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Passo Fundo está localizado no Norte do Rio Grande do 
Sul e, por sua posição geográfica estratégica, ocupa um 

espaço privilegiado em diversos processos e acontecimentos 
históricos. Apesar de essa questão estar naturalizada nas nar-
rativas históricas sobre Passo Fundo, as relações estabelecidas 
entre o contexto geral e as especificidades locais nem sempre 
conseguem evidenciar o papel e/ou as consequências de deter-
minado fato para o município e para a cidade. 

A historiografia, muitas vezes, trata como algo menor 
os acontecimentos locais, ocorridos antes, durante ou depois 
de eventos que pontuam a história. Desse modo, o que se pre-
tende com a Coleção Locus é publicar textos que relacionem e 
atrelem acontecimentos e períodos em contextos regionais, na-
cionais e globais, possibilitando a compreensão de simultanei-
dade e o estabelecimento de relações entre os acontecimentos. 
Tendo em vista a necessidade de democratização do conheci-
mento histórico em espaços formais e informais de ensino, é de 
extrema necessidade torná-lo parte integrante do indivíduo, a 
fim de que este saiba da historicidade do local de vivência para, 
posteriormente, interligar os fatos locais e regionais com os 
acontecimentos universais.

Apresentação



A história local está intimamente ligada à identidade 
dos sujeitos que vivem e/ou viveram em Passo Fundo, a partir 
de suas relações com os espaços, com outros sujeitos e com a 
própria urbe. A possibilidade da construção de narrativas da 
história in loco e própria de um local permite que aqueles que 
vivenciam a cidade e o município hoje tenham fomentadas 
suas curiosidades e, consequentemente, a noção de que a valori-
zação e a preservação dos traços culturais de nossa comunidade 
são necessárias.

Quando os sujeitos, os protagonistas da leitura histórica, 
passam a visualizar os sutis ou explícitos pontos de intersecção 
entre fatos ocorridos aqui com contextos regionais, estaduais, 
nacionais e mundiais e o desenvolvimento de outras socieda-
des, então, teremos a possibilidade de observar sujeitos cons-
cientes da historicidade das ruas, praças, prédios, monumentos 
e demais espaços, além do papel de indivíduos e instituições 
que permeiam o imaginário local.  

A proposta desta Coleção resulta dos projetos desenvol-
vidos pelo Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF), por 
seus colaboradores e seus parceiros, de produzir e incentivar a 
produção de narrativas históricas que tornem acessíveis a his-
tória de Passo Fundo. Assim, a Coleção Locus tem a pretensão 
de alcançar um público mais diversificado, formado por pes-
soas que se interessam por História, além de professores, alu-
nos, escolas e cursos superiores de formação docente. Por meio 
de produções crítica, processual e didática, objetiva-se chegar 



a uma pluralidade de munícipes e instituições, contribuindo 
para que todos ampliem seu conhecimento da realidade na 
qual estão inseridos.

O material que chega agora às mãos dos leitores foi de-
senvolvido em três etapas: em um primeiro momento, foram 
observados os currículos dos anos finais do Ensino Fundamen-
tal e a seleção de temáticas a serem desenvolvidas; sequencial-
mente, fez-se o levantamento de documentos sobre a história 
de Passo Fundo junto a entidades de preservação histórica de 
Passo Fundo, como o Arquivo Histórico Regional (AHR/PP-
GH-UPF), o Museu Histórico Regional (MHR/PMPF-UPF) 
e o próprio Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF); por 
fim, foram convidados alguns professores e estudantes para 
produzirem materiais didático-pedagógicos que permitissem 
auxiliar na compreensão de acontecimentos locais/regionais/
nacionais.

De todo modo, sabemos que este material se constitui 
como uma primeira tentativa, provisória e lacunar, de produzir 
recursos para que professores, estudantes e comunidade em ge-
ral conheçam e articulem eventos históricos. A efetivação desta 
Coleção foi possível graças à premiação do Instituto Histórico 
de Passo Fundo no 5º Prêmio Funcultura de Passo Fundo. 

Desejamos uma boa leitura!

Os Coordenadores





Em 15 de novembro de 1889, um levante político-militar 
tomou as ruas do Rio de Janeiro, então capital federal, e 

foi o responsável pela derrubada do Regime Monárquico e, 
consequentemente, pela instauração da República no Brasil. 
O Império, que já vinha cambaleando ao longo da década de 
1880, foi “presa fácil” para os militares, ainda que, alguns meses 
antes da data em questão, formara-se o gabinete comandado 
por Visconde de Ouro Preto, cujos objetivos era realizar refor-
mas graduais capazes de assegurar a continuidade da Monar-
quia no país. Porém, devido à pressão de diversos setores e a 
uma nova conjuntura econômica, a situação ficou insustentável 
e, sem maiores resistências, o monarca D. Pedro II abandonou 
o seu cargo e aceitou de forma pacífica a instauração do novo 
regime. Assim, inspirados nos preceitos de uma República Pre-
sidencialista, os militares influenciados pelo Positivismo Com-
tiano chegaram ao poder para reorganizar o Estado brasileiro 
de acordo com as suas respectivas aspirações.

O período posterior a 1889 foi de intensa agitação polí-
tica e, no caso do Rio Grande do Sul, assumiu contornos dra-
máticos quando, no início de 1893, os federalistas pegaram em 
armas e deflagraram conflito aberto contra o Partido Repu-

Prólogo



blicano Rio-Grandense (PRR) e seu líder, Júlio de Castilhos. 
Era o início da Revolução Federalista (1893-1895), uma das 
maiores guerras civis da história do Brasil no Período Republi-
cano. Na pauta, os principais anseios dos federalistas giravam 
em torno da revisão da Constituição sul-rio-grandense outor-
gada em 1891 e no desejo de que a República fosse estruturada 
de acordo com o sistema parlamentar – e não presidencialista, 
como advogavam os republicanos.

Rio Grande do Sul

Ainda na Monarquia, dois partidos monopolizavam e se alter-
navam no gabinete presidencial, situação que ocorria, muitas 
vezes, de acordo com a necessidade em acalmar os ânimos e 
conciliar conflitos e interesses. O Partido Liberal e o Partido 
Conservador foram, ao longo de todo o Segundo Reinado 
(1840-1889), os principais partidos políticos do país e fiado-
res da Monarquia. Contudo, a partir do início da década de 
1870, o regime passou a sofrer maiores questionamentos. Em 
termos políticos e militares, o término da Guerra do Paraguai 
(1864-1870) influenciou os militares a buscarem maior legiti-
midade política, pois consideravam insatisfatório o tratamento 
recebido frente aos esforços empreendidos em nome do con-
flito. Membros dissidentes do Partido Liberal lançaram, em 
1870, o Manifesto Republicano, documento no qual critica-
vam a Monarquia e conclamavam os brasileiros a aderir à causa 



republicana, cuja principal bandeira era a ideia de federação, 
sintetizada, de acordo com o documento, “na independência 
recíproca da Província, elevando-a à categoria dos estados pró-
prios unicamente ligados pelo vínculo da nacionalidade e da 
solidariedade dos grandes interesses da representação e defesa 
exterior”. O debate em torno da autonomia versus centraliza-
ção não era novo, entretanto, a partir do Manifesto, clubes e 
partidos republicanos espalharam-se em diversas províncias, 
ampliando o alcance da mensagem propagada.

Na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, a cor-
rente que dominou a situação política local ao longo do Império 
foi o Partido Liberal, que possuía na figura de Gaspar Silveira 
Martins sua maior liderança. Por outro lado, o Partido Repu-
blicano Rio-Grandense foi formado em 1882, após convenção 
realizada em Porto Alegre. As duas principais lideranças do 
partido, nesse primeiro momento, Júlio de Castilhos e Joaquim 
Francisco de Assis Brasil, estudaram e graduaram-se em Direito 
na Província de São Paulo, onde, conjuntamente, engajaram-
-se em atividades ligadas à propaganda do ideário republicano, 
que se dava, sobretudo, através da propaganda política veicu-
lada em periódicos que repercutiam e informavam acerca dos 
ideais positivistas e cientificistas, cuja principal  influência era a 
do filósofo francês Auguste Comte. Todavia,  apesar da coesão 
doutrinária e dos contínuos esforços de seus membros, o PRR, 
no período pré-Proclamação da República,  não passou de uma 
corrente minoritária,  alcançando pouco êxito.



Em todo o país, o período posterior à Proclamação da 
República foi extremamente conturbado. Entretanto, no Rio 
Grande do Sul a situação assumiu contornos dramáticos. Após 
a proclamação, os líderes republicanos Júlio de Castilhos e Ra-
miro Barcellos obtiveram sucesso ao convencer Visconde de 
Pelotas (primeiro governador nomeado no período) para que 
assumissem o Governo Provisório. A situação, no entanto, no 
período entre 1890 (quando se iniciaram os trabalhos para a 
Assembleia Constituinte) e 1893 (ano que marca o início da 
Federalista) deu-se através de inúmeras trocas de comando.

A Constituição de 1891, de viés Positivista, elaborada 
por Júlio de Castilhos, concentrava os poderes em suas mãos. 
Assim, ficava a cargo do líder republicano uma série de funções, 
dentre as quais, a escolha do vice-presidente do estado, a no-
meação dos intendentes municipais e a própria elaboração das 
leis. Convém ressaltar que a sua aprovação, ocorrida em 1891, 
se deu sem que os opositores tivessem maiores chances de con-
testá-la, o que acirrou os ânimos da oposição. Desse modo, em 
1892, após convenção realizada em Bagé, Gaspar Silveira Mar-
tins e diversas lideranças deram início ao Partido Federalista, 
de orientação liberal e parlamentarista.

O clima de hostilidades ocorreu de forma constante até 
a eclosão do conflito, ocorrida no início de fevereiro de 1893. 
A gota d’água foi a eleição direta de Júlio de Castilhos para o 
cargo de governador do estado. Então, após manifesto elabo-
rado pelo general Joca Tavares, onde este conclamava os sul-



-rio-grandenses a pegar em armas e enfrentar o PRR e Júlio de 
Castilhos, deu-se início à Federalista.

Eclosão do conflito

No início de 1893, após a eleição direta de Júlio de Castilhos 
para o cargo de governador, a situação política ficou insusten-
tável.  A falta de lisura no processo que culminou na volta de 
Castilhos ao poder e o excesso de autoritarismo, segundo os 
federalistas, exigiam ações enérgicas, de forma que a via arma-
da foi a opção escolhida como o meio pelo qual se daria o en-
frentamento.  O conflito, que durou quase três anos, além de 
envolver três estados da Federação – Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná –, colocou em lados opostos Presidencialis-
tas e Parlamentaristas, Gasparistas e Castilhistas, Maragatos e 
Pica-paus.

Foi em fevereiro de 1893, após manifesto lançado pelo 
general Joca Tavares, que as operações de guerra começaram 
a se desenrolar ao longo de todo o estado do Rio Grande do 
Sul. O conflito aberto, também conhecido como “Revolução 
da Degola”, foi marcado por doses brutais de violência, onde 
a crueldade deixaria marcas profundas não só na pele daqueles 
que se enfrentaram mutuamente, mas também na memória co-
letiva dos habitantes do estado.

Antes, porém, é necessário situar o leitor no que diz res-
peito a algumas diferenças entre os dois lados. O aspecto mais 



difundido na cultura popular se dá em relação ao nome das 
duas facções. O termo maragato foi adotado pelos homens leais 
a Silveira Martins apenas após o conflito, já que, em seu início, 
se tratava de uma provocação dos republicanos, que utilizavam 
a palavra como sinônimo de ladrões e vagabundos. A questão 
é que, entre as fileiras federalistas, havia muitos uruguaios, e 
alguns deles eram provenientes do Departamento de San José, 
localidade na qual os primeiros colonizadores teriam sido imi-
grantes de uma área situada ao norte da Espanha, na Província 
de Leão, chamada de Maragatería. Naquele contexto, entretan-
to, além do caráter pejorativo da palavra maragato, o número 
de uruguaios combatendo ao lado dos federalistas também foi 
instrumentalizado politicamente pelos republicanos em um 
outro ponto: era pretexto para dizer que boa parte dos homens 
que formavam as colunas do Partido Federalista eram, na ver-
dade, elementos antipatrióticos, portanto restauradores. Por 
seu turno, a referência dos republicanos como Pica-paus tinha, 
segundo consta, relação com o quepe vermelho utilizado pelos 
partidários de Júlio de Castilhos, o que lhes valia a semelhança 
com a ave.

Em relação às lideranças políticas, dois nomes se desta-
cam, por óbvio: o de Gaspar Silveira Martins, líder político 
dos federalistas, e o de Júlio de Castilhos, liderança inconteste 
dos republicanos. Já no que diz respeito ao caráter ideológico, 
a principal diferença se dava em relação à estrutura desejada: 
do lado federalista, a vontade era de que o sistema parlamenta-



rista, ao modo britânico, fosse adotado, e do lado republicano, 
influenciados pelo Positivismo e pelo presidencialismo norte-
-americano, a vontade fulgurava com relação a uma República 
Presidencialista e centralizadora.

Na questão militar, as Colunas Federalistas e as Divisões 
Republicanas enfrentaram-se por todo o estado. Além disso, 
em cada um dos lados uma liderança militar destacou-se ao 
longo do conflito.

Gumercindo Saraiva, chefe mi-
litar federalista, transitava entre o 
Brasil e o Uruguai com facilida-
de, de acordo com as circuns-
tâncias, pois possuía terras em 
ambos os países. Com a Procla-
mação da República, em 1889, 
e sua recusa em participar do 
PRR, Gumercindo Saraiva pas-
sou a ser acusado de assassinato; 
assim, voltou ao Uruguai e 
articulou-se à Gaspar Silveira 
Martins, ajudando-o na or-
ganização dos preparos para 
o levante armado. 

Do lado republicano, Pinheiro Machado ocupou lugar de 
destaque entre as lideranças militares, sendo o líder da Divisão 
do Norte, principal corpo de combatentes dos partidários de 

Gumercindo Saraiva, chefe militar 
dos Federalistas. Disponível em: 
https://www.museosinfronteras.

com/index.php/museo-de-masoller. 
Acessado em janeiro de 2022.



Júlio de Castilhos. 
Veterano da Guerra 
do Paraguai (1864-
1870), Pinheiro 
Machado engajou-se 
na criação do PRR; 
antes, ainda, partici-
pou da fundação do 
Clube Republicano 
em São Luiz Gon-
zaga. À época que o 
conflito irrompeu, 
Machado exercia o 
cargo de Senador, e 
tão logo soube do 
início do conflito, 
abandonou a função para dedicar-se à defesa dos interesses que 
havia ajudado a construir.

A campanha militar iniciou-se nos primeiros dias de fe-
vereiro de 1893. A princípio, os federalistas marcharam em 
direção à Santana do Livramento, onde, apesar de cercarem a 
cidade, foram derrotados pelos republicanos. A partir disso, 
deslocaram-se até a cidade do Alegrete e puderam reorganizar-
-se militarmente e seguir adiante.

Num segundo momento, os federalistas seguiram sua 
marcha e tomaram a cidade de Itaqui, posteriormente atraves-

Pinheiro Machado, membro fundador do 
PRR e comandante da Divisão Norte duran-
te a Federalista.   https://www.lpm-blog.com.
br/?tag=seminario. Acessado em janeiro de 
2022.



saram Cruz Alta e Passo Fundo, e avançaram até Santa Cata-
rina. Foi então que se encontraram e tiveram o apoio militar 
de membros da Revolta da Armada – levante que havia eclo-
dido poucos meses antes, na cidade Rio de Janeiro –, grupo 
que questionava a legitimidade do presidente da República, 
Floriano Peixoto, assim como de seu antecessor, Deodoro da 
Fonseca, de forma indireta. Nesse momento, foi instituído o 
Governo Provisório na cidade de Desterro, atual Florianópolis.

Dois líderes militares dos federalistas, a saber, Joaquim 
Pedro Salgado e Gumercindo Saraiva divergiam em relação ao 
próximo passo. Enquanto o primeiro achava oportuno voltar 
para o Rio Grande do Sul, Gumercindo Saraiva decidiu seguir 
em frente com a sua Coluna. Apesar das dificuldades diversas 
e da falta de suprimentos e armamentos, conseguiu, junto com 
o seu grupo, ganhar o Paraná e, após o Cerco da Lapa, ampliar 
o Governo Provisório no estado. Reorganizados, a coluna lide-
rada por Gumercindo Saraiva chegou a cercar o estado de São 
Paulo, porém, a partir desse momento, as péssimas condições 
enfrentadas, em todos os âmbitos, tornaram-se elemento fun-
damental para que a resistência oferecida pelos homens leais a 
Floriano Peixoto não lhes deixasse outro caminho que não a 
marcha de volta ao estado do Rio Grande do Sul.

Somente em 24 de maio de 1894 os federalistas pisaram 
em solo sul-rio-grandense. A caçada das divisões republicanas, 
equipadas com superioridade em relação aos federalistas, tor-
nou-se intensa. Ao chegar na cidade de Passo Fundo, a Coluna 



de Gumercindo Saraiva recebeu reforços da Coluna de Prestes 
Guimarães, que havia continuado suas operações no estado en-
quanto Gumercindo empreendia campanha militar em Santa 
Catarina e no Paraná. Nessa ocasião, apesar de suas infinitas 
dificuldades, os cerca de 3.000 homens conseguiram sitiar a 
cidade de Passo Fundo, e no dia 27 de junho de 1894, a cerca 
de duas léguas da área urbana do município, ocorreu a Batalha 
de Passo Fundo, posteriormente consagrada pela historiogra-
fia como Batalha do Pulador, um dos conflitos mais violentos 
ocorridos ao longo daqueles dois anos. As estimativas acerca de 
vítimas fatais e feridos variam de forma considerável, no entan-
to, o confronto representou perdas significativas para ambos 
os lados e, de certa forma, selou definitivamente o destino dos 
federalistas no palco de guerra.

Os homens de Gumercindo, após o conflito, seguiram até 
Soledade e, posteriormente, Cruz Alta. Próximo dali ocorreu 
a Batalha do Carovi, confronto em que a principal liderança 
federalista foi atingida fatalmente. O falecimento de Gumer-
cindo Saraiva foi um duro golpe no ânimo de seus homens, ao 
passo que incendiou os republicanos na certeza de que a vitória 
seria questão de tempo. O golpe desferido com a morte de Gu-
mercindo Saraiva, entretanto, não seria ainda definitivo; apesar 
de frear as esperanças de melhor sorte, Saldanha da Gama, almi-
rante participante da Revolta da Armada, buscou reorganizar 
a resistência a partir da Argentina e Uruguai; o plano consistia 
em subdividir os contingentes e manter vivas as operações ao 



longo do estado. Porém, apenas a travessia até o outro lado da 
fronteira foi concluída. Os homens liderados por Saldanha da 
Gama foram pegos de surpresa enquanto mantinham acampa-
mento em uma estância e, assim, na Batalha de Campo Osório, 
diante da Divisão do Oeste comandada por Hipólito Ribeiro, 
decretou-se a derrota militar dos federalistas. Era o fim da guer-
ra civil e o começo das tratativas de paz.

Findado o conflito, iniciaram-se as tratativas de pacificar 
o estado do Rio Grande do Sul. Inocêncio Galvão de Queirós 
foi escolhido pelo presidente Prudente de Moraes para nego-
ciar a questão. Dos encontros de Queirós com o general Joca 
Tavares, liderança federalista, encaminhou-se o Acordo de 

Republicanos em uma parada próxima ao Rio Passo Fundo, 1891. Fotógrafo 
desconhecido. Acervo Museu Histórico Regional - Universidade de Passo 
Fundo/Prefeitura Municipal de Passo Fundo.



Pelotas e a possibilidade de revisão da Constituição de 1891, 
porém, o desejo federalista foi sumariamente negado por Júlio 
de Castilhos, que deixou claro, desde o princípio, sua recusa em 
aceitar alterações no documento por ele redigido.



Proposta de atividade

Visita Guiada Cemitério Vera Cruz:

Entre Pica-paus e Maragatos:

a República Velha no Cemitério Vera Cruz 
Projeto Museu a Céu Aberto

A proposta de realizar visitas guiadas no Cemitério Vera 
Cruz baseia-se no entendimento de que o espaço cemi-

terial pode ser propulsor de informações sobre sentidos sociais, 
perpetuação de memórias e crenças, afirmação de valores so-
ciais e culturais e expressão da estratificação social. A partir da 
execução do Projeto Museu a Céu Aberto, as equipes do Ar-
quivo Histórico Regional (AHR/PPGH-UPF) e do Instituto 
Histórico de Passo Fundo (IHPF) têm se dedicado a explorar 
o Cemitério, identificando sepultados e sepulturas que per-
mitam a problematização de questões, processos e contextos 
históricos, inserindo-os em roteiros de visita cemiterial. Este 
material estará disponível na segunda edição da obra A morte 
não é o fim: culturas e identidades no Cemitério Vera Cruz.



Objetivos

• Explorar aspectos da relação entre republicanos e fe-
deralistas, nos primeiros anos do Regime Republica-
no, a partir do Cemitério Vera Cruz; 

• Relacionar acontecimentos históricos em nível local, 
regional e nacional; 

Passo a passo

1. Para iniciar o trajeto por entre as sepulturas, abor-
daremos personalidades que estiveram presentes na 
cena política passo-fundense, entre a última década 
do século XIX e as primeiras décadas do século XX. 
Para acompanhar, é necessário ler o Texto 1, assim 
será mais fácil acompanhar o trajeto. O start da visita 
guiada serão os túmulos de alguns dos envolvidos em 
um dos crimes políticos que mais abalaram a popula-
ção de Passo Fundo no início do Regime Republica-
no: o assassinato do coronel Chicuta. 



Texto 1

Na manhã de 18 de junho de 1892, Francisco Marques Xavier, 
Chicuta, como era conhecido, veterano da Guerra do Paraguai, 
teria recebido um telegrama e seguiu o rumo de sua casa. Sua 
residência localizava-se na esquina da rua do Comércio (atual 
avenida Brasil) com a rua da Boa Vista (atual rua dos Andra-
das), contudo, antes que pudesse chegar lá, Chicuta foi execu-
tado na principal via da cidade.1

A morte de Chicuta é um fato político e está relacionada 
com acontecimentos maiores que tiveram origem com a Pro-
clamação da República, em 1889. No Rio Grande do Sul, a ins-
tabilidade política destacou-se pelas sucessivas trocas de gover-
no, que refletiram em Passo Fundo. Tal fato acirrou os ânimos 
na disputa pelo poder, embate que se asseveraria durante uma 
sangrenta guerra civil que dividiu Passo Fundo e todo o estado 
do Rio Grande do Sul em dois grupos políticos distintos.

Em 3 de novembro de 1891, o marechal Deodoro da Fon-
seca fechou o Congresso Nacional. No Rio Grande do Sul, em 
12 de novembro do mesmo ano, Júlio de Castilhos foi derruba-
do do poder. Chefes liberais e dissidentes republicanos funda-
ram o Partido Federalista em fevereiro de 1892, sob a liderança 
de João Nunes da Silva Tavares e Gaspar Silveira Martins. 

1  Chicuta foi sepultado no antigo cemitério público, sendo, posteriormente, transla-
dado para o Cemitério Municipal Vera Cruz. 



Com Joca Tavares na cadeira de presidente do estado, Sil-
veira Martins tratou de organizar a ocupação do poder em to-
dos os municípios do estado pelos “gasparistas”. Em Passo Fun-
do, Antonio Ferreira Prestes Guimarães, Frederico Schultz, 
Veríssimo da Veiga e Borges Vieira organizaram e lideraram 
o Partido Federalista, que contou com centenas de adeptos 
(FERREIRA, 1998, p. 56).

No entanto, em 17 de junho de 1892, Júlio de Castilhos 
assumiu o governo do estado, depondo Joca Tavares, e passou 
a empreender a derrubada de seus opositores dos cargos públi-
cos e de todas as posições de liderança e prestígio eleitoral nos 
municípios. Naquele momento, o poder do estado passou ao 
Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), o que configurou 
o desmantelamento do Partido Liberal.2

*****

Após a leitura do texto introdutório, o ponto de partida 
desta rota é o túmulo de Francisco Marques Xavier, que será 
identificado no mapa como n.º 1. Naquele dia 18 de junho de 
1892, pelo telegrama recebido por Chicuta, o visconde de Pe-

2  No fim do século XIX, coincidindo com as mudanças econômicas e demográficas 
na Província, o Partido Liberal ganhava espaço e tornava-se a força política dominante 
no Rio Grande do Sul. O controle da Assembleia Provincial, a partir de 1872, permi-
tiu que os liberais se sobressaíssem com relação ao Partido Conservador, o qual vinha 
dividindo o poder com relativo equilíbrio até então. Nos anos finais do Império, o 
Partido Liberal constituía claramente o partido majoritário no Rio Grande do Sul e 
tinha como principal liderança o político Gaspar da Silveira Martins.



lotas informava que o governo do estado havia passado, no dia 
anterior, ao comando de Júlio de Castilhos, do Partido Repu-
blicano Rio-Grandense (PRR), do qual Chicuta era líder em 
âmbito local. Ao alcançar a rua do Comércio, Chicuta teria 
sido interceptado por um grupo de quatro federalistas3. Estes, 
se dizendo investidos de autoridade policial, deram-lhe voz de 
prisão, imposição que não teria sido aceita por Chicuta, já que, 
na condição de coronel do Exército, não poderia ser submetido 
à prisão. Na sucessão dos eventos – que não cabe abordarmos 
aqui – Chicuta foi assassinado em plena rua do Comércio, cri-
me claramente executado em função de divergências políticas. 
Na ocasião, as autoridades investidas de poder foram omissas 
em relação ao fato, justo em função de Passo Fundo estar sob 
a liderança política do major Antonio Ferreira Prestes Guima-
rães, e a Delegacia de Polícia, sob o comando do comerciante 
português Antonio José da Silva Loureiro, conhecido como 
Barão, ambos integrantes do Partido Federalista e, portanto, 
oposição convicta ao coronel Chicuta e ao PRR. Assim, reve-
lam-se os pontos dois e três do roteiro. 

3  Segundo Alceu Annes, o grupo constituía-se de: Jorge Sturm Filho, Adão Fisch, 
Miguel Queiroz e José Trindade Filho. Todos eles ligados ao então major Antonio 
Ferreira Prestes Guimarães: Jorge Sturm Filho era irmão da esposa, Adão Fisch era 
concunhado de Prestes, Miguel Queiroz e José Trindade Filho, muito próximos e ínti-
mos de Prestes. Quem alvejou Chicuta foi o português Roberto Carlos Sá de Aguillar, 
genro de Prestes, mas quem foi indiciado e julgado como assassino foi José Trindade 
Filho, tendo sido absolvido em 1896. Com a volta dos republicanos ao poder, Aguillar 
esteve preso em um açougue, em consequência do crime cometido. Conseguiu escapar 
da cadeia improvisada, e nunca mais retornou a Passo Fundo, vivendo desde então no 
Uruguai, onde faleceu em 1948.



O n.º 2 do nosso mapa e roteiro é o túmulo do general 
Antonio Ferreira Prestes Guimarães, que está localizado em 
diagonal, na direção leste, ao túmulo n.º 1 deste roteiro. 

Seguindo na direção leste, ao centro da quadra, encontra-
remos a sepultura do delegado de polícia Antonio José da Silva 
Loureiro, de alcunha Barão, o n.º 3 indicado no mapa a seguir. 
Antes de seguirmos para os pontos subsequentes, é necessária 
a leitura do Texto 2. 

Texto 2

A partir de 1892, as polarizações políticas aumentaram de 
tal maneira que colocaram em posições antagônicas os dois par-
tidos dominantes. A força de oposição do Partido Federalista ao 
Partido Republicano Rio-Grandense consubstanciou a instabi-
lidade política, período em que a situação no estado, principal-
mente nas regiões da campanha e fronteira, passou a ser de inse-
gurança e exacerbação partidária, ou seja, um cenário marcado 
pela radicalização e violência das perseguições políticas.

A primeira Constituição Republicana do estado (1891), 
que teve Júlio de Castilhos como seu principal mentor, previa, 
em seu art. 63, que o poder municipal seria exercido na sede de 
cada município por um intendente, que dirigiria todos os servi-
ços, e por um conselho, que votaria os meios de serem eles cria-



dos e mantidos. O parágrafo único previa que ambos seriam 
simultaneamente eleitos pelo município mediante sufrágio di-
reto dos cidadãos, de quatro em quatro anos (RIO GRANDE 
DO SUL, 1891). Segundo Margaret Bakos (1996), a Consti-
tuição fornecia os meios técnicos necessários para o governo 
do estado controlar os municípios, apesar de parecer assegurar 
a autonomia municipal. O primeiro intendente nomeado de 
Passo Fundo, seguindo a Constituição estadual, foi o alemão 
Frederico Guilherme Kurtz. 

A instabilidade política dos primeiros anos da República 
culminou na Revolução Federalista, guerra civil ocorrida entre 
os anos de 1893 e 1895.4 Durante a guerra, a região de Pas-
so Fundo também se dividiu politicamente entre castilhistas e 
federalistas. Muitas famílias transferiram residência para Cruz 
Alta ou exilaram-se, como o Barão e o general Prestes Guima-
rães. Passo Fundo foi palco de inúmeros combates, fazendo 
parte do cenário revolucionário, dominado ora por federalis-
tas, ora pelas tropas governistas, tornando-se campo de batalha 
determinante para os rumos do conflito.

O ponto n.º 4 é o do líder do PRR, em Passo Fundo, após 
o assassinato do coronel Chicuta, o coronel Gervasio Lucas 
Annes. 

4  A guerra civil se estenderia até 1895, ultrapassando os limites do estado, chegando 
a Santa Catarina e ao Paraná, e deixaria a marca da extrema violência cometida nos 
campos de batalha, como a execução de prisioneiros através da degola.



O túmulo do irmão de Gervasio, Gezerino Lucas Annes 
é o n.º 5 da proposta de visita. 

Os pontos seis e sete são personagens envolvidos dire-
tamente na contenda e estão sepultados quase frente a frente. 
Os republicanos José Pinto de Moraes, n.º 6, e Pedro Lopes de 
Oliveira, n.º 7.

Ao finalizar a visita, cabe que se tenha em vista algumas 
questões: os pontos selecionados não esgotam a temática, tam-
pouco fornecem um panorama completo do período. Desta-
camos que se trata apenas de uma das tantas possibilidades de 
combinação e de trabalho envolvendo a história dos primeiros 
anos da República; outras combinações, outros sepultados, ou-
tros fios condutores podem gerar outras narrativas e trajetos 
diferenciados e únicos. 

Com base neste projeto, buscou-se levantar possibilida-
des de abordagens possíveis de serem trabalhadas no ensino 
de História, mas que também possam ajudar os interessados 
na história do município. Ao se fazer o exercício de articular 
sepultados em torno de uma temática, neste caso a política 
local, evidenciam-se os laços familiares, mesmo entre diver-
gentes políticos. Trazer à tona os interesses, as motivações e o 
posicionamento político de irmãos, genros, cunhados, sogros e 
compadres, que moldaram o ideário e as facções políticas nos 
primeiros anos do Período Republicano brasileiro em Passo 
Fundo, torna-se expressivo no sentido de buscar evidenciar o 
desenrolar desses acontecimentos em âmbito local, corporifi-



cando protagonismos e correlacionando-os a contextos histó-
ricos mais amplos.



Referências bibliográficas
CARVALHO, Djiovan Vinícius; VANIN, Alex. “Aonde o sabre 
faísca à luz meridiana”: Violência política em Passo Fundo: O as-
sassinato do Coronel Chicuta (1892). Revista: Instituto Históri-
co e Geográfico do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, [2019].

CABEDA, Coralio; AXT, Gunter; SEELIG, Ricardo (org.). Diá-
rios da Revolução de 1893: Tomo I. Porto Alegre: Nova Prova, 
2004

COSTA, Emília Votti da. Da Monarquia à República: Momentos 
decisivos. 6ª. ed. São Paulo: Unesp, 1999.

REVERBEL, Carlos. Maragatos e Pica-paus: Guerra Civil e De-
gola no Rio Grande. Porto Alegre: L&PM, 1985.


	_Hlk63177209
	_Hlk63177274
	_Hlk63177607

