CONJUNTURAS DE GUERRA (SECVLOS XVl A XVIII)
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nao sabe haja nos
que conquistaram gentio
Neste sentido, em 1695 0
algum que 0
rei permitiu que 0 governador-geral levantasse
a guerra do
urn ter\Oo especial de
Rio Grande 253 . Diferentemente
que se prati
eara, a novidade era que se tratava agora de
de infantaria, isto e, de
postas deveriam ser devldamente as
e pagos. Na capitania de Pernambuco,
existiam entio apenas os
da guami\Oao da
vila do Recife, da guarni\,ao
cidade de Olinda,
de ltamaraca e 0 ter\,o dos Palmares, reeentemen
te criad0254 .
Para comandar 0 movo ter\Oo» do A\Ou, foi es
colhiqo 0 sargento-mor de Matias Cardoso, Ma
nuel Alvares de Morais Navarro 2ss . Desde 0 ano
de 1698, esta infantaria paulista actuaria nos sertoes
do Rio Grande, Ceara e Pernambuco, pratieando
quase livremente uma guerra ofens iva, onde cs
quadras palmilharam 0 sertiio em busea de indios
que eram pacificados, aldeados, capturados, ou
exterrninados. Pratieando todos os tipos de vio
lencias, estcs paulistas acabaram
criar uma situa\Oao de tensao com os
de terms da
regiiio (aparentados a
da terra. de Per
nambuco), que nao aceitavam a presen\,a dessas
sob 0 comando directo do governo-geral
na .l:Sahia. A rebeWio indigena, sufocada sob 0 pe
so de tal aparato repressivo, era agora instigada e
utilizada pelas tlC\Ooes de uma elite luso-brasileira,
engajada numa disputa intema de poder e rique
zas. Como Urn demonio,
e alimentado

este padrao
nati vos conta
sOCledade luso-brasileira em
se seguiram. J a na pri
XVIII, a revolta indigena
meira decada do
havia sido completamente controlada. Sinal do
fim das hostilidades foi a recomcndalTiio de Fran
cisco de Castro de Morais, governador de Per
nambuco, que em carta ao rei de 20.12.1705 pro
punha a extin.;:ao do Forte Real de Sao Francisco
Xavier na ribeira do Jaguaribe (Studart Filho,
1966, 202-205)256. 0 ter.;:o dos paulistas sera dis
solvido em Jui'lho de 1716
quando foi inc or
porado a guarni<;:ao do Forte dos Reis Magos, na
cidade do Natal.
Colocando as avessas 0 julgamento do tempo,
um tipico representante da ilustra\,ao portuguesa,
o autor do Roteiro do Maranhao, tinha os Luso
-Brasileiros pelos verdadeiros barbaros. Registou,
na segunda metade do seculo XVIII, a sua colera
diante destes «indignos e tao barbaros conquista
dores. que haviam entregue ao
vazios do mais precioso,
eran
sinados em as suas sallg1.lirlOlentas
passo que com elas nos
para sermos
testemunhas dos miseraveis restos das referidas na
\Ooes, toda.> ainda cheias de temor das mais violen
tas atrocidades •. Nas suas palavras, nas suas guer
ras, estes capitacs «extinguiram muitas na.;:oes, que
viriam a fazer uma grande parte do mesmo Esta
do, e das quais hoje ate faltam os proprios nomes'
(Anonimo, seculo XVIII, 90-91).

A GUERRA DA SUCESSAO
DE ESPANHA
Nuno Gon(,{alo Monteiro

DIPLOMACIA E GUERRA:
ANTECEDENTES DA
PARTICIPA<;::A.O
2s7
PORTUGUESA
A ENTRADA DE PORTUGAL na Guerra da Suces
sao de
ao lado da Grande AlianlTa foi an
tecedida
vana.>
de op\Oao politica que
importa destacar. A antevisao do proximo Weci
mento de Carlos II de Espanha sem sucessores
nn>rin;t~ro uma Europa dividida entre as tentativas
he.geITIC)lllcas da Franp no continente e as altema
tivas cada vez mais protagonizadas pelas potencias
mariti mas, Holanda e Inglaterra, em particular,
numa notoria turbulencia diplomatica. Entre os
virios
aCoroa e as diversas potencias
interessadas na heran.;:a espanhola desenham-se
multiplos projectos, incluindo a divisao dos terri
torios europeus e extra-europeus daquela monar
quia. Quando fmalmente falcceu Carlos II em
Novembro de 1700 e foi anunciado 0 seu derra
dciro testamento que nomeava comO sucessor em
primeira mao Filipe de Bourbon, duque de An
jou, modificou-se 0 cenano europeu.
Contrariando os projectos de partilha nos
quais antes se envoi vera, Luis XIV acabaria por
aceitar OS termos do testamento oue colocavam 0

catorias e de uma intensa actividade diplomatic a
atraves da qual se procurava concitar 0 apoio para
25S
o !ado de cada uma da.s partes beligerantes .
Multo antes da morte de
na actividade diplomatIca
conti:Il~:en:ci;ls de urn eventual novo confronto
negocla~oes com a Fran\,a sobre 0 as
sunto
ate a anexa~ao por Portugal de
Badajoz e Alcantara. Mas a ocorrencia daquele
evento veio precipitar os acontecimentos. Desde
o inicio que 0 principal partidirio da alian.;:a fran
cesa, muitas vezes usado como mediador diplo
0 deito, era 0 velho 1.0 duque de Ca
matico
daval; ele quem combate todas as hesita<;:oes e
quem, contra a opiniiio dos restantes membros do
Conselho de Estado, convence D. Pedro a firmar
Luis XIV (I638-I7I5)·

V) e dos seuS
fora da Penin
mcluiam a ::'araenna, a ::'lCllla, Napoles, 0
mo-ducado de Milao e os Paises Baixos espa
e extra-europeus. Este entrm em Espanha
no lIlicio de 1701, ao que respondera mais tarde 0
imperador apresentando a candidatura do seu fiIho, 0 arquiduque Carlos. Eln Setembro de 170J
a Inglatcrra e a Holanda, que tinham aceite ini
cialmente 0 pretendente bourbonico, firmarao a
Grande Alian\Oa que pre ten de impor it Fran<;:a 0
reconhecimento das pretensoes imperiais apoiadas
pela maior parte dos estados alemaes e pela Dina
marca. Procurava-se assim impedir a Fran.;:a de
refor<;:ar 0 poder continental com poder mariti
mo. A explosao da guerra em vinas frentes em
17 02 sera antecedida de algumas manobras provo
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