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O texto a seguir é a transcrição adaptada de uma palestra proferida por Sabrina 
Gledhill em 2009.

O tema deste “Conversando Com a Sua História” é uma figura histórica 
que tem sido ou omitido da história da Independência da Bahia, ou apre-
sentado sem a devida contextualização, reduzido a uma série de rótulos, 
por definição, imprecisos e superficiais. Quando aparece na narrativa his-
toriográfica do Brasil, é descrito ou como almirante inglês, enquanto ele 
era escocês, inclusive por Luís Henrique Dias Tavares, ou Cochrane era um 
jacobino expatriado ou até um corsário por José Sarney.

Salvo o relato detalhado, fornecido por Luis Henrique Dias Tavares, que 
recomendo a todos, cujo título é A Independência do Brasil na Bahia, 
quando esta figura é mencionada, na grande maioria dos livros de histó-
ria baiana e brasileira dá a impressão que foi apenas um mercenário que 
pouco ou nada fez e logo foi embora.

Estou naturalmente me referindo a Thomas Alexander Cochrane, o décimo 
conde de Dundonald, melhor conhecido no Brasil como Lord Cochrane. 
Não venho hoje para elogiar ou para criticar este marinheiro britânico, uma 
figura polêmica, nascido na localidade de Annsfield na Escócia, em 1775 e 
que veio a falecer com quase 85 anos, em 1860, depois de uma vida que foi 
tema de várias biografias e inspirou dezenas de romances e até filmes de 
Hollywood. 

Algumas dessas biografias, inclusive este livro aqui [Narrativa de Serviços 
no Libertar-se o Brasil da Dominação Portuguesa] está disponível na livra-
ria do Senado por R$ 20,00, a postagem é gratuita, e o próprio Cochrane é 
autor do livro. Só para dar um exemplo dos vários casos de distorções, até 
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erros, referentes à história do Lord Cochrane; o próprio nome, como ele 
consegue o título de conde, diz aqui que lhe foi entregue pelo rei, mas ele 
herdou do pai; estamos aqui para retificar, para colocar a limpo a sua bio-
grafia. Um exemplo de filme baseado na vida de Cochrane foi “Mestre dos 
Mares”. Russell Crowe não tem um metro e noventa. Então, venho apenas 
com o intuito de contextualizá-lo usando como pano de fundo sua própria 
vida, mas primeiro vejamos o que quase todos os brasileiros sabem, se já 
ouviram falar de Lord Cochrane. 

Eu não consegui resistir, porque depois de tantos adjetivos negativos, o 
próprio Luis Henrique Dias Tavares o chama de guerreiro audacioso, astuto, 
culto e elegante. E este dito mercenário não veio aqui oferecendo seus 
serviços, ele foi contratado e convidado por D. Pedro I, tornando-se, depois 
de algumas negociações, o primeiro Almirante da Marinha Imperial bra-
sileira, como sabemos, ajudando a expulsar os portugueses da cidade da 
Bahia em 1823. Por estas façanhas foi agraciado com o título de Marquês 
do Maranhão e a Ordem do Cruzeiro. Mas agora vejamos alguns detalhes e 
episódios de sua vida, pois ele nasceu bem antes e quando chegou aqui, já 
era uma pessoa conhecida e reconhecida no mundo todo, por isso recebeu 
o convite de D. Pedro I para participar das guerras da Independência do 
Brasil. 

Ele nasceu na Escócia em 1775, filho do nono conde de Dundonald, e, em 
1793, com 17 anos – já em idade avançada para um aspirante da marinha – 
ingressou na marinha real inglesa. Seu pai queria que ele fosse militar, não 
que entrasse na marinha, mas seu tio Alexander Cochrane foi um famoso 
almirante e, usando sua influencia, conseguiu que ele entrasse já como 
aspirante. 

Essa era uma prática comum das famílias que tinham alguma conexão com 
a marinha; colocar os filhos no rol da Marinha, como se já tivessem tripu-
lado um navio desde os seis anos de idade quando, na realidade, só pisa-
vam no navio com 10 ou 15 anos. Cochrane, depois de apenas sete anos, 
já era comandante de uma chalupa de guerra, chamada “Speedy” (Veloz) 



31

Conversando com a sua História. n.º 02. Jul. 2014

– isso já mostra que em pouco tempo ele conseguiu ter um comando pró-
prio,  o que nem tendo um almirante como tio se conseguia naquela época. 

Logo se tornou famoso e popular, muito querido entre os tripulantes, inclu-
sive, porque sempre zelava muito pela segurança da tripulação; fazia coisas 
extremamente arriscadas, audaciosas e destemidas – como outros adjeti-
vos usados para caracterizá-lo – mas sempre depois de pesquisar, planejar, 
saber tudo sobre as correntezas, as marés e os ventos para ter o mínimo 
possível do que chamava de “conta do açougueiro” – baixas entre a tripu-
lação. Ele capturou tantos navios franceses durante as guerras napoleôni-
cas que o próprio Napoleão colocou sua cabeça a prêmio e o chamava de  
“le loup de mer”, o Lobo do Mar. Ele foi capturado pelos franceses uma vez, 
mas conseguiu logo escapar. 
            
Uma das primeiras grandes façanhas que o tornaram famoso na Inglaterra 
da época foi a captura de uma fragata espanhola chamada El Gamo, que 
tinha 32 canhões contra os 14 do seu navio. Foi, realmente, uma batalha 
de Davi contra Golias. Ele sempre usou o espírito do Almirante Nelson, que 
morreu na batalha de Trafalgar contra Napoleão, “esqueçam as manobras, 
vai direto para o ataque”, então ele colocou o navio embaixo dos canhões, 
de uma maneira que os espanhóis não tinham como atirar nele, não tinha 
como ser atingido, foi uma coisa espetacular, que realmente entrou nos 
anais da história da Marinha Real da Inglaterra, que já está cheia de faça-
nhas.

Uma inovação, muito cruel inclusive, foi de usar e abusar da estratégia 
dos brulotes; vem do francês brûlot, a ideia é justamente de preparar o 
navio para poder incendiá-lo. E já eram usados pela marinha britânica no 
século XVI. Além de ser um comandante destemido e extremamente hábil 
no uso da ruse de guerre, de truques que eram completamente aceitáveis 
na guerra marítima, por exemplo, fingir ser um navio de outro país, de um 
país neutro, até o último momento, ou disfarçar o navio como se fosse um 
navio mercantil e não um navio de guerra. Cochrane pensava em maneiras 
de levar a guerra total ao adversário e evitar baixas devido a lutas prolon-
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gadas, e um dos seus inventos foi o brulote-bomba, um navio explosivo, ou 
seja, em vez de simplesmente tocar fogo no navio, ele colocava barris de 
pólvora nele para transformá-lo numa bomba. Temos que lembrar que, na 
época, os navios eram feitos de madeira e de tecido, portanto os maiores 
inimigos do marujo eram água e fogo.

Um brulote era um navio coberto de piche e alterado, por exemplo, com 
buracos abertos nos cascos para torná-los altamente inflamáveis. Na hora 
certa eram incendiados para queimar as embarcações das esquadras inimi-
gas. E isso não era uma missão suicida: o pessoal era treinado para sair do 
navio na hora certa, após colocá-lo no rumo certo. As pessoas às vezes se 
machucavam, mas a ideia era sair ileso.
            
Tratava-se de uma tática tradicional nas batalhas marítimas, seu uso neces-
sitava de extrema habilidade e coragem porque a tripulação dos brulotes só 
desembarcava no último momento. A primeira oportunidade que Cochrane 
teve de usar esta nova arma, o brulote-bomba, foi durante as guerras napo-
leônicas, em uma enseada francesa conhecida como a baía de Biscay (Bis-
caia). Essa batalha foi o auge da sua carreira na Marinha Britânica.
            
Em 1809, ele penetrou no maior ancoradouro do Golfo da Biscaia com o 
uso de brulotes, incendiou, encalhou e afugentou os navios da esquadra  
francesa e, por isso, foi agraciado com o título da Ordem do Banho e  
armado Cavaleiro. 

Quando Cochrane narra a própria história, ele sempre faz tudo sozinho, 
mas isso não é verdade, ele sempre fez acompanhado, entretanto, isso não 
diminui o valor das suas façanhas. O problema foi o que veio depois, por-
que ele foi usado, mas ele estava lá para falhar ou vencer. Se falhasse, toda 
a desonra seria sua, e se vencesse toda honra seria do Almirante dele. 

Acontece que ele ficou furioso porque o Almirante Gambier se recusou a 
mandar mais navios para ajudá-lo, mesmo mandando sinais desesperados, 
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até mentindo, dizendo que o seu navio estava em apuros porque, pela lei 
marítima, ele (o Almirante) teria que mandar auxílio, mas por ironia do des-
tino, tomando uma atitude que no futuro salvaria a esquadra de Cochrane 
aqui na Bahia, o Almirante resolveu que seria muito arriscado enviar outros 
navios para dentro da enseada e não os mandou. Por esse motivo, alguns 
navios franceses conseguiram escapar e, como naquela época, depois do 
almirante Nelson e da batalha de Trafalgar, só se considerava uma vitória 
total quando todos os navios eram destruídos, isto já tirou um pouco a gló-
ria de Cochrane. 

Mas o pior foi que, quando o almirantado quis que o Parlamento baixasse 
um decreto honrando o Almirante Gambier, Cochrane – que também era 
parlamentar – protestou dizendo: “Não, eu vou votar contra. Não pode, 
porque ele fez isso, isso e isso”, inclusive houve charges mostrando o almi-
rante como um covarde. Tanto que Gambier pediu corte marcial para ele 
próprio para lavar sua honra e foi inocentado.

Uma coisa interessante é que, nesses livros e romances, esses filmes, os 
personagens que ele inspirou eram deuses no mar, mas na terra eram muito 
falhos. Uma das piores coisas que aconteceu na vida dele foi entrar para a 
política. 

Ele entrou para o partido radical liberal que tinha uma inspiração jacobina, 
advinda da revolução francesa, mas a ideia dele era de defender os direitos 
dos marinheiros, pois ele via muita corrupção, que todo o dinheiro ia para 
o almirantado –  e é bom também frisar que ele sempre recebia um prêmio 
em dinheiro pelos navios capturados, e era muito conhecido que, principal-
mente nas guerras napoleônicas, muitos comandantes se tornaram ricos, 
porque eram remunerados pelos navios inimigos que capturavam. 

Em 1814, ele foi acusado de envolvimento em uma fraude, na qual um 
tio dele realmente estava envolvido e, mais por maquinações políticas, ele 
acabou sendo condenado ao pelourinho, à prisão e cassado, além de pagar 
uma multa de 1000 libras – que na época era muito alta – e o mais humi-



34

Conversando com a sua História. n.º 02. Jul. 2014

lhante: deixou de ser cavaleiro, foi destituído da Ordem do Banho e expulso 
da marinha. Conseguiu ser reeleito para o parlamento depois, mas sua vida 
tinha acabado, porque a vida dele era navegar.

A voz de Lord Cochrane:
“Um tenente que perde um braço recebe uma pensão de 91 libras.

Um capitão que perde um braço recebe 41 libras.
Um tenente que perde uma perna, 40 libras.

Um tenente que perde ambas as pernas em batalha recebe 80 libras.
“Mas Lord Arden goza de uma sinecura de 20.358 libras esterlinas.

Lord Campden recebe 20.536 libras.
Lord Buckingham, 20.683 libras.

Quer dizer,
que o que dão a todos os feridos da frota britânica

e às viúvas e filhos dos mortos em combate
nem sequer alcança a sinecura de Lord Arden.
Os Welleslley recebem 34.720 libras ao ano.

Quer dizer,
recebem uma soma

igual a 426 pares de pernas de tenentes
e a sinecura de Lord Arden equivale a 1.022 braços

de capitão de navio!”
Uma voz

“Cochrane, isto é uma insolência – pagarás por ela!” 

(“Lord Cochrane do Chile” de Pablo Neruda)

Podemos perguntar por que um poeta chileno comunista escreveria um 
poema em homenagem ao Lord Cochrane, um aristocrata britânico? Mas 
Pablo Neruda cita na abertura do poema as palavras de Lord Cochrane no 
parlamento, quando ele fez o protesto contra o pagamento da indenização 
dos soldados; marinheiros recebiam quando perdiam uma perna, perdiam 
um braço, comparado com o soldo de um almirante, como se vê, não tinha 
nem comparação, esse protesto foi o que lhe garantiu tantos inimigos, não 
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apenas a crítica ao almirante Gambier. Foi com a postura de crítica aos 
almirantes que criou inimigos ferrenhos dentro do almirantado e até do 
homem que se faria rei, então, ele estava em uma posição muito difícil e 
mesmo sendo criação de Neruda a frase “Cochrane isto é uma insolência, e 
pagarás por ela”, sabemos que a verdade é que pagou. 

O interessante é que foi tanta, tamanha a popularidade de Cochrane entre 
o povo, que eles não conseguiram colocá-lo no pelourinho – ele foi preso – 
inclusive a pena do pelourinho foi eliminada daí para frente. O pelourinho 
funcionava assim: colocava-se ou a cabeça e as mãos dentro do pelourinho 
ou somente as pernas, e tem um detalhe, se não tivesse alguém para pro-
tegê-lo, as pessoas poderiam até jogar tijolos na sua cabeça, então poderia 
até ter morrido.

Então sem condições de continuar na marinha britânica, ele recebeu um con-
vite, inicialmente dos espanhóis – interessante, o primeiro convite que rece-
beu não foi dos chilenos e argentinos que estavam lutando pela independência 
– mas ele recusou o convite, porque teria que lutar contra a Independência na 
América. Então, quando ele recebeu o convite de Bernardo O’Higgins, foi para 
o Chile acompanhado da esposa Kitty e o primeiro filho.  Enquanto estava lá, 
ajudou a libertar o Chile e também lutou com o general José de San Martín 
para libertar o Peru e ganhou outro apelido, desta vez dos espanhóis: El Diablo. 

Nesta charge de G. Cruikshank de 1814, intitulada “Ven-
cendo os inimigos, até do pelourinho”, vê-se a imagem 
que os ingleses tinham de Cochrane: “estou no pelouri-
nho, (nunca esteve) no imaginário deles, mesmo assim não 
estou vencido”.
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Quando estava no Chile conheceu Maria Graham, que tinha acabado de se 
tornar viúva de um oficial que tinha lutado do lado dele nas guerras napo-
leônicas. Houve algumas insinuações que eles poderiam ter tido um caso 
quando a mulher dele voltou para a Inglaterra para dar a luz ao segundo 
filho deles, mas não quero entrar nesta história. É possível, não tenho cer-
teza, apenas sei que ela forneceu um relato de primeira mão, e daqui para 
frente vou mostrar relatos de testemunhas oculares, pessoas que estive-
ram no navio ou do lado dele, e escreveram em tempo real. 
           
Eu gosto também de frisar que a Maria Graham não era apenas uma viúva 
de um comandante, ela era uma artista amadora de muito talento e acabou 
escrevendo quatorze livros. Ela se tornou inclusive famosa, depois de vol-
tar para a Inglaterra, depois de escrever um livro de história para crianças. 
           
Cochrane terminou seus trabalhos no Peru e no Chile, onde considerou 
passar toda a vida, e já falava o espanhol razoavelmente, mas houve um 
terremoto e, ao mesmo tempo, ele começou a ficar muito irritado com os 
jogos políticos, além de descobrir que queriam que ele apoiasse um grupo 
que queria armar um golpe de estado contra Bernardo O’Higgins, de quem 
era amigo. Na mesma época, recebeu um convite de D. Pedro I, foi contra-
tado – não sei se a ideia veio de D. Pedro ou de José Bonifácio, mas devido 
à sua fama, é bem provável que os dois tiveram a ideia ao mesmo tempo 
– resolveu que era boa hora para sair do Chile.

Chega ao Rio no dia 13 de março de 1823 em um navio comercial, como 
passageiro, e convidou Maria Graham para acompanhá-lo, pois não queria 
deixá-la sozinha – ela tinha acabado de perder a casa no terremoto. Então, 
ela e um primo doente, do qual estava cuidando, foram juntos. Por isso 
Maria Graham teve condições de escrever seu relato.

Em seu diário da viagem para o Brasil, Maria Graham fornece relatos sobre 
fatos que presenciou, incluindo a chegada de Lord Cochrane no Brasil e, uti-
lizando relatos de segunda mão, fala da participação do almirante britânico 
na Independência da Bahia, primeiro os acontecimentos que antecederam 
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sua chegada, inclusive a batalha de Pirajá, a coroação de Dom Pedro I no 
Rio de Janeiro, em 1822. Este trecho mostra a calorosa recepção de Lord 
Cochrane pelos brasileiros e principalmente pelo imperador e pela impera-
triz. Primeiro um oficial do barco chegou a bordo do navio onde ela estava, 
o navio Colonel Allen, que por sinal acabou entrando para a marinha bra-
sileira com o nome de O Bahia. O oficial do barco foi levado até Maria 
Graham, e depois de contar as novidades do Rio, e a situação na Bahia, 
passou a interrogá-la.  
         
Citando Maria Graham: “Vinha eu do Chile, conheci Lord Cochrane, vinha 
ele para o Rio, por que todos os olhos se voltavam pra ele, quando ele soube 
que o Lord estava realmente a bordo, voou para sua cabine, suplicou que 
lhe permitisse que lhe beijasse as mãos. (Este o mercenário que ninguém 
convidou) Depois arrebitou a chapéu dizendo ao capitão que fizesse o que 
bem entendesse e ancorasse sem cerimônias e saltou fora para ser o pri-
meiro, se possível, a levar ao imperador esta agradável notícia. Quase a 
mesma cena se representou quando o comandante Peres, capitão do Porto 
veio a bordo, e dentro de poucos minutos, o capitão do Liberal veio saudar 
(Cochrane), logo depois o Capitão Taylor, do Niterói”. 

Suprimi um trecho criticando os marinheiros portugueses, que isso tam-
bém é um problema terrível, pois os portugueses tinham lealdade bastante 
dividida na Independência do Brasil, como se pode imaginar: “o imperador 
está entusiasmado com a marinha e muito ativo em inspecionar cada depar-
tamento, aparece frequentemente nos estaleiros de madrugada e a imperatriz 
geralmente o acompanha. O tempo clareou à tarde a terra para ver se encon-
trava alguns dos velhos amigos e eu ouvi uma novidade, quando eu voltei para 
o abrigo, encontrei Lord Cochrane pronto para desembarcar, a fim de esperar 
o imperador, que havia vindo de São Cristovão para encontrá-lo no Palácio 
da cidade. O Lord e Capitão Cosme, que foi com ele, só voltaram tarde, mas 
estão muito satisfeito com a recepção. (vê que prestígio). No dia 14 de março, 
dia seguinte, foram embargados, todos os navios para impedir a chegada na 
Bahia, da notícia da vinda de Lord Cochrane. Mais tarde soube que um navio 
inglês escapara do embargo e levara a notícia ao general Madeira”. 
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Fala das negociações sobre o cargo; ele não quis ser um Almirante qual-
quer, queria ser o primeiro, chefe de toda a marinha. Então criaram o cargo 
de primeiro Almirante e Maria Graham, que como muitos gostava de falar 
a favor dele, defendeu, mas cálculos recentes pelo historiador Brian Vale 
revelam que realmente o soldo que ele negociou foi maior que um Almi-
rante britânico teria recebido na época.
          
Um fato que eu omiti é que ele era filho de um conde falido que gastou a 
fortuna da família com inventos úteis, mas que ele não soube comerciali-
zar. Passou os últimos anos da vida exilado na França para não ser preso 
por dívidas, porque na época dívida dava cadeia, e faleceu em torno de 85 
anos, por isso demorou tanto para Cochrane se tornar conde.

O texto abaixo retrata a ultima vez que Maria Graham viu Lord Cochrane, 
de longe, e acho extremamente poético isso: “Esperava o almirante para 
almoçar comigo, mas tive o grande desapontamento de ver o navio levantar 
ferro e partir. Soube depois que o Imperador e a Imperatriz estavam a bordo 
e que o acompanharam fora da baía até o farol, de modo que ele não pode 
desembarcar. A manhã estava triste e escura quando Pedro Primeiro, Maria 
da Glória, União e Liberal levantaram âncora, mas exatamente quando a 
pequena esquadra passava diante de Santa Cruz e a fortaleza começou a 
salvar, o sol rompeu de detrás de uma nuvem e um jorro de luz amarela e 
brilhante desceu sobre o mar por trás dos navios. Parecia então que eles flu-
tuavam na glória; e esta foi a última visão que tive de meu amável amigo”. 
            
Eu achei estranho, pensei que tinha mais navios, mas realmente ela estava 
certa. Só tinham estes mesmos, e um quinto navio se reuniu a eles depois. 
Agora continuamos a história através do diário de um capelão que acom-
panhou a expedição, frei Manoel Moreira da Paixão e Dores: “durante a 
viagem de mais de um mês, Cochrane cuidou de conhecer os oficiais, e ins-
truir suas tripulações. Ensaiaram os sinais utilizados para que os navios 
da esquadra pudessem se comunicar e mais importante ainda, tinham que 
aprender a usar os canhões nas batalhas que estavam prestes a travar”. 
Interessante que os portugueses tentaram convencer os ingleses que eram 
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neutros durante a guerra da Independência. Sugeriram que eles se juntas-
sem para lutar contra o Cochrane, e, bastante sensatos, os ingleses se recu-
saram porque tinham muitos navios ingleses ancorados na Baia de Todos os 
Santos naquele momento. 

Então, assim que os portugueses souberam que o Lord Cochrane estava se 
aproximando, mandaram uma esquadra para enfrentá-lo. Conta o frei Pai-
xão e Dores: “às 6 da manhã deste dia, deram parte os gajeiros que a nosso 
Sotavento viam três navios grandes. Nesta ocasião, mandou o Lord tocar 
a postos, ficando ele em observação: não tardou muito tempo que se não 
fossem descobrindo mais alguns navios inimigos, vendo-se às 8 horas dis-
tintamente 13 navios, a exceção de dois brigues, que todos navegavam em 
linha do Sul para o Norte, em demanda da Barra da Bahia. A nossa Esqua-
dra navegava na mesma direção ao Barlavento, e a retaguarda do inimigo, 
para a qual a nau fez toda a força de vela com todos os navios da Esquadra, 
aos quais pouco antes teria feito sinais de inteligência para se postarem em 
linha, fazerem os movimentos da nau e aproximarem-se dela o mais possí-
vel para em boa ordem entrarem em ação, logo que a nau rompesse fogo”.  
            
Temos a esquadra brasileira – e mais uma vez parece uma batalha de Davi 
e Golias – e a Esquadra portuguesa. Inseri este texto porque acho que todo 
mundo gosta de uma batalha marítima e acho bastante emocionante o 
jeito que ele conta: “Não posso deixar de notar o intrépido entusiasmo que 
a tripulação estava por ver a heroicidade do Lord de se querer bater com as 
superiores forças inimigas. O Lord e mais oficiais não estariam mais satis-
feitos se fossem entrar no aparatoso baile do que estavam por ir entrar em 
ação, cuja presença do espírito parecia afiançar a mais vantajosa vitória. 
Os repetidos “vivas” que todos davam à futura vitória, sobremaneira con-
venceu ao Almirante da valorosa disposição em que todos se achavam para 
combater. Continuamos a navegar para o inimigo até às 11h30 na mesma 
direção, porém, nós com mais vantagens, por termos conservado a Bar-
lavento a nossa marcha e vencido a grande distancia de caminho em que 
estávamos, quando vimos o inimigo”.
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O Frei era um bom historiador marítimo, conhecia toda a terminologia, 
porque o vento naquela época era fundamental. Dependia do vento, quem 
tinha vento a favor também era favorecido na batalha porque poderia colo-
car o navio onde quisesse. “Achava-me sob a tolda, com o Lord, que ambi-
cioso desejava que se aproximasse o momento de dar começo ao ataque, 
quando já à distância de meia légua do inimigo me disse desta maneira: (em 
bom espanhol escocês) - “Sr. Cura, metad de la Escuadra inimiga és nues-
tra, por que me voi cortar su línea”. Gradualmente foi conduzindo a Nau no 
meio da linha, a qual continha um Brigue e cinco Fragatas, e logo adiante 
desta se seguia a Nau D. João VI com o resto da Esquadra, que seguia na 
sua proa. Nesta ocasião me perguntou o Lord onde era o meu posto, ao que 
lhe respondi ser no lugar mais arriscado da Nau, pois que eu em combate 
era soldado. Continuaram as duas Esquadras na posição descrita e, às 11 h 
da manhã, se atacou uma e outra Esquadra”.

Acima temos uma representação esquemática do historiador Brian Vale 
de como foi esta batalha. Vemos novamente, seguindo o lema de Nelson 
“Esqueçam as manobras, vai direto ao ataque”. A linha brasileira tinha o 
vento a favor, a nau  Guarani estava posicionada para mandar os sinais, 
mantendo a comunicação entre todos os navios, tudo foi planejado, tudo 
foi pensado, mas uma coisa que infelizmente o Cochrane não tinha consi-
derado era novamente esta lealdade dividida das tripulações que tinham 
muitos portugueses que não queriam atacar o seu próprio país. 
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O motivo maior do fracasso desta investida, tão intrépida, foi a recusa de 
vários tripulantes de atirar nos navios portugueses. Em um caso dois mari-
nheiros portugueses obstruíram o acesso à pólvora até que o tenente Gren-
fell os agarrou e arrastou até o convés. Temendo um motim, os comandantes 
do Liberal e do Guarani desistiram de participar da batalha. O comandante 
do Real avisou que foi apenas por sorte que a tripulação não entregou o 
navio ao inimigo.
 
Furioso e frustrado, Cochrane decidiu recuar e o comandante português, 
Comodoro Félix Pereira de Campos estava tão satisfeito com a vitória que 
nem se esforçou para perseguir a esquadra brasileira. Uma tempestade 
impediu a revanche e Cochrane despachou um relatório secreto sobre a 
batalha para José Bonifácio, reclamando da qualidade das velas e das cor-
das, navios impossíveis de manobrar por que cada um tinha uma veloci-
dade diferente, fuzileiros navais inúteis, portugueses amotinados, brasi-
leiros sem experiência nenhuma no mar, mesmo assim Cochrane concluiu 
que estava ciente das dificuldades enfrentadas pelo novo governo e pronto 
para fazer tudo que estiver em seu poder diante das circunstancias. Já que 
a tentativa de enfrentar a esquadra falhara, Cochrane resolveu utilizar uma 
antiga tática de guerra marítima - o bloqueio do porto. Mas isso já é o final 
da batalha, vamos em frente.
        
Depois de colocar homens de confiança na Nau Capitânia e no Maria da 
Glória, redistribuiu o armamento nos navios, o Almirante organizou o supri-
mento permanente dado para a esquadra. Reforçou as pequenas forças de 
Morro de São Paulo com um destacamento de fuzileiros, enviou mensagens 
para os oficiais do exercito brasileiro e autoridades civis. Também conti-
nuou com a preparação de ainda mais brulotes, porque lembramos que a 
fama dele já vinha das guerras napoleônicas. O mundo todo sabia que isso 
era a arma “secreta” dele, então podemos ver, mais uma vez pelo relato do 
Frei, do Capelão do navio, que o bloqueio criou uma situação séria para os 
portugueses. Eles já estavam há um ano, bloqueados por terra, e a única 
maneira de terem suprimentos era pelo mar, mas Cochrane estava fechando 
este caminho, provocou uma carestia terrível.
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Fechando o cerco iniciado pelo sítio, causou uma situação terrível para o 
povo que estava isolado já há muito tempo dentro da cidade da Bahia, além 
de criar a carestia dentro da cidade e a fome. Estavam prendendo navios 
que chegavam e capturaram um navio negreiro, que estava chegando de 
Quelimane com 180 escravos para a Bahia e mandou com outros dois vasos 
entregar a Esquadra no Morro de São Paulo.

Então, a partir de 13 de maio, a esquadra de Cochrane começou a captu-
rar navios. Seis na primeira semana, inclusive o já citado navio negreiro e 
uma escuna levando arroz e farinha para a guarnição portuguesa, captu-
rados no dia 19. Enquanto isso, o governo imperial reforça esse quadro 
com homens e navios, inclusive o Colonel Allen, que trouxe Cochrane do 
Chile, agora rebatizado de Bahia. Os portugueses entraram em desespero 
quando Cochrane e sua esquadra começaram a aprisionar os navios que 
levavam suprimentos essenciais para a cidade da Bahia. 

A revolta contra o Comodoro Félix foi tanta que ele chegou a entregar seu 
cargo ao Governador Madeira, mas a esquadra se recusou a embarcar sem 
seu comandante; portanto, Félix foi reinstalado no cargo, para a felicidade 
da Independência da Bahia. No dia 25 de maio, ele liderou um ataque con-
tra Morro de São Paulo para destruir os brulotes que todos sabiam que 
Cochrane estava preparando. Ele cometeu o mesmo erro que o almirante 
Gambier, mas desta vez foi uma vantagem para Cochrane. Hoje sabemos 
que os portugueses teriam pego os navios da esquadra brasileira despreve-
nidos, mas depois de navegar próximo ao porto da ilha de Tinharé por um 
dia inteiro, o Comodoro decidiu que as defesas eram fortes demais e voltou 
para Salvador.  Então, de certa forma, a Bahia também deve sua indepen-
dência à sorte de Cochrane e à incompetência do Félix.
  
   Agora, há um incidente, talvez o mais interessante de todos, porque 
segundo a autobiografia de Cochrane foi a gota d’água que fez os portu-
gueses fugirem da cidade da Bahia. Talvez não tenha sido exatamente por 
isso, mas com certeza contribuiu. Ele chamou depois de missão de reco-
nhecimento, mas como vemos aqui pelo relato do frei, a ideia era de atacar 
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a cidade: “fomos continuando para o lugar do combate, e à proporção que 
nos íamos aproximando à terra da Fortaleza de Santo Antônio, nos ia se 
escasseando o vento; e muito mais ainda quando chegamos defronte de 
São Pedro, onde nos deixou em calma podre. A este tempo já nos acháva-
mos debaixo da Fortaleza da Gambôa por estibordo, e a nau D. João VI por 
bombordo, a menos de meio alcance de uma e outra Bateria”.

 Ele tinha aproveitado a noite, quando houve baile de São João. Se fosse 
durante o dia, teria outro desfecho. Então, “a menos de meio alcance de 
uma e outra Bateria, tendo-nos já a Fortaleza perguntado antes de chegar-
mos tão perto: ‘Que Fragata é essa?’ A que respondeu o Lord: ‘Esta Fragata 
é Inglesa e vem de Inglaterra com estas duas Corvetas’. E dizendo isto no 
seu mesmo idioma, foi entendido pela Fortaleza, que imediatamente lhe 
respondeu: ‘Muito bem, muito bem, pode entrar’. Na época a Bahia era 
bilíngüe, falavam inglês,“e tornando a perguntar mais não sei o que, por se 
não entender o que dizia, sem haver a menor demora, respondeu o Almi-
rante em inglês: ‘sim, Sr., eu já mandei o escaler à terra’. 

E tudo isso seguindo um novo caminho, já com muito pouco vento; não tar-
dou muito que da Fortaleza nos tombadilhos lhe respondeu o Comandante: 
‘Estamos à espera do escaler que já se mandou para a terra’. Então mesmo 
vimos que a Nau D. João VI punha sua gente a postos, o que muito bem se 
observava pelo clarão das luzes que saía pelas portinholas. Ou seja, eles 
estavam armando os canhões; ao mesmo tempo que víamos isto, nos fala-
ram da Fragata Constituição, dizendo: ‘Oh! da Fragata? Oh! da Fragata?’ 
Isto acompanhado de grande sussurro e confusão, dizendo:‘É, não é; é, não 
é; é a Nau Pedro I; não é a Nau; é, sim, a Nau Pedro I’. 

Tudo isto se observava no maior silêncio, esperando o momento em que 
o Almirante mandasse romper o fogo de metralha, bala, lanterneta e tão 
prevenidos estávamos contra o inimigo que, se nos não divisava uma só 
luz, pois as mesmas lanternas estavam com as mangas de lona, ou seja, 
estavam cobertas, estava totalmente escurecido o navio. Sempre suspeitei 
que o Almirante, vendo o inimigo tão desprevenido, como se mostrava, lhe 
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daria pelo menos uma banda; porém, como via que estávamos em calma 
podre, sem nada podermos andar, julgou ser de maior vantagem para nós 
o não atacar, para nos não vermos entre dois fogos ou irmos para o fundo. 
Nesta ocasião veio um aguaceiro, que trazendo alguma aragem, nos fez 
sair dentre o inimigo. Este acontecimento descontentou a todos, vendo que 
a falta de vento favorável nos tinha privado de atacar o inimigo com a van-
tagem premeditada, aliás mui bem presumida pelo encontro que com ele 
tivemos; porém, estes desgostosos foram sobressanados pelas boas espe-
ranças que tínhamos de cedo nos encontrarmos com o inimigo.” Um frei 
bastante bélico. 

Quando Cochrane conta sua participação na independência da Bahia, ele 
omite as forças da terra, sabemos que ele conhecia inclusive Labatut, eles 
se encontraram na ilha de Itaparica e também sabemos através de um 
relato de Manoel Querino que, quando o Labatut foi destituído do cargo, 
trataram de notificar formalmente ao Cochrane. Inclusive Querino cita a 
carta que foi enviada para o almirante, e ele também não achou necessário 
dizer quem era o Lord Cochrane. 

Então Lord Cochrane cometeu uma falha lógica, pesando que se uma coisa 
aconteceu depois da outra, a primeira causou a segunda. A investida, 
segundo ele, causou a debandada do general Madeira e os portugueses por-
que, mesmo não tendo conseguido atacar a cidade, os portugueses viram 
que ele tinha condições de penetrar a baía, ele poderia fazer novamente. 
Mesmo assim, não resta dúvida de que a presença dele e o bloqueio marí-
timo que liderou foram a gota d’água que levou os portugueses a capitular. 
O bloqueio por terra durou um ano, mas um pouco mais de dois meses 
depois da batalha marítima de 4 de maio, seguido pelo bloqueio marítimo, 
pelos ataques de terra em várias frentes, a cidade da Bahia já estava nas 
mãos das forças brasileiras no dia 2 de julho.   
   
Se a história terminasse aí, teria sido até um final feliz, porque quando ele 
voltou para o Rio de Janeiro, mandou perseguir os navios portugueses até 
a Boca do Tejo. Diz-se que, para os portugueses, foi um desastre tão grande 
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quanto da armada espanhola contra a rainha Elizabeth I em 08 de agosto 
de 1588. Só o capitão Taylor capturou e destruiu uma dúzia de navios mer-
cantes na Boca do Tejo, ao todo, aprisionaram 16 navios e cerca de 2000 
soldados. Um dos navios capturados levava documentos que indicavam 
que iam para o Maranhão, portanto, Cochrane seguiu em frente, fingiu ser 
um navio português, usando uma ruse de guerre que era totalmente per-
mitida na guerra marítima, mas alguns dizem que se disfarçou como navio 
inglês novamente. Aí conseguiu que a província se rendesse sem disparar 
um único tiro de canhão, então vemos que de certa maneira a própria fama 
dele, o pavor que ele criava nas pessoas e essas artimanhas de guerra pra-
ticamente conseguiram a independência – sem  alar dos navios que afun-
daram durante a fuga – sem perda de vidas. 

Quando voltou do Maranhão para o Rio de Janeiro, foi agraciado com o 
título de Marquês do Maranhão, com a Grã-Cruz da Ordem do Cruzeiro do 
Sul, os votos de agradecimento da Assembleia, uma cadeira no conselho 
privado do Império e também tinha condições de receber um prêmio altís-
simo de 150 mil libras, uma fábula na época. Se tivessem cumprido tudo 
seria muito bom, mas a realidade foi outra. José Bonifácio foi destituído, o 
novo governo não via com bons olhos que Cochrane estivesse capturando 
estes navios e tomando tanto dinheiro, que eles preferiam que fosse para 
os cofres do governo. Houve até um incidente em que o Cochrane diz que 
quase foi preso e teve que pular da janela e ir a cavalo até o palácio avisar 
ao Imperador de um complô para prendê-lo, mas na realidade, o que eles 
queriam apreender era o dinheiro que tinha a bordo do navio dele.        

Depois de muitas disputas sobre seus emolumentos, segundo algumas fon-
tes, Cochrane e seus homens foram pagos, mas segundo outras – inclusive 
o próprio Cochrane – eles não foram. Lord Cochrane foi convocado a repri-
mir em Pernambuco a Confederação do Equador. Depois como Marquês do 
Maranhão passou alguns meses naquela província, tentando, segundo ele, 
acalmar querelas e intrigas entre as diversas facções. 

Finalmente, cansado de guerra, transferiu-se da Nau D. Pedro I para a fra-
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gata Piranga, navegou até os Açores, aparentemente para aproveitar os 
ventos alísios e seguir viagem ao Rio de Janeiro. Entretanto, devido a um 
“problema com o mastro”, alegou a impossibilidade de voltar ao Brasil e 
procurou o porto amigo mais próximo e, surpresa, foi à Inglaterra. Eviden-
temente foi uma tentativa de afastar-se do Brasil e conseguir alguma forma 
de remuneração, mesmo com meios escusos. 

Quando seu navio aportou na Inglaterra foi a primeira vez, segundo o Almi-
rante, que a bandeira brasileira foi reconhecido por um país estrangeiro. 
Cochrane temia ser preso assim que pisasse em sua terra natal, uma vez 
que o parlamento britânico decretara que nenhum súdito poderia lutar 
para outro país logo depois que Cochrane partira para o Chile, mas ele foi 
recebido como um herói. 

A maioria dos seus antigos perseguidores e inimigos, tanto no almirantado 
como no governo, estavam mortos ou fora do poder e logo depois recebeu 
um convite, que seria compensador em termos financeiros, mas um desas-
tre para seu moral, para sua autoestima, porque se ele teve um problema 
no Chile e depois no Brasil, uma vez que um comandante nada pode fazer 
sem uma tripulação bem treinada, bem disciplinada, pela sua derrota na 
Grécia, descobriu que era apenas um ser mortal.       

Quando Maria Graham soube que ele tinha voltado para a Inglaterra e 
depois resolvido ir lutar na Grécia, ficou muito preocupada. Começou a 
mandar cartas para todos os seus contatos na corte do Rio de Janeiro e 
recebeu esta resposta de Felipe Leopoldo Wenzel, o Barão de Marechal, 
que na época era cônsul austríaco no Brasil: “Vossos desejos com referên-
cia ao Capitão Shepherd e outros oficiais ingleses da Piranga (seus reco-
mendados) foram atendidos. O Sr. Shepherd foi confirmado no comando 
da Fragata. Quanto a Lord Cochrane, seu nome é aqui tão falado quanto 
se ele jamais houvesse existido. Prova, ao menos, de que não lhe guardo 
ressentimento”. Isto aqui é do Escorço biográfico de Dom Pedro escrito pela 
Maria Graham e publicado nos Anais da Biblioteca Nacional. O relato do 
frei também veio dos Anais da Biblioteca Nacional. Ambos estão disponí-
veis na internet.
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Então, como vimos quando começamos esta história, às vezes quando uma 
pessoa faz alguma coisa, mas no final deixa a desejar, as outras preferem 
esquecê-la e pode ser por isso que o papel de Cochrane não é tão relatado 
atualmente na História do Brasil, porque teve um final um tanto estranho, 
pra dizer a verdade. Simplesmente seguiu rumo como se o Brasil nunca 
tivesse existido. Então acho que o Brasil também resolveu esquecê-lo um 
pouco.
            
Lutou na guerra da independência da Grécia pela qual ele acabou sendo 
remunerado, mas foi um fracasso militar e ele entrou em depressão. Acho 
que tinha começado a acreditar na própria lenda. Então, em 1831 ele tor-
nou-se o 10º Conde de Dundonald – com a morte do pai –, o que foi real-
mente uma benção para ele, porque a partir daí ele não podia mais ser par-
lamentar na Câmara de Comuns, porque era um aristocrata, mas também 
não podia participar da Câmara de Lordes porque o título não o qualificava. 
E finalmente houve um rei que o via com bons olhos e lhe concedeu um 
indulto real, mas pressionado pela esposa do Cochrane, porque o almirante 
insistiu em receber o indulto sem ter que solicitá-lo. Em 1847, foi final-
mente restaurado à Ordem do Banho e o título de Cavaleiro pela Rainha 
Vitória, que era fã dele, e nomeado Almirante da Marinha Britânica. 

Acabou sua carreira náutica como Comandante-em-chefe da Estação da 
América do Norte e das Antilhas, e se aposentou, em 1854, como Contra
-Almirante. No final da vida, com mais de 80 anos, escreveu a autobiografia 
em colaboração com G. P. Earp, ou seja, foi Ghost Writer; ele não escreveu 
sozinho, e inclusive, Earp pesquisou bastante, mas como vimos, quando o 
Cochrane fala de sua própria vida; é interessante ter outras fontes, sempre 
tem que corroborar, verificar outros pontos de vista. É sempre bom nas 
pesquisas termos pelo menos três fontes para verificar os fatos. Ele aca-
bou enterrado na nave da Abadia de Westminster, que é umas das maiores 
honras que se pode ter na Inglaterra, e a Marinha Chilena todo ano deixa 
uma coroa de flores no túmulo dele, para agradecer o seu papel na inde-
pendência de seu país.
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Entrei em contato com a embaixada brasileira em Londres, e disseram 
que eles não fazem nada disso; não há nenhuma cerimônia para Cochrane 
por parte dos brasileiros, mas como veremos há alguns monumentos a 
Cochrane aqui. Veja este monumento lindo ao fundador da Marinha chi-
lena, na cidade de Val Paraiso no Chile e mais uns versos de Neruda: Ele 

“[ O marinheiro] faz Tempo um navio e dirige este século até o oceano, 
Ao amplo e sonoro Pacífico, semeado pelos arquipélagos...
Lord do mar, as correntes espanholas nos fecham os olhos!
Lord do mar, a noite espanhola amarra os nossos sonhos!”

Chafariz do Lord Cochrane, localizado na rótula da Avenida 
Anita Garibaldi. Foto: Jaime Nascimento.

também foi praticamente o fundador da marinha brasileira. Na cidade da 
Bahia, o Lord Cochrane é nome de praça, acho que todo mundo já deve ter 
passado por aí; na saída da Garibaldi, tem uma estátua pequenininha, um 
chafariz enorme; era um homem de 1 m e 90 cm gente. Alguém me per-
guntou uma vez se ele era perneta porque perdeu-se uma perna da está-
tua. Não, quando ele faleceu ele só tinha um rim, mas tinha duas pernas. 
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Segundo a Fundação Gregório de Matos, este chafariz está em péssimas 
condições, sofreu alguns remanejamentos até ser montado no local onde 
se encontra atualmente, possuía degraus de mármore, em sua volta, can-
delabros e gradil de proteção, posteriormente removidos. O pedestal é tra-
balhado com relevos onde se destacam máscaras de cujas bocas jorravam 
água. Atualmente, encontra-se desativado e instalado em um lugar inade-
quado; existe uma proposta de sua transferência para o largo Dois de Julho. 
Há uma Rua Lord Cochrane na Barra e fui informada de que existe uma Rua 
Lord Cochrane no Rio de Janeiro.
            
Então, de uma maneira muito objetiva, podemos ver que o papel de Lord 
Cochrane na história e historiografia do Brasil foi, se não fundamental, pelo 
menos marcante e deve ser registrado. Foi um dos fundadores da Marinha 
Brasileira, sua fama tornou-se uma arma essencial na guerra psicológica, 
evitando a necessidade de grandes batalhas náuticas e subsequentes per-
das. Sua habilidade na arte da ruse de guerre, conseguiu que o Maranhão 
se rendesse sem violência, contribuiu com a integridade nacional do Brasil, 
com sua participação na independência da Bahia, do Maranhão e do Grão
-Pará, e também foi enviado para combater os rebeldes de Pernambuco na 
Confederação do Equador. Tentaram pagar-lhe propina para que apoiasse 
os rebeldes e ele recusou. E finalmente ele deixou além de uma autobio-
grafia, um livro, narrativas de serviços na libertação do Chile, Peru e Bra-
sil, que estão à disposição do povo brasileiro, traduzido para o português. 
Muito obrigada.


