
 

INDEPENDÊNCIA OU MORTE 

Brigue-Escuna  

Incorporação: Nada consta. 

Naufrágio: 21 de outubro de 1827. 

 

 Embarcação de construção de madeira, originalmente Maria Zeferina, aparelhada à 

escuna ou brigue escuna, pertencente à Marinha portuguesa. 

 Artilhada com 14 peças e tripulada por aproximadamente 100 homens, foi incorporada 

à Esquadra brasileira por ocasião da Proclamação da Independência, quando encontrava-se 

baseada no Rio de Janeiro, sob o comando do Primeiro-Tenente José Thomaz Rodrigues. 

Rebatizada Independência ou Morte, passou a atuar principalmente como Correio e 

Transporte entre o Rio de Janeiro e Pernambuco. Ostentando o mesmo nome com o qual foi 

batizada, havia outra escuna naquela ocasião, a qual originalmente se chamava Maria 

Francisca, e que também seria comandada, a partir de 2 de maio de 1823, pelo Segundo-

Tenente Balthazar Victor Maria Boisson, oficial que, a 23 de outubro de 1822, havia 

assumido o comando da Independência ou Morte, em substituição ao Primeiro-Tenente José 

Thomaz Rodrigues. 

 Em dezembro de 1823, por ordem da Junta Governativa Provincial, rebeldes 

pernambucanos se apoderaram da embarcação e substituíram seu comandante por um 

elemento local. No contexto da crise política que figurava na Província de Pernambuco onde, 

na esteira do processo da Independência do Brasil e ainda sob inspiração da Revolução de 

1817, foi estabelecida uma Junta de cunho republicano que, em meio a intensas disputas 

políticas entre grupos locais, recusava-se a reconhecer a autoridade Imperial de D. Pedro I, o 

que culminaria no Movimento revolucionário da Confederação do Equador, em 1824.  

 Durante o período em que esteve sob o controle dos revolucionários, atuou no 

transporte de seus emissários às províncias vizinhas e nos combates contras as tropas 

imperiais. Com destaque para o bombardeio sobre as tropas do Exército Imperial, instaladas 



 

no Bairro de Santo Amaro após ingressarem em Recife, sob o comando do Brigadeiro 

Francisco de Lima e Silva, em setembro de 1824.  

 Após a tomada de Recife pelas Forças imperiais e consequente capitulação das 

lideranças revolucionárias em Pernambuco, no dia 18 de setembro de 1824, logo no dia 

seguinte, o Primeiro-Tenente Pedro Ferreira de Oliveira foi nomeado comandante da 

Independência ou Morte. 

 Em outubro de 1825, embarcaram os Tenentes João Maria Wandenkolk e Joaquim 

Manuel de Oliveira Figueiredo. Seguindo para a Bahia em 9 de novembro desse ano e 

regressando ao Rio de Janeiro no dia 1
o
 de janeiro de 1826, sob o comando do Primeiro-

Tenente Guilherme Eyre. Fazendo-se novamente ao mar no dia seguinte e regressando no dia 

13 do mesmo mês, escoltando o Brigue inglês Aliance, com 236 recrutas que se sublevaram a 

bordo. 

 No contexto da Campanha da Cisplatina, em 16 de fevereiro de 1826, seguiu para 

Montevidéu transportando o Capitão de Fragata João Francisco de Oliveira Bottas, herói da 

Campanha da Independência no Recôncavo Baiano. Em maio do mesmo ano, sob o comando 

do Primeiro-Tenente João Francisco Régis e após a substituição do Almirante Rodrigo 

Ferreira Lobo pelo Almirante Rodrigo Pinto Guedes como comandante em chefe das Forças 

Navais do Rio da Prata e, consequentemente, responsável por conduzir as ações de bloqueio a 

Buenos Aires, integrou a Segunda Divisão da Esquadra em Operações no Sul – chefiada pelo 

Capitão de Mar e Guerra James Norton a bordo de sua capitânia, a Fragata Niterói. Tomou 

parte na Batalha das Balizas Exteriores, em 25 de maio de 1826, e no Combate de Los Pozos, 

em 11 de junho do mesmo ano. Neste último, sob o comando do Primeiro-Tenente Joaquim 

Leal Ferreira, compôs o terceiro grupo em que foram distribuídos os vasos brasileiros naquela 

ocasião. Fração essa que era chefiada pelo Comandante John Pascoe Grenfell, a bordo do 

Brigue Caboclo. Ainda nesse quadro de beligerância, sob o comando do Primeiro-Tenente 

Francisco Clare, participou dos Combates do Monte Santiago, nos dias 6 a 8 de abril de 1827, 

quando se viu encalhada e foi obrigada a aliviar-se de parte de sua artilharia para conseguir se 

livrar. 



 

 Regressou ao Rio de Janeiro em 28 de agosto, novamente com o Primeiro-Tenente 

Joaquim Leal Ferreira como seu comandante, e, ainda no contexto da Campanha da 

Cisplatina, seguiu em divisão para a Baía de San Blas, a 29 de setembro, onde naufragou no 

Banco Colorado, em 21 de outubro de 1827. 

     

 


