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que formavam os 9.808 homens do Exercito Republicano de
d. Carlos Maria de Alvcar, contra as nossas armas imperiacs,
compostas apenas de 5.638 combatentes, sob o commando do
marquez de Barbaçena, e inferiores, portanto, de quasi metade áqucllc cffectivo, forneceu ensejo ao general Tasso Fragoso para enriquecer de mais uma obra de real valor as
nossas letras historico-militares.
Subordina-se o seu estudo ao dístico, extraindo da Historia topographica e bellica da Nova Colônia do Sacramento
do Rio da Prata, de Sebastião Pereira de Sá: «Posto que peqaieno o livro, não foi pouco o desvelo e trabalho no seu contexto; porquanto a composição em memórias desbaratadas é
tão fácil, como laboriosa a empresa de ajuntar as partes para
organizar o corpo».
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Traz estampados, no frontespicio, o retrato daquelle commandante-chefe do exercito brasileiro, tenente-general Felisberto Caldeira Brant Pontos; e, no corpo da obra, os do marechal de campo, chefe do estado-maior do exercito, Gustavo
Henrique Brown; do brigadeiro, depois marechal Sebastião
Barreto Pereira Pinto, chefe da 1a divisão; e do brigadeiro,a
depois general João Chrisostomo Calado, commandante da 2 ,
Dedicando a obra á memória do barão do Rio-BrancO)' o
insigne brasileiro, integrador do território nacional, considera-a seu Autor como modesto estudo, fructo de antiga preoceupacjão do sou espirito, destinado [principalmente aos «jovens patrícios quô ingressam ao Exercito; ou que só ha pouco
alcançaram o posto de oíficial». Nesse intuito, procurou attender á necessidade de preludiar o lance guerreiro de seus
antecedentes históricos, bosquejando, nas 137 paginas que
íormam os nove primeiros capítulos da parte I do livro, uma
largasyiithcsc de toda a nossa historia sob o titulo — Os
antecedentes históricos do conflicto.
A parte II que se denomina — Guerra contra os orientaes
rebelados e contra a Argentina, com.prehen.de sete capítulos,
dos quaes o 6° descreve propriamente a batalha e o 7° e ultimo serve de comrnentario á estratégia e tactica dos contendores.
Fecham o volume um EPÍLOGO em três capítulos sobre os
íactos ulteriores á retirada de Barbacena para o Jacui, e do
Alvear para Gurrales, até á Convenção preliminar de 27 de
Agosto de 1828, seguidos de seis notas elucidativas acerca da
composição das nossas tropas, seu eííectivo, baixas em combate, armamento de então, plantas da batalha; sobre a questão do duplo nome que lhe foi dado por argentinos & brasileiros, «Ituzaingó», ou «Passo do Rosário»; e, finalmente,
de um APPENDICE de documentos, inserindo as partes1 e ordena
do dia do combate, baixadas ao nosso exercito pelo marquez
do Barbacena, marechal Brown, brigadeiro ajudante-general
Francisco José do Souza Soares de Andréa, depois barão de
Caçapaya; tenente-coronel quartol-mestre general Antônio
Elisiario de Miranda e Brito, brigadeiro Barreto, general Calado; além da parte argentina do general Lúcio V. Mancilla.
Moldado nos novos cânones da graphia portugueza offi-*
ciai de 1911, aliás um tanto modificada pelo Autor, apresenta-se-nos ainda o livro fartamente illustrado de mappas —•
geraea, históricos e bellicos, —• das nossas fronteiras c região
•que serviu de thcatro á Guerra Cisplatina. de 1825-1828, em
numero de 5; cartas corographicas e topographicas e traçados
do limites, 5; plantas regionaes de fortificacões e planos da

batalha, 13; schemas ou esboços das variadas posições e desnvolvimento do combate, 40; itinerários graphicos de marcha, 3; photographias de acampamento e de combate, 2; e
um desenho das armas de guerra usadas na época pelo exercito brasileiro, a saber: o fuzil o a pistola de pederneira, a
lança o espada de cavallaria; a baioneta e o sabre de infantaria.
Na parte referente ao complexo de operações do combate,
muito entrou como subsidio a documentação cartographica levantada polo major de engenheiros e ajudante de ordens Adolpho Anlonio F. do Sewcloh, enriquecida a mais polo's interessantes planos em relevo do campo da lucta e respectivo levantamento topographico no grande trecho do rincão formado' pelo
rio Santa Maria o o Imbaé ou Ituzaingó, seu affluente da margem direito, c com o schema provável do engajamento', na escala do l pnr 30.000, traçados pela <Commissão da Repartição
da Carta Geral do Brasil,devidamente autorizada pelo então titular da pasta dos Negócios da Guerra, dr. Pandiá Calogcras.
O livro de Tasso Fragoso, si não ó um estudo completo do
assumpto', revela polo menos louvável e poiíiante pesqinza ás
bibliothecas e archivos, tanto argentinos c orientaes como brasileiros, entre os quaes avulta o precioso espolio do barão do
Rio-Branco' no Ministério das Relações Exteriores, a par da
larga experiência e reitarado trato da matéria por parte deste
ultimo, postos então amistosamente a serviço do Autor.
Quando em 1911, como commandante do' 8° regimento de
cavallaria com sede em Uruguayana, visitou o campo de batalha, e de volta á villa do Rosário, ainda sob a emoção da visita
feita, dirigiu o Autor um telegramma ao grande Ghanceller,
que lhe respondeu recomrnondando-llie tirasse uma planta do
local, com as cotas da altura exacta das duas cochilhas em relação á sanga intermediária, ali existentes, e do antigo caminho
da Estância doj Rosário, de Antônio Francisco Ferreira, para o
Passo do mesmo nome, assim como photographias com três vistas geraes, tomadas da posição que occupava a divisão Calado;
da río Centro, da divisão Barreto, e d a . d e baixo do caminho
abrangendo as duas cochilhas da nossa esquerda para a direita
c separadamente ,do mesmo ponio cada uma das duas cochilhas .
Quanto á denominação de Ituzaingó, jiome que o nosso
adversário deu á batalha, observa Rio-iBránco, não pertencia
naquello lempo ao arroio Imhaó, ou a qualquer outro; e só
modernamente começou a ser dado áquelle.
« Como se vê no mappa de Gabrer e dos demarcadores hispanhóes e portuguezes, o nome de Ituzaingó pertencia ao rio
que modernamente chamam Ibicui da Armada e desemboca á
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margem esquerda do Santa Maria. O nosso adversário achou
bonito o nome e transportou-o para a direita do Santa Maria.»
da lucta de 20 do Fevereiro de 1827, assim descreve-o RioEm suas Ephemerides Brasileiras, referindo-se ao campo
Branco:
«Menos de uma légua a Leste do Passo do Rosário, no Rio
de Santa Maria, o terreno apresenta três linhas de lombas chamadas cochilhas de Santa Rosa, quasi paralisias ao rio. Essas
lombadas terminam ao Sul, no banhado de Ituzaingó, por onde
passa a estrada de S. Gabriel para o Passo do Rosário. Olmedilha, no seu inappa da America do Sul, deu erradamente o
nome de Ituzaingó ao Ibicui-mirim de SanfAnna, tributário
•da margem esquerda do Santa Maria.
Os argentinos pronunciam Itussaingó, e nós Ituzaingó.
Sobre a origem glottica desse vocábulo, diz-nos uma autoridade
na matéria, o eminente indianista dr. Theodoro Sampaio:
«Ituzaingó, corrupção de ytu-çaingó, salto' pendente ou dependurado, salto a prumo; Rio Grande do Sul. Deve pronunciarse Ituzaingó». (O tupi na geographia nacional, pag. 233).
Tasso Fragoso offerece-nos em seu livro um outro etymo,
aítribuiido a um coronel honorário do Exercito, e vêm a ser:
•— y água, tu baque, choque; cã pendurado; ingó (nasalição do
verbo i-kó) estar — Ytúçãingó ou Ituzaingó, cachoeira vertical. Si bem que não conste existir cachoeira alguma no arroio
Imbaé, observa o Autor, comprornettendo-se, porém, a investigar o caso na primeira opportunidade.
Na ADVERTÊNCIA PRELIMINAR á monographia sobre Passo do
Rosário, previne ao leitor desfarte sobre a radical differença
por que foi o asumpto tratado entre nós c nas Republicas do
Prata:
«Logo depois da batalha, deram os principacs chefes do
exercito'brasileiro as partes que lhes competiam, de modo que
ficamos de posse de uma 1° narrativa, embora official da lucta
empenhada, ao passo que na Argentina só appareceu até hoje a
parte de Alvear e de seu chefe de Estado—Maior o general Mancilla, as quaes não bastam á reconstituirão integral da peleja.
Em compensação, vários dos officiaes que nellà participaram,
assim argcntino's como orientaos, e alguns de alta categoria, escreveram memórias, que supprem lacunas, 'completam .a exposição de Alvear e Mancilla, e por vezes as desmentem. Foi graças a essas memórias que, com o andar do tempo a batalha do
Passo do Rosário entrou a ser vista a outra luz em ambas as
margens do Prata, ao menos por espíritos superiores e independentes como o professor Clemente Fregeiro; e que se vai
Confirmando a sinceridade, ou antes rude franqueza, com que,

desde o primeiro instante, fizeram os brasileiros as sitos declarações.»
,0 próprio Clemente Fregeiro, autor do melhor p mais
precioso estudo publicado ultimamente na Argentina sobre esse memorável feito d'armas, e o mais insuspeto, é o
primeiro a reconhecer á pag. XVI do Prefacio de seu livro
La Batalla de Ituzaingó, Buenos-Aires, Jesus Menéndez, editor, 1919: «La documentacion brasilera és completisima». E
igraças a ella, accrescenta o professor platino, pode-se esclarecer hoje urn ponto, até aqui obscuro, para os próprios brasileiros, o qual se refere ao verdadeiro papel desempenhado em
Ituzaigo pelo general-chefe do Exercito Imperial, e á injustiça feito ao marquez de Barbacena, por sua própria pátria, negando-lho méritos e serviços incontestáveis, que ato
mesmo os nossos adversários lhe reconhecem.
«La imparcialidad histórica nos obliga á confesar, que
hallamos ei seílo de Ia verdad cn Ias comunicaciones brasileras» (Antônio Diodoro Pascual, Apuntes para Ia Historia de
Ia Republica Oriental dei Uruguai; 1864, I, pag. 319) .
Hoje, felizmente, graças ainda ao copioso acervo de documentos, livros, opusculos, pamphletos, artigos de jornal,
mappas, cartas, plantas c esboços, pertencentes ás bibliothecas e archtvos dos três paizes envolvidos na lucta, pode-se
projcctor a mais intensa luz histórica sobre esse indeciso reeontro de Passo do Rosário em 1827.
Nem mais a authentica verdade dos factos se deixa an;iuviar cm nossos dias, como outr'ora, pelo sombrio rancor da
política interna, nem sequer refranger pela tênue penumbra
dos preconceitos intcrnacionacs ou pelas meias-tintas da cortezia diplomática.
O legitimo historiador e a verdadeira critica da Historia
desconhecem-nos inteiramente.
Não se concebe, pois, esta justificativa lançada pelo Sr.
general Tasso Fragoso, na ADVERTÊNCIA PRELIMINAR, da sua
ohra: «Esforcei-me por ser tão sereno quanto se pôde ser em
questões dessa natureza; manejei a penna pedindo inspirações aos meus sentimentos de verdadeira estima aos vizinhos 'com quem no pausado tivemos luctas».
Outrotanto, não encontro, pelo exposto, uma plausível
razão do ser para o lemma do insigne Martim Francisco,
(Contribuindo, pag. 151) que se sobrepõe áquella ADVERTÊNCIA «E não temos um livro, um artigo sequer, que nos diga a
verdade a respeito dessa lembradissima batalha de Ituzaingó».

A luz da inteiro, verdade histórica sobre essa batalha,
encontra-se; não em um só livro, mas? esparsa, aqui, no Uruguai: e na Argentina, por um sem numero delles, como de
documentos, autographos c jorna.es, narrativas, informes e estudos que se completam, só deslróem ou se substituem onTra
si, muitos dos quaes forajn citados, aliás, pelo Autor no contexto da obra.
Como principaes fontes subsidiárias existem, de faoto.
no Prata: o Boletin dei Ejercito Republicano, orgam directò
do general Alvear, publicado em quasi todos os ijornaes buenairenses da época, e em formato pequeno pela Imprenta dei
Estado; conservado na Bibliotheca Nacional de Monteyidéo,
(soeção Cimelios, c. l, n. 28) republicano nas Partes Oficiales
y documentos relativos á Ia guerra de Ia Independência Ar-t
ejentina, publicación oficial dei Archivo General do Ia Na-j
ción, tomo IV:
Exposición que hace ei general Alvear por con-[
testar ai Mensage dei gobierno, dei 14 de Setiembre de 1827,
publicada nesse mesmo anno na Imprensa. Argentina, de Buenos
Aires, como sua autodefesa, «documento do capital importância porquanto nos revela o verdadeiro pensamento do director da campanha», segundo o professor Clemente Fregeiro;
Impugnación á Ia respuesta dada ál Mensage dei Gobierno, dei 14 de Setiembre, Buenos-Aires, 1827:
Catálogo de Ia correspondência militar, existente en ei Arohivo de Ia Inspección General de Armas rte Ia Republica Oriertal, afio de 1827, — publicação officia!, Montevidéo, Typographia Oriental, 1826;
Diário de Ia 2* Division dei 2° Cuerpo dei Ejécito de operaciones en Ia Banda Oriental, escripto pelo coronel-chefe da
mesma divisão, do l" regimento de cavallaria d. Frederico de
Brandson, desde 26 de Dezembro de 1826 até 11 de Fevereiro
de 1827, e recolhido pelo coronel Lavalle, seu companheiro e
amigo, do bolsinho da túnica desse official, ao cahir morto no
campo de batalha; publicado na obra Escritos dei coronel
Don Federico de Brandsen, compilados; por Frederico Santa
Colona Brandsen, Buenos-Aires, 1910, >pags. 249 e seguintes;
e nos já citados Estúdios Históricos — La batalla de Ituzaingó,
pelo professor Clemtnte L. Fregeiro, da Faculdade de
Philosophia e Lettas da Universidade de Buenos-Aires, paginas 231 a 284; illustrados de um' decalque da cxcellente
carta regional e do theatro da guerra, do Wernecke e Krausa,
com indicações dos movimentos praticados pelos dois exércitos, republicano e imperial, e dos limites da Província CisBuenos-Aires, 1905, pag. 634; Questionário dirigido a Lavalle

iação militar que o general Mitre o considerou definitivo em
sua parte fundamental; e, entre os nossos patrícios José Carlos Macedo Soares (Falsos tropliéos de Ituzaingó, pag. 153),
reputon-o «o estudo mais completo c mais consciciicioso dos
publicados ultimamente sobre a Batalha do Passo'.do Rosário»;
Diário de Ia guerra dei Brasil, desde 12 de Agosto d9
1825 até Janeiro de 1828, pelo ajudante, depois general Josó
Brito dei Pino, inserto na Revista Histórica, de Montevidéo,
orgam official do Archivo Histórico Nacional, vols. II, III,
IV e V;
Diário de Campana dei tenente-coronel Angel Pacheco,
commandante do 3' regimento de cavallaria argentina; publicado por Fregeiro em sou livro citado, a;pagsi. 285 e seguintes, e polo dr. Ernesto Quosada (Revista Nacional, tomo XIII);
Diário dei primer cuerpo por Joaquim Revillo, de 26 de
Dezembro de 1826 a 28 de Fevereiro de 1827; publicado pelo
mesmo Frcgoiro, op. cit., pags. 304 e seguintes; e na Revista
Histórica, do Montevidéu, II, n. 91, Março de 1911, pags. 803
e seguintes, sob o titulo Apuntes para Ia Historia de Ia Guerra
dei Brasil; Correspondência de Chilavert, esoripta em Cacequi, a 26
do Fevereiro de 1827 e publicada no E'co Oriental, de Canelones, do 4 do Março seguinte;
Memórias inéditas, do coronel Caceres;
Mensage dei presidente Manoel Dorrego ai Congresso en
ei 14 do Setiembre de 1827;
Registro Oficial de Ia Republica Argentina, (tomo II,
pags. 180, 181 e 108), existente na Bibliotheca Nacional do
Buenos-Aires.
Entre as melhores producções bibliographicas, estudos da
Campanha fiisplatina e monographias propriamente ditas sobro Ituzaingó, folhetos, biographias, opusiculos e artigos da
jornaos o revistas, ui'g'0 citar ainda as seguintes, sem levai'
em conla os capítulos de historia geral do Brasil, Argentina o
Uruguai, concernentes á matéria;
Historia de Ia Guerra dei Brasil, do tenente-coronel J.
Amadeu Baldrich, Buenos-Aires, 1905, onde se encontra, a
pag. 032, o Cuestionario sobre ei sumario ai General Alvear;
Memórias do general Antônio Diaz; La batalla de Ituzaingó,
de E. Acovedo Diaz, publicada primeiro cm fôrma de artigos
por La Nación. do Buenos-Aires, números 6.549, de 20 de Fe-,
vereíro de 1892, e os tresi seguintes: Lãs Charreteras de Oribe,
de Luís Milian Lafinur, Montevidéo, 1895; La batalla de Itu- :
zaingó, pelo Dr. Ernesto Quesada, publicação da Revista Nacional, do Buonos-Aires, tomo XVII, pag. 374 c seguintes; Re-;
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cuerdos dei Ejército en operaciones contra ei emperador dei
Brasil, pelo alferes da Divisão de Paz na batalha de Ituzaingó,
José Maria Todd, Salta, 1892; Autobiografia de Alejandro Daniel; El general Olozabal, de Juan B. Qncvedo; El general Soler, do dr. Gregorio F. Rodriguez, Buenos-Aires, 1909; Rasgos biográficos y documentación histórica dei general Don
Manoel Oribe, por Bibiano Torres Saldaria, Buenos-Airos,
\ 890; Notas biográficas, de José Arturo Scotto, Buenos-Aires,
Crônica política y literária, ns. 8 e 13 do Março, o o n. 15,
de Setembro de 1827; Mensagero Argentino; El Constitucional,
The British Packet and Argentina News, rie 1827, conservado
sob os.ns. 30.847 e 30.610 e 30.679 na Bibliotheca Nacional
de Buenos-Aires; El Liberal, nos. 46, de 25 de Abril, e 51, de
13 de Maio de 1828; El Nacional, ns. 27 c 28 de Maio de 1874;
Atalaya Republicana, n. 15 de 15 de Novembro de 1827; La
Nación, de 5 de Junho do 1920, conferência do Dr. Clemente
L. Fregeiro na Junta de Historia y Numismatica, de BuenosAires: La Pátria, 15 de Agosto de 1888. primeiro estudo de Fregeiro sobre o «Monumento ai general Alvear»; Renacimianto,
I, n. 10, de Março de 1910, artigo «La Batalla de Ituzaigój
La Prensa, de 7 de Junho de 1921, conferência do Dr. Alberto
Palomccque; La Tribuna, ns. de 24 de Outubro de 1854 o 20
de Fevereiro de 1868; e a Revista Histórica e La Nación, também de Montevidéo, n. de 20 de .Novembro de 1857, artigo sobre o general d. Manuel Oribe.
Quanto á complctissima documentação e bibliographia
brasileiras, basta citar a correspondência do marquez de
Barbacena, tanío offioial como particular, ou reservada, e os
demais documentos pertencentes ao archivo do mesmo, que
acompanham a Historia da Campanha do Sul, em 1827 •— Batalha de Ituzaingó, offerecida pelo visconde de Barbacena e
publicada ora primeira mão na Revista do Instituto Histórico
e Geographico Brasileiro, tomo XLIX, 2° trimestre de 1886,
pags. 289 a 554; e reimpressa na Vida do Marquez de Barbacena, por Aníonio Augusto de Aguiar, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1896; Partes officiaes do combate dos nossos commandantcs marechal Brown, brigadeiros Andréa. Barreto e
Calado, tenente-coronel Antônio Elisiario, coronel Leitão, etc.;
Officios de Bento Manoel; e muitos outros documentos na Bibliotheca Nacional o Archivo Publico, ou conservados nos Ministérios da Guerra e das Relações .Exteriores, e no do Rio
Grande do Sul; Recordações Históricas que se prendem especialmente á Campanha de 1827. na guerra travada entre p Brasil e a Republica Argentina sobre a questão da Provincia Cisplatina, e durante o commando do tenente-general marquez de
Barbacena, general em chefe do exercito que operou naquella
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Campanha, pelo brigadeiro J. J. Machado de Oliveira, secretario militar do mesmo exercito, dadas a lume no tomo XXIII
pags. 197 a 584 da Revista do Instituto Histórico Geographico c Eüraographico do Brasil, 4° trimestre de 1860; seguidas
das respostas aos nove. quesitos dirigidos a respeito por esse
Instituto ao marque/ de Caxias, a João Caetano Espinho e a
José da Costa Barros Fonseca; Reminiscencias da Campanha
de 1827 contra Buenos-Aires, pelo coronel de engenheiros
Adolpho Antônio F. de Seweloh, publicadas na mesma Revista
do .Instituto Histórico-do Brasil, tomo XXXVII, parte I, 2° trimestre de 1870, pags. 399 a 462; e editadas também em allemão sob o titulo Beitràge zür Peschichte dês Krieges zwischen
Brasilien und Buenos-Aires, in den Jahren 1825, 26, 27, 28;
Berlim, 1834. em oitavo, com os melhores mappas até hoje
existentes sobre a campanha; Memórias do Grande Exercito
Aluado libertador do Sul da America, por Ladisláo dos Santos
Titara, Rio de Janeiro, parte II, 1852; Esboço biographico do
general José de Abreu, barão do Serro Largo, por José Maria
da Silva Paranhos Júnior (barão do Rio-Branco), escripto em
1865 quando cursava a Academia de Direito de S. Paulo; e
publicado na Revista do Instituto Histórico do Brasil, tomo
31, .parte II, 3° trimestre de 1868, pags. 62 a 135; artigos do
mesmo publicados cm A Nação, do Rio de Janeiro, em 1873, e
apreciações feitas de Pariz cm 1888, sobre o livro o artigo do
dr. Angcl Justiniano Garranza. Campanas navales de Ia República Argentina, e do Professor Clemente Frederico La batalla
de Ituzaingó; Ephemerides Brasileiras, pelo mesmo; Revista do
Instituto Histórico e Geographico .Brasileiro, tomo .82, 1917;
O Marechal Leitão Bandeira a seus caros filhos, Nictheroy,
1854; Ituzaingó — Historia da Campanha de 1827, por Antônio
Pedro do Sá Barreto, Pernambuco, 1872; manuscriptos do general Luiz Manoel de Lima e Silva; Companhas de 1825 a 1828.
do brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréa (barão de Caçapava) ajudante general do exercito em Ituzaingó;
do general Klisiario Brito, A batalha do Passo do Rosário; e do
general Emílio Mallet (Barão de Tapevi), Informações ao Visconde do Rio-Branco, em 29 de Outubro de 1874, pertencentes

S. Leopoldo, Revista do Instituiu Histórico Brasileiro, tomo
XXXYJT, Annaes do Provincia de S. Pedro, pelo mesmo; Pariz,
1839; Ephemerides históricas do Brasil, pelo Dr. Joaquim Manoel de Macedo, Rio de Janeiro, 1677; Ephemerides nacíonaes,
do Dr. J. A. Teixeira de Mello, Rio de Janeiro. 1881; Porque
me ufano do meu paiz, de Affonso Celso, cap. XXV, — A ba-
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talha de Ituzaingó; Rio de Janeiro, Laemmert & C., 1901; A
Campanha de 1827, pelo coronel Henrique de Araújo Macedo,
memória publicada na Revista do Instituto H. e Gôographico do
S. Paulo (vol. IX, 1904, pags. 386 o seguintes), e discurso
pronunciado a 20 de Mão do 1905 c publcado na mesma Revsta (vol. X, pags. 481 e seguntes); Memórias históricas brasileiras de Damasccno Vieira, Bahia, 1903, 2° tomo, ipags. 197
a 230 e 571; Annaes das guerras do Brasil com os Estados do
Prata e Paraguay, pelo coronel J. S, Torres Homem, Rio de
Janeiro, Imprensa Nacional, 1911; Os falsos trophéos de Ituzaingó, por José Carlos de Macedo Soares, S., Paulo, 1920,
sem fallar cm outras muitas obras de historia gorai do Brasil.
Não se comprohendo que, eioante desse copioso e fulgurante acervo de livros e artigos da jornal, depoimentos e dados históricos sobro o memorável combato de 20 de Fevereiro de 1827; antes nos surprehende que, vindo collocar-so
trancam oi'l e no falso ponto de vista dias nossos 'adversários em Ituzaingó, haja o Autor abandonado de vez os matizes do convencionalismo diplomático, para abertamente vir
affirmar a fia. 291 do seu livro:
«Tem havido no Brasil quem se preoccupe com o pensamento do encobrir o desastre, negando a nossa derrota no dia
20 de Fevereiro. E' preoccupaç'ão vã e que não nos aproveita, nem deante dos verdadeiros pTofisskmaes, nem dos espíritos etcjuanimes. Fomos ao encontro do inimigo, tomámos
posição deante delle, atacámol-o, mas não tivemos ã ventura
de o desbaratar; ao contrario disso, vendo que o não podíamos
conseguir, recuámos para nossas posições, e abandonámos o
campo de batalha, 'que ello acabou occupando. Lodo não vencemos. Jí, se não vencemos, é clai'o que fomos batidos. Mas
ha na derrota vários matizes-, desde a ruptura do combate,
com o grosso ainda integro e capaz, mais tarde, de novos. esforços, nté o completo anniquihunonfo.»
Linhas abaixo reconhece, ainda assim, que a nossa retirada operou-se em completa ordem; í|uo nossas forcas não
estavam dissociadas e que o grosso dellas ainda se encontrava
em mãos dos respectivos chefes. E remata: «Não foi, por
conseguinte, um desastre como esses que deixam recordação
penosa, e a melhor prova disso temol-a nos aeontecimenlos
subsequentes o, especialmente, no modo como Alvoar foi tra-i
tado ipelo governo do Buenos-Aires o pelos seus próprios compatriotas, os quaes lhe lançaram em rosto a realidade incontrastavcl dos factos em contraposição aos exaggeros de suas
declarações»
(Baldrich, Historia de Ia guerra dei Brasil,
Buenos-Aires, 1905, pag. 634; Questionário dirigido a Lavalle

por Enrique Martinez, fiscal encarregado de esclarecer o procedimento político e militar de Alvear na campanha de 1827) .]
Divirjo, por completo do general Tasso Fragoso, nesse
ponto capital da questão :
.TC m Iliizaingó, não ha vencedor nem vencido, assim como
não houve conquista alguma ao inimigo tanto das nossas posições. como dp parcellá alguma do nosso território; nem ha
trophéus de victoria.
'K o effectivo das nossas forças, urge lembrál-o sempre.
era cerca . do metade apenas do total das do inimigo : 5.638
contra 9.803 combatentes.
, Eistá rigorosamente provado, â luz meridiana da verdade
e "até pelos documentos e autores argentinos, que, antes de
finda a acção, ambos os exércitos se retiraram do campo da
lucta, movido a isso o nosso por circumstancias meramente
íortuitas — o incêndio ateado polo inimigo ao campo de
batalha e q saque á reserva das nossas munições.
Ao retirar-sei regular e livremente, do theatro das operações onde tombaram 242 dos nossos soldados, o pequenino
e bravo exercito brasileiro levava incólume o grosso das suas
forças, e não foi quasi perseguido pelas avançadas inimigas,
por ordens expressas e reiteradas do próprio Alvear, quando
contava ainda com, três batalhões de caçadores completamente
intactos, embora muito inferiores, ás nossas unidades de infantaria; e, pelo menos, um regimento de cavallaria, o de
Auge! Pacheco. Isso demonstra, — o roconhoee-q entretanto o
Autor, - - que, ao ver-nos partir, o inimigo tinha o sentimento do que não quebrara do todo as nossas energias.
O /próprio Alvear confessou-o: « I a infanteria inimiga es
bien; mandada» o «ne puede ser destruída sino por otra inianteria, por Io quebrado e cortado dei país».
Ora, «lie não possuía essa infantaria; logo, ó o primeiro
u reconhecer que não venceu.
Ituzaingó não é, pois, uma batalha completa, ganha pelas
armas» mas rota, antes da decisão, por ordem superior, de
parte a parte,, como a do Marne, cujo parallelo o Autor, aliás,
invoca.
,
ri
•! ' |Ji t'.|^« |
De1 todos os escriptores que versaram o assumpto quem
melhor poz a questão em seus devidos termos c mais eloqüentemente demonstrou o postulado supra, foi Affonso Celso,
em -seu primoroso livro — Porque me ufano do meu paiz,
pags. 129 a 134, ao affirmar que Ituzaingó não foi uma victoria para os nossos adversários, como têm assoalhado escriptores mal .informados.
«O exercito argentino penetra o solo do Brasil e ocoupa
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oxcoUüiilos posições. Barbacena, com forças muito inferiores,
famintas, Dançadas de longa marcha, topa com esse exercito
e aceita combate. Pelejam durante 11 horas 5.000 brasileiros,
naqupllas condições, tendo 12 boccas do fogo, contra 10.500
inimigos repousados, num terreno adrede escolhido c armados
de 26 canhões. Os argentinos perderam mais de 1.000 homens e os nossos pouco além de 200. Já cantávamos victoria.,
Mas o inimigo do logar alto onde estava avista o comboio dos
transportes e bagagens que vinham na retaguarda do exercito
brasileiro, a grande distancia. Dispondo de cavallaria superior, destaca forte columna para atacar o comboio indefeso.
Sem dar um tiro, q apprehendeu, figurando entre os despejos
duas velhas bandeiras inservivcis. Sabendo que perdera as
bagagens, quasi oxhaustas as ífmniçõcs, havendo os argentinos
incendiado a macéga socca do campo para envolver os brasileiros num circulo de fogo, resolve Barbacena retirar-se. Retira-se na melhor ordem, levando todos os seus feridos e toda
a sua artilharia, á excepção de uma peça cujo reparo se quebrara e que deixa encravada. Si não sé retirasse, permaneceria sem água, som roupa, sem cartuchos, com o inimigo ern
frente e uma trincheira de chammas atraz.
« O exercito argentino não dispersa, não aprisiona não anniquila o brasileiro. Manda pedir-lhe licença para recolher o
cadáver de um coronel (Brandscn). Longe de perseguir os
retirantes, retira-se também primeiro do campo da lucta, depois do território brasileiro, desistindo de continuar a invasão que encetara.
«Eis a baijalha. Constituiu victoria para os argentinos?
Evidentemente não. Foi uma batalha indecisa. Barbac/ena
acampou onde bem quiz. Notável a sua retirada do campo
incendiado! Recuou, mas o inimigo não sustentou as suas
posiçõcis, também recuou. Os seus pretensos trophéos •— as
duas bandeiras imprestáveis, — não os tomou em combate.
«Barbacena preencheu o fim que se propunha; repellir a
invasão. O invasor cm conseqüência do Ituzanigó, perde as
suas vantagens, abandona o território invadido. Logo, considerando os resultados. Ituzaingó eqüivaleu para nós a uma victoria. Os argentinos fugiram; os brasileiros não; mudaram
apenas de logar no solo da Pátria.»
A independência da Cisplatma, solução final da guerra
(sabem-no tolos), não foi obradas armas, mas da mediação
diplomática da Inglaterra/ O instineto feroz do sangue cedeu
ali ás conveniências da política internacional, cujo principal
heróe seria então, não Barbacena, .nem Alvear, mas o primeiro ministro inglez Georgcs Ganning, com a solução final
do tratado de 27 de Agosto de 1828. Si houve vencedor,

quanto aos fructos da conquista da liberdade, esse foi, sem duvida, o Uruguai, que serviu, no caso, de tertius gaudet.
Pode-se mesmo dizer que, antes, de ferir-se a batalha,
já se achava ella resolvida pela diplomacia de gabinete; e
esse foi sempre o maior receio de Barbacena.
Veja-se na Correspondência deste ultimo o officio de 23 de
Janeiro, ao conde do Lages, ministro da Guerra, onde se lê
o seguinte tópico:
«O que por agora mais me atormenta ó a lembrança de
que chegando, exaggeradas ao Rio de Janeiro, as noticias quo
os asseclas do inimigo espalham, não venha algum mediador.
offlcloSo aproveitar-se para alcançar do Império uma prompta paz, o que seria a maior das desgraças, tanto porque não
evitaria a effusão de sangue, que deve correr em poucos
dias, como porque similhante paz serviria somente para fazer-nos perder o fructo da victoria, si formos vencedores».
De facto, o governo argentino desde o começo da guerra
queria entrar cm negociações com d. Pedro I sobre o caso da
Gisplatina, mas o Imperador repelliu in limine os bons offieios do governo inglez, por intermédio do então plenipotenciario lord Ponsonby. Canning, ao encarregar este ultimo de
tão delicada missão, deu-lhe a 26 de Fevereiro de 1826 as respectivas instrucçõcs o bases da mediação, a saber: 1°) cessão
por parte do Brasil da Banda Oriental, mediante o pagamento
do uma indcmnização pelos gastos causados com a occupação,
reatando-se assim a negociação entabolada entre a Hispanha
e Portugal ao rebentar a revolução de Gadix em 1820; 2") declaração da independência desse mesmo território, tanto por
parte do Brasil como das Provincias-Unidas, deixando-o em
posição algo parecida com a das cidades livres da Liga Hanscatica.
Elm Maio de 18,26, ao entrar em negociações, Ponsontoy fracassou deanto da negativa peremptória do primeiro Imperador
(Schultleworth, Sir Woodbine Parisk, Londres, 1910, in-8°, pagina 320); mas com data de 23 do Fevereiro de <1827, isto é,
quando não se tinha ainda, na Corte, noticia alguma sobre a
sorte das nossas arrdas em Itazaingó, eommunicava já o governo imperial ao marquez de Barbacena, em caracter offieial,
terem sido cutaboladas as negociações diplomáticas com o ministro inglez relativamente á cessão da Banda Oriental (Memória offerecida pelo visconde de Barbacena; Revista do Instituto Histórico, tomo XLIX, pag. 364; Clemente Fregeiro, La
batalla de Ituzaingó, pag. 101).
Quanto ao feito cTarmas, em si próprio, é força, pois, concluir com Damasceno \ 7 ieira: «Estudada hoje, á luz serena dos

factos documentados, a batalha de Ituzamgó apresenta o caracter de uma acção indecisa; não .'houve derrota do nosso exercito, mas uma interrupção de combate, uma retirada honrosa,
determinada por imperiosas circumstancias oeoasionaes».
O próprio d. Carlos Maria de Alvear, ex-ministro da Guerra e da Marinha argentina, commandante em chefe do Exercito
Republicano, foi o primeiro a reconhecer que não venceu, quancio, destituído do cornmando do exercito por Decreto de 17 de
Julho cte 1827 e submettido a conselho de .guerra a 28 de Março de 1828, pelo governo de seu paiz, justificou-se na sua Exposición de não ter podido alcançar a victoria allegando, contradictoriamente, o facto de ter tido á sua disposição apenas
6.200 homens, emquanto o effectivo de nossas forças em combate subia a 10 mil.
Os algarismos de Alvear -são, porém, desmentidos niio $6
pelo cohíronto dos nossos, como dos mappas authenticos argentinos sobíe a qualidade e riumero das forças em acção.
No tocantt á organização do exercito alliadp, o melhor documento de que se dispõe, observa-no's Fregeiro, no seu excellente livro, á pag. 104, nota l, •— é um fragmento das Memórias do general Antônio Diaz, publicado por seu neto d. Eduardo
Acovedo Diaz, em suas Épocas militares de los paizes dei Flata,
pags. 281-309.
D resto, a cifra total exacta do Exercito Republicano é de
fácil co'ntraprova, em face da relação completa, existente na
secretaria do Archivo Nacional argentino; e dos documentos c
listas de 'revista dos três corpos em que se dividia esse Exercito.
«Basta recorrer á brilhante nominata dos commandantes
desses batalhões e regimentos, assignala o professor Fregeiro,
•para formar-se um claro conceito da excepcional composição
de um exercito e;a que se encontravam reunidos os- guerreiros
que haviam accorrido desde o' Prata até a linha ardente do
Equador, libertando povos e enchendo de admiração a meio
mundo com o exemplo de suas imrnortaes façanhas...» «los inclitos vencedores de Chacabuco y Maipó, de Tucuman y Salta,
de Junin y de Picliindha, de Ayacucho...»
«Alguns dellcs, como José Olavarria, accrescenta, tinham
sabido meninos de Buenos-Aires, para ahi regressar homens
feito's, nem sequer haviam tido tempo de receber na fronte copôada de laureis o carinhoso osoulo materno; outros, co'mo Felíx. Olazabal, estavam destinados a renovar em Ituzaingó as
proezas de Pichincba, resistindo com o seu batalhão ao forte
arremesso das hostes imperiaes. Quanto ao general d. Miguel
Estanisláo Solei', serviu tanto a Alvear como a San Martin e

pode-se dizer que foi ei nervio dei ejército, em seu pc,riodo
de formação».
O exercito da Republica das Provincias-Unidas do Rio
da Prata (hoje Republica Argentina), registra o barão do RioBranco (Ephemerides Brasileiras, pag. 126) compunha-se de
7.644 homens de cavallaria, 1.674 de infantaria c 485 de artilharia, com 18 peças. Tinha, portanto, força quasi dupla do
brasileiro, e ora-lhe muito superior em cavallaria (nesta arma, a sua força era três vezes superior á nossa).
A direita do exercito inimigo, (l" corpo) commandada pelo
general Lavalleja, compunha-se de i.545 hotaens de cavallaria, sendo 3.255 orientaes (regimento n. 9), dragões oricntaes,
dragões libertadores, milícias de Maldonado', Paisandú, Pando, Colônia e Mercedes c esquadrão do S. José e 1.290; argentinos (regimentos ns. 8 e 16, ambos
de lanceir.os, e esquadrão de courapeiros). Essas f orcas1 eram commandadas segundo a ordem em que vão aqui mencionadas; as orientaes, pelos
coronéis Manoel Oribe c Servando Gómez, tenente-coronel
Ignacio Oribe, coronel Leonardo Oliveira, tenente-coroneis
Rana e Burguefio, coronel Arenas ç tenente-coronel Adriano
Medina; as argentinas!, pelos coronéis uan Zufriátegui e JoséOlavarria e tenente-coronel Anacleto Medina. No centro, commandado pelo general Soler, estavam 3.949 homens das três
armas: batalhões de caçadores n. l (Buenos-Aires, coronel
Manuel Corrêa) n. 3, (Entre-Rios, coronel Eugênio Garzón}
n. 2 (Orientaes, coronel d. Ventura Alegre e n. 5 (Salta e
Jujui, coronel Felix Olazabal) (força dosi 4 batalhões, 1.674
homens), o regimento de artilharia ligeira (Buenos-Àiros, 485
homens d. Tomás Iriarte); e em segunda linha, a reserva de
cavallaria (1.790 homens), composta dos regimentos n. l
(províncias de Cuyo e Cordova, coronel Frederico Brandzen), •
n. 2, (coronel José Maria Paz) e n. 3 (Buenos-Aires, coronel
Angel Pacheco). A esquerda, commandada pelo general Julian Laguna, era formada pela brigada do cavallaria do coronel
JuanLavalle (1.309 homens), composta do seu regimento, que
era o n. 4 (Buenos-Aires, courapeiros), do de Colorados de
Conchas (províncias de Buenos-Aires, coronel José Maria yilela) e do esquadrão allernão (coronel barão Heine).
« No exercito argentino, as divisões oram chamadas « corpos de exercito», c as brigadas t i n h a m .o nome de «divisões».
Era chefe do estado-maior o general Lúcio V. Mancilla, e do
corpo de engenheiros o coronel Trolle, francez.»
Sabendo que d. Pedro se embarcara a 24 de Novembro de
1826, para o tlheatro da guerra e receiando que o próprio Imperador se puzosse á frente das nossas forças em operações no
Sul, foi que os Aluados resolveram oollocar á testa do seu exer-.
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oito o ontão ministro da Marinha e Guerra, na Argentina, general d. Carlos Maria de Alvear.
Este, em sua Exposición de 1827, para defender-se da P.Ccusação que lhe foi feita pelo governo de sua pátria, na Mensagem de 14 de Setembro do mesmo anno, declarou só ter tido
em armas 6.200 homens, ocoultando, muito de industria,
nesses algarismos os orientaes sob o commando de Lavalleju;
o ao passo que rarefaz as suas forças, exaggera, no interesso
próprio, as nossias, avaliando-as em 10 mil homens.
Lavalleja, diz Rio-Branco, calculou-os em 8 mil. (Carta
de 22 de Fevereiro de 1827 existente em nossa Bibliotheca Nacional .
Os mappas officiaes brasileiros, remettidos ao Ministério
da Guerra, 1 antes e depois da batalha, e os mappas argentinos
que caíram em nosso poder, :(um delles assignado' por G.
Espejo), dão algarismos muito differentes dos que apresenta
Alvear em sua defesa.
- Confrontando-ise dois mappas do inimigo: um organizado
no dia da batalha e o outro a 22 de Abril seguinte, verificase, observa Damasceno Vieira, a differença para menos do
1.710 homens — o que demonstra, na opinião do duque de Caxias que a perda dos republicanos (Resposta de Caxias ao
Questionário do Instituto Histórico, Revista, tomo XXIII, pagina 574) subiu a muito mais de 1.000 soldados; outros, porém, reduzem-na até a 250 homens.
Os brasileiros tiveram 242 baixas, segundo consta dos
mappas officiaes.Fregeiro, por sua vez, orçou também p exercito argentinooriental em 8 mil homens, mas esses algarismos que se referem
á primeira formação do Exercito Republicano em principio da
Guerra Cisplatina, não traduzem a realidade sobre o effectivo
das forças dos nossos adversários no campo de batalha do.
Ituzaingó.
Quanto ao effectivo do Exercito Imperial que entrou em
combate compunha-se, segundo os melhores dados colhidos escrupulosamente pelo barão do Rio-Branco, de 5.638 homens
assim divididos: estado-maior, 25, escolta do general, 46 homens de cavallaria; infantaria, 2.141; cavallaria, 3.186, artilharia, 240.
. « O exercito argentino-oricntal occupaya as duas lombadas
de oeste mais.próximas do' Pa&so do Rosário, emquanto o brasileiro tomou posição na lombada oriental. O valle, entro essas
alturas, descreve ainda Rio-Branco, era cortado em quaei toda
a sua extensão por um barranco ou sanga, que só dava fácil
passagem cm alguns logares c seguia a direcção Norte-Sul das

colunas. Foi nesse valjc e sobre as duas lombadas que se deu
a batalha».
A distancia entro as duas posições (diz a legenda na planta desenhada pelo capitão, depois coronel Seweloh) c no alcanço do calibre 6, de mais ou menos mil passos. (Seweloh,
Erinnerungen an den Feldzug, 1827 gegen Buenos-Aires; Manuscripto pertencente ao archivo Rio-Branco, Ministro das
Relações Exteriores).
Aceita o general Tasso Fragoso a hypothesc de que, na
formatura em linha de batalha, o nosso exercito empregaria,
tal como o inimigo, a velha tactica linear do tempo de Frederico, que foi mais tarde substituída pela ordem mixta de NapoIcão, isto ó, constituída por batalhões em columna apoiando
outras unidades desenvolvidas, para o effeito de só acharem
promptos a repellir uma carga, a preencher um vácuo, ou a
tomar qualquer direcção (Colin, Lês transformations de Ia
guerre, pags. 22 e 101) .
A pags. 287, fallando da nossa intrépida infantaria, a que
o próprio inimigo não regateou os mais rasgados elogios, insiste o Autor: «Imagine-se á testa desse núcleo um general
com predicados superiores aos de Barbaoena, que soubesse
articular bem as suas forças, dispondo-as em profundidade,
o logo se reconhecerá que outro talvez houvera sido o descnlace da batalha. Mas Barbacena foi moro espectador dos
acontecimentos; nada ordenou, e nada previu. Deixou-nos separados em dois bloclos sem articulação e em torno dos quaes
os esquadrões contrários puderam redemoinhar a seu alvedrio. Nessas condições, comprehende-se que partisse delle
(cerca das duas horas da tarde), a ordem de ruptura do
combato ».
Ha em tudo isto, refuto, injusto critério histórico^ a par
do recusa á verdade dos factos.
O general Felisberto Caldeira Brant Pontes, marquez de
Barbacena (1772-1841), natural de Minas-Geraes, descendente
de uma das mais illustrcs estirpes brasileiras e neto do famoso contractador de diamantes, havia desde menino seguido
a carreira paterna das armas, assentando praça de cadete em
1786. Em 1795, servia já no posto de capitão. Como diplomata, deve-lhe o Brasil o facto de ter a primeira nação do
mundo, a Inglaterra, se antecipado em reconhecer-lhe a Independência. Foi deputado á primeira Constituinte em 1823,
visconde de iBarbacena em 1824, ministro do Império e da
Fazenda em 1825; e era senador pela Bahia em 1826, quando
foi nomeado, por Decreto de 12 de Setembro do mesmo anno,
commandante-chefe' do exercito brasileiro em operações ua

— 20 —

Cisplaüna, cm substituição a Carlos Frederico Lecór (visconde de Laguna).
A 3 de Novembro seguinte, partia para o Rio Grande do
Sul, levando cornsigo o marechal Brown, os brigadeiros Barreto, Soares de Andréa, Cunha Mattos, coronel Thomé Madeira, e sargentos-móres Poiisadilha e Silva Ferreira, no- •
meados cota dl e pelo governo imperial. Em virtude da Carta
Imperial do dia immediato, foi elevado a marqucz e confirmado no posto do tenentc-general effcctivo por Decreto de
? de Dezembro de 1826.
Tasso Fragoso mostra-se, no sen livro, inflexível contra
Barbacena, oujo proeminente papel diminue de todo, a ponto
do escrever a pags. 285 da sua obra: « A impressão colhida
no exame imparcial do mecanismo de nossas disposições^ é
que não fomos dirigidos por um general da envergadura de
Caxias,^ ou então que não tivemos nenhuma direcção, o que se
me afigura ainda mais provável-».
Nisso, foi inteiramente injusto, como o Parlamento de
1827, como certos jornaes da época e até alguns dos companheiros d'armas de Barbacena, que tudo lhe negaram e
o atacaram sem razão e sem provas, como passo a demonstrar:
Machado de Oliveira informa-nos que o governo navia
incumbido Brown « do complexo das disposições que preparam
os combates», pelo que toda espécie de critica a essas operações mais depressa o attinge que a Barbacena.
Era chefe de nosso estado-maior o marechal de campo
Gustas'o' Henrique Brown, ajudantc-gencral; o brigadeiro
Francisco José de Souza Soares de Andréa (depois barão de
Caçapava); c quartel-mcstre-genoral, o tenente-coronel Antônio Elisiario de Miranda e Brito.
Para o inicio do combate formaram: ú direita, a 1a divisão (general Sebastião Barreto), composta da l" brigada do
infantaria (coronel Leitão Bandeira,
1.496 homens; c Araújo
Barreto. -466):a e á esquerda, a 2 a divisão (gciuval Calado),
composta da 2 brigada
de infantaria (coronel Leite Pacheco,
645 homens) e da 3a e 4a de cavallaria (coronel Barbosa Pita,
662 homens; c coronel Thqmaz da Silva, 477). Na frente ficava a columna de cavallaria do general José de Abreu, barão
do Serro Largo, corpo de 550 paizanos voluntários, em grande
parte, desertores a indultados, o qual se viu, por assim dizer,
isolado, pois a 2 brigada ligeira (cqronel Bento Gonçalves,
352 homens), que o apoiava, passou-se logo no começo da
acção, ás 7 1|2 da manhã, para o f lanço direito, allegando ter
os cavallos cançados.
Nossa artilharia cm Passo do Rosário constava de 11 peças
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de calibre 6 e l obuz cvlindricq de 6 pollogadas distribuídos
cm dois grupos:, um do 8 á l* divisão c outro de 4 á 2 a ); era
commandada pelo coronel Thpmé Fernandes Madeira, que se
distinguira na guerra da Península, e guarnecida de 240 homens.
A força de guarda ás bagagens, de onde foram saqueadas
as nossas bandeiras, ao eommissariado e hospital, estava sob o
conrnrando do coronel Jeronymo Gomes Jardim, c compunha-se
de 127 lanceiros do Uruguai (guaranis do Missões) e de destacamentos de vários corpos.
As nossas brigadas eram formadas então de dois ou três
corpos cada uma; mas, sobretudo, os de cavallaria, estavam
tão incompletos, confronta Rio-Branco, que nem um dellcs
daria 'a força de dois esquadrões europeus (calculado o cffectivo de um regimento de cavallaria em França, no tempo de
paz, composto de 5 esquadrões, num total de 866 homens).
Barbacena tinha então 54 annos, mas sadios e rijos, da
antiga tempera; e era um horncm notável pelos grandes serviços prestados á pátria.
«Entre os gencraes daquella «pecha, diz um dos seus
liiographos, parecia naturalmente indicado, não só pela sua
elevada patente, como pela confiança que inspirava em virtude da energia de caracter, da insuperável actividade, reconhecida audácia do animo varonil e reflectida bravura; sobro todas estas qualidades, era dotado de uma intelligencia
clara, vigorosa, enriquecida por variados conhecimentos militares, políticos e administrativos. Na Bahia, onde servira de
inspector das tropas, deixou provada a sciencia peculiar dos
detalhes da economia e do serviço interior dos corpos. Logo ás
primeiras palavras, o general se revelava como um consummado profissional, cuja opinião fazia autoridade no exercito.
Na pujança da edade, não só tinha a plenitude das forças para
resistir a fadigas, superar o trabalho, affrontar perigos, como
a intelligencia, que medita e combina as operações de guerra e
as executa com acabada perícia. Era um militar da raça do marechal conde Sebastiani, que sob o Império foi um bravo nos
campos de batalha e, durante a monarchia de Julho, um distjnoto diplomata e homem, de Estado.
«O exercito, que o viu debaixo da metralha, audaz na
refrega, impávido e calmo: nos perigos, soube honrar o chefe, que o com m andou co m incontestável intrepidez, dando
fulgurante exemplo cia coragem guerreira. No desespero
d'uma victoria disputada, o general, no dzer do major Seweloh, Revista do Instituto Histórico Brasileiro, (t. XXXVII,
1874, part. I, pag. 399) soube com inexcedivel coragem e
tranquillidade fazer uma retirada, notável pela brilhante dis-
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posição, sempre combatendo. Si, em verdade, uma victoria
complcla
é a gloria de um exercito, nem por isso deixa do
.uor uma honra suber retirar, como o marechal duque de Dal-'
macia ín orn Toulouse, o o duque de Magonta, mcno's feliz,
cm Strasburgo.
«Si a baíalha de Ituza_ingó não poude terminar por uma
victoria cabal, não ó, porém, menos certo que ella não tem
o característico, que lhe dá o major allcmão, competente jui7.
e testemunha presencial e insuspeita; e, sem duvida, as suas
conseqüências foram laes, que o Império não teria resultado mais profícuo do triumpho absoluto.
«Tudo concorria no general de Barbacena para justificai:
í« escolha do governo imperial.»
O próprio major Sewelob, que se confessa prevenido contra o general diz: «Si a natureza alguma vez concedeu a algum mortal todas as qualidades que habilitam para os altos
cargos, o marquez de Barbacena estava, sem duvida, nessas
condições. Brasileiro de ardente patriotismo, tinha u caracter inglez, por assim dizer predominante nas veias; amava
a justiça, estava possuído das melhores intenções; tinha o
maior desejo de tornar feliz sua pátria; nobres sentimentos
achavam-se como que occultos sob um exterior frio e commedido: tinha uma vontade ferie, um caracter resoluto. Era
dotado de um espirito penetrante, de arrebatadora eloqüência, de um exterior vantajoso, de nobreza d'alma ajudada
pela bondade de coração.
«Eis ahi, na sua realidade, conclue, o homem que os
ódios políticos do momento desfiguraram aos olhos da geração sua contemporânea e cujo caracter verdadeiro cumpre
á Historia reivindicar e a posteridade confirmar calma e imparcial em seu juízo definitivo e supremo.»
Altentando para a gravidade da cpmmissão de que se via
incumbido e pesando bem o sacrifício voluntário a que só
condemnava cm nome da pátria e do dever, foi o seu primeiro cuidado traçar ao Imperador
uma exposição fiel, ou
memorial do ostado de criminoso 1 abandono, de franco descalabro em que foi encontrar em SanfAnna do Livramento o
nosso exercito — «nu, descalço, privado de munições de bocca
e de guerra e de remédios, não tendo cavallos, com o soldo em
grande atrazo e reduzido, ha um anno, á mais humilhante
defensiva (Memorandum n. l do Marquez de Barbqcena ao
Imperador, datado de 2 de Outubro de 1826;. e Qfficio em
resposta do ministro da Guerra, conde de Lages, datado de
de 20 de Outubro seguinte) .
Esses doas documentos, por si sós, salvam de toda e qualquer responsabilidade p commandante-chefe brasileiro: Deí-
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lês se vê que o seu plano de campanha era expulsar o ini
go além do Uruguai, occupar a província de Entre-Rios
obrigar a Confederação Argentina a solicitar a paz, sem nenhuma possibilidade do renovar hostilidades. Para esse fim,
reclamava um effectivo de 15 mil homens em armas, do»
quaes 2.500 para as fronteiras, 7.500 em marcha contra o
inimigo, 200 no Serrito, 3.700 em Montevidéo e 1.100' na
Colônia: uma reserva de 4.000, o indispensável armamento
e 6 milhões de cruzados para as despezas de um anno. Exigiu ainda:
1°) que a autoridade do general em chefe não fosso
partilhada;
2°) que lhe fosse dada a autonomia para premiar ou castigar promptameníe;
3°) que as forças de mar operassem em boa harmonia
com as de terra, secundando-as e facilitando-se as communicaeõcs;
4°) communicação do' Rio-Grande do Sul com a Corte;
5") reserva do soldo para três mezes na Caixa Militar;
6") exercito preparado ato o fim de Dezembro;
7°) divisão das presas feitas em Entre-Rios, proporcionalmente, com as tropas occupantes.
Esse plano, que em nada, pode-se dizer, foi attendido,
a despeito do recrutamento e conscripção forçada levados a
effeitp maximé nas províncias do Ceará e Minas, diz bem evidont.omonfce o gráo de sciencia militar de quem o traçou; e si
fosse executado á risca pelo governo; si outro houvesse sido o
ministro da Guerra de então, outro teria sido o desfecho da
lucta. Mas o conde de Lagos preferiu fechar os olho's á clacividencia da verdade dos factos, e sem querer comprehender a
altura e a gravidade da situação, limitou-se a contestar em seu
referido Officio de 20 de Outubro de 1826 que o general nomeado não iria «encontrar um exercito ameaçado jde completa
anniquillação», quando esse estado do desorganização e fraccionarnonto do nosso exercito no Sul era geralmente conhecido' e
fazia objocto das queixas ao próprio governo imperial; não
se comprehcndia, pois, que o desconhecesse o próprio gestor
dos negócios da guerra. E dahi por deante, limitando-se a promettor apenas, fez-se sempre surdo aquelle ministro aos instantes e urgentes requisitorios de Barbacena, vendo-se esto na
contingência de amiudar a sua correspondência particular e
official ao Imperador, e de lançar mão ate dos bons officios
de conhecido áulico do Paço, conselheiro Francisco Gomes da
Silva, o Chalaça,

J
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Tanto de Santa Catharina, como do Rio Grande, expôz
minuciosamente ao governo todos esses factos; e o ministro,
advertido com antecedência, nada fez, sabendo perfeitamente
que tudo faltava ao' nosso pequenino exercito cada véu mais
rareado pelas deserções.
De 1° de Janeiro de 1827 por deante, o marquez teve afinal de reorganizai-o ás pressas, de qualquer fôrma, para impedir a invasão por Dagé.
A' Historia é hoje dado inquerir, quasi um século após, si
com menos de 6.000 homens, apenas, sem meios de mobilização,
sem soldo, viveres, munições, armas, cavallos, fardamento, medicamentos, curtindo fadiga, as intempéries, fome e peste, —
era possível a qualquer um general dos nossos tempos fazer
mais do que fez Barbacena até travar a batalha, do Passo do
Rosário e a conseqüente retirada estratégica para o Passo de
S. Lourenço.
Barbacena revelou o seu grande espirito de organizador e
tactico, arrancando o nosso minguado corpo' de tropa das três
armas, de cerca de três mil homens, ao «matadouro do exercito» da Capella de SamVAnna, onde o deixara inactivo perto
de um anno' o brigadeiro Francisco de Paula Damasceno Rosado, e onde o guardava a ameaça de vêr-se esmagado, de um
momento para outro, pelas forças, três vezes superiores, do inimigo invasor. Partido de Durasno, chegou este a attingir a
cidade do S. Gabriel, salva pela vanguarda do general barão do
Serro' Largo, ali chegado a tempo de livrar a povoação do incêndio, que já havia destruído três edifícios.
A situação do nosso exercito era então muito precária,
arriscado como estava á offerisiva de Alvear, fragmentado, em
dois corpos distanciados um do outro obra de 80 léguas cm
uma região sulcada de rios caudalosos e terrenos summamente
accidentados.
O segundo corpo, composto de uns 2.500 homens se encontrava nas fronteiras do' Jaguarão sob o commando do mareohal de campo Gustavo Henrique Brown. Era intuito de Alvear, manifestado em sua Exposición ao governo, collocar-se
entre este ultimo e Barbacena e batel-os separadamente; mas
a habilidade do general-chefe brasileiro frustrou-lhe completamente esse plano.
Após 14 angustiosos dias de « marchas forçadas R atrevidas, quasi á vista do inimigo e estando os postos avançados
'em constante tiroteio», >e executando a 28 de Janeiro a parte
raais difficil dessa marcha — a travessia do passo do rio' Caniacuan, não obstante as chuvas torrenciaes e a enchente que
inundavam toda aquolla região, por onde a nossa artilharia
teve de passar em balsas de couro, chegava emfim a 2 _de Fevereiro ao arroio das Palmas, o'nde se ope-rou a juncção com
Brown.
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Barbacena, poreanto, não só reorganizou, como improvizou
por assim dizer -o nosso' exercito, e o salvou, elle sozinho, de
ruins certa e completa, si Alvear levasse a effeito a sua íactica.
E' o próprio adversário quem, sem rebuço, o elogia, por
isso, em sua referida Exposición: «Então (confessa Alvear)
to'mou o marquez uma resolução que lhe faz muita honra, não
só pelos conhecimentos militares que revela, como pela difficil posição em que o haviam collocado as manobras do seu contrario .»
Fregeiro, sempre competente e consciencioso, tece-lhe a
respeito os maiores encomios, emquanto severamente critica
a Alvear, reconhecendo que este se viu frustrado e vencido em
tactica por aquellc.
Quanto ao supposto ardil de Alvear em attrahir o nosso'
oxercito ao Passo do Rosário, simulando uma retirada intempestiva, deixou Tasso Fragoso inteiramente resolvido esse
ponto: « Muitos argentinos e brasileiros viveram largo tempo
nessa crença illusoria, até que começaram a publicar-se as memórias de certos actores daquelle drama.
«Logo, porém, que vieram a lume os diários de Brandsén
e de Pacheco e os depoimentos de Antônio Diaz, já não pôde
ninguém prestar a mínima fé áiquellas explicações forjadas
posteriormente pelo general em chefe para se enaltecer».
O próprio Baldrich (op. cit. pag 330) repelle-as nestes
termos: «De todos estes antecedentes friamente
expostos
parece que o general Alvear teve, realmente, o propósito de
(passar para a margem esquerda do Santa Maria o dar, ali,
em logar apropriado, batalha a Barbacena, idéa que, é possível, abandonou quando se convenceu do mau estado desse rio
e da proximidade do inimigo, que o teria tomado, segundo a
locução vulgar, com a mão na massa ».
Clemente Fregeiro cita ainda a respeito o desmentido que
de si fez o próprio Alvear em 1837 em um certificado passado
ao coronel Eugênio Gurzon, com quem teve, aliás, occasião de
confabular o nosso glorioso Caxias, sobre o combate de Passo
do Rosário.
A 'permanecer encurralado em campos exhausto's, com os
cavallos cansados e sem íorragem ou ser obrigado a sahir de
tão precária posição, mediante grandes rodeios, preferiu o
general argentino cruzar o Passo antes de Barbacena; e já o
havia feito em parte, quando se viu surprehendido pelas nossas avançadas e obrigado a dar combate.
Não foi, portanto, o inimigo quem'escolheu adrede o campo de batalha, (que, aliás, pelo quebrado e accidentado do terreno não lhe era quasi nada favorável), impondo-nos a sua
acceitação; mas exactamente o inverso foi o que se deu,-de-
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vido, em parte, ao precipitado alvitre seguido pelo conselho
dos genoraes para esse fim convocados por Barbacena, e não a
um supposto erro individual deste, como querem alguns publicistas menos informados.
Quanto á direcção tactica de Alvear, relembra o Autor as
insuspeitas palavras do general argentino José Maria Paz
(Renacimiento, pag. 44) :
«O êxito final de Ituzaingó deve-se mais ás inspirações
individuaes do momento para tirar proveito dos descuidos do
inimigo, do que ás disposições tacticas do general. Alvear, que
não tornou nenhumas. Ituzaingó poderia bem chamar-se a batalha das desobediências: alli todos vencemos, guiados pelas
nossas próprias inspirações».
Mas d. Carlos de Alvear não dirigiu, nem venceu absolutamente essa batalha. Quem no-Io diz são os mesmos argentinos, ó o professor Clemente Fregeiro no prefacio de seu livro,
quando lhe nega o direito ao monumento a elevar-se ao vencedor de Ituzaingó, para o qual o deputado por Buenos-Alre»,
general Lúcio V. Mancilla reclamava em 1888 do Congresso
a elevada somma de \00.000 pesos. Fregeiro propoz em sen
brilhante editorial publicado em La Pátria, de 15 de Agosto do
1888, se consagrasse esse monumento pura e exclusivamente
- «Al ejército argentino vencedor en Ituzaingó». E definiu
bem:
«Ituzaingó, es una batalla dei gênero de esas que los tratadistas llamam batalla de soldados, que un general puede gaíiar pero sin mérito, alguno de su parte».
De facto, toda a acção tactica do inimigo dirigida, aliás,
por Lavalleja, se reduziu a loucas e successivas cargas de cavallaria, rechassadas sempre pelos nossos heróicos quadrados,
como essa, impellida pelo próprio Alvear, e que custou a mono
ao mallogrado coronel francez Brandsen.
Ituzaingó, foi, por isso, ainda a batalha dos sacrifícios.
Ao de Brandsen, compete-nos oppôr, da nossa parte, o de Serro
Largo, a cuja memória Rio-Branco levantou o mais alto preito
de homenagem cívica, traçando-lhe a biographia.
Mas não se comprehonde a victoria de um exercito decapitado, como a quer Fregeiro, isto é, á aventura, sem um
chefe, sem orientação superior de batalha, sem disciplina, sem
obediência ás leis da guerra justa continental e reguladas pelos
Congressos e Convenções de Direito Internacional, que prohibem
formalmente que os actos de belligeranoia propriamente dita
sejam substituídos por estratagemas da mais inqualificável
caudilhagem.
Mo ha victoria, nem ha trophéps, sem combate, regular,
com as armas na mão, em face do direito dos povos cultos. E
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foi precisamente com o concurso das.duas armas desleaes —•
o incêndio ao campo da lucta e o saque clandestino, promovidos
por Lavalleja e Lavalle ás nossas munições de reserva, como
ás nossas bandeiras, — que o inimigo', nos obrigou, após 6 horas
de l u d a ronhida, á retirada honrosa do campo, suspendendo a
acção, quando os prenuncios decisivos da victoria já começavam a desenhar-se e a sorrir em nosso favor.
DD facto, confirma Baldrich a Machado do Oliveira, na
ultima phase da batalha, quando os nossos chefes já se .festejavam pela victoria próxima, deante da vantagem, levada
pela divisão Barreto sobro o inimigo, eis que as forças da
Lavalleja atearam fogo ao macegal em redor da cochilla em
que aásentava a mesma posição.
O ardil do incêndio, que nos ameaçava destruir comple- •,
tamente, ficando os argentinos, a barlavento das chammas, com
as suas linhas e operações dissimuladas pelos espessos rolos
de fumo, foi um signal evidente de fraqueza e um meio indigno de salvação, em que a valentia se escondeu por detrás das
labaredas. E' que temiam os nossos adversários a chegada do
Bento Manoel, de um instante para outro, com a sua reserva
do 1.200 homens do cavallaria; e que isso viesse decidir de
chofre a sorte das armas a nosso favor. Da carta de Barbacena a Cunha Mattos só vê claramente que o inimigo estava
prestes a abandonar o campo, quando começou a lavrar o fogo,
que, provocamdo a deserção om massa dos nossos, veio reanimá-lo inteiramente, fazendo-o mudar de resolução.
Deram ao incêndio, diz muito bem Damasceno Vieira, o
papel de concluir a batalha, sem risco de sua0 vidas.
Quanto ao saque das nossas bagagens e munições de reserva, assim o descoeve Machado do Oliveira, (pag. 557) : «Dopois do Topollida a linha do fl.anco esquerdo do inimigo pela
brigada do coronel Pita. rrímipeu forte columna dos aluados
pela encosta que ficava á sua espalda o pôde daspcrc.obida por '
nosso exercito ganhar a estrada do São Gabriel, por onde dcscuidadíimento vinham os transportes a rounir-eo ao mesmo
exercito; o encontrando-os a moio caminho, assenhoreou-so
dollos sem que fizessem a menor resistência, sem disparar
um tiro, pois que os próprios conductores (127 lanceiros do
Uruguai, guaranis das Missões) ou fugiram apenas reconheceram o inimigo, ou sociaram com elle na pilhagem. Assim,
por modo tão estranho quão indecoroso, viu-se o exercito privado inteiram ente, da sua rcsorva de munições de guerra
quando mais precisava dellas. Esse foi o verdadeiro motivo da
retirada honrosa de Barbaeena.»
« O inimigo, apesar'de ter quasi o dobro das nossa forças,
não nos lovou fora do campo de batalha, sinão porque nos fal-
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taram as munições» '(Informações de 29 de Outubro de 1879,
do general Emílio L. Mallet ao visconde do Rio-Branco, ma~
nuscripto).
«A's 2 horas da tarde, diz o barão do Rio-Branco, cujo
precioso archivo nos fornece esitas informações, não havia
mais que 8 ou 12 cartuchos por patrona ou cofre de artilharia,
e os dous exércitos continuavam immoveis, cada um na posição que occupava ao começar a batalha. O marquez de Barbacena fez soar então o toque de retirada.»
« A retirada do exercito, justificou Machado d'01iveira, era
pois inevitável para que s:e não expuzesse elle ás cruéis vicissitudes de um desbarato, que era fácil prever logo que o inimigo, reconhecendo o seu estado de desarmamento, e com isso
a inefficiencia da sua brava infantaria, ousasse accommettel-o: e o signal da retirada soou do centro, onde, por ultimo,
se collocára o general em chefe; e foi respondido ao mesmo
tempo de todos os pontos occupados pelo exercito não siem alguma extranheza da sua ala direita, que, insciente dos revezes da esquerda, e da tomadia dos transportes, animosa, esperava antes pelo de avançar».
A infantaria não tinha mais um cartucho; (informa-nos
o coronel Seweloh); uma carreta com munições que salvamos
perto do campo de batalha podia fornecer alguma munição
para a infantaria, mas 'em vez dos cartuchos só encontramos
pólvora; não se po'dia mais pensar em resistir. Um official
aconselhou ao marquez que tomasse o melhor regimento de cavallaria e resguardasse a sua pessoa. Barbacena regeilou a
proposta com desprezo.
Sem pretender refutar á critica feita pelo Autor sobre a
estratégia e tática brasileiras, em Passo do Rosário, pois não
desejo claudícar em seara alheia, advertirei apenas não ser
plausível a simples hypothese do Autor de que a velha ordem
linear, á Frederico, de formatura em combate fosse exclusi. vãmente a empregada pelo marechal Brown, (seu verdadeiro
nome era de origem silemã Braun, e fo'i anglicanizado), pois
tendo este servido no Velho-Gontinente como commandanto
de um dor, batalhões dos exércitos de Bonaiparte, e sido contractado em Londres para exercer as funcções de iastructor
geral das nossas tropas, como -seu chefe do estado-maior, c
encarregado do complexo das disposições preparatórias da batalha de 20 de Fevereiro, é muito mais provável que Brown
recorresse á ordem mixta, ou do Napoleão, como seu ex-ofíicial
commandante de batalhão que fora.
Além disso, Tasso Fragoso o'bjccta que, ei 'tivéssemos tido
por general-chefe em Ituzaingó um Caxias, outro seria o desenlace da acção.
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Mas (5 o próprio Caxias quem, respondendo ao Questionário
feito pelo Instituto Histórico, sobre a batalha, reconheceu não
ser possível ao marquez de Barbacena tentar outra vez a sorte
das armas emouanto não pudesse refazer-se das munições, cavalhada e animaes que tiravam a artilharia; «e por isso, accrcscenta, fez bem em ordenar a retirada cm direcção do
S. Sepé».
Não houve victoria alguma dos aluados platinos, pois a
acção de Passo do Rosário não foi decisiva, nem completa.
Não houve siquer presas, o que deu ensejo á censura feita a
Alvear por seus próprios soldados; e, além disso, até o numero
do baixas foi maior do dobro do lado do inimigo que do nosso.
E' assim que, na parte do chefe do estado-maior general Mancilla consigna-se para o exercito platino o -numero de 500
baixas, ao passo que a nossa relação official corresponde a
242 baixas, ou seja menos de metade.
Quanto ao saque das nossasi bandeiras que, por muito tempo, estiveram guardadas na Cathedral Metropolitana e se encontram no Museu Histórico Nacional, de Buenos-Aires, sob
o dístico — «Tomadas en Ia batalla de Ituzaingó» está hoje,
depois da publicação do livro de Macedo Soares — Falsos trophéos de Ituzaingó, completamente pulverizada esta lenda forjada, cm seu proveito e defesa própria, pelo próprio Alvear.
E' assim que Fregeiro reconhece que essas bandeiras não
nos foram tornadas a 20 de Fevereiro, no campo da lucta:
« Adornas, queda probado que ei coronel iLavalle fué ei captor
dei S ai M de Febrero de esas quatro insígnias» (Conferência na Junta de Historia y Numismatica, publicada cm La Nación, de Buonos-Aires, de 5 do Junho do 1920).
Nem as Partes pfficiaes de Barbacena, e Brown e a demais
documentação brasileira fazem referencia alguma a tão importante assumpto. Mas hoje está irrefutavelmente provado e
reconhecido até pelos cseriptoros argentinos, depois da publicação da Autobiographia de Alejandro Danei, inserta na Re- ;
vista Nacional, de Buenos-Aires (anno III, n. 27), que essas
bandeiras foram saqueadas logo ao sahirem as ditas bagagens
de SanfAnna, por seus próprios conductores, (lanceiros uruguaios, guaranis das Missões), das nossas bagagens, que vinham
á retaguarda do exercito, e com considerável atrazo, uns
quinze dias antes da batalha; e vieram assim cair em mãos
do referido Danei, ajudante de ordens de Lavalle, que «sigillosamente » as entregtfu a seu coronel; e, por sua vez, foram conduzidas pelo coronel José Maria Aguirre a Rivadavia.
Compare-se a respeito o que dizem Seweloh c Barbacena.
Machado d'01iveira equivocou-se lamentavelmente a respeito;
p isso, em grande parte, motivou não ter. sido desfeita ha mais,
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tempo a fábula heróica de Alvear sobre a tomada dos nossos
trophéos, que foi antes propalada mesmo por cscriptores brasileiros.
Interrompida a batalha, retirámp-nos com o grosso das
nossas forças intacto, sem sermos siquer perseguidos, senão
muito frouxamente pelo inimigo que, por sua vez, se retirou
igualmente do theatro da lucta, sem conquistar, portanto,
nem ocoupar militarmente essa região.
Após a victoria naval do capitão Norton, o governo das
Provincias-Unidas do Rio da Prata vendo-se embaraçado para
proseguir a Campanha Cisplatina, foi o primeiro a tomar a
iniciativa de mandar ao Rio de Janeiro, sob os auspícios da
Inglaterra, o seu representante diplomático para negociar %
paz, que foi acceita pelo governo imperial e subscripta finalmenta. em virtude ao Tratado de 27 d6 Agosto de 1828. A3
cláusulas dictadas pelo Brasil foram antes as de um "vencedor, que as de um vencido, tanto ó verdade, assignala o
general Torres Homem, em seus Annaes das Guerras do Brasil
com os Estados do Prata e Uruguay, pags. 154 — que o Império do Brasil não se sentia diminuído em seu poder militar
pela jornada de 20 de Fevereiro.
E' que Ituzaingó não foi uma victoria, nem, uma derrota
para ambas as partes; foi, repetimos — apenas uma batalha
interrompida.
Releva ponderar ainda, com Affonso Celso em seu trabalho citado, pag. 133, que o Parlamento em lucta com d. Pedro I, negara meios de acção a Barbacena, — além de general, homem político com muitos adversários: « As paixões da
ápoca tornaram Ituzaingó um instrumento de partido, convertendo a retirada num desastre que exaggeraram deturpando
a realidade. Essa versão faccionaria e inveridica prevaleceu
em virtude da odiosidade crescente contra d. Pedro I. Quem
examinar imparcialmente o.s factos reconhecerá que Barbacena cumpriu o seu dever e não foi derrotado.
«A tradição contraria não passa de um erro repetido. Do
Ituzaingó não provém desdouro, mas honra para o Brasil.
«A paz celebrada no anuo seguinte não se derivou dessa
batalha.
«Gomo já assignalámos, foram os argentinos que a pediram, mandando ao Rio emissários que a principio d. Pedro I
recusou receber. A ultima e estrondosa victoria na guerra, a
do Monte-Santiago, coubera aos brasileiros. Mas a Inglaterra
interveio.
«Sob a pressão de difficuldades internas e das oriundas da successão ao throno portuguez, arcando com violenta
ppposição que exigia a terminação das hostilidades, d. Pedro

aceitou uma solução conciliatória e altamente política de que
já se cogitara antes do líuzaingó. A antiga Cisplatina não
ficou pertencendo a nenhum dos contendores.»
Para concluir este despretencioso estudo bibliographico,
direi em synthese:
O livro de Tasso Fragoso, salvo os reparos que ahi ficam,
feitos com o melhor espirito de sinceridade e reivindicação
da verdade histórica, é, não obstante, urn trabalho de merecimento que honra, illustra e exalça o nome do seu autor, figura de destaque, dentre a brilhante pleiade dos nossos generaes historiadores dos gloriosos annaes militares brasileiros.»
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