustiças e perseguições da década de 1830 começariam 

a ser reparadas pelos ministérios conservadores que se seguiram ao do Visconde de Olinda. 

Por exemplo, entre 1850 e 1851, a Assembléia Geral e o Senado finalmente concederam a 

nacionalidade brasileira a João Taylor547.  

Por outro lado, o período que estamos abordando ofereceria condições mais propícias 

para o pagamento dos valores referentes às presas de guerra. Referimo-nos à situação 

excepcional que o café do Vale do Paraíba alcançou na década de 1850. Tal fato possibilitou 

ao Governo Imperial, condições, econômicas e financeiras muito superiores às dos anos 

anteriores. Além disto, e, em nossa opinião, não menos importante, teríamos o papel de 

Grenfell como um “quadro” valioso no projeto político-militar dos Saquaremas no Prata. A 

relevância assumida pelo Cônsul Geral, possivelmente, ajudou a aparar eventuais 

preconceitos contra os oficiais da “Escola de Cochrane”, existentes no núcleo da elite, que 

dirigia o país naquele momento.  

Nesse sentido, acreditamos que além da competência evidente em assuntos militares e 

navais, Grenfell deve ter se empenhado seriamente em cultivar uma aproximação com o 

Visconde de Uruguai. Pelo menos, sua correspondência atesta que o Cônsul Geral estava 

sempre em sintonia com as questões que constavam da agenda Saquarema.  

A preocupação do Grenfell com assuntos relacionados com imigração poderia ser um 

indício nesta direção. Mas haveria um outro dado interessante que nos pareceu ainda mais 

sintomático deste empenho. Referimo-nos à preocupação manifestada pelo Governo do 

Império, a partir de 1850, em relação à defesa feita pelos Estados Unidos pela livre navegação 

no Amazonas548. Não deixou de ser um paradoxo que a gestão de Paulino José Soares de 

Souza no Ministério dos Negócios Estrangeiros defendesse ao mesmo tempo a exclusividade 

brasileira nos rios do Norte e a internacionalização da Bacia Platina. Em todo caso, o Governo 

brasileiro naquele momento iria adotar uma série de medidas que visavam principalmente a 

uma integração da Região Amazônica ao Império, Nesta linha de atuação, estariam a 

                                                                                                                                                                                     
546Grifo nosso. Correspondência de Grenfell a Limpo de Abreu. 24 abril 1854. Ministério das Relações 
Exteriores, Missões Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool. AHI. 252/4/9.  
547 Revista Marítima Brasileira. 1º março 1851. Biblioteca da Marinha. 359.00981. R 454, p.5. 
548 IGLÉSIAS. Op. cit., p. 34-35. 
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implementação da Companhia de Navegação fluvial pelo Barão de Mauá em 1850 e a criação 

da Província do Amazonas549. 

No exato momento em que os debates e providências governamentais acima citadas 

aconteciam, boa parte da correspondência de Grenfell com o Visconde de Uruguai iria se 

voltar para a defesa da exploração das madeiras da Região Norte. Evidentemente, a origem 

desta preocupação seria anterior. Referimo-nos ao fato de que, em sua juventude, o Cônsul 

Geral tinha supervisionado, no Pará, a construção da fragata “Imperatriz”550. Naquela época, 

teria tido contato com as possibilidades que as florestas daquela Província ofereciam para à 

construção naval. Porém não deixa de ser um sintoma do senso de oportunidade de Grenfell , 

o fato de que sua correspondência sempre procuraria ir ao encontro dos interesses que 

preponderavam no Ministério dos Negócios Estrangeiros e, principalmente, na agenda de 

Paulino José Soares de Souza. Como exemplo, transcrevemos abaixo, um dos diversos 

relatórios onde a questão da ocupação econômica da Região Amazônica, pela exploração da 

madeira, estava em pauta. Neste caso especifico, o texto faria referência à preparação para a 

Exposição Internacional de 1851. 

 

[Há um] sempre crescente interesse que desenvolve neste país por motivo da 
próxima exibição da indústria de todas as nações. Europa, Ásia e Norte 
América contribuirão com seus trabalhos e riquezas e é natural que o Brasil 
participará neste movimento geral[...]porém há um ramo importantíssimo de 
sua riqueza pouco conhecido, isto é, as madeiras de construção que abundam 
em quase todo o império,(e) com mais especialidade e perfeição se acham na 
Província do Pará. Parece-me que um científico sortimento de amostras 
destas madeiras será objeto de mito interesse em um país cujos arsenais 
consomem as madeiras dos pontos mais remotos do globo...ignorando seus 
construtores e negociantes as riquezas deste gênero que se acham a curta 
distancia de 25 dias deste reino551 
  

Evidentemente, não temos condições de aferir a exata contribuição da atuação de 

Grenfell na decisão do Governo Imperial em concluir a questão do pagamento dos 

apresamentos, realizados durante a década de 1820. Em todo o caso, finalmente sancionada a 

Lei Nº. 834, de 16 de agosto de 1855, iria encerrar uma questão que já durava trinta anos552. O 

espírito do citado decreto seria o mesmo do compromisso firmado por D. Pedro I, em 1824. 

                                                           
549 MATTOS, Ilmar. Op. cit., p. 186. 
550 Ver Capítulo 2 desta dissertação. 
551 Correspondência de Grenfell a Paulino José Soares de Souza. 25 de novembro de 1850. Ministério das 
Relações Exteriores, Arquivo Histórico do Itamaraty, Missões Diplomáticas, Consulado Geral em Liverpool. 
252/4/8  
552 Citada em: Relatório do ano de 1855 apresentado à Assembléia Geral Legislativa na 4ª sessão da 9ª 
legislatura pelo Ministro e Secretário dos Negócios da Marinha em 1856. Annual Ministerial Report (1821-
1960). Brazilian Government Document Digitalization Project. CRL, p. 3. 
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Pelo então estabelecido, mesmo as presas consideradas ilegítimas pelos tribunais seriam pagas 

pelo Governo Imperial553. 

A única e sintomática ressalva seria o fato de que os marinheiros e suboficiais não 

seriam beneficiados pela dita Lei de 1855. A velha tradição naval de se distribuir a oitava 

parte do valor capturado entre os marujos foi definitivamente esquecida.  

Como vimos no capítulo anterior, a nova legislação não chegou a tempo de beneficiar 

Taylor e Hayden. Outros, como Grenfell, Parker e Subrá tiveram melhor sorte, viveram o 

bastante para receber sua parte nas presas. 

Ainda em relação ao Cônsul Geral, cabe um último comentário. Ele continuaria a 

ocupar o cargo em Liverpool até 1860, dois anos depois seria promovido, já na reserva, à 

patente de Almirante. Faleceria na Inglaterra em 1869 e, segundo seu desejo, foi sepultado em 

Paris junto à esposa.  

Os Saquaremas saldaram, em termos financeiros, dívidas que faziam parte do acordo 

acertado quando do engajamento desses oficiais à Marinha Imperial, em 1823. No entanto, 

como abordamos no Capitulo 2, o mesmo não aconteceria no que concerne à Memória e ao 

“Rol de Honra” pátrio. Neste campo, a Guerra do Paraguai, ao construir novos heróis para 

nossa Força Naval, acabou com qualquer esperança de incluí-los no Panteão Nacional. Em 

nossa opinião, isto não foi tão grave. Mais importante do que colocar seus retratos em uma 

“galeria da fama” ou dar seus nomes a navios da Armada, seria entendê-los em sua dimensão 

humana. Nesse sentido, esperamos ter respondido à pergunta que dá título a esta dissertação. 

Para nós, ao menos, ficou claro que os oficiais britânicos da Marinha Brasileira não foram 

nem mercenários nem libertários, foram apenas personagens de seu tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
553A Lei de agosto de 1855 foi regulamentada pelo Decreto Nº1708 de 29 de dezembro de 1855. Cf. Artigo 10º: 
“Serão consideradas como boas presas todas as que foram feitas pela esquadra Imperial, ainda que por sentença 
fossem julgadas más, de acordo com o que (ilegível) as Portarias de 23 de fevereiro e 30 de julho de 1824”. 
Relatório do ano de 1855 apresentado à Assembléia Geral Legislativa na 4ª sessão da 9ª legislatura pelo Ministro 
e Secretário dos Negócios da Marinha em 1856. Annual Ministerial Report (1821-1960). Brazilian Government 
Document Digitalization Project. CRL. Anexo A1, p. 4. 
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Conclusão 

 

Em 1860, o Cônsul Geral do Brasil na Grã-Bretanha e Vice-Almirante da Marinha 

Imperial, João Pascoal Grenfell, representou o Imperador nos funerais do Almirante 

Cochrane. Um longo caminho havia sido percorrido desde que os dois lutaram juntos pela 

Independência Chilena. No início da década de 1820, a presença dos oficiais britânicos no 

comando das Forças Navais da República Andina foi essencial para a derrota dos exércitos 

espanhóis. Por outro lado, a autonomia com que Cochrane e seus comandados se 

comportavam, tornava a presença deles insuportável para o comércio e para a disciplina da 

Marinha Britânica. 

De qualquer jeito, o episódio chileno seria provavelmente o último desafio que a 

Marinha do velho estilo lançava ao novo status quo internacional, que vigoraria no século 

XIX. Em um mundo onde o comércio intercontinental era cada vez mais intenso e organizado, 

os Impérios Industriais não poderiam permitir a existência de poderes militares paralelos nos 

mares. Realmente, este era o caso dos corsários, que funcionariam como uma força naval 

privada. Internamente, os Estados Nacionais passaram a exigir que seus oficiais fossem 

vinculados unicamente às regras e hierarquias do serviço público, e ao patriotismo.  

Como vimos, o sistema de presas criava uma estreita ligação pessoal dos tripulantes 

com seus comandantes. Portanto, do ponto de vista dos países onde serviu a notória 

preocupação de Cochrane em relação aos marinheiros, talvez não fosse encarada exatamente 

como virtude. 

Mas de qualquer modo, o mundo em que o velho Almirante atuara estava mudando 

rapidamente. A navegação a vapor tornara o navio dependente de uma base fornecedora de 

combustível. Fora mais uma passo em direção ao fim da autonomia. Afinal, como discutimos 
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anteriormente, o capitão de um veleiro velejava por todos os mares necessitando apenas de 

água e alimentos. 

Quanto ao Brasil, os oficiais egressos da antiga Royal Navy, que se engajaram na 

Marinha Imperial, logo descobririam que as novas regras estavam vigendo aqui também. Ou 

se adaptaram, ou partiram. Em nossa opinião, Grenfell seria aquele que mais se adequaria aos 

novos requisitos de “funcionário público”: corajoso e eficiente, mas ao mesmo tempo, 

dependente de seu emprego e função na administração estatal. 

Em 1854, o Cônsul Geral do Brasil na Grã-Bretanha escreveria de Liverpool aos seus 

superiores no Rio de Janeiro, dando informações sobre a Guerra da Criméia. Em seu relatório, 

ele manifestaria surpresa com o fato de o Governo de Sua Majestade recusar “o direito de 

ceder carta de corso”. Logo depois, por iniciativa britânica, o Tratado de 1856 proibiria, 

finalmente, a atividade corsária. Tal fato significaria o encerramento definitivo de qualquer 

esperança de autonomia e independência nos mares. Neste sentido, o comentário de Grenfell 

que reproduzimos acima, soaria como o epitáfio do tipo de Marinha que aquele oficial 

conhecera em sua juventude.  
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