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APRESENTAÇÃO

Grande será a contribuição da Galeria dos Construtores Brasileiros, que a 

Câmara dos Deputados terá o prazer de abrigar em suas dependências, em 

atendimento à preciosa iniciativa do Deputado Aldo Rebelo. Trata-se, afi nal, de 

um painel histórico monumental, em que 25 personagens da História do Brasil, 

selecionados entre aqueles que se destacaram na formação e na consolidação 

do Estado brasileiro, terão sua memória homenageada, e, sobretudo, vivifi cada, 

para além das distorções da historiografi a ofi cial.

 O imenso território brasileiro, sua confi guração como nação 

independente e soberana, e a emancipação do País como partícipe de peso na 

cena internacional, são fatos históricos de origem complexa,  tecidos em 500 

anos de uma trajetória única na América Latina. 

 Congregando, nas paredes do Salão Negro, fi guras históricas como 

Pedro Álvares Cabral ou Juscelino Kubitschek, passando por Anita Garibaldi,  

Zumbi dos Palmares, Duque de Caxias ou Getúlio Vargas, entre outros de igual 

proeminência, a Galeria dos Construtores Brasileiros fará jus a tantos gestos 

heróicos, alguns incompreendidos em seu tempo, outros glorifi cados desde 

sempre. Desta forma, retratamos de forma emblemática,a História da Nação 

brasileira, simbolizada nas ações imortais de alguns de seus personagens, que 

hoje fazemos questão de homenagear, como importante estímulo à preservação 

de nossa memória.

Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados



INTRODUÇÃO

A galeria de Heróis do Povo Brasileiro tem como objetivo homenagear homens e 
mulheres que se destacaram na construção do Estado e fortalecimento da Nação. Não 
chegam a três dezenas, mas poderiam passar dos milhares, tal a extensão do rol de 
homens públicos notáveis que fi zeram a História do Brasil. O critério dominante para 
incluí-los neste panteão foi a condição de ativistas em assuntos de Estado, na conquista 
do território, na moldagem da Nação, nas questões institucionais, nas lutas políticas e 
sociais que forjaram o País, daí o nome de Construtores do Brasil. Assim se explica a 
ausência da plêiade de brasileiros destacados em diferentes campos em que exibiram 
talento e saber, muitos deles reconhecidos internacionalmente, prodígios que foram na 
Literatura, na Música, na Arquitetura, nas Ciências, nas Artes Cênicas e Plásticas ou 
nos Esportes. 

São homens e mulheres que abraçaram causas, esposaram doutrinas, representaram 
correntes de transformação da sociedade e por conseguinte expressaram ideais 
coletivos. Almejaram e lutaram por um País melhor, independente, soberano, livre, 
justo com seus fi lhos nativos ou que cruzaram mares para enriquecer nossa formação 
social ao longo de quinhentos anos. Se nem todos obtiveram unanimidade positiva no 
julgamento dos pósteros, convém ponderar que os homens de Estado, cujas ações e 
características pessoais são amplamente devassadas, não podem ser avaliados por um 
fi ltro único. 

A posteridade não tem o direito de ignorar as circunstâncias históricas em que esses 
notáveis foram modelados, e muito menos de julgar com as lentes do presente o que 
eles fi zeram em épocas distantes, muitas vezes em condições adversas, ousando mudar 
ou defender o País com a intrepidez dos pioneiros e inovadores. Cumpre evitar o 
equívoco apontado pelo fi lósofo alemão Friedrich Engels ao criticar aqueles que, no 
conforto do presente, ao passado dispensam “apenas comiseração e desprezo.” 

Uma das distorções da historiografi a brasileira, com infl uência no imaginário nacional, 
é o destaque ao que deu errado em nossa História. Nas asas de um teorismo exagerado, 
fatos valem menos que interpretações. Conquistas obtidas com audácia e sangue, como 
a formação do território, a Independência, a Abolição e a República, são diminuídas 
por terem fi cado incompletas ou não avançarem além do que, na realidade, a correlação 
de forças permitia. O realismo político de um José Bonifácio de Andrada e Silva, a 
inteligência mais poderosa do Brasil, às vezes é apresentado como conservadorismo. 
Em contraste, o atrevimento visionário dos que quiseram ir à frente do que a História 
ensejava, como Tiradentes e Frei Caneca, é desdenhado como idealismo. Floriano 
Peixoto e Getúlio Vargas são vistos por alguns apenas como ditadores, sem terem 
reconhecidas suas proezas de consolidar a República, um, e o outro de fundar o Brasil 
moderno. 

Alguns desses heróis do povo têm sido estigmatizados por limitações a que não 
poderiam estar imunes como seres de carne e osso que fazem a História como podem 
e não como querem. Nem todos puderam realizar completamente seus sonhos, mas se 
há nisso uma limitação, deve ser creditada às condições determinantes das lutas pela 
transformação da sociedade nacional. Engajaram-se em memoráveis jornadas, com 
abnegação e espírito público, para defender a causa do Brasil.  

Deputado Aldo Rebelo 
Ex-Presidente da Câmara dos Deputados e Curador da Exposição



Ajuricaba

Herói da resistência indígena
* Amazonas séc. XVIII 
† Pará séc. XVIII

Príncipe dos manaus, tribo do Amazonas, tornou-se símbolo da insubmissão dos índios à opressão 
colonial. Nunca aceitou a ocupação portuguesa e liderou ataques guerrilheiros aos trafi cantes de 
escravos. Capturado, atirou-se no rio e cobriu-se de lendas. 

O nome Ajuricaba, na língua aruaque, é formado pelas palavras ajuri, que signifi ca reunião/convoca-
ção, e caba, que signifi ca marimbondo. Sua tradução literal é “a reunião dos marimbondos”.

Ajuricaba era um cacique da grande tribo dos Manaus, cuja língua era o aruaque. Os Manaus viviam 
próximo ao Rio Negro e eram considerados a maior confederação ameríndia da Amazônia. 

Após a chegada dos colonizadores, o povo indígena foi obrigado a procurar novas terras para viver 
liberto ou, então, submeter-se ao cativeiro imposto pelos dominadores brancos. Ajuricaba nunca acei-
tou a ocupação portuguesa e liderou ataques a outras aldeias nas quais os índios eram catequizados, 
aumentando seu domínio na região. Para contê-lo, uma expedição do governo português atacou as 
posições de Ajuricaba e o deteve junto com centenas de seus guerreiros. Feito prisioneiro em um na-
vio, o cacique atirou-se ao mar com os grilhões de ferro que o prendiam, tornando-se um símbolo da 
resistência indígena.
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AJURICABA



Almirante Tamandaré

Patrono da Marinha
* Rio Grande (RS) 13/12/1807 
†Rio de Janeiro (RJ) 20/03/1897

Aos 15 anos, Joaquim Marques Lisboa embarcou num navio de guerra para seguir uma carreira de 
glórias militares. Entre seus feitos está a espetacular vitória brasileira na até então maior batalha naval 
das Américas, a de Riachuelo (1865), na Guerra do Paraguai.

Joaquim Marques Lisboa, o almirante Tamandaré, nasceu em Rio Grande (RS), em 13 de dezembro 
de 1807. Filho de um capitão de milícias, desde pequeno viajava atento às manobras dos barcos e às 
práticas de navegação. Ingressou na Academia dos Guardas-Marinhas e, em 1826, foi efetivado como 
segundo-tenente e removido para as guerras do sul.

Teve atuação destacada em todas as ações importantes da Marinha no plano interno, especialmente 
no combate a movimentos rebeldes ao governo do Império (a Setembrada, em 1831; a Cabanagem, 
em 1835-1836, no Pará; a Sabinada, em 1837, na Bahia; a Revolução Farroupilha, em 1838, no Rio 
Grande do Sul; a Balaiada, no Maranhão, em 1839). No plano externo, destacou-se durante a Guerra 
do Paraguai, comandando a vitoriosa esquadra brasileira na Batalha do Riachuelo (1865), que lhe da-
ria as maiores glórias. 

Sua atuação foi fundamental para a consolidação da Marinha brasileira, da qual tornou-se patrono.
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ALMIRANTE TAMANDARÉ



Anita Garibaldi

Heróina dos Dois Mundos
*Laguna (SC) 1821 
†Ravena (Itália) 04/08/1849

Casada com o libertador italiano Giuseppe Garibaldi, que se engajara na Revolta dos Farrapos em 
1836, participou com o marido de combates aqui e na Europa. É reconhecida no Brasil e na Itália 
como paladina da liberdade nos dois continentes.

A catarinense Ana Maria de Jesus Ribeiro, fi lha de família humilde, nasceu na cidade de Laguna (SC) 
e, em 1836, lutou na Revolta dos Farrapos, participando da reação contra as forças imperiais junto ao 
libertador italiano Giuseppe Garibaldi, com o qual se casou. Lutou no Uruguai em favor da preserva-
ção da República, atuando como enfermeira. 

Em 1848, Anita acompanhou Garibaldi no seu retorno à terra natal para prosseguir na luta pela uni-
fi cação da Itália, dando provas de grande bravura em episódios como a Batalha do Gianicolo. Com a 
derrota, os dois são forçados a fugir de Roma, vestidos como soldados. Na viagem para a Suíça, Anita 
adoece e morre perto de Ravena (Itália).

Companheira de lutas na América do Sul e na Europa, tornou-se legendária nas lutas liberais dos 
dois lados do Oceano Atlântico, razão pela qual foi denominada “Heroína dos Dois Mundos” com o 
nome de Anita Garibaldi, sendo reconhecida no Brasil e na Itália como paladina da liberdade.
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ANITA GARIBALDI



Barão do Rio Branco                                      

Patrono da Diplomacia
*Rio de Janeiro (RJ)20.04.1845 
†Rio de Janeiro (RJ) 10.02.1912

Professor, político, jornalista, diplomata e historiador, José Maria da Silva Paranhos Júnior foi 
unanimidade nacional como chanceler de quatro governos, de 1902 a 1912. Consolidou as fronteiras 
e formulou uma política diplomática à altura da grandeza do Brasil.

José Maria da Silva Paranhos Júnior, barão do Rio Branco, foi professor, político, jornalista, diploma-
ta, historiador e biógrafo. Filho do visconde do Rio Branco, político de renome no Império, nasceu 
no Rio de Janeiro, em 20 de abril de 1845, e faleceu na mesma cidade, em 10 de fevereiro de 1912.

O barão do Rio Branco foi designado para resolver a disputa pelos territórios de Sete Povos das Mis-
sões, entre Brasil e Uruguai, submetida ao arbitramento do presidente dos Estados Unidos. Em 1895, 
após apresentar uma exposição composta de valiosa documentação reunida em seis volumes, conse-
guiu laudo arbitral inteiramente favorável às pretensões brasileiras. Em 1898, o barão do Rio Branco 
encarregou-se da questão do Amapá, sobre a qual vinha estudando desde 1895 e que estava sob arbi-
tragem do presidente da Suíça. Destacou-se, também nesse caso, pela riqueza documental que apre-
sentou, obtendo sentença favorável ao Brasil. Em 1902, tornou-se ministro das Relações Exteriores e 
resolveu, a favor do Brasil, o confl ito com a Bolívia pela posse do Acre.

Chanceler de quatro governos entre 1902 e 1912, a atuação do barão do Rio Branco encerrou ques-
tões fronteiriças que o Brasil mantinha com quase todos os países da América do Sul, sendo consi-
derado um verdadeiro pan-americanista, ao favorecer o estreitamento das relações com as repúblicas 
americanas.
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BARÃO DO RIO BRANCO



Bento Gonçalves                                     

Chefe da Revolução Farroupilha
*Triunfo (RS) 23/.09/1788 
†Pedras Brancas (RS) 18/07/1847

Nos dez anos da Guerra dos Farrapos (1835-1845) contra o Império, Bento Gonçalves foi o estrategista 
militar e presidente da República de Piratini, fundada pelos revoltosos. Apesar de aceitar o cargo, 
nunca foi entusiasta do separatismo do Rio Grande do Sul.

Filho de um rico estancieiro português, Bento Gonçalves da Silva muito cedo demonstrou sua voca-
ção militar. Com a independência do Brasil, participou da Guerra Cisplatina (1825-1828), sendo re-
compensado por D. Pedro I com o posto de coronel das milícias e comandante da fronteira sul do 
país. 

Líder da Revolução Farroupilha (1835-1845) e presidente da República de Piratini, fundada pelos re-
voltosos, Bento Gonçalves foi o estrategista militar no enfrentamento das tropas do Império. Ao fi nal 
do confl ito, obteve a anistia dos farrapos em um honroso acordo de pacifi cação e retornou às ativi-
dades do campo sem envolver-se mais na política.  
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BENTO GONÇALVES



Dom Pedro I                       

Proclamador da Independência
*Lisboa (Portugal) 12/10/1798 
†Lisboa (Portugal) 24/09/1834

Era o mais brasileiro dos integrantes da Família Real que se mudou para o Brasil em 1808. Conduzido 
por José Bonifácio de Andrada e Silva, o jovem e impetuoso príncipe português fundou o Império do 
Brasil com a célebre frase “Independência ou Morte”.

Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gon-
zaga Pascoal Cipriano Serafi m de Bragança e Bourbon, fi lho do rei de Portugal, Brasil e Algarves, D. 
João VI, viveu em Portugal até os 9 anos, quando veio com a família real para o Brasil, em 1808. 

Com o retorno de D. João VI a Portugal em 1820, D. Pedro foi nomeado príncipe regente do Brasil. 
Com o crescimento da insatisfação com o regime colonial entre os brasileiros e a determinação das 
Cortes de Lisboa de que o príncipe voltasse para Portugal, D. Pedro rebela-se e fi ca no Brasil, procla-
mando, logo depois, a independência do país em 1822 e tornando-se imperador em janeiro de 1823. 
Outorgou a primeira Constituição brasileira em 1824 e enfrentou diversas crises políticas até abdicar 
do trono em 1831, obtendo assim a continuidade negociada da administração do Estado brasileiro.
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DOM PEDRO I



Duque de Caxias                                     

Patrono do Exército Brasileiro
*Vila de Porto Estrela, atual Duque de Caxias (RJ) 25/08/1803
†Barão de Juparanã (RJ) 07/05/1880

Maior chefe militar da nossa História, Luís Alves de Lima e Silva foi o único brasileiro a receber o 
título de duque. Conduziu as tropas da Tríplice Aliança à vitória na Guerra do Paraguai, mas fi cou 
conhecido como o Pacifi cador por sempre propor a paz antes do combate.

Luís Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias, iniciou cedo sua carreira militar. Tendo freqüentado a 
Real Academia Militar, já em 1823, com apenas 20 anos, participou da campanha pelo reconhecimen-
to da independência na Bahia, foi nomeado major e chefi ou o batalhão do imperador até 1831. 

Em 1840, já promovido a tenente-coronel, combateu os focos de resistência ao governo central no 
Maranhão e no Piauí, recebendo como reconhecimento o título de barão de Caxias. Em 1842, repri-
miu com êxito a revolução liberal em São Paulo e, em seguida, em Minas Gerais. Combateu a Revo-
lução Farroupilha (1835-1845) como comandante-chefe do Exército em operações e presidente da 
província gaúcha. Nos confl itos externos, liderou as tropas do Exército nas guerras platinas em 1851, 
e, em 1866, passou a chefi ar as forças brasileiras na Guerra do Paraguai, recebendo o título de duque 
de Caxias, único brasileiro a obter essa honraria.

Participou ativamente da vida política, como conselheiro de Estado, presidente do Conselho e minis-
tro de Guerra, sendo reconhecido pela sua luta em prol da integridade territorial do país. Por decreto 
federal de 1962, duque de Caxias tornou-se Patrono do Exército Brasileiro. 
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DUQUE DE CAXIAS



Felipe Camarão                       

Chefe Guerrilheiro Indígena
*Igapó (RN) 1580 
†Recife (PE) 08/1648

Índio potiguar, chamado Poti em sua tribo. Convertido ao cristianismo, recebeu o nome de Antônio 
Filipe pelos jesuítas que o educaram, numa homenagem a Filipe IV, rei da Espanha. Chefi ou tropas 
na luta contra os invasores holandeses. Guerreou de Pernambuco à Paraíba e na primeira Batalha de 
Guararapes (1648), recebendo o título de Dom.

O índio Antônio Felipe Camarão, também chamado Poti (que signifi ca camarão), foi educado pelos 
jesuítas, sabia ler e escrever português e tinha algum conhecimento de latim. Em 1630, vivia na Aldeia 
de São Miguel, ou Muçuí, no atual estado do Rio Grande do Norte, e chefi ava a tribo dos índios po-
tiguares, grupo ao qual pertencia.

Com a invasão de Pernambuco pelos holandeses, em 1630, Felipe Camarão e os índios daquela aldeia 
passaram a lutar em defesa da capitania e participaram de diversas batalhas. Sua perícia em embos-
cadas e seu grande conhecimento dos terrenos do Nordeste brasileiro foram de grande ajuda para 
as tropas luso-brasileiras, tendo dado importante contribuição à vitória portuguesa na primeira Bata-
lha dos Guararapes, em 1648, em Recife, na qual sofreu ferimentos que acabaram resultando em sua 
morte. 
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FELIPE CAMARÃO     



Floriano Peixoto                       

Consolidador da República 
*Ipioca (AL) 30/04/1839 
†Barra Mansa (RJ) 29/06/1895

Filho de lavradores, passou de soldado raso a Marechal de Exército. Exerceu a presidência defendendo 
os interesses nacionais e o povo brasileiro. Seu maior feito foi derrotar as tentativas de restauração da 
Monarquia, consolidando, assim, a República.  

Floriano Vieira Peixoto, fi lho de lavradores pobres, iniciou os seus estudos em Maceió e com 16 anos 
de idade foi para o Rio de Janeiro, onde depois freqüentou a Escola Militar.

Em 1883, promovido a brigadeiro, Floriano Peixoto foi nomeado comandante das armas da província 
do Amazonas. No ano seguinte, passou a exercer os cargos de presidente e comandante das armas da 
província de Mato Grosso, revelando-se administrador experimentado e honesto. 

Floriano Peixoto destacou-se na Guerra do Paraguai e, com a proclamação da República, ocupou o 
Ministério da Guerra, em 1890, e foi eleito vice-presidente de Deodoro da Fonseca no ano seguinte. 
Com a renúncia de Deodoro, assumiu a Presidência e governou com dureza até o fi nal do mandato, 
em 1894, superando um período conturbado por movimentos rebeldes na nascente República. 
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FLORIANO PEIXOTO



Frei Caneca                       

Ideólogo da República 
*Recife (PE) 07/1779 
†Recife (PE) 13/01/1825

Padre carmelita, intelectual e guerreiro, foi um liberal republicano. Participou da Revolução 
Pernambucana de 1817 e chefi ou a Confederação do Equador, em 1824. Condenado ao patíbulo, 
teve de ser fuzilado porque nenhum carrasco aceitou enforcá-lo.

Joaquim do Amor Divino Rabelo e Caneca, fi lho de família humilde, nasceu no Recife e ordenou-se 
frade carmelita em 1799. De idéias liberais, freqüentou a Academia do Paraíso, um dos centros de 
reunião daqueles que, infl uenciados pela Revolução Francesa e pela independência dos EUA, conspi-
ravam contra o jugo português e participavam do movimento revolucionário republicano. 

Participou ativamente da Revolta Pernambucana de 1817, que proclamou a República e organizou o 
primeiro governo brasileiro independente. Com a derrota do movimento, foi encarcerado na Bahia. 
Em 1821, libertado e de volta a Pernambuco, tornou-se professor de fi losofi a, geometria e retórica. 
Retomou as atividades políticas fundando o jornal Tifi s Pernambucano, de oposição ao governo cen-
tral conservador. Em 1824, com a dissolução da Assembléia Constituinte e a outorga da Constituição 
pelo Imperador, o grupo de Frei Caneca se insurgiu. Em Pernambuco, as lutas políticas que opunham 
o poder local ao Império tomavam vulto cada vez maior. Em 2 de julho de 1824, os líderes pernambu-
canos romperam defi nitivamente com o poder central e anunciaram a formação da Confederação do 
Equador, movimento republicano e separatista que buscava a adesão das outras províncias do Norte 
e Nordeste. O movimento foi derrotado e frei Caneca preso e condenado à forca. Graças ao respeito 
de que desfrutava, nenhum carrasco aceitou enforcá-lo. Acabou fuzilado em 13 de janeiro de 1825.
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FREI CANECA



Getúlio Vargas

Modernizador do Brasil 
*São Borja (RS) 19/04/1882 
†Rio de Janeiro (RJ) 24/08/1954

Líder civil da Revolução de 1930, comandou a modernização do Estado brasileiro com políticas 
nacional-desenvolvimentistas. No seu legado sobressaem as bases da industrialização, a legislação 
trabalhista e a participação do Brasil na II Segunda Guerra Mundial. 

Getúlio Dornelles Vargas, fi lho de fazendeiro, nasceu em São Borja (RS) em 19 de abril de 1882. Lí-
der civil da Revolução de 1930 que derrubou Washington Luís do poder, ocupou a Presidência pelos 
15 anos seguintes. 

A partir de 1937, após a instituição do Estado Novo, Getúlio adota forte centralização política e admi-
nistrativa. Fechou o Congresso, nomeou interventores nos estados, extingüiu os partidos e outorgou 
uma nova Constituição. Por outro lado, criou a Justiça do Trabalho (1939), instituiu o salário mínimo 
(1940), a carteira profi ssional, a semana de 48 horas de trabalho e as férias remuneradas, adotando a 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (1943). Promoveu a modernização do Estado brasileiro 
com políticas industriais e desenvolvimentistas, criando a Companhia Siderúrgica Nacional (1940), a 
Vale do Rio Doce (1942), a Hidrelétrica do Vale do São Francisco (1945) e entidades como o Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (1938). Seu governo deixou como legados a estrutura sindical, a 
legislação trabalhista e a própria concepção de Estado. 

Deposto em 1945, Getúlio continuou a infl uenciar a política nacional. Em 1950, voltou à Presidência 
por meio de eleição direta e, no auge de uma campanha nacionalista, criou a Petrobras e a Eletrobrás. 
Mergulhado em uma exacerbada crise política, Getúlio Vargas suicidou-se na madrugada de 24 de 
agosto de 1954 no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.C
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GETÚLIO VARGAS



Henrique Dias

Herói da Guerra aos Holandeses
*Recife (PE) 
†Recife (PE) 08/06/1662 

Negro liberto, chefi ou um batalhão de homens livres e escravos na guerra contra os holandeses no 
Nordeste, inclusive nas decisivas Batalhas de Guararapes. Foi ferido sete vezes. Condecorado pela 
Coroa portuguesa, pediu a liberdade para seus soldados.

Henrique Dias, fi lho de escravos, nasceu em Pernambuco no princípio do século XVII. Após a in-
vasão de Recife pelos holandeses, apresentou-se como voluntário para lutar contra os ocupantes e 
recrutou um grande efetivo de negros, oriundos dos engenhos tomados pelos invasores. Em batalha 
contra os holandeses, em 1635, Henrique Dias foi capturado mas conseguiu escapar e reunir-se às 
tropas pernambucanas. Já na Bahia, liderava um regimento de 500 negros, que seria convocado para 
enfrentar os holandeses. O exército holandês sofreu duas expressivas derrotas em agosto de 1645, 
permitindo o avanço dos pernambucanos com a ajuda de Dias. Em abril de 1648, os holandeses per-
deram a primeira Batalha dos Guararapes, um monte estratégico para o controle do porto de Recife. 
Em fevereiro de 1649, Henrique Dias, com o seu batalhão negro, perseguiu os holandeses até os por-
tões da cidade. Em 1654, a cidade de Recife foi retomada, e os holandeses foram expulsos. 

Henrique Dias recebeu o título de “Governador dos crioulos, pretos e mulatos do Brasil” pelos feitos 
nas batalhas dos Guararapes, em 1648 e 1649. O rei de Portugal concedeu-lhe comenda em homena-
gem e concordou ainda com a perpetuação do seu regimento de negros e com o pagamento de pen-
são aos ex-combatentes. Por sua atuação nessas batalhas, é considerado pelos militares brasileiros um 
dos fundadores das Forças Armadas.
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HENRIQUE DIAS



José Bonifácio de Andrada e Silva

Patriarca da Independência
*Santos (SP) 13/06/1763 
†Niterói (RJ) 06/04/1838

Cientista e homem de letras, foi o maior estadista brasileiro. Organizou um Projeto Nacional que 
incluía a libertação nacional, a abolição da escravatura, a reforma agrária e a integração dos índios. 
Arquitetou a fundação e a consolidação do Império do Brasil.

José Bonifácio de Andrada e Silva nasceu em Santos e aos 14 anos foi para São Paulo estudar francês, 
lógica, retórica e metafísica. Após a conclusão de seus estudos na capital, ingressou na Faculdade de 
Direito de Coimbra, em Portugal, freqüentando também os cursos de fi losofi a natural e matemática. 
Permaneceu na Europa por 36 anos atuando como naturalista, geólogo e metalurgista. 

Retornou ao Brasil em 1819 e elegeu-se para a bancada brasileira nas Cortes Constitucionais de Lis-
boa, assumindo liderança política. Transformou-se em ardoroso defensor da independência, adversá-
rio do absolutismo e adepto da Monarquia constitucional. Por infl uenciar bastante o príncipe regente 
durante o processo de independência, passou a ser conhecido como “Patriarca da Independência”, 
tendo sido ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros no início do governo de D. Pedro I. José 
Bonifácio indispôs-se com o imperador durante o processo da Assembléia Constituinte, dissolvida 
por D. Pedro I. José Bonifácio, seu irmão e outros deputados foram presos e exilados na França. 

Em julho de 1829, José Bonifácio retornou ao Brasil, reconciliou-se com o imperador e, após sua 
abdicação, em 1831, foi nomeado tutor do príncipe herdeiro, D. Pedro II. Afastou-se da política em 
1835 e morreu três anos depois, em Niterói.
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JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA



Juscelino Kubitschek

Presidente do Otimismo 
*Diamantina (MG) 12/09/1902 
†Resende (RJ) 22/08/1976 

Com as bandeiras da concórdia e do desenvolvimento, implantou programas de infra-estrutura e 
expandiu a indústria com o lema “50 anos em 5”. Em sua obra resplandece Brasília – erguida na 
solidão do Planalto, mudou a geografi a do Brasil.

Filho de um caixeiro-viajante e uma professora primária, Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em 
Diamantina, MG. Aos 17 anos foi para Belo Horizonte onde trabalhou como telegrafi sta por oito 
anos até se formar em medicina, em 1927. 

Juscelino Kubitschek era capitão-médico da Polícia Militar quando fez amizade com o político e fu-
turo governador Benedito Valadares, nomeado interventor federal em Minas, em 1933, do qual foi 
chefe de gabinete. Foi deputado federal entre 1934 e 1937 e prefeito de Belo Horizonte de 1940 a 
1945, nomeado por Valadares. Na capital mineira, executou projetos de grande repercussão e ganhou 
fama de modernizador, realizando obras de remodelação da cidade. JK elegeu-se deputado consti-
tuinte em 1946, pelo Partido Social Democrático (PSD), e, em 1950, governador de Minas Gerais 
(1950-1954). 

Defendendo um projeto desenvolvimentista para o país, JK venceu a eleição para presidente da Re-
pública em 1955 com o slogan “Cinqüenta anos em cinco”. Na Presidência (1956-1961), desenvolveu 
a indústria automobilística e promoveu a modernização da economia, construindo rodovias, ferrovias 
e hidrelétricas. Sua marca principal é a construção de Brasília, inaugurada em 1960. 

Em 1962, JK elegeu-se senador por Goiás e teve o seu mandato cassado e seus direitos políticos sus-
pensos pelo regime militar. Faleceu em um desastre automobilístico na via Dutra, na altura da cidade 
fl uminense de Resende, em 22 de agosto de 1976. 
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JUSCELINO KUBITSCHEK



Luís Carlos Prestes

Cavaleiro da Esperança 
*Porto Alegre (RS) 03/01/1898 
†Rio de Janeiro (RJ) 07/03/1990

Um dos principais líderes do movimento tenentista, dos anos de 1920, chefi ou a grande marcha da 
Coluna Prestes durante 29 meses e 25 mil Km pelo interior do Brasil. Foi senador eleito em 1945 e 
secretário-geral do Partido Comunista.

Luís Carlos Prestes cursou a Escola Militar do Rio de Janeiro e, em 1924, aos 26 anos, o jovem tenen-
te tornou-se um dos líderes do movimento tenentista, formado por ofi ciais contrários à República 
Velha. Com a derrota do levante, Prestes iniciou uma marcha pelo país, percorrendo com sua tropa 
25 mil quilômetros do território nacional, por 13 estados, de dezembro de 1924 a fevereiro de 1927, 
e propagando as idéias tenentistas. Desde então, passou a ser chamado de “Cavaleiro da Esperança”. 
Exilou-se na Bolívia e depois na Argentina, período em que entrou em contato com o marxismo e o 
comunismo. Prestes ingressou no PCB em 1929 e, após a revolução de 1930, mudou-se para Moscou 
depois de ter estudado a fundo a teoria marxista. Foi declarado desertor e só voltaria ao Brasil, clan-
destinamente, em 1934, com o objetivo de organizar uma revolução proletária. Participou do movi-
mento armado conhecido como Intentona Comunista, em 1935, que tentava derrubar Getúlio Vargas 
do poder. Com a derrota da ação, Prestes foi condenado a 46 anos de prisão,  tendo fi cado dez anos 
encarcerado. 

Anistiado em 1945, Prestes assumiu a direção do Partido Comunista Brasileiro e elegeu-se senador 
constituinte em 1946. Em maio de 1947 o Tribunal Superior Eleitoral cancelou o registro do PCB e 
extinguiu os mandatos dos parlamentares comunistas. Prestes passa a atuar, novamente, na clandes-
tinidade. 

Em 1970, com os direitos políticos cassados, vai para Moscou viver no exílio. Em 1979, com a anistia 
política, Luís Carlos Prestes retornou ao Brasil. Faleceu em 1990, após ter infl uenciado sucessivas ge-
rações com sua atuação política. Foi postumamente anistiado pelo Exército e promovido a coronel.
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LUÍS CARLOS PRESTES



Deodoro da Fonseca

Proclamador da República 
*Marechal Deodoro (AL) 05/08/1827 
†Rio de Janeiro (RJ) 23/08/1892

Chefe militar de grande prestígio na tropa, desferiu um golpe na Escravidão quando decidiu que o 
Exército não mais perseguiria negros fugitivos. Proclamador e primeiro presidente da República, 
preferiu renunciar a lançar o país numa guerra civil.

Manoel Deodoro da Fonseca nasceu em Alagoas e estudou em escola militar desde os 16 anos. Co-
meçou a carreira no Exército e, em 1848, aos 21 anos, integrou as tropas que se dirigiram a Pernam-
buco para combater a Revolução Praieira. Sua carreira ganhou notoriedade ao participar das guerras 
da Cisplatina, do cerco a Montevidéu e da Guerra do Paraguai, alcançando o posto de marechal-de-
campo em 1884.

Ingressou ofi cialmente na política em 1885, quando exerceu o cargo de presidente (equivalente a go-
vernador) da província do Rio Grande do Sul. Em 1886 foi para o Rio de Janeiro, onde passou a lide-
rar uma facção do Exército favorável à abolição da escravatura. Deodoro da Fonseca liderou o mo-
vimento militar que derrubou a Monarquia e proclamou a República, em 15 de novembro de 1889. 
Inicialmente foi chefe do governo provisório e, depois da promulgação da Constituição da Repúbli-
ca, foi eleito presidente pelo Congresso, em 25 de fevereiro de 1891. Em meio a uma profunda crise 
política, o marechal Deodoro da Fonseca renunciou em 23 de novembro de 1891, evitando lançar o 
país numa guerra civil.

C
O

N
ST

RU
TO

RE
S D

O
 B

RA
SI

L



DEODORO DA FONSECA



Maria Quitéria

Heroína da Independência
*Feira de Santana (BA) 27/07/1792 
† Salvador (BA) 21/08/1853

Na luta pela Consolidação da Independência na Bahia, uma surpresa: o soldado Medeiros, bravo e 
audaz, era na verdade Maria Quitéria de Jesus. Pelo exemplo de altivez e independência, tornou-se 
símbolo do movimento de emancipação feminina.

Filha de rico fazendeiro da região, Maria Quitéria de Jesus Medeiros nasceu em Feira de Santana, na 
Bahia. Ficou órfã de mãe aos dez anos, não freqüentou escola, mas aprendeu a usar armas e a mon-
tar cavalo.

Em 1822, na Bahia, o Exército brasileiro realizou campanhas para alistamento de soldados para lutar 
pela consolidação da independência frente à resistência dos portugueses. Maria Quitéria pediu a seu 
pai para se alistar e não obteve permissão. Fugiu de casa vestida com o uniforme militar de um cunha-
do, de quem adotou o nome e patente, alistando-se como “soldado Medeiros”. Passou a integrar um 
regimento de artilharia e depois o Batalhão de Caçadores Voluntários do Príncipe. Participou dos 
combates na foz do rio Paraguaçu, em Pituba e em Itapuã, sempre se destacando por sua coragem e 
heroísmo nas lutas contra os portugueses. Foi elogiada pelos companheiros de farda e logo promo-
vida ao posto de cadete, ainda disfarçada de homem. Descoberta por seu pai, foi impedida de deixar 
o exército pelo major Silva e Castro, que lhe reconheceu grandes qualidades militares. Com o fi m da 
campanha na Bahia, foi condecorada pelo imperador D. Pedro I no Rio de Janeiro, em 20/8/1823, 
com a insígnia de “Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul” em reconhecimento por sua 
bravura. 

Voltou para a Bahia levando uma carta do Imperador a seu pai pedindo que a perdoasse por sua de-
sobediência. No Brasil, Maria Quitéria foi a primeira mulher a integrar um acampamento militar. 
Morreu quase cega, em Salvador, em total anonimato. Em 1953, cem anos depois de sua morte, o 
governo brasileiro ordenou que “em todos os estabelecimentos, repartições e unidades do Exército 
fosse inaugurado o retrato da insigne patriota”. Em 28 de junho de 1996, um decreto do presidente 
Fernando Henrique Cardoso reconheceu Maria Quitéria como Patrono do Quadro Complementar 
de Ofi ciais do Exército Brasileiro, uma das poucas divisões do Exército que aceitam integrantes do 
sexo feminino. 
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MARIA QUITÉRIA



Padre Manuel da Nóbrega

Missionário-Estadista
*Entre-Douro-e-Minho (Portugal) 18/10/1517 
† Rio de Janeiro (RJ) 18/10/1570

Homem de Estado sob o hábito de catequista, mudou o rumo da colonização no litoral e em 1554 
fundou São Paulo no sertão. “Não há acontecimento importante na História do Brasil daquela época 
a que não esteja ligado o seu nome”, disse o escritor Stefan Zweig.

Manuel da Nóbrega nasceu na região do Minho, no norte de Portugal, e estudou na Universidade de 
Salamanca, Espanha, entre 1534 e 1538. Em 1544 foi ordenado padre na Companhia de Jesus, recém-
fundada por Inácio de Loyola. Cinco anos depois, acompanhando Tomé de Sousa, primeiro gover-
nador-geral, em viagem ao Brasil, foi designado para chefi ar um grupo de cinco missionários com a 
missão de converter os indígenas à fé cristã, além de fundar igrejas e seminários. 

Nóbrega escreveu cartas que são um relato detalhado da vida cotidiana na América portuguesa. Os 
jesuítas iniciaram o trabalho de evangelização dos índios começando com as crianças e aprendendo 
com elas a língua da terra e, aos adultos, pregavam contra a poligamia e a antropofagia. Em 1552 Nó-
brega acompanhou Tomé de Sousa à capitania de São Vicente, onde desenvolveu um intenso trabalho 
missionário e em cujos arredores ajudou a fundar várias cidades e o Colégio do Planalto de Piratinin-
ga, que originou a cidade de São Paulo, em 1554. Aos defender os índios, enfrentou graves desavenças 
com habitantes e autoridades da Colônia, sendo demitido do cargo em 1559. Em colaboração com 
José de Anchieta, conseguiu a paz com os tamoios em 1563. Com a fundação da cidade do Rio de 
Janeiro, foi nomeado novamente para o cargo de provincial, em 1570, mas morreu antes de assumir 
o posto.
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PADRE MANUEL DA NÓBREGA



Pedro Álvares Cabral

Descobridor do Brasil 
*Belmonte (Portugal) 1467 ou 68 
† Santarém (Portugal) 1520 ou 26

Ao zarpar do Rio Tejo, em 8 de março de 1500, com a maior armada até então organizada em Lisboa, 
o almirante tinha a missão ofi cial e pública de ir à Índia. Mas seu grande feito foi tomar posse da que 
seria a maior obra do Ciclo dos Descobrimentos portugueses. 

Pedro Álvares Cabral, descendente de linhagem nobre, nasceu na região de Belmonte, em Portugal. 
Aos 11 anos foi enviado para Lisboa para estudar literatura, história, ciências, cosmografi a e artes mi-
litares.  Aos 16 anos foi nomeado fi dalgo da corte de D. João II, e no reinado de D. Manuel passou 
a integrar o Conselho do Rei e foi admitido na Ordem dos Cavaleiros de Cristo, distinção concedida 
apenas a alguns nobres. 

Graças a seus vastos conhecimentos de navegação e também por suas habilidades diplomáticas, aos 
33 anos Cabral foi nomeado pelo rei D. Manuel para comandar a esquadra mais bem equipada do 
século XV, na segunda expedição portuguesa às terras do Oriente, com treze embarcações (três cara-
velas e dez naus) e 1.500 homens.  A esquadra era integrada por navegadores experientes, cientistas, 
padres, soldados e comerciantes e partiu de Lisboa no dia 8 de março de 1500.

A expedição atingiu a costa brasileira no dia 22 de abril, aportando na Bahia. Tomou posse da nova 
terra em nome da Coroa portuguesa, e um dos navios voltou ao reino levando notícias e amostras da 
vegetação local e de objetos aqui encontrados. As demais naus seguiram para o Oriente, deixando em 
terras brasileiras dois degredados. Próximo ao Cabo da Boa Esperança, a esquadra foi atingida por 
violentas tempestades, perdendo quatro naus. Cabral chegou a seu destino em setembro de 1500 e 
assinou o primeiro acordo comercial entre Portugal e Índia. 

Em 21 de julho de 1501, ao voltar para Lisboa com seis das treze embarcações que haviam partido, 
foi aclamado como herói. Apesar de não ter voltado à navegação devido a desavenças com o rei D. 
Manuel, Cabral obteve reconhecimento e, em 1518, tornou-se Cavaleiro do Conselho Régio. Passou 
o resto da vida em sua propriedade, perto de Santarém, onde morreu.
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PEDRO ÁLVARES CABRAL



Plácido de Castro

Líder da Conquista do Acre 
*São Gabriel (RS) 09/12/1873 
† Benfi ca (AC) 09/08/1908

Gaúcho radicado no Acre, liderou os seringueiros que com trabalho e sangue incorporaram aquele 
torrão ao território brasileiro. Sua ação de defesa abriu a frente diplomática com que o Brasil negociou 
o Tratado de Petrópolis com a Bolívia, em 1902.

José Plácido de Castro nasceu em São Gabriel, RS. Ingressou na Escola Militar do Rio Grande do Sul, 
mas abandonou a carreira durante a Revolução Federalista para engajar-se nas forças rebeldes que lu-
tavam contra o governo de Floriano Peixoto. Mudou-se em seguida para o Rio de Janeiro, onde for-
mou-se agrimensor. Após o curso, em 1899, viajou para a região do Acre. 

Naquele mesmo ano, o governo do Amazonas havia patrocinado encontro que culminaria com a fun-
dação do Estado Independente do Acre, em 14 de julho de 1899. O governo federal, que continua-
va reconhecendo os direitos bolivianos sobre aquele território, mandou uma força tarefa da Marinha 
brasileira para destituir o governo revolucionário e devolver o Acre ao domínio boliviano, que, em 15 
de março de 1900, reassumiu o controle ocupando militarmente diversas localidades. Os brasileiros 
radicados na região recusavam-se a aceitar a autoridade da Bolívia sobre aquele território e, diante da 
indecisão do governo federal, articularam uma nova rebelião fi nanciada pelo governo do Amazonas 
e comandada por Plácido de Castro, que tinha experiência militar. 

A guerra entre os exércitos acreano e boliviano começou em 6 de agosto de 1902 e terminou em 24 
de Janeiro de 1903, quando Puerto Alonso foi conquistada e foi declarado o Estado Independente do 
Acre, passando a ser chamado de Porto Acre. No mesmo ano, o Brasil compra o Acre dos governos 
da Bolívia e do Peru e, em 1904, transforma-o em território federal, e Plácido de Castro torna-se seu 
primeiro governador. Dois anos mais tarde, é nomeado prefeito da cidade de Alto Acre, mas demite-
se do cargo por incompatibilidade com o governo federal. É assassinado numa emboscada na cidade 
de Benfi ca, ao sair de um encontro de conciliação com o novo prefeito.
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PLÁCIDO DE CASTRO



Princesa Isabel

A Redentora 
*Rio de Janeiro 29/07/1846 
† Normandia (França) 14/11/1921

Sancionou a Lei do Ventre Livre na primeira vez em que assumiu a Regência do Império, em virtude 
de viagem de seu pai, o Imperador Pedro II. Na terceira, assinou a Lei Áurea, aprovada no Parlamento 
para decretar a inevitável Abolição da Escravatura.

Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon, se-
gunda fi lha do imperador D. Pedro II, nasceu no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Com a 
morte de seu irmão mais velho, o príncipe D. Afonso, tornou-se princesa imperial e herdeira do trono  
quando tinha apenas 11 meses. 

Em 1871 a princesa Isabel assumiu a regência do Império com a viagem de D. Pedro II ao exterior 
e sancionou a Lei do Ventre Livre, que estabelecia que todos os nascidos de escravos a partir da data 
da promulgação da Lei, 27/9/1871, estariam livres – um passo efetivo para o fi m da escravidão no 
Brasil. 

Em outras duas ocasiões a princesa também assumiu as mesmas funções e sancionou as leis do pri-
meiro recenseamento do Império, da naturalização de estrangeiros e das relações comerciais com pa-
íses vizinhos. Em abril de 1888, um mês antes da assinatura da Lei Áurea, ela entregou 103 cartas de 
alforria para alguns escravos, deixando claro que esperava da Câmara Federal a aprovação da lei.

Em 13 de maio de 1888, mesmo enfrentando muitas resistências dos fazendeiros e da elite em geral, 
declarou a abolição da escravatura no Brasil assinando a Lei Áurea aprovada pelo Parlamento. 

Com a proclamação da República, em 1889, a princesa Isabel exilou-se na França com o restante da 
família imperial. Morreu no Castelo d’Eu, na região francesa da Normandia, em 14 de novembro de 
1921. 

C
O

N
ST

RU
TO

RE
S D

O
 B

RA
SI

L



PRINCESA ISABEL



Raposo Tavares

Defi nidor das Fronteiras 
*São Miguel de Beja (Portugal) 1598 
† São Paulo (SP) 1658 

Bandeirante polêmico, trabalhou para combater os holandeses no Nordeste e conquistou territórios 
espanhóis no Sul. Num feito épico, a sua Bandeira de Limites, em 1647, percorreu 10 mil km de São 
Paulo ao Pará e defi niu as linhas de fronteira do Brasil.

Antônio Raposo Tavares nasceu em São Miguel de Beja, no Alentejo, Portugal. Em 1618, aos 20 anos, 
chegou ao Brasil na companhia do pai, Fernão Vieira Tavares, governador da capitania de São Vi-
cente. Dedicou-se ao aprisionamento de índios para o trabalho escravo nos engenhos coloniais e, em 
1622, fi xou-se em São Paulo, de onde partiu a sua primeira bandeira seis anos mais tarde. 

Essa expedição, em direção a Guaíra (RS), iniciou o processo de expulsão dos jesuítas espanhóis da 
região e expandiu as fronteiras brasileiras frente aos domínios espanhóis, assegurando a posse dos ter-
ritórios dos atuais estados do Paraná, de Santa Catarina e de Mato Grosso. Além da busca de ouro e 
do apresamento de índios, as bandeiras tinham ainda outra função importante que era a de conquistar 
e povoar o interior do país numa época em que Espanha e Portugal ainda tinham a fronteira de seus 
domínios indefi nida no coração da América do Sul.

Raposo Tavares participou de expedição para expulsar os jesuítas espanhóis estabelecidos na região 
do Tapes, também no Rio Grande do Sul, e, de 1639 a 1642, integrou as forças que lutaram contra as 
invasões holandesas, combatendo na capitania da Bahia e na de Pernambuco. 

Sua última expedição, a chamada Bandeira de Limites, é considerada a primeira viagem em torno do 
território brasileiro. Raposo Tavares partiu de São Paulo, em 1647, com 1.200 homens e percorreu 
cerca de 10 mil Km. No desbravamento desde o sertão até o Amazonas, destaca-se a função política 
e militar dessa expedição, cujo objetivo era aumentar a área do interior sul-americano sob domínio 
português descobrindo novos territórios e, se possível, reservas de metais preciosos. 
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Tiradentes

Mártir da Independência 
*São João del Rei (MG) 1746 
† Rio de Janeiro (RJ) 21/04/1792

Líder da Conjuração Mineira de 1789, o alferes Joaquim José da Silva Xavier passou à História como 
um precursor idealista e ousado da Independência do Brasil. A Coroa portuguesa mandou executá-lo 
e esquartejá-lo, além de amaldiçoar seus descendentes.

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, nasceu em São João del Rei, Minas Gerais, em 1746, e 
exerceu os ofícios de tropeiro, mascate e dentista – de onde vem o apelido Tiradentes. Na carreira 
militar, Tiradentes entrou em contato com as idéias iluministas que inspirariam a Inconfi dência Mi-
neira, a primeira revolta no Brasil-Colônia a manifestar claramente sua intenção de romper laços com 
Portugal. 

Tiradentes iniciou sua participação na Inconfi dência Mineira depois de se tornar alferes (o equivalente 
a soldado na época) do Regimento de Cavalaria Regular. Aderiu ao movimento com vigor e tornou-se 
uma fi gura bastante atuante desde o início. Hábil na comunicação, ajudou a organizá-lo até sua prisão, 
em 1789, quando a conspiração foi delatada por Joaquim Silvério dos Reis e todos os seus participan-
tes foram presos.

O processo contra os inconfi dentes arrastou-se até 1792 e terminou com a condenação de 11 dos 
réus à forca e dos demais à prisão perpétua e ao açoite, em praça pública. De todos os condenados à 
morte, somente Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792, quando seu corpo 
foi esquartejado, seus membros espalhados pelo caminho que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais 
e sua cabeça exposta na praça central de Vila Rica. 

A pena incluiu, ainda, a queima total de sua casa, e tanto ele quanto seus descendentes passaram a ser 
considerados como infames. Com a execução de Tiradentes, o Estado português queria promover 
uma punição exemplar para desencorajar qualquer revolta contra o regime colonial. Tiradentes tor-
nou-se líder da Inconfi dência Mineira e primeiro mártir da Independência do Brasil. 
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Zumbi dos Palmares

Herói da Resistência à Escravidão
*Palmares (AL) 1655 
† Serra Dois Irmãos (AL) 20/11/1695

Símbolo da penosa e brava luta dos negros contra a escravidão. Como uma espécie de rei do Quilombo 
de Palmares, incentivou a fuga dos escravos e enfrentou várias expedições de extermínio até retirar-se 
para a guerrilha.  Traído, foi morto numa emboscada. 

Nasceu na comunidade de Macaco, na Serra da Barriga, capital de Palmares, atualmente Alagoas. Ain-
da criança foi capturado por soldados da expedição de Brás da Rocha Cardoso e entregue ao padre 
Antônio Melo, em Porto Calvo, que o batizou com o nome de Francisco, tornou-o coroinha e o fez 
crescer aprendendo latim e português. Aos 15 anos fugiu para Palmares e adotou o nome Zumbi (que 
signifi cava guerreiro). 

No fi nal do século 16, as terras da capitania de Pernambuco eram as mais prósperas das novas colô-
nias portuguesas. Havia 66 grandes engenhos na região e, no litoral, a cidade do Recife era organizada 
e tinha uma estrutura que permitia o escoamento dos produtos. Palmares surgiu nessa época, quando 
os primeiros negros ali se refugiaram e crescia o mito em torno do quilombo, que tinha leis próprias 
e rígidas. Em 1630 as autoridades pernambucanas calculavam que o quilombo de Palmares tinha uma 
população superior a 3 mil pessoas, que viviam da agricultura. Em 1678 o número de palmarinos já 
estava avaliado em 20 mil ou mais. Na metade do século 17 não era uma cidade, mas reunia onze po-
voados.

Zumbi ascende ao comando militar do quilombo em 1678, liderando a resistência contra os portu-
gueses por 14 anos. A Coroa ordenara acabar com o quilombo e organizou 16 expedições ofi ciais, 
das quais quinze fracassaram. Em 1694, Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, comandou uma 
expedição composta por um exército de 2 mil homens armados de arcos, fl echas e espingardas, que 
chegaram a Macaco descarregando contra a comunidade todo o seu poder de fogo. A cidade resistiu 
durante 22 dias, e Zumbi, depois de lutar bravamente, sucumbiu aos ataques e fugiu, mas continuou 
a resistência contra os brancos até ser capturado numa emboscada e morto em 20 de novembro de 
1695, depois de ter sido traído. Seu corpo foi mutilado e a cabeça enviada para o Recife, onde fi cou 
exposta em praça pública. Zumbi foi o símbolo da resistência negra contra a escravidão e o último 
chefe do Quilombo dos Palmares. 
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Tibiriçá

Fundador de São Paulo
*São Paulo 
† São Paulo (SP) 25.12.1562

Na cripta da Catedral da Sé de São Paulo, ao lado de personalidades como o Regente Feijó e o inventor 
Bartolomeu de Gusmão, jaz o Tibiriçá. Sogro de João Ramalho, amigo de Martim Afonso de Sousa, o 
tuxaua guaianá ajudou os jesuítas a fundar São Paulo. Está na raiz de 16 gerações de mamelucos, entre 
eles muitos quatrocentões paulistas, que vieram a constituir um povo novo nos trópicos.

Chefe da nação tupiniquim estabelecida nos campos de Piratininga, o cacique Tibiriçá (“formigão da 
terra”, na língua tupi) foi o primeiro índio a ser catequizado pelo padre José de Anchieta. Foi conver-
tido e batizado pelos jesuítas e seu nome de batismo cristão foi Martim Affonso, em homenagem ao 
fundador de São Vicente. 

O processo de aproximação de Tibiriçá com os portugueses ocorreu por volta de 1510, quando João 
Ramalho chegou ao planalto, vindo do litoral. Para conquistar a simpatia dos tupiniquins, Ramalho 
casou-se com Bartira, uma das fi lhas de Tibiriçá, estabelecendo uma parceria com os indígenas.

Tibiriçá colaborou com os jesuítas Manoel da Nóbrega, Manoel de Paiva e José de Anchieta na missão 
católica de São Paulo de Piratininga, o atual município de São Paulo, estabelecendo-se no local onde 
hoje se encontra o mosteiro de São Bento. 

Tibiriçá foi vitimado por uma epidemia de peste negra, que se abateu sobre a vila de São Paulo e al-
deias do planalto paulista, sendo declarado depois protetor e fundador de São Paulo de Piratininga 
e enterrado no Colégio dos Jesuítas. Seus restos mortais encontram-se na cripta da Catedral da Sé, 
na cidade de São Paulo, no mesmo local onde estão sepultadas outras fi guras importantes da história 
paulista.C
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