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GARIBALDI E A CONQUISTA DE LAGUNA (1839) 

A FLOTILHA QUE FOI POR TERRA 

 
 
  
 Giuseppe Garibaldi nasceu em Nice, em 4 de Julho de 1807. A cidade francesa 
pertencia então ao Departamento dos Alpes Marítimos mas, no passado, estivera por diversas 
ocasiões integrada nos domínios da Casa de Sabóia. Ser-lhe-ia devolvida nos termos do 
Congresso de Viena de 1815, permanecendo como parte do Reino da Sardenha até 1860. 
Nessa data, pelo Tratado de Turim, a cidade voltou a ser integrada na França. Esta breve 
introdução serve, essencialmente, para lembrar a ligação de Garibaldi ao espaço italiano. 
 
 Filho de marinheiro, Garibaldi começa a embarcar com cerca de quinze anos e atinge a 
maioridade já familiarizado com as lides marítimas. Politicamente, liga-se ao movimento 
Jovem Itália, de Giuseppe Mazzini, sendo por esta organização instigado a alistar-se na 
Armada italiana, para ali desenvolver acções de agitação de teor republicano. Daí a sua 
participação, em Génova, numa revolta falhada, em 4 de Fevereiro de 1834, da qual não dá 
qualquer explicação nas suas Memórias Autobiográficas, limitando-se a estabelecer uma 
espécie de ‘marco’ da sua vida aventurosa, quando afirma: 
 

Mergulhei de corpo e alma naquele que, desde havia muito tempo, sentia ser o 
meu elemento, e, no dia 5 de Fevereiro de 1834, em Génova, saía pela Porta da 
Lanterna, às 7 da tarde, disfarçado de camponês e proscrito. Começava, aqui, a 
minha vida pública: poucos dias depois, lia, pela primeira vez, o meu nome num 
jornal. Era uma condenação à morte para mim, relatada no Popolo Sovrano, de 
Marselha. 

 
 Depois de quase dois anos de exílio embarcado, Garibaldi segue para o Brasil no navio 
Nautonnier, para se juntar a outros italianos que, igualmente por motivos políticos, ali haviam 
procurado asilo. No início de 1836, desembarca no Rio de Janeiro. Tinha 29 anos e uma já 
larga experiência como comandante de navios. Em terras brasileiras, o seu início de vida seria 
no comércio, actividade para a qual não se sentia nada vocacionado.  

Entretanto, no estado do Rio Grande do Sul, desde 1835 que lavrava uma acesa 
revolta (Revolta Farroupilha) que não tardou a tomar uma feição secessionista e republicana 
contra o governo imperial. A batalha do Seival, travada a 10 de Setembro de 1836, assinala a 
primeira grande vitória das forças republicanas sobre o exército imperial. No dia seguinte, 11 
de Setembro, é proclamada a República Rio-Grandense1 e formalizada a sua independência 
do Império do Brasil.  

Indo ao encontro das suas convicções ideológicas, Garibaldi e outros exilados italianos 
colocam-se, então, ao serviço da nova república, armando um pequeno navio – o Mazzini – e 
iniciando a guerra de corso contra a marinha imperial brasileira (1836). Com este 
empenhamento militar, Garibaldi dava início ao primeiro período da sua aventura no Novo 
Mundo, a qual se estenderia até 1842, ano em que encerra a sua campanha brasileira e vai 
cobrir-se de glória em terras do Uruguai. 

                                                 
1 Também designada por República de Piratini, nome da capital provisória, dado que Porto Alegre continuava na 
posse do governo imperial. 
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Na guerra de corso ao serviço da República Rio-Grandense, apesar de alguns 
significativos sucessos, verificam-se, também, diversos momentos tormentosos, sendo 
Garibaldi ferido gravemente num dos vários combates em que participa. Experimenta, ainda, 
a condição de prisioneiro e a tortura. Libertado, segue para Montevideu e, daí, para Piratini, 
onde é amistosamente acolhido por Bento Gonçalves, presidente da República e general 
comandante-chefe do exército. É, então, que Garibaldi regressa às lides navais, para o que lhe 
são confiadas duas lanchas grandes que se encontravam no rio Camaquã, afluente da Lagoa 
dos Patos. 
 A partir deste ponto, conhecer a geografia do local torna-se essencial para a completa 
compreensão do tema principal deste artigo. De facto, a configuração da orla marítima do Rio 
Grande do Sul é bastante fora do vulgar, conforme se pode observar no mapa seguinte, onde 
é possível constatar que a Lagoa dos Patos é um lago imenso que tem uma única saída para o 
Atlântico, na extremidade meridional, junto da cidade de Rio Grande. Acresce que, estando 
esta cidade na posse das tropas imperiais, qualquer força naval dos rebeldes se achava, na 
prática, impossibilitada de navegar para o mar aberto através da barra de Rio Grande. 
 
 

 
  
 
 No interior da Lagoa dos Patos, no entanto, os navios de Garibaldi começam a obter 
alguns sucessos contra navios imperiais. É no seguimento desses êxitos que surge a ideia de 
apoiar uma operação terrestre dos republicanos no vizinho estado de Santa Catarina, onde 
eclodira, também, uma revolta republicana. Por terra, seguira uma força sob o comando do 
general Canabarro, com o objectivo de conquistar a cidade de Laguna. Apoiar esta força com 
uma acção naval implicava, todavia, a saída da flotilha de Garibaldi da Lagoa dos Patos. Como 
era inviável a saída pela barra de Rio Grande, Garibaldi decide tentar o que parecia 
impossível: levar por terra, para a costa de Santa Catarina, os dois navios de que dispunha 
para a operação. 
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Desse modo, navegando na Lagoa dos Patos a partir da foz do Rio Camaquã, a flotilha 
ruma para norte, entrando na enseada conhecida como Lagoa do Casamento. Em 5 de Julho 
de 1839, em pleno Inverno do Hemisfério Sul, Garibaldi aproxima-se da foz do pequeno rio 
Capivari e prossegue, para norte, até ao limite da navegabilidade do rio. Atingida esta, são 
puxados para terra, sobre rodados, os dois lanchões artilhados que constituíam a flotilha. 
Rebocados, depois, por dezenas de juntas de bois, os navios vão atravessando ásperos 
caminhos, demorando seis dias a percorrer os cerca de 90 km que os separavam da Lagoa 
Tomás José. Aí, de novo lançados à água, os dois navios já podem navegar para a barra de 
Tramandaí, para onde se deslocam a 13 de Julho.  
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Garibaldi comanda o Farroupilha

2 e o norte-americano Griggs o Seival. Ambos os 
navios estão armados com quatro canhões de 12 polegadas. No dia 15, é feita a difícil 
travessia da barra, unicamente possível na maré alta, devido ao fundo baixo e rochoso da 
embocadura de comunicação com o mar. Pouco tempo depois, já em mar aberto, uma forte 
tempestade assola a pequena flotilha, provocando o naufrágio do Farroupilha, de cuja 
tripulação só Garibaldi consegue salvar-se a nado, perecendo os outros 16 tripulantes, dos 
quais 6 italianos como o seu comandante.3 A flotilha republicana de apoio à tomada de 
Laguna ficava, assim, reduzida a um só navio – o Seival. 
 Ainda assim, o navio lograria aproximar-se do objectivo e estabelecer ligação com as 
tropas de Canabarro, permitindo o planeamento e a execução do ataque a Laguna, por terra e 
por ‘água’. De facto, utilizando uma vez mais a surpresa como factor determinante da sua 
manobra, Garibaldi entrou na Lagoa Jaguaruna – que comunica com o mar –, passou pelo rio 
Tubarão e, em 22 de Julho de 1839, atacou Laguna pelo lado de terra. 
 

 
 

Os imperiais, que esperavam um ataque de Garibaldi pela barra de Laguna e não pela 
lagoa, foram derrotados, ficando as tropas de Canabarro senhoras da cidade a partir de 25 de 
Julho. A 29 de Julho de 1839 é proclamada a República Juliana, ficando o importante porto do 
Atlântico em mãos republicanas. 
 

No plano estritamente militar, a sequência de campanhas em que Garibaldi se iria 
envolver colocam-no, tanto nos resultados como na extensão temporal, ao nível dos grandes 
chefes militares de todos os tempos, sendo, no mais reduzido plano do idealismo e da pura 
aventura dos tempos modernos, absolutamente incomparável. A marca de Garibaldi como 
chefe militar é, quase permanentemente, a determinação de correr riscos – incluindo os 
pessoais – até ao limite do razoável e com a aceitação de pesadíssimos sacrifícios, só 
imagináveis em tropas que lutam por um fortíssimo ideal. A campanha de 1860, em que, 
inicialmente com cerca de mil soldados, desembarca na extremidade ocidental da Sicília, em 

                                                 
2 É com este nome que a maior parte das obras brasileiras se refere ao navio comandado por Garibaldi. No 
entanto, nas suas Memórias Autobiográficas, Garibaldi refere outro nome: Rio Pardo. Daí que seja este o nome 
mais mencionado na historiografia italiana. 
3 Há outras versões que sustentam que mais tripulantes, além do próprio Garibaldi, conseguiram ser recolhidos 
pelo Seival. Quanto aos seis náufragos italianos, é o próprio Garibaldi que confirma a sua morte. 
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11 de Maio, e, de vitória em vitória, passa ao continente e entra triunfalmente em Nápoles, 
em 7 de Setembro do mesmo ano, conquistando, assim, metade da actual Itália, é um feito de 
armas dos mais brilhantes de todo o século XIX. 

Como condutor de homens, Garibaldi presta provas, com distinção, à cabeça de 
simples voluntários que lutam por um ideal. A luta por um ideal, de forma tão prolongada 
(1836-1871) e bem-sucedida, foi levada a cabo sem nada pedir e sem outro prémio que não 
fosse a vitória que perseguia, dele se podendo dizer, com propriedade, que deu tudo, a troco 

de nada. 
 
 
David Martelo – Julho de 2016 


