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JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE

Primeiro-Tenente (AA) Arnaldo Amirato Dias1  
Aspirante Luis Paulo Abuquerque Guedes

No dia 19 de novembro de 2015, foi inaugurado, 
na Escola Naval, o Busto de Jerônimo de Albuquerque 
Maranhão, que, no dia 19 de novembro de 1614, na 
Batalha de Guaxenduba contra os franceses, tornou-se 
o primeiro brasileiro a comandar uma Força Naval.

À época a França passava por um período contur-
bado na Europa. Católicos e protestantes se conflita-
vam expressivamente, minando a união e a estabilida-
de do Reino Francês. Com isso, alguns fugitivos pro-
testantes, que estavam sendo perseguidos pela Igreja 
Católica, aqui chegaram por volta de 1555, ergueram 
um forte na Baía de Guanabara e fundaram a primeira 
Colônia Francesa no país: a França Antártica, atual 
região do estado do Rio de Janeiro. 

1 Bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá – UNESA.

Em março de 1612, uma expedição de franceses, 
chefiados por Daniel de La Touche, Senhor de La Re-
vardière, da Bretanha2, consolidou a segunda invasão, 
agora na costa norte do país, onde se encontra o atual 
estado do Maranhão, e, para facilitar a defesa, os colo-
nos franceses estabeleceram-se numa ilha, naquela épo-
ca batizada de “Saint-Louis” (hoje São Luís, capital do 
Maranhão), em homenagem ao Rei Luís XIII de França 
e Navarra, também chamado de Luís, o “Justo”. 

É nesse cenário de invasões estrangeiras, no perío-
do colonial, que surge a figura de Jerônimo de Albu-
querque Maranhão.

2 Bretanha é uma região administrativa do oeste da França, com 
uma larga costa litoral entre o Canal da Mancha e o Oceano 
Atlântico. Sua capital é Rennes. http://br.rendezvousenfrance.
com/
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Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que ficou co-
nhecido como Jerônimo de Albuquerque, era filho do 
português Jerônimo de Albuquerque e da índia Maria 
do Espírito Santo, e o sobrenome Maranhão foi acres-
centado devido à expulsão dos franceses da Ilha do 
Maranhão.

A Batalha de Guaxenduba foi um confronto mili-
tar entre forças portuguesas e tabajaras, de um lado, e 
francesas e tupinambás, de outro, ocorrido onde hoje 
se localiza a cidade de Icatu, no estado do Maranhão.

Inauguração do busto de Jerônimo de Albuquerque

Esse conflito foi um importante passo dado pelos 
portugueses para a expulsão definitiva dos franceses 
do estado do Maranhão, a qual viria a ocorrer em 4 de 
novembro de 1615. Isso possibilitou que grande par-
te da Amazônia passasse para domínio português e, 
posteriormente, brasileiro. A expulsão bem-sucedida 
dos franceses assegurou o domínio do Norte do Brasil 
(área incorporada à atual configuração do território 
brasileiro), iniciando a consolidação do sentimento de 
Patriotismo no nosso país.

Franceses chegando em São Luis Batalha de Guaxenduba


