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A Coleção Noventa e Três

O processo de consolidação do Regime Republicano, após a Pro-
clamação da República brasileira, foi de intensa agitação política. 
No Rio Grande do Sul, a situação fez com que no início de 1893, 
integrantes do Partido Federalista pegassem armas e deflagrassem 
um conflito aberto contra o Partido Republicano Rio-Grandense 
(PRR) e seu líder, Julio de Castilhos, no poder desde junho do ano 
de 1892. Era o início da Revolução Federalista, que se estenderia de 
fevereiro de 1893 a agosto de 1895, tornando-se a maior guerra-ci-
vil que a recém-instalada República teve que enfrentar. Abordar o 
conflito, que está prestes a completar 130 anos, é fundamental para 
compreender o início do período republicano no Brasil. 

Tendo em vista as questões acima, a Acervus Editora propõe 
a composição da Coleção Noventa e Três, que visa congregar publi-
cações relacionadas ao tema da Revolução Federalista. A Coleção 
será composta por duas tipologias de publicação: obras que consti-
tuíram o campo da memória em torno da Federalista, na forma de 
diários, apontamentos ou narrativas, em geral produzidas por con-
temporâneos ou participanetes da Revolução Federalista; e pro-
duções acadêmicas que vêm sendo elaboradas nos últimos tempos 
e tratam sobre o conflito a partir de variadas perspectivas, fontes 
e métodos. Assim, o primeiro volume da Coleção constitui-se na 
obra organizada pela Profa. Dra. Ana Luiza Setti Reckziegel que, 
ladeada por historiadores e historiadoras experientes no tema da 
Federalista, apresentam-nos múltiplas abordagens e possibilidades 
de pesquisa que ora são oferecidas aos leitores deste livro.
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Esta coletânea foi organizada com o objetivo de reunir os resulta-
dos do trabalho de pesquisadores que se dedicam a estudar a Re-
volução Federalista, guerra que eclodiu em 1893, no Rio Grande 
do Sul, a qual opôs castilhistas e federalistas, chamados também de 
pica-paus e maragatos. 

Guerra civil de longa duração, a paz viria somente em agosto 
de 1895, a Federalista extrapolou o caráter de confronto regional 
e espalhou-se pelo sul do Brasil, avançando a Santa Catarina e ao 
Paraná. Ultrapassou, inclusive, as fronteiras nacionais, em articula-
ções estratégicas com o Uruguai e a Argentina.

A importância da Federalista para a compreensão das relações 
de poder que embasaram o os momentos antecedentes e o pós-
-guerra, acrescido do alcance nacional e internacional que assumiu 
em seu decurso, constituem motivação e desafio para a investiga-
ção. Nessa obra, reunimos resultados de pesquisas que se propuse-
ram a explicar, a partir de fontes documentais diversas, o conflito e 
as suas múltiplas armas.

ApresentaçãoApresentação
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Entre escombros: a Guerra de 1893 no Rio Grande do Sul pela 
prosa ficcional de Alcides Maya, de Luiz Alberto Grijó, abre a co-
letânea com um estudo que tem como fonte a literatura, a partir 
da qual constata que a guerra e a violência atingem, de diferentes 
modos, os despossuídos e os dominantes.

Gustavo Figueira Andrade em A atuação política e militar do 
General João Nunes da Silva Tavares e a Revolução Federalista atra-
vés de suas cartas e telegramas, traz à luz a trajetória de Joca Tavares, 
grande liderança militar da guerra, e a complexidade da articulação 
que mantêm com a fronteira uruguaia, tendo como fonte de pes-
quisa a escrita epistolar.

Mônica Rossato e Maria Medianeira Padoin, expõem no ca-
pítulo A Revolução Federalista no Sul do Brasil: federalismo, relações 
internacionais, ideias políticas e trajetória de Gaspar Silveira Mar-
tins, discutem o projeto gasparista, no qual o federalismo defendia 
a liberdade e autonomia diante do autoritarismo estadual, desi-
gualdade fiscal entre as partes e intervencionismo federal.

Ângelo Dourado e o cortejo ao Exército no pós-Revolução Fede-
ralista, de autoria de Marcelo França de Oliveira, analisa a atuação 
do médico Ângelo Dourado, o qual escreveu a mais dramática e rica 
descrição do conflito do qual foi testemunha ocular, configurando 
parte da “guerra das palavras”, do ponto de vista dos federalistas.

Em Don Quixote e a Revolução: a Federalista no lápis de Ange-
lo Agostini, 1895, Aristeu Elisandro Machado Lopes trabalha com 
uma seleção de ilustrações, cujos autores atacavam todas as formas 
de opressão, mesmo censurados e perseguidos, as quais constituem 
importantes documentos para se compreender o conflito.

Francisco das Neves Alves em Palavras e caricaturas como ar-
mas de combate: a Revolução Federalista e o anticastilhismo na im-
prensa humorístico-ilustrada rio-grandina,  analisa o confronto dis-
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cursivo pela premissa de que a violência não esteve restrita às ações, 
mas se estendeu à linguagem sendo que, por meio de palavras e 
caricaturas, moveu-se uma guerra sem trégua ao inimigo. 

A Revolução Federalista no Paraná e a rearticulação da vida 
político-administrativa do Estado, de Rafael Augustus Sêga, desvela 
que quando a guerra chega ao estado paranaense, ocorre uma ci-
são interna no âmbito das camadas dominantes, acarretando nova 
articulação política-administrativa. Demonstra, igualmente, que o 
Paraná foi palco dos mais decisivos combates da revolução, pois foi 
o espaço que marcos seu limite e o início de sua derrocada.

Waleska Sheila Gaspar em A Revolução Federalista em San-
ta Catarina: um estudo sobre a correspondência passiva de Floriano 
Peixoto (1893-1895), aborda o conflito com base em fontes rela-
cionadas à escrita epistolar, um conjunto documental que revela as 
ações, articulações políticas, interesses e ideias das lideranças cata-
rinenses envolvidas na guerra.

Gunter Axt, no capítulo A Revolução Federalista (1893-
1895): Guerra Civil no Brasil analisa, para além das causas polí-
ticas, os interesses econômicos que permeavam o conflito e apon-
ta para a dimensão nacional que tomou a guerra. Evidencia que, 
mesmo tendo sido  referida por certa historiografia como “ponto 
fora da curva” e de lembrança inconveniente,  é inegável que o des-
fecho da Federalista foi decisivo para a consolidação da ditadura 
castilhista-borgista,  a qual seria novamente contestada pelas armas 
quase três décadas depois.        

No capítulo intitulado Três ensaios de História Militar sobre a 
Revolução Federalista: o combate de Cerro do Ouro, a Brigada Por-
tugal da Divisão do Centro em operações no Litoral e o combate do 
Pulador em Passo Fundo, Coralio Bragança Pardo Cabeda aborda 
os combates que constituíram verdadeira odisseia militar, desta-
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cando a liderança de Gumercindo Saraiva, o inconteste estrategis-
ta, cuja morte, em agosto de 1894, consistiu em profundo abalo 
para os federalistas e a continuidade da guerra.

Finalizando a coletânea, o capítulo Os federalistas no ciclo re-
volucionário rio-grandense/platino (1893-1904), capítulo de mi-
nha autoria, aponta para o fato de que os federalistas, mesmo após 
o final do conflito, permaneceram imbuídos do objetivo de derru-
bar o governo castilhista-borgista e, para tanto,  se articularam nas 
brechas que as revoluções uruguaias de 1897 e de 1904 proporcio-
naram, embora sem sucesso.

Ana Luiza Setti Reckziegel
Profa. Dra. no Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade de Passo Fundo
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Atualmente, com o século XXI findando sua segunda década, a 
produção historiográfica e analítica em geral sobre a chamada guer-
ra civil ou revolução federalista de 1893 é já bastante farta. Mesmo 
antes do surgimento da historiografia acadêmica no Rio Grande do 
Sul a partir dos cursos e depois dos programas de pós-graduação em 
história, alguns autores como Sérgio da Costa Franco (FRANCO, 
1962) e Arthur Ferreira Filho (FERREIRA FILHO, 1978, sendo 
a primeira edição de 1958) arriscavam interpretações e narrativas 
históricas sobre o conflito. Com o brasilianista norte-americano 
Joseph Love, que se debruçou sobre a história do Rio Grande do 
Sul preocupado em analisar de que forma um certo tipo de regio-
nalismo influenciou a chamada revolução de 1930 (LOVE, 1971 e 
1975), porém, inaugura-se uma vasta produção interpretativa uni-
versitária que passa por cientistas sociais e historiadores profissio-
nais (TRINDADE, 1979; PESAVENTO, 1983; PINTO, 1986; 

Entre escombros:Entre escombros:

a Guerra de 1893 no Rio Grande do Sul pela 
prosa ficcional de Alcides Maya

Luiz Alberto Grijó
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FÉLIX, 1987; RAMBO & FÉLIX, 1995; CHASTEEN, 2003; 
RECKZIEGEL, 2007; GRIJÓ, 2010 e 2017). 

Mas as coisas nem sempre se passaram desta maneira. Em 
meados do século passado, ainda parecia dominar a ideia de que 
“o historiador de hoje se afasta dela [revolução federalista] como 
de uma época sinistra e malsinada, que não tenta o desejo nem a 
força de interpretação” (MORAES, 1959, p. 128). Carlos Dante 
de Moraes, que fora ligado ao Partido Republicano Rio-Granden-
se (PRR) na década de 1920, mas nascido em 1909, mais de uma 
década depois, portanto, de encerrada àquela contenda político-
-militar, deixou um testemunho bastante sintomático do peso his-
tórico que 1893 teve em sua geração e na anterior, a qual vivenciou 
a guerra diretamente. Em um ensaio escrito em 1951 para a revista 
Província de São Pedro (ver MARTINS, 1978) e depois publicado 
em livro (MORAES, 1959, p. 125-175), conta ele que, em contras-
te com as histórias que costumava ouvir, de “pais e avós” quando 
criança, que glorificavam e enalteciam os combatentes e os suces-
sos da chamada revolução de 1835, ou a “revolução farroupilha”, 
os quais deixavam a impressão nas “almas” de um passado “épico e 
formoso”, sobre “noventa e três”:

“a nossa receptividade mudava por completo, por-
que também era outra a atitude dos narradores. 
Ante o que era realmente de ontem, ficávamos de-
sorientados e perplexos... Os acontecimentos se des-
piam de qualquer poesia, numa guerra dura, cruel, 
perversa. Referiam-nos ódios, vinganças crimes he-
diondos, que tomavam conta da nossa visão, sem o 
recuo do tempo, como na crônica policial de aten-
tados sensacionais. As testemunhas daqueles fatos, 
que interrogávamos às vezes com ansiedade, ainda 
se encontravam demasiado presas à sua rede de 
circunstâncias. Embaraçava-as uma certa inibição, 
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preferiam frequentemente calar a evocar. Seriam to-
dos comparsas, ainda que anônimos, de um drama 
coletivo, e, ainda mais que a serenidade, lhes faltava 
a perspectiva histórica” (MORAES, 1959, p. 127).

 
O general-historiador Sousa Docca, embora abra em sua His-

tória do Rio Grande do Sul um item específico, mas de somente três 
páginas, intitulado “A Revolução Federalista”, limita-se a relatar os 
acontecimentos que teriam a ela levado. Porém, a respeito de quan-
do estoura o movimento, apenas escreve: “veio a revolução, que é 
um capítulo doloroso de nossos anais, que merece a nossa conde-
nação e o fazemos silenciando seus acontecimentos” (DOCCA, 
1953, p. 362). E ponto. 

Preocupações em silenciar ou não, em narrar sob este ou aque-
le ponto de vista, quase que por princípio desde os pontos de vista 
das facções que se envolveram no conflito, a discutível afirmação de 
que é só com o tempo que se pode operar uma verdadeira perspec-
tiva histórica, e mesmo as apropriações acadêmicas mais recentes 
que constituem todo um outro cabedal interpretativo diferenciado 
sobre a guerra de 1893-1895, podem e devem ser apreciados de 
acordo com circunstâncias muito específicas. Questões como locais 
e tempos de escrita (CERTEAU, 2006), possibilidade de leituras 
hermenêuticas dos textos ou sua propriedade (RICOEUR, 2013), 
ou mesmo as formas que as perspectivas historiográficas apresen-
tam e assumem (HARTOG, 2013) são ótimas vias analíticas frente 
ao material bibliográfico de tipo historiográfico já produzido, às 
fontes periódicas e epistolares da época, bem como aos diários e 
às memórias sobre o evento que têm sido cada vez mais trazidos a 
público por meio de edições importantes de manuscritos, alguns 
inéditos, ou de reedições de volumes há muito esgotados.

Mas há uma outra via interpretativa que foi pouco explorada 
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pelos historiadores, a que pode buscar subsídios na literatura de 
ficção. Sem procurar inventariar toda a produção deste tipo sobre o 
conflito (MOREIRA & BAUMGARTEN, 1993) e muito menos 
esgotar o que já se produziu como análise literária a seu respeito, há 
dois livros em especial que podem merecer atenção. Tratam-se de 
Ruínas Vivas e Tapera de Alcides Maya (MAYA, 2002 e 1962). O 
primeiro é o único romance do escritor e foi redigido entre 1905 
e 1907, sendo publicado em 1910. O segundo é um de seus livros 
de contos, sendo o outro Alma Bárbara (MAYA, 1991), e foi pu-
blicado pela primeira vez em 1911. Alma Bárbara, por sua vez, foi 
composto e publicado anos depois, em 1922. Ele não é objeto da 
análise aqui proposta porque se optou pelo foco nos dois primeiros 
que são praticamente escritos num mesmo tempo e que é colado ao 
dos acontecimentos do final do século XIX, seja pela cronologia 
próxima, seja pela vivência do tempo da guerra, embora não tendo 
nela lutado, que teve o seu autor. Quanto a Ruínas Vivas, não é 
feita nele menção direta à guerra civil de 1893, mas o contexto da 
narrativa é muito próximo dela, o tempo da ação principal se dá em 
algum momento dos inícios da República, sendo o romance muito 
rico em trabalhar personagens que buscam representar os tipos so-
ciais e os modos de vida na região da campanha sul-rio-grandense. 
Já em Tapera, alguns dos seus contos explicitamente se referem ao 
conflito desencadeado em 1893.

Por que a ficção de Alcides Maya?

Ruínas Vivas e Tapera que são aqui tomados como fonte para a 
análise são produto da perspectiva naturalista de Maya, um seu “di-
vulgador” no Brasil (MASINA, 1998, p. 48). Nestes livros Maya 
procura retratar as condições gerais em termos de sociedade e cul-
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tura que constituem as paisagens física e humana nas quais as per-
sonagens e os acontecimentos estão inseridos. “Sua obra ficcional 
constrói-se de textos que referenciam a realidade, espelhando fatos, 
de guerras fronteiriças, criando legendas heróicas que, queiramos 
ou não, continuam vivas em nossa memória mítica” (MASINA, 
2004). Além disto, as personagens que criou e a paisagem pela qual 
circulavam teriam sido em grande parte inspiradas em pessoas reais 
e que viveram na ou em torno da estância do avô materno de Maya 
e na topografia da região à sua volta (D’AVILA, 1958). Nesta me-
dida, pois, são descortinadas as figuras mais típicas representadas 
nos seus contos e no romance que são os “gaúchos” antes do “triun-
fo do avesso” (GOMES, 2009) e antes de vingar o gentílico que de-
signa ainda hoje os nascidos no estado mais meridional do Brasil. 
Porém, há algo mais nos textos de Alcides Maya:

“Tratando-se do regionalismo alcidiano, a leitura 
deve ir além da dimensão temática e folclórica, liga-
da à representação da terra e ao registro da diversi-
dade regional. Sua obra é expressão da violência, dos 
sem-terra e dos sem-voz, que vivem no espaço das 
periferias urbanas em zonas de pobreza e subdesen-
volvimento. Não obstante, há nos textos a força de 
um narrador onisciente, contraposta a das persona-
gens, registrando o espaço da diferença que as separa 
do autor e mantendo o mundo fictício recontado a 
prudente distância. A violência invade a lingua-
gem como tensão entre a carga mítica da tradição 
telúrica, o compromisso ideológico com a chamada 
‘cultura universal’ e o desejo de compreender e des-
mitificar a condição social do homem da campanha 
gaúcha” (MASINA, 1998, p. 183).

 
Sob o ponto de vista do historiador e concordando com esta 

visão de Léa Masina a respeito da violência e do caráter dos textos 
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de Maya, sua produção pode ser uma porta de entrada para a aná-
lise de todo um universo social que esteve diretamente envolvido 
nas guerras e que na maior parte das vezes desaparece das narrativas 
autorizadas, oficiais e oficializadas, e dos documentos tradicionais, 
quer dizer, são neles números, quantidades, ou são tomados pela 
representação que os dominantes deles fazem de acordo com seus 
interesses e respectivos pontos de vista. Enfim, mesmo em diários 
e memoriais que eventualmente enfocam algum aspecto relativo às 
condições efetivas dos homens e mulheres de estratos sociais infe-
riores, aqueles e aquelas que estiveram envolvidos diretamente nos e 
pelos conflitos e que conviveram literalmente na pele com a violên-
cia, dificilmente são suas próprias vozes que podem ser ouvidas, mas 
aquelas que lhes emprestam os senhores da guerra que se tornam os 
principais narradores-testemunhas dos seus acontecimentos e das 
suas razões, dominando não só os seus fatos, mas também os sen-
tidos históricos que lhes seriam atribuídos, tanto como memórias 
coletivas, quanto como narrativas “verdadeiras”, como História.

Porém, pode-se objetar, em que medida se tomar como fonte 
uma literatura ficcional, que, ao fim e ao cabo, é também uma arte 
de e para letrados como Alcides Maya, um descendente da elite 
provincial, pode modificar tal perspectiva? Ou seja, não é o caso de 
uma ratificação, apenas uma outra representação de dominantes so-
bre aqueles que eles se preocupam em dominar e assim os manter? 
Sim e não. Como bem demonstra Masina, Alcides Maya passou a 
fazer parte de “um projeto intelectual cujos contornos serão preci-
sados no exercício crítico” (MASINA, 1998, p. 48). Deste modo, 
tendo nascido e vivenciado o mundo da estância, o qual se refere às 
condições sociais, físicas e materiais da vida nas estâncias de cria-
ção e em seu entorno (GRIJÓ, 2017), em sua juventude, passan-
do depois a viver em Porto Alegre e, inclusive, partes de sua vida 
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no Rio de Janeiro, como quando escreveu Ruínas Vivas e Tapera, 
os compromissos de Maya, embora estivessem imersos no mundo 
mais amplo ao seu redor, podem ser considerados a diversos títulos 
como especificamente culturais. Maya está na esteira da formação 
de um grupo de letrados provinciais que passaram a se dedicar espe-
cialmente às coisas da cultura como forma preferencial de atuação 
no mundo (RODRIGUES, 2016, p. 49-119). Enfim, é uma falsa 
questão tentar medir até que ponto os caracteres e a ação apostos às 
personagens da literatura são mais ou menos fiéis ao que seriam eles 
“na realidade” se lá tivessem existido. O que se descortina na pers-
pectiva analítica aqui em pauta é de que modo as representações 
propostas por Maya em seus escritos de literatura ficcional podem 
ajudar no esforço de tentar ouvir, mesmo que filtradas e mediadas 
por um agente cultural da elite letrada, algumas das vozes daque-
les que não só nas guerras e nas revoluções, mas cotidianamente, 
viveram na história e a sustentaram com seu trabalho, sofrimento, 
privações, alegrias, prazeres, conquistas, frustrações, enfim, vidas e 
mortes anonimizadas pelo véu pesado e espesso das grandes con-
quistas e ações daqueles a elas fadados, os grandes eles mesmos e 
somente eles. 

É assim que uma leitura de entrelinhas pode render ótimos 
resultados que seriam inalcançáveis pelo uso de outros tipos de do-
cumentação, ou mesmo pela sua absoluta falta. Alguns trabalhos 
já comprovaram os acertos desta estratégia teórico-metodológica 
(CHALOUB, 2003; FINLEY, 1988). Do mesmo modo, em outro 
momento o uso de recurso semelhante foi eficaz ao se buscar iden-
tificar e analisar quais as concepções de política e sociedade seriam 
compartilhadas pelas elites político-culturais do Rio Grande do Sul 
a partir do “poemeto campestre” Antônio Chimango, independen-
temente de suas vinculações político-partidárias (GRIJÓ, 2002).
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Maya e sua literatura ficcional são convocados para uma ten-
tativa de aproximação com o que poderiam ter pensado, sentido 
e sofrido aqueles aos quais as narrativas dominantes costumaram 
calar transformando-os em categorias gerais, tais como “peonada”, 
“chinas”, “soldados”, “plebe”, “gaúchos”, etc., ou em meras quanti-
dades, como um número determinado de mortos em uma batalha 
qualquer. Esta representação, que muitas vezes é também predomi-
nante por falta de fontes, reduz conjuntos significativos de pessoas 
a um difuso anonimato que só contribui para o constante trabalho 
de desapossamento de sua representação operado pelos senhores 
dos recursos de representação e de dominação material. 

Embora o fizesse com o intuito de apontar as lideranças polí-
ticas principais da elite como responsáveis pela apregoada violência 
generalizada na guerra de 1893, o próprio Joseph Love salientou, 
ao comentar as consequências daquela luta, que “a brutalização da 
classe rural mais baixa, especialmente o gaúcho, foi, talvez, de to-
das a maior tragédia” (LOVE, 1975, p. 77). Para chegar a esta con-
clusão, cita uma passagem testemunhal de Angelo Dourado, que 
escreveu um diário sobre sua participação no conflito publicado 
pela primeira vez em 1896: “horroriza ver essas massas anonimas 
sempre exploradas, habituando-se lentamente ao crime, tornan-
do-se insensíveis aos sofrimentos, perdendo o brio nas matanças 
de indefesos, erguerem-se selvagens, boçais nada respeitando, tudo 
querendo destruir” (apud LOVE, 1975, p. 77; DOURADO, 
1977, p. 334). Não é o sentido que quis Love expressar, mas esta 
passagem de Dourado está inserida em um contexto maior na nar-
rativa de seu diário a qual desqualifica totalmente a participação 
dos “explorados” no conflito. Por culpa exclusiva dos chefes repu-
blicanos que não conseguiam ou queriam disciplinar sua “soldades-
ca”, eles permitiam que “militares de patente superior [... fossem] 
vitimados como em festins de canibais por militares de patente in-
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ferior” (DOURADO, 1979, p. 334). O médico baiano Dourado, 
radicado no Rio Grande do Sul e colaborador da coluna maragata 
de Gumercindo Saraiva, tendo, portanto, um lado muito claro no 
conflito, estava preocupado em anatemizar o comportamento e 
as pessoas das lideranças inimigas e não em demonstrar qualquer 
sensibilidade empática para com os “inferiores”, tidos por ele como 
“feras que fogem das jaulas dos domadores” (DOURADO, 1979, 
p. 334), e pela sua sorte. 

Mas a historiografia atingiria outros patamares neste tipo de 
elitismo com o negacionismo de Arthur Ferreira Filho. Indagando-
-se sobre de quem teria sido a “responsabilidade de haver feito desa-
bar sobre a sociedade rio-grandense essa imensa desgraça”, ou seja, 
as atrocidades da guerra de 1893 que teriam ceifado a vida de algo 
em torno de 10.000 pessoas, muitas delas degoladas ou vítimas de 
violências semelhantes, conclui que “aos chefes dos dois partidos, 
não” (FERREIRA, 1978, p. 181). Para Ferreira Filho, Júlio de Cas-
tilhos era um “pacifista”, interessado na “tranquilidade e na paz”, 
enquanto que Silveira Martins seria “autoritário”, porém “avesso às 
soluções violentas” (FERREIRA, 1978, p. 181-2). A pergunta pe-
los responsáveis, portanto, ficava ainda sem resposta a qual o autor 
desta singular História Geral do Rio Grande do Sul foi buscar no 
seguinte artifício: “as leis da História ainda não são conhecidas, 
nem se sabe se o serão algum dia. Elas têm [...] surpreendido seus 
observadores com certos enigmas que ninguém ainda conseguiu 
decifrar” (FERREIRA, 1978, p. 182). Mataram-se 10.000 pessoas, 
segundo as contas de Ferreira Filho, ou entre 10.000 e 12.000, se-
gundo as de Joseph Love, ou seja, entre 1 e 1,2 por cento da popu-
lação total do Estado estimada em 1.000.000 à época teria morrido 
(LOVE, 1975, p. 77), e toda essa violência e carnificina recairiam 
na conta de um indefinível e indecifrável “enigma da História”.

 Estes tipos de representações em grande parte elitistas, ne-
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gacionistas e preconceituosas operadas pelas classes superiores de 
depreciação dos dominados em geral, lançando mão do recurso co-
mum de sua animalização ou bestialização, pelo que precisariam de 
controle por serem incapazes de qualquer ação proveitosa, civiliza-
da ou moralmente ancorada por si mesmos, configuram uma regra 
que contaminou até o melhor discurso historiográfico, mesmo sem 
ser proposital. Neste sentido não há vozes dignas de serem ouvidas 
que venham de baixo. Assim, pois, eventualmente, a literatura fic-
cional, por mais que seja muitas vezes de forma condescendente e 
idealizante, pode trazer algumas pistas no sentido de humanizar 
aqueles que os dominantes normalmente desprezam, animalizam e 
calam. É, pois, na pista da violência e de sua relação com as gentes 
dominadas naquele mundo da estância que se dá a análise da litera-
tura de ficção de Alcides Maya aqui realizada.

Alcides Maya

Os dados da trajetória de Maya foram retirados de algumas notas 
e estudos sobre ele e seu trabalho (D’AVILA, 1958; MARTINS, 
1962; MEYER, 1962; BERNARDI, 1975; MARTINS, 1978; 
MASINA, 1986, 1998 e 2004; REVERBEL, 1991). Quase todos 
estes textos comungam de uma perspectiva de crítica ou análise 
literária, enfocando Alcides Maya como “autor” e sua produção 
como “obra” de literatura. Parte destas referências são de caráter 
acadêmico, como no caso da tese de doutorado em livro de Léa 
Masina (MASINA, 1998), ou, caso mais comum, são textos de 
produção para consumo amplo, ensaios de erudição ou de apresen-
tação, como os prefácios de Carlos Reverbel e Augusto Meyer, ou o 
estudo de Salgado Martins. 

Alcides Maya nasceu em 1877 em São Gabriel. Seu pai é refe-
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rido nas fontes como um “funcionário público”, enquanto que sua 
mãe, Carlinda de Castilho Leal era filha de Manoel Coelho Leal, 
dono da estância Jaguari, em Lavras do Sul, e de campos de cria-
ção em São Gabriel. Segundo D’Avila e Reverbel, foi nesta estância 
que Alcides Maya teria tido “vivências campeiras” quando criança e 
adolescente (REVERBEL, 1991, p. 11), tendo a mesma, sua região 
e as pessoas que por lá habitavam ou circulavam servido de inspi-
ração para muitas das situações, personagens, “histórias” e para as 
paisagens que aparecem em seus textos ficcionais (D’AVILA, 1958, 
p. 13-4). Na década de 1890, em 1893, quando estourou a guerra 
civil, ele tinha por volta de 16 anos de idade e já se encontrava em 
Porto Alegre, onde completaria os estudos primários e preparató-
rios para, em 1895, ingressar na Faculdade de Direito de São Paulo, 
com 18 anos. Não duraria um ano sua estada na capital paulista, 
pois em 1896 já está de volta à Porto Alegre escrevendo no jor-
nal A Reforma. As fontes não referem convincentemente o motivo 
da curta estada na faculdade de direito, justificando a desistência 
do curso pelo desinteresse que Maya nutria pelos estudos especi-
ficamente jurídicos, sendo um voraz leitor e escritor já desde estes 
anos de juventude, mas cujos interesses literários tomavam outra 
direção. Em uma referência de seu colega de quarto em São Pau-
lo, Carlos Maximiliano, se pode ler que: “eu o vi amanhecer sobre 
os livros, preso, atraído, fascinado pela ciência, filosofia e crítica. 
Enfermou por excesso de lucubrações, mas não arrepiou carreira” 
(apud, MARTINS, 1962, p. 9-10). 

O jornal A Reforma, antes ligado ao Partido Liberal no Impé-
rio, era então o órgão oficial do Partido Federalista, indicando uma 
certa vinculação de Maya com ele, provavelmente oriunda do seu 
grupo familiar. Neste periódico chegou a publicar artigos contra 
as posições de Júlio de Castilhos, tendo sido mais um dos escribas 
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engajados político-partidariamente daquele órgão de imprensa. Já 
no ano seguinte, passa a escrever no jornal A República, outro pe-
riódico vinculado às lutas políticas e pertencente a republicanos 
que romperam com o PRR, os chamados “dissidentes”. Aos pou-
cos, porém, ele foi se aprimorando e especializando não nas lutas 
político-partidárias, mas no jornalismo literário-filosófico do tipo 
polemista que passou a praticar. Como apontou Mara Rodrigues 
para o caso de Moisés Vellinho, a crítica literária era uma porta de 
entrada no mundo da cultura letrada para muitos jovens escritores 
que buscavam reconhecimento (RODRIGUES, 2016, p. 49).

Maya logo se destaca abrindo uma disputa com um letrado 
provincial, padre Gustavo Locher, a respeito de filosofia evolucio-
nista, e depois enfrentando nada mais nada menos do que Sílvio 
Romero, “muito influente e quase intocável naquele tempo” (RE-
VERBEL, 1991, p. 15). Não que Romero tivesse tomado conhe-
cimento do escritor de província, mas os efeitos para Maya destas 
contendas que criava por meio de seus escritos eram muito vantajo-
sos, pois foram abrindo-lhe um amplo espaço de reconhecimento 
no mundo cultural local, atestado inclusive pela publicação de três 
livros em três anos, sendo o último desta série em 1900 com Maya 
contando 23 anos de idade. Neste mesmo ano faz uma primeira e 
curta, menos de um ano, viajem ao Rio de Janeiro. Lá teria conhe-
cido Olavo Bilac e Coelho Neto, residido em uma “republica de 
intelectuais” na rua das Laranjeiras, e apertado a mão de Machado 
de Assis. Permanecendo em Porto Alegre até 1905, volta ao Rio 
de Janeiro e a partir daí passa verdadeiras temporadas que duram 
anos na capital do país, alternando com outras em Porto Alegre, 
nas quais ocupava “cargos públicos” tanto na antiga corte (MASI-
NA, 1986, p. 24), quanto na capital do Rio Grande do Sul, onde 
foi diretor do Museu Júlio de Castilhos. Chegou a ser deputado 
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federal por seu Estado natal (1918-23) pelo PRR. Tudo isto de-
pois de sua inegável “guinada” em termos de posicionamento po-
lítico-partidário, pois, como visto, fora inicialmente “gasparista”, 
passando a ser depois colaborador dos “republicanos dissidentes” 
e findando como apoiador de Borges de Medeiros. Nestas idas e 
vindas de estadas prolongadas no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, 
Maya ia se afirmando como um escritor, cronista e periodista, que, 
inclusive, logrou eleição à Academia Brasileira de Letras (ABL) em 
1914. Com 37 anos, portanto, tinha seu reconhecimento provin-
cial e nacionalmente laureado com o fardão acadêmico, tendo já 
acrescentado ao conjunto de seus livros publicados Ruínas Vivas 
(1910) e Tapera (1911) e o ensaio de crítica literária Machado de 
Assis (1912). Tanto no Rio como no Sul sempre se vinculava a al-
gum periódico para o qual colaborava, inserindo-se nos meios le-
trados nos dois centros. Foi o primeiro sul-rio-grandense agraciado 
com o fardão acadêmico.

Acima ficou expressa de passagem a questão da “guinada” po-
lítico-partidária que Maya operou. É importante ampliar. Até os 
anos iniciais do século XX ao que tudo indica estava vinculado a 
oposições ao PRR. Porém, sua estada no Rio de janeiro é que pare-
ce ter modificado sua posição. Na capital federal, de início demons-
trando simpatias pelo líder baiano Ruy Barbosa, passou depois a 
frequentar círculos letrados que gravitavam em torno do senador 
sul-rio-grandense José Gomes Pinheiro Machado, que se chocaria 
politicamente de frente com o primeiro e era um bastião dos inte-
resses do PRR no Rio de Janeiro. Essa vinculação aos círculos de Pi-
nheiro pode ter rendido a Maya sua indicação e vitória para ocupar 
a cadeira que fora de Aluísio Azevedo na ABL:

“O Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, manteve 
durante largo período, a partir da segunda década 
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do século, uma coluna ‘política e polêmica’, assina-
da por ‘Jefferson’, pseudônimo coletivo, usado por 
diversos jornalistas e escritores, todos pinheiristas, 
inclusive os rio-grandenses: James Darcy e Alcides 
Maya. Na luta com Ruy Barbosa, seu principal opo-
sitor, tanto no Senado como na imprensa, Pinheiro 
Machado contava com brilhante grupo de intelec-
tuais, entre os quais dois eram egressos da dissidên-
cia a Júlio de Castilhos: Germano Hasslocher e Al-
cides Maya. E a todos recebia quase diariamente, na 
casa do Morro da Graça, onde durante anos foram 
decididos os destinos políticos da República” (RE-
VERBEL, 1991, p. 26-7).

 
Maya, por sua vez, atribuiu posteriormente sua eleição à ABL 

ao apoio de alguns “amigos”, os que o indicaram para o pleito à sua 
revelia e aqueles que o apoiaram de dentro da academia, Coelho 
Neto, Olavo Bilac e Luiz Murat, todos igualmente “amigos” de Pi-
nheiro Machado, segundo ele próprio. O livro que escrevera sobre 
Machado de Assis publicado em 1912 também é lembrado como 
uma possível credencial para seu ingresso na academia (REVER-
BEL, 1991, p. 25-6). Evidentemente que esta aproximação com 
Pinheiro Machado também deve ter pesado nas possibilidades 
de Maya ocupar os “cargos públicos” no Rio de Janeiro e, depois, 
quando de retorno a Porto Alegre, escrever para A Federação, jor-
nal do PRR, se tornar diretor do Museu Júlio de Castilhos e depois 
deputado federal pelo mesmo partido. Enfim, é inegável que os po-
sicionamentos político-partidários de Maya estiveram sempre na 
base de sua possibilidade de assumir cargos e láureas e circular por 
meios que eventualmente garantissem o seu sustento a fim de que 
pudesse se afirmar e manter como um reconhecido “intelectual” da 
época (PÉCAUT, 1990).

Estas breves linhas sobre a trajetória de Maya não visam ex-
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plicar sua produção ficcional, mas situá-lo nos espaços sociais que 
percorreu e nos quais se destacou. Se como um dos Jeffersons even-
tualmente se posicionava como uma “pena de aluguel”, na crítica 
literária e nas crônicas tinha um compromisso muito mais especi-
ficamente cultural. Ou seja, não foi uma violência intelectual ou 
uma “traição” a sua eventual “troca de lado” em termos de posição 
político-partidária, foi um ajuste realista e uma resposta às suas ne-
cessidades encorados muito mais em vínculos pessoais e necessida-
des materiais do que a doutrinas ou ideologias.

A violência fratricida   

A produção ficcional de alcides Maya, mais especificamente Ruí-
nas Vivas, foi caracterizada por Augusto Meyer como “uma das pri-
meiras tentativas de ‘romance social’ no Brasil [...]. Em parte, por 
influência do naturalismo, com os seus romances de tese, mas refle-
tindo de outro lado convicções amadurecidas no espírito do autor” 
(MEYER, 1962, p. 30). Eventualmente tributária da produção 
regionalista sob a influência do determinismo do meio e da biolo-
gia, características do naturalismo, os contos e romances de autores 
platinos vinculados à gauchesca criolla (Acevedo Díaz, Javier Lima, 
Horacio Quiroga, Ricardo Guiraldes, Hernández e Sarmiento) te-
riam tido um peso importante como modelos seguidos por Maya. 
Masina aponta ainda a influência dos brasileiros Machado de As-
sis, Raul Pompéia, Coelho Neto e Euclides da Cunha, com quem 
compartilhava os valores de sua época, bem como de Spencer, pela 
ideia da literatura com uma função social, e dos romancistas eu-
ropeus Émile Zolá, Paul Bourget e Eça de Queiroz. Não obstante 
estas raízes naturalistas, realistas e cientificistas, e o seu engajamen-
to ao lado de seus contemporâneos em um “projeto propedêutico 
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e nacionalista da cultura brasileira”, sua ficção “traz as marcas do 
barroco na concepção do mundo e na linguagem, expondo os in-
fluxos platinos na cultura do sul do Brasil” (MASINA, 2004). Au-
gusto Meyer também referiu os limites do naturalismo de Maya em 
sua idealização do gaúcho e em seu “saudosismo” (MEYER, 1962, 
p. 16) aspectos destacados igualmente por Rubens de Barcellos 
(BARCELLOS, 1960, p. 64-5).

Os críticos de modo geral apontam que Maya escreve uma 
prosa de transição. Segundo esta visão, o mundo da estância “ori-
ginal”, marcado pelas peleias constantes, pelo heroísmo militar e 
viril, pelas relações de proximidade entre estancieiros e seus peões, 
principalmente em função das guerras gloriosas, estaria em franca 
decadência. “É evidente, portanto, que se reproduzem [...] os sin-
tomas de desajuste decorrentes do progresso, sobretudo em função 
das inovações tecnológicas, da imigração em suma, das transforma-
ções por que passavam as estâncias” (MASINA, 1986, p. 26).

Não parece ser seguro, porém, que a inegável penúria e as 
imensas dificuldades pelas quais os gaúchos passavam nos campos 
refletidas nos textos de Maya estejam assim tão relacionadas a um 
suposto “progresso” que avançava sobre um mundo que se tornava 
moribundo. Tais circunstâncias, porém, parecem ser muito mais 
o resultado mesmo das ações humanas endógenas aquele meio e 
formação social. Quer dizer, é possível que a penúria e a desolação 
possam ser creditadas não na conta de agentes externos, mas a fato-
res de dentro mesmo do mundo da estância.

“No Brasil, as coisas não foram diferentes: festejado 
por seus contemporâneos, que atribuíram o vigor de 
sua prosa à autenticidade com que recriava a tormenta 
nômade do pampa, Alcides Maya foi esquecido pelas 
gerações seguintes, que o acusavam de nostálgico, rea-
cionário de passadista. A falta de isenção modernista 
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impediu a valorização crítica de um escritor que tor-
nou a violência na campanha leitmotiv de sua obra. 
Além disso, inovou a vertente telúrica e regional, 
criando um estilo de linguagem próprio para expres-
sar a visão tumultuada do espaço social em que vivia. 
Por isso, a manifestação de conflito entre o homem e 
a terra nele não pode ser tomada apenas como repre-
sentação de transformações sociais. O conflito subjaz 
como tensão narrativa de natureza plutônica, sub-
metido à contenção de um discurso evocativo que, 
inesperadamente, rompe a crosta significante e deixa 
escorrer a lava barroca. Veja-se, pois, que os traços di-
ferenciais da obra de Maya, para os quais contribuiu 
a vivência do autor na campanha convulsionada pela 
sangrenta revolução de 1893, formaram-se também 
pela sua vivência livresca, vindo a manifestar-se no ar-
tifício da linguagem” (MASINA, 1998, p. 187). 

O certo é que a questão da violência aparece como central 
em Maya, tenha sido ela devido à chamada “revolução” de 1893, 
fator destacado também por Moisés Vellinho e Augusto Meyer 
(MEYER, 1962, p. 31-2) ou a outros fatores que aparecem em seus 
escritos e que dizem respeito a uma violência cotidiana entranhada 
nos poros da formação social e no meio físico do pampa sul-rio-
-grandense, em uma confluência entre História-sociedade, clima e 
hereditariedade.

No conto “Inimigos” de Tapera, esta situação parece se colocar. 
Evidentemente inspirado em Esaú e Jacó de Machado de Assis, João 
Carlos e Andrézito são irmãos, filhos do estancieiro Inácio Pereira.

“João Carlos, o mais moço, estivera nos estudos, via-
jara, mantinha amizades ilustres iniciadas no colégio, 
correspondia-se com alguns centros pastoris, aspirava 
a uma transformação completa da pecuária. Mem-
bros do Conselho Municipal, apresentaria o projeto 
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de uma escola agrícola na vila, falava em colonizar as 
terras devolutas no município, sonhava com a funda-
ção de uma charqueada à moderna, queria estradas e, 
apesar do imaginário dos seus planos, já o indicavam 
para candidato à intendência.
Diante do irmão, que, embora fosse ótimo ginete 
e bom campeiro, ‘mais parecia um pracista que um 
guasca’, esmerava-se Andrézito em gauchismos, des-
prezando livros e jornais, ridicularizando os doutores, 
reduzindo aos puros o círculo das suas relações, parti-
dário dos métodos antigos no costeio dos gados e dos 
antigos usos e costumes” (MAYA, 1962, p. 149-50).

Quando estoura a guerra de 1893, Andrézito parte com os 
revoltosos federalistas, enquanto que João Carlos resta ao lado dos 
castilhistas. O desfecho previsível se dá no Cerro da Palma, onde 
ambos findam por morrer na mesma batalha, “espezinhados no 
vórtice do vasto fratricídio” (MAYA, 1962, p. 153). Nesse conto, 
mesmo conhecendo as preferências político-partidárias federalis-
tas de Maya àquela altura, como em outros tantos momentos de 
seus escritos, o que aparece como efetivamente deletéria e desagre-
gadora é a violência. Os irmãos não se tornam inimigos por causa 
de suas preferências, modos de vida, gostos. Tal como Esaú e Jacó, 
são “inimigos natos” (MAYA, 1962, p. 149), de modo que, ao final, 
o que aparece como o grande elemento desencadeador do caos e da 
decadência é a violência. O resultado é tão deletério que o pai dos 
jovens, ao conhecer seu destino, opta por abandonar “para sempre” 
a estância, mas “não decerto por temor decidira desertar o velho 
teto, mais velho do que ele, tão velho como os apagados retratos de 
avoengos guerreiros que lhe ornavam as paredes. Saía daqueles mu-
ros por fugir a si próprio; não do presente, mas do passado; antes 
dos seus que dos estranhos” (MAYA, 1962, p. 153). 
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“Inimigos” é o último conto de Tapera e a passagem acima 
citada o encerra, enfocando o ponto de vista do patrão, do dono 
das terras. Aqui, as ruínas ou a transformação em tapera, algo que 
aparece em outros vários momentos dos escritos de Maya, não são 
produto das transformações operadas por um “progresso” vindo do 
exterior, mas das condições mesmas do mundo da estância tal qual 
é. João Carlos, estudado e tendo circulado pelo mundo, queria ope-
rar mudanças na estância. Comprou gados de estirpe, buscava mo-
dernizar os trabalhos pecuários. Não deu certo. O gado importado 
morreu de “tristeza” e as práticas rústicas representadas por André-
zito e pelos peões mais velhos pareciam vitoriosas. Porém, não há 
uma condenação deste novo em si, mas fica implícito apenas que 
sua imposição pura e simples, sem uma necessária adaptação é que 
seria fadada ao fracasso. Portanto, não se trata de um “saudosismo” 
ou de uma idealização do passado (tal qual aponta MEYER, 1962, 
p. 16), mas da constatação de que as condições humanas e mesoló-
gicas é que levariam à ruína e à decadência, representada pela “de-
serção” da estância. De qualquer modo, mesmo que se possa iden-
tificar Andrézito como o antigo e o tradicional e João Carlos com o 
novo e o moderno, este não foi o motivo de sua desavença, que era 
“inata”. O problema não estava no exterior, mas no interior mesmo 
do mundo da estância.

Se “Inimigos” finda desta forma sombria enfocando o pon-
to de vista da classe proprietária, ele se inicia, no entanto, com os 
peões da estância, os “gaúchos” Hilário e Anastácio, no galpão com 
Andrézito recebendo notícias sobre deslocamentos de tropas. O 
“patrãozinho” distribui ordens a respeito dos preparativos para a 
guerra que está por vir e se coloca em marcha. Os outros dois se 
põem a conversar: 
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“‘– Se os filhos dos ricos fossem todos assim, muito 
outra era a sorte destas campanhas.’ [...] Em segui-
da, começaram a discutir a revolução iminente, um 
com frieza de cálculo, com indiferença o outro. Hi-
lário confiava no valor dos chefes, aos quais estava 
preso ao mesmo tempo pela gratidão e pelo hábito. 
Anastácio ‘nem esperava nem desesperava’ e, embora 
estimulado vagamente por uma solidariedade de ins-
tinto, supunha-se movido apenas pela dedicação que 
ao moço consagrava. Imprevidente, vivia na sua hora 
sem aspirações: e tendo erva para topetar a cuia, uma 
vaca de quando em quando, e o pito e a cana e a sua 
tropilha de escolha, deixava correr o tempo [...]. O 
outro também não se iludia. [...] Guerra servia p’ra 
se tirar vingança, se ficar com o alheio e se trazer na 
garupa o chinaredo-flor. Que o patrão se envolvesse, 
tava certo” (MAYA, 1962, p. 147-8).

Esta passagem abre a porta para a análise do mundo que mais 
aparece nos textos de Maya, o dos “gaúchos”, dos peões-soldados, 
das “chinas”, dos posteiros, dos bolicheiros, dos mascates, nego-
ciantes de gado, tropeiros, etc. Nem todos podem ser considerados 
“pobres”, pois alguns comerciantes e negociantes já se insinuam 
como parte da camada superior, mas a atenção maior de Maya 
sempre recai sobre os despossuídos e deserdados. Há em Maya não 
propriamente uma “luta de classes”, mas uma evidente tensão de 
classes entre os proprietários e os não proprietários, entre os ricos e 
os pobres que beiram a miséria. Como o caso de Hilário e Anastá-
cio deixam transparecer, ambos eram fiéis à pessoa do patrãozinho, 
que admiravam, de quem gostavam e de cuja benevolência depen-
diam, mas eram absolutamente céticos e realistas na avaliação da 
sua situação e quanto ao seu lugar naquela sociedade. A guerra para 
eles era coisa muito diferente do que para Andrézito.

Em Ruínas Vivas isto fica bem mais claro. A personagem prin-
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cipal, Miguelito, era neta do posteiro capitão Chico Santos que, 
apesar do título militar, era um pobre sem-terra moribundo viven-
do na estância do coronel Paulino Gomes. No início do romance 
aparece ele em delírios, nos quais revive seus momentos de glória 
militar, principalmente nas tropas do general Andrade Neves quan-
do das campanhas no Paraguai, nas quais se destacara em batalhas 
e recebera a patente militar que ostentava. Fora também das tropas 
do legalista Chico Pedro, o Mourigue, na guerra farroupilha por 
influência de um tio que, ao morrer em campanha, lhe abriu a possi-
bilidade de bandear-se para as tropas do general Neto com as quais 
mais simpatizava. Lutou também contra Rosas em 1851. 

A sede da “Estância Nova”, onde residia o coronel Paulino 
Gomes e era Chico Santos posteiro, por sua vez:

“Denominara-se outrora, em tempos de rebeldia e 
de invasão, a ‘Casa Grande’; fora um estabelecimen-
to glorioso, opulento, quase feudal. Ligada à sorte 
do Continente de São Pedro durante as pendências 
lusitanas com o Vice-Reinado espanhol, quartel-ge-
neral dos ‘Farrapos’ mais tarde, decaíra aos poucos 
do esplendor de antanho, e, de herança em herança, 
de mutilação em mutilação, de compra em compra, 
tornara-se propriedade de Paulino Gomes, coman-
dante da guarda nacional, chefe político do distrito 
e último representante de poderosa família das cer-
canias” (MAYA, 2002, p. 43). 

Chico Santos fora “sócio de armas” do antigo proprietário, 
o qual convidou-o para fixar-se na estância e dirigi-la, o que fez lá 
se estabelecendo com a sua filha Elisa. Logo, porém, o estancieiro 
faleceu sem herdeiros diretos, o que fez abrir uma disputa judicial 
pela propriedade entre parentes colaterais, “gente de cidade”. Chico 
Santos acabou se responsabilizado pelo cuidado do espólio. Neste 
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tempo conheceu o coronel Paulino Gomes, ainda somente pro-
prietário lindeiro, que era o chefe local do Partido Liberal, também 
da preferência de Chico Santos. Prestando serviços a ele e receben-
do em troca “constantes presentes” foram os dois se aproximando 
“fizeram amizade, tornando-se quase íntimos, apesar da disparida-
de de fortuna e de posição” (MAYA, 2002, p. 44). Quando o filho 
do coronel voltou da cidade onde estudava os preparatórios para 
ingressar na Faculdade de Direito de São Paulo, Chico Santos se 
afeiçoou pelo rapaz. Várias vezes recebia “no Posto a visita cortês: 
falavam muito do passado; e depois que [...] o estudante, abrindo 
um livro, leu com solenidade um trecho apologético dos Farrapos, 
o antigo revolucionário, analfabeto, ficava entusiasmado só de vê-
-lo” (MAYA, 2002, p. 45).

Para encurtar, Arthur, o filho aspirante a doutor do coronel, 
logo partiu para São Paulo deixando para trás a estância, Chico 
Santos e Elisa, sua filha, grávida. Evidentemente que isto desgastou 
a relação entre o pai ofendido e o coronel, o que foi agravado pela 
compra da estância por ele, que colocou como capataz um homem 
de sua confiança no lugar de Chico Santos. Ele pensou em partir, 
mas como um dos herdeiros abrisse recurso quando à questão da 
medição das terras, ficou na esperança de que seu rancho tivesse 
outra sorte. Neste meio tempo, Elisa “desapareceu” e logo depois 
Chico Santos aparecia com o seu neto Miguelito. O litígio com o 
coronel Paulino Gomes se resolveu por um expediente. Ele foi ao 
posto visitar Chico Santos em reconciliação. Adiante, Arthur foi 
assassinado em São Paulo. Com isso, o capitão se deixou ficar no 
posto criando o neto e “a viver arredio e o consolo que lhe restou à 
velhice, foi, com as próprias, narrar a todos as crônicas belicosas do 
lugar” (MAYA, 2002, p. 46).

Miguelito crescera ouvindo as histórias do avô.
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“Completava, de imaginação, as narrativa e sem des-
canso ia medindo a zona lendária das refregas, atra-
vés das tradições gauchescas. Nem somente ouvia: 
inventava, aperfeiçoava as pinturas, vendo no ínti-
mo, com admirável nitidez, por um prodígio de in-
tuição hereditária, o que aos paisanos rudes escapa-
va, o que mal compreendiam, depreciadores, no seu 
desdém de broncos. [...].  Não discriminava, natu-
ralmente, datas e fatos; ignorou sempre o verdadei-
ro caráter das soldadescas; nunca soube das causas 
de tantas guerras, das diferenças de momento, dos 
móveis de campanha, dos princípios em jogo. Nem 
as singelas descrições de Chico Santos e de outros, 
reunidos no Posto ao acaso do nomadismo pastoril 
do pampa, podiam corrigir com uma visão clara, de 
conjunto, a sua tendência grosseira à guerrilha pela 
guerrilha” (MAYA, 2002, p. 38-9).

Uma frase talvez resuma a condição de Miguelito, “Que lás-
tima para ele não ter nascido nesses tempos de ‘peleia’! ” (MAYA, 
2002, p. 38), conforme se dizia. 

A história se entulhando de guerrilhas sobre guerrilhas, de re-
tratos sobre retratos de guerreiros desbotados nas paredes das casas 
senhoriais e de histórias sobre histórias mal contadas nos galpões 
miseráveis, tudo isto num meio inclemente, com frios congelantes 
e o vento minuano no inverno, com muito calor e as tempestades 
devastadoras no verão, com pragas e estiagens, com enchentes e 
urubus espreitando futuras carniças, como descrevem várias passa-
gens (por exemplo, MAYA, 2002, p. 76), configuram um mundo 
onde a violência é uma presença constante e transforma-se nas al-
mas em “tendência grosseira”. E, claro, que se operam mal-entendi-
dos. Como Miguelito não conseguisse captar exatamente do que 
se tratava todo aquele passado de guerras e violências amontoadas, 
abateu-lhe o “desejo de sentar praça”, que seria para ele agregar-se 
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“ao primeiro grupo que por ali transitasse em armas”. É que a Mi-
guelito “encantara o aspecto desordenado do troço de cavalerianos, 
viajando ao modo campeiro, sem nenhuma hierarquia visível, jun-
tos, expansivos germanados. Era assim que ele imaginava as parti-
das descritas por Chico Santos e assim aspirava caminhar ao en-
contro dos inimigos, na boa camaradagem tradicional dos piquetes 
farroupilhas” (MAYA, 2002, p. 41).

Algum tempo depois, de fato ele o faria, sentaria praça na 
guarnição de São Gabriel. Mas não duraria muito seu encontro 
com a realidade da vida militar. Desertou, “não pudera agüentar 
por mais tempo o quartel, bom pra negrada... Caíra de tapas a um 
superior dentro do alojamento e fora preso; mas gavionara, que 
não era cativo” (MAYA, 2002, p. 103). Diferentemente da ideia de 
um progresso que envolvia o mundo da estância e o abatia, embo-
ra inegavelmente aparece uma percepção de que as coisas estives-
sem mudando, o principal conflito parece ser entre as idealizações 
herdadas e a realidade. O que soube Miguelito de guerras e vida 
militar era por contos do passado idealizado, bem diferente era a 
guerra e a vida militar no mundo vivido. Não estaria aqui Maya 
operando um jogo entre a romantização do passado contado em 
contraste com a realidade do presente vivido? Quer dizer, não es-
taria ele recorrendo ao artifício de opor o romantismo ao realismo 
na mesma prosa como um recurso narrativo e dramático? Há um 
mundo contado e um mundo vivido, sendo inclusive o primeiro 
apresentado como delírio de Chico Santos logo no início do livro. 
Não seria exatamente “saudosismo” de um passado melhor que o 
presente, mas um recurso para destacar que em sendo o presente 
a continuação do passado, a atual pobreza e miséria é que se pro-
jetariam como realidade no passado, e não o que dele se contava 
que, afinal, não passava de delírio. E o que na verdade unia a todos 
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nestas condições, os proprietários e os despossuídos, não seria uma 
solidariedade de armas (Chico Santos “camarada de armas” do an-
tigo dono da estância) ou uma “amizade” por afinidades e serviços 
prestados (a relação de Chico Santos com o novo dono da estância, 
coronel Paulino Gomes), mas a violência que a todos envolvia. A 
filha de Chico Santos é violada, desonrada e abandonada, o antigo 
proprietário morre sem herdeiros diretos e a fazenda decaí, o filho 
dileto do coronel que se tornaria doutor e seria um “Silveira Mar-
tins do futuro”, é abatido na saída de um teatro em São Paulo por 
causa de uma rixa por “mulheres” (MAYA, 2002, p. 83), deixando 
ele também sem herdeiros, Miguelito é desprezado e rejeitado pelo 
coronel, que também era seu avô, e expulso da estância porque não 
aceitava as direções do capataz, João Amâncio, era atrevido, brigão, 
indócil, “não recebia ordens, provocava a todos, tinha o topete de 
desacatar o João diante de todos: pois tratasse de arranjar a vida por 
si, como entendesse...” (MAYA, 2002, p. 86). 

Neste sentido também se descortina a tensão de classes acima re-
ferida. Expulso da estância, Miguelito elucubra, “recorda e medita”:

“– Sim, nenhuma dúvida! O que sucedera fora bom, 
necessário. Pois ele, que desprezava toda aquela baga-
ceira, podia lá continuar na turba servil, sob ameaça 
do relho do capataz? Pois havia de ser eternamente 
um peão, um agregado, sujeito na sua miséria, como 
todos os outros, ao capricho dos ‘senhores’ arrogan-
tes, trabalhando a vida inteira em favor dos interes-
ses alheios, para chegar à extrema velhice com meia 
dúzia de matungos à soga e uma pontinha de gado 
ordinário, exposto sempre a mudar-se a um sinal dos 
proprietários, sem garantia, sem fixidez , sem liberda-
de? Nuca! Preferia mil vezes, sair, andar como Jango 
Sousa de tapera em galpão, pelas canchas e bonchin-
ches (sic), despeado e solito (sic), ‘dono da vonta-
de’, comendo onde quisesse e quando pudesse o seu 
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churrasco teatino, e forte e grande e descuidadoso na 
sua orgulhosa independência... Era outro, porém, o 
exemplo a imitar; exaltava-o ainda o elemento pes-
soal romanesco, indefinível, que o distinguira, desde 
a infância, dos retardatários broncos da Campanha: 
uma vaga aspiração nostálgica de outras eras, de ou-
tros meios, uma incerta esperança ardente de porvir, 
de glória, de fortuna. Acima da instintiva besta forte 
de prazer, de coragem e de destruição, que por vezes 
repontava nele, ameaçadora, pairava, sopitando-a, 
um ideal generoso, embora rude. Vivia no passado, 
como o Velho, e, com o este, o seu amor às armas, 
aos acampamentos, às façanhas, às carnificinas, não 
era simplesmente a tentação brutal do saque, o ódio 
cego e atávico ao inimigo, estrangeiro ou contrário, 
a vaidade do macho impulsivo que fere por ferir. Di-
verso do avô, sob tantos aspectos, sofrera-lhe, toda-
via, uma poderosa imantação moral, auxiliada por 
alguma tara paterna, talvez favorecida por uma in-
tuição étnica espontânea, por um progresso de raça 
que desperta...” (MAYA, 2002, p. 97-8).

Ao “realismo cético” de Hilário e Anastácio, junta-se esta re-
volta reprimida de Miguelito com a sorte daqueles que pouco tem 
em uma sociedade profundamente hierarquizada e, como em ou-
tros aspectos, marcada pela violência.

Por outro lado, aqui também se abre uma outra questão re-
lacionada à da violência. Masina refere que em Ruínas Vivas o 
naturalismo predomina inclusive em sua estrutura, “como tese 
determinista. Miguelito é o criminoso lombrosiano, o meio rural 
agrava-lhe as tendências naturais e hereditárias para a delinqüência 
e para o crime” (MASINA, 1986, p. 30). Miguelito, além de deser-
tor, mais adiante assassinaria um inimigo pessoal em uma embos-
cada. Esta interpretação, porém, parece ir longe demais quanto às 
eventuais teses naturalistas. Há muito pouco de lombrosiano em 
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Miguelito, o que fica atestado na ideia de “progresso de raça que 
desperta” e de “imantação moral”, os quais mitigam a violência pela 
violência e não são sua origem ou motor. A violência na e da per-
sonagem são muito mais por força do que vem de fora dela, seja do 
passado, seja do meio e do presente, do que de algo imanente, de 
“raça”, em um sentido lombrosiano.

A transformação de Miguelito em um fora da lei deu-se aos 
poucos. Primeiro desertou da guarnição, o que, não fosse os suces-
sos posteriores, quase nada teria para ele de implicações maiores, 
pois a perseguição a desertores individuais era muito improvável. 
Porém, ao reencontrar um antigo desafeto dos tempos em que vivia 
na estância do coronel Paulino Gomes, o Anilho, um faz-tudo arre-
gimentador eleitoral, que estava a gabar-se em uma venda, bate-se 
com ele a relhaços, mas a briga, pelo momento, fica nisto. Migueli-
to se evade. Logo, embora contrariado a princípio, aceita o convite 
de seu amigo Aires para se estabelecer em uns campos de sua pro-
priedade e deles cuidar. Mal se arrancha e Anilho aparece na região 
em seu encalço com uma escolta em busca de Miguelito a fim de 
arrestá-lo como desertor. Enfim, Anilho, que “estava no governo 
e era o ‘homem do Coronel’” (MAYA, 2002, p. 137) provocara as 
autoridades àquela perseguição. Miguelito foge, mas se vinga mais 
tarde ao emboscar Anilho e o matar em campos da antiga estância 
do coronel Paulino Gomes. Agora sim cometia um crime que o 
faria ser perseguido e o transformaria em um fugitivo da lei.

Neste meio tempo, Miguelito passa a sofrer na pele os efeitos 
da realidade. Ainda influenciado por sua imaginação, chega a com-
parar-se ao lendário Campara, um “herói-bandido, tradicional na 
fronteira, inimigo dos ricos, protetor dos fracos e dos famintos que, 
atacado por todos numa luta sem tréguas com a polícia, tivera o ar-
rojo de assaltar estâncias opulentas para distribuir os despojos do sa-
que pelo rancherio dos pobres” (MAYA, 2002, p. 158), com efeito,
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“o presente chocava-o como uma formidável injus-
tiça... Enquanto uns tudo possuem, outros nada 
podem possuir, ele nada podia possuir... [...] chegava 
às mesmas ilações de inculto inteligente. – Nem jus-
tificativa, nem solução: a sociedade esmagava-o sob 
o peso da sua força bruta. Invadia-lhe, aos cachões, 
o peito o ódio súbito, fervente, que na sala de fazen-
da, em presença do Coronel, ao despedir-se, se lhe 
derramara na consciência, afogando toda prudên-
cia, todo acatamento. E, agora, era pior, pois estava 
a par de toda verdade, dissera-lhe o Aires: também 
pertencia à raça dos fortes, corria-lhe também nas 
veias o sangue dos autoritários. [...] Chico Santos 
fora a bravura cavalheiresca, generosa, a toda prova; 
os outros não passavam de bandoleiros vulgares [...]. 
Como harmonizar seres tão diversos? E, ademais, 
como apesar do desprezo que lhe inspiravam, cul-
par os últimos? O mesmo indivíduo que em batalha 
era o irmão, o êmulo do outro, podia subir, crescer 
como o outro, finda a guerra, vinha a ser o seu de-
pendente, o seu agregado servil o seu escravo humi-
lhado. Retraçava-se-lhe assim na mente a sorte do 
avô: toda uma vida de lutas, uma velhice de miséria, 
um enterro acompanhado por bêbados, uma tape-
ra no meio do campo. Belo fim, sem dúvida, fim de 
todos os gaúchos pobres, cujos filhos tinham com 
única herança o trabalho forçado, cujas filhas esta-
vam sempre sob a ameaça da impune devassidão dos 
opulentos. Fora o destino de sua mãe, que ignorava 
se vivia, se morrera e que talvez houvesse também 
acabado num rancho imundo de chinas” (MAYA, 
2002, p. 159-60).

 
Se, como antes salientado, não chega a haver propriamente os 

contornos de um luta de classes em Maya, há nele algo muito próxi-
mo disso. A própria forma como perpetrara o seu verdadeiro e úni-
co “crime”, o assassinato de Anilho, aparece como um golpe de rea-
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lidade. Ao invés da bela morte em batalha, às claras, frente a frente, 
uma emboscada à socapa. “Todos os seu planos de rebeldia, todos 
os seus estímulos justiceiros, as suas exaltações, os seus pretextos 
tinham-se desvanecido à realidade imediata, definitiva” (MAYA, 
2002, p. 172). A prosa ficcional de Maya em Ruínas Vivas ao in-
vés de incentivar a construção de uma idealização ou mitificação 
do gaúcho e suas façanhas, de uma suposta democracia campeira 
que anelaria senhores e despossuídos, e mesmo de guerras gloriosas 
e heroicas de antanho, representa uma crítica severa a estas repre-
sentações, passadas pelas narrativas e somente possíveis de serem 
vividas em situações inverossímeis, como no delírio do moribundo 
Chico Santos, que se esvaíam pelo peso da sociedade e da realidade 
de um mundo dividido entre quem pode ter e quem não pode ter. 
Todos sujeitos ao peso da violência, mas uns tendo que a suportar 
bem mais do que os outros.

Estes aspectos aparecem também nos contos de Tapera. Em 
“Por vingança” (MAYA, 1962, p. 39-58), Chico Pedro é escorra-
çado das terras onde era arranchado porque o dono lhe exigia não 
só o trabalho e a dedicação, mas também o incondicional apoio 
político-partidário. O veterano de 1893 finda por ter de se deslocar 
ao Mato Grosso.

Em “Estaqueado” (MAYA, 1962, p. 133-9), aparece nova-
mente a narrativa das guerras de antigamente como diferentes das 
que se testemunhavam no presente, especialmente a de 1893. Antes 
os prisioneiros eram tratados com cordialidade, os chefes eram os 
primeiros a garantir isto. E assim “longamente ressoou a linda ro-
manceria heróica da campanha antiga” (MAYA, 1962, p. 135). Este 
passado qualitativamente diferente, romantizado, tende, portanto, 
a ser representado idealisticamente através de narrativas orais, de 
memórias contadas. O presente, antes de ser diferente do passado, 
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apresenta a realidade da guerra e não a sua representação. Os gaú-
chos se deparam em um cerro com uma carniça de um prisioneiro 
de guerra. Fora ele estaqueado a uns tocos “e ali agonizara muitas 
horas, bem esticado, cabeça caída para trás, rosto congestionado, 
olhos desesperadamente voltados para o firmamento. Vira talvez 
baixar o primeiro urubu esfaimado, sentindo no peito e nos olhos a 
dor terebrante das primeiras bicadas” (MAYA, 1962, p. 139). Sem 
referência a qualquer um dos lados da guerra que poderia ter sido 
responsável por aquele horror, ficam os gaúchos estarrecidos com 
a violência e a violação perpetradas por “bandidos”, segundo eles 
mesmos, fosse quem fossem. Ao contrário de se regozijarem com 
o ocorrido, de se banquetearem em “festins de canibais” como os 
“selvagens” de Ângelo Dourado acima citados, chocam-se, conde-
nam moralmente, se apiedam com a sorte do morto. 

Em outro conto de Tapera denominado “Guri”, um menino 
aparece montado em um cavalo subtraído de um tenente do acam-
pamento, seguindo os rastros de uma batalha da guerra de 1893 na 
qual seu pai participava. Sobe e desce coxilhas buscando uma me-
lhor vista, esperando ingressar em alguma ação, ansioso. Admirava 
o general comandante, mal podia esperar por entrar em combate. 
Desobedecendo as ordens de ficar no acampamento com as “chi-
nas” e as crianças, “deslumbrado, o guri, que só na refrega pensava” 
(MAYA, 1962, p. 73), nem sabia para onde ía depois que a bata-
lha se encerrava e perseguidores e perseguidos se espalhavam pelos 
campos. No sem sentido das correrias, ali perto, uma troca de tiros 
e o guri “perto de uma sanga, a uma detonação, soltou as rédeas 
com um grito, torcendo-se nos pelegos dos arreios, arqueando-se, 
tentando agarrar-se à cabeça do lombilho até perder os estribos e 
rolar exânime no solo. […].  Talvez morresse contente. – Fora quase 
uma peleia – talvez pensasse” (MAYA, 1962, p. 74).
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No fim, a guerra era só destruição, ruína e morte. Este parece 
ser o sentido do que, em sua literatura naturalista “de tese”, mas 
profundamente realista, Alcides Maya tenta retratar. Morre gente 
por todos os lados, mesmo entre os senhores, mas o peso maior de 
toda essa violência sem dúvida recaí sobre os ombros dos mais po-
bres, para os quais não há escolha, a não ser nascerem e crescerem 
em um ambiente que valorizava a guerra em si e por si e que ao fim 
e ao cabo só lhes lega a miséria de uma morte delirante como a do 
velho Chico Santos, a vida errante do criminoso Miguelito, ou um 
fim precoce como o do guri.

Considerações finais

Em “No pago”, outro conto de Tapera, há uma referência interes-
sante: “Verdadeiro chefe, onímodo, solícito, era o general, tão forte 
para a violência quanto para a ternura” (MAYA, 1962, p. 113). Pois 
é justamente nesta linha que se pode entender a relação entre os 
dominantes e os dominados no que diz respeito à violência. Neste 
tipo de sociedade, os dominantes:

“Não podendo se contentar em se apropriarem dos 
ganhos de uma máquina social ainda incapaz de en-
contrar em si mesma o poder de se perpetuar, eles 
estão condenados às formas elementares da domina-
ção, isto é, à dominação direta de uma pessoa sobre 
outra, cujo limite é a apropriação pessoal, isto é, a 
escravidão; não poderão apropriar-se do trabalho, 
dos serviços, dos bens, das honras, do respeito pelos 
outros sem os ganharem pessoalmente, sem se ape-
garem a eles, enfim, sem criarem um vínculo pessoal, 
de pessoa a pessoa (BOURDIEU, 2002, p. 202).
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O manejo adequado do uso da violência física que acaba fa-
zendo parte das prerrogativas pessoais de todos nas condições es-
pecíficas da configuração do mundo da estância e sua situação de 
fronteira, era um elemento fundamental não só como instrumento 
de guerra, mas como instrumento de dominação. O peão poderia 
sim ele sozinho se utilizar do recurso à violência física, mais ou me-
nos canalizada pelas lutas que eram as lutas dos outros, dos senho-
res, porém, à diferença dos dominantes, este e mais o trabalho eram 
os seus únicos recursos. Já os dominantes, o sendo como extensão 
da propriedade que possuíam, recrutavam entre os dominados sol-
dados-trabalhadores aos quais permitiam subsistir miseravelmente 
em suas terras como posteiros, agregados ou empregados. A base de 
seu poder estava na propriedade e na possibilidade que esta abria 
para controlar o uso da violência em seu benefício. 

Miguelito, a despeito de todo o ódio e desprezo que nutria 
pelo seu avô que o enjeitara, vingou-se em seu preposto, Anilho, e 
não no velho coronel. Porém, há custos. A liderança de Andrézito 
que o fazia bem amado pelos peões de sua estância se dava ao cor-
rer um constantemente um certo risco pessoal. A pouca mediação 
das relações sociais em uma situação na qual o estado e suas leis e 
instituições apenas se insinuavam aqui ou ali e, de resto, em grande 
parte eram localmente controlados pelos próprios estancieiros-co-
ronéis-chefes políticos, criavam este império da vontade e da satis-
fação imediata como uma regra. Desde a expulsão repentina de um 
empregado das terras de um proprietário, até a satisfação imedia-
ta com derramamento de sangue por injúrias sofridas. No conto 
“Monarcas” de Almas Bárbaras, Neco Alves se suicida porque não 
consegue lavar a sua honra ofendida (MAYA, 1991, p. 66). 

Enfim, a violência não é produto de “bestializados”, “ignoran-
tes”, “selvagens”, “brutalizados”, “imorais”. Antes disto, eram “incul-
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tos inteligentes”, como citado acima na passagem de Ruínas Vivas, 
por certo incultos no sentido de que não tinham acesso aos meios 
de cultura, a começar pela escrita, mas o eram também extrema-
mente inteligentes no domínio prático dos meios ao seu alcance 
na tarefa cotidiana de sobreviver naquelas situações totalmente ad-
versas às suas condições de despossuídos. A violência física tal qual 
aparece em Ruínas Vivas e nos contos de Tapera e mesmo em Almas 
Bárbaras é característica do modo de dominação e, portanto, estava 
à serviço dele e daqueles que com ele lucravam, os dominantes que 
eram também os senhores da guerra e da violência.
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A inspiração para traçar as linhas partem das pesquisas desenvol-
vidas no decorrer de nosso Mestrado em História, durante o qual 
nos utilizamos das cartas e telegramas1 pessoais do General João 
Nunes da Silva Tavares ( Joca Tavares)2, as quais deram origem a 

1  O critério de seleção da documentação utilizada, foi o de privilegiar as que possibilita-
riam uma melhor análise dos diversos aspectos das vida do sujeito durante a Revolução 
Federalista de 1893-1895.
2  ANDRADE, Gustavo Figueira. A Trajetória Política do General João Nunes da Silva 
Tavares (Joca Tavares): Família, Comunicação e Fronteira. Dissertação (Mestrado em 
História) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2017. Nessa dissertação 
desenvolvemos uma abordagem metodológica para análise de cartas e telegramas deste 
personagem durante o período da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, durante 
o qual desenvolvemos uma abordagem quantitativa e qualitativa que é válida para analisar 
as correspondências e pensar trajetórias. Dessa forma dedicamos enfoque a questões como 
a genealogia familiar, relações de parentesco, densidade das correspondências, locais de 
envio e recebimento das correspondências, distâncias entre as cartas, a quantificação de 
correspondências ativas e passivas, as redes, os bens da família, estratégias sociais e relações 
de poder através de relações clientelísticas e compadrio, matrimônios. Exploramos o po-
tencial das correspondências para compreender questões relacionadas ao espaço e o poder, 
mapeamos rotas utilizadas durante a contenda.

A atuação política e militar do General João A atuação política e militar do General João 
Nunes da Silva Tavares e a Revolução Federalista Nunes da Silva Tavares e a Revolução Federalista 

através de suas cartas e telegramasatravés de suas cartas e telegramas

Gustavo Figueira Andrade
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nossa dissertação, e a partir da qual procuramos apresentar alguns 
de seus resultados a seguir. 

Os estudos no âmbito da História Política tem focado sua 
atuação dos indivíduos e também influenciados por uma amplia-
ção do entendimento do político (ROSANVALLON, 1995; RÉ-
MOND, 2003) influenciando o desenvolvimento de estudos que 
procuram compreender “não mais apenas política em seu sentido 
tradicional mas, em nível das representações sociais e coletivas, os 
imaginários sociais, a memória ou memórias coletivas, as mentali-
dades, bem como as diversas práticas discursivas associadas ao po-
der” (FALCON, 1997, p. 76).

A historiografia acadêmica que trata da atuação de Joca no 
período pós Proclamação da República e Revolução Federalista, 
destacou sua atuação em momentos distintos, generalizou as in-
formações sobre ele e seu grupo social, demonstrando a necessida-
de de estudos específicos sobre este personagem, deixando várias 
lacunas, geralmente o apresentando como um caudilho liberal da 
região da Campanha Sul-Rio-grandense.

Tal carência de estudos específicos no âmbito acadêmico acer-
ca deste personagem, possivelmente esteja atrelado ao fato de que 
muitas das fontes sobre as lideranças federalistas da região da Cam-
panha Sul-Rio-grandense estarem guardadas em arquivos privados 
das famílias, algumas sendo permitidas o acesso, como foi o caso 
das pertencentes ao General Joca Tavares. Por outro lado, acredita-
mos a marginalização deste personagem e sua família Silva Tavares 
devem-se ao fato de estarem entre uma história dos vencidos, prin-
cipalmente por esta família ter estado em lados opostos aos vence-
dores durante os principais eventos do final do século XIX.

Isso pode ser observado em diversos momentos da história 
do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, na Revolução Farrou-
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pilha, período em que Joca Tavares e sua família permaneceram 
e lutaram ao lado dos imperiais. Durante o restante da segunda 
metade do século XIX, esta família pertenceu ao Partido Conser-
vador. Tal situação foi agravada após a Revolução Federalista, con-
flito que foi vencido pelas forças do governador do Rio Grande do 
Sul, Júlio de Castilhos.

Assim como a historiografia que prevaleceu no Rio Grande 
do Sul após a Farroupilha foi a versão que ressaltou o heroísmo far-
rapo, associada aos liberais Rio-grandenses, relegando a um segun-
do plano a atuação dos Silva Tavares, após o término da Revolução 
Federalista, a historiografia que predominou por muito tempo, foi 
a que privilegiava uma visão enaltecedora de Júlio de Castilhos e 
do Partido Republicano Rio-Grandense. Esta procurava esquecer 
esta guerra civil que havia durado cerca de “31 meses e produziu de 
dez a doze mil baixas numa população de um milhão de pessoas” 
(LOVE, 2006, p.110). Um dos motivos era o de que este conflito 
maculava a história que procurava-se escrever, indo de encontro a 
uma identidade nacional que se objetivava construir, passando a 
atribuir a responsabilidade por tal violência associada aos federalis-
tas e aos estrangeiros que lutavam ao seu lado.

Para dar conta desta problemática que permitam complexi-
ficar a atuação política e militar de João Nunes da Silva Tavares e 
das próprias discussões acerca da Revolução Federalista e da atua-
ção das elites federalistas neste conflito,  partindo dos resultados 
já apresentados acerca de em nossa dissertação, busca-se, num pri-
meiro momento, apresentar novas fontes e reflexões acerca de sua 
participação política no período que antecede a Revolução no Rio 
Grande do Sul. Em um segundo momento, apresentar novas re-
flexões e fontes que permitam compreender sua atuação política e 
militar durante a este conflito.
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O General João Nunes da Silva Tavares 
na historiografia

Dentre os trabalhos clássicos que abordam a atuação do General 
Tavares, a atuação deste personagem desponta no período que 
compreende a Proclamação da República e a Revolução Federa-
lista, destaca-se seu envolvimento nestes eventos enquanto uma 
liderança da região campanha Sul Rio-Grandense, erroneamente 
associada ao antigo Partido Liberal, pois este havia aderido, junta-
mente a outros familiares, ao Partido Republicano ainda em julho 
de 1889. Entrementes, que elementos permitiram Joca Tavares ter 
sido um dos principais nomes envolvidos na articulação de uma 
oposição à Júlio de Castilhos no período entre a Proclamação e a 
Revolução Federalista, a ponto de ser homem de confiança do Pre-
sidente Deodoro da Fonseca para manter a ordem e a adesão ao 
novo regime no Rio Grande do Sul e permitido alçar uma posição 
de proeminência como General Comandante em Chefe das Exér-
cito Libertador durante a Revolução?

No sentido de superar essas limitações e compreender sua 
atuação para além da atuação militar, entendendo-o enquanto po-
lítico com grande prestígio e poder, é necessário considerar a cons-
trução de um espaço de experiência por este personagem ao longo 
do século XIX. Tal abordagem permite entender sua atuação e in-
fluência política, a expertise militar, as redes de relações e as deci-
sões e estratégias adotadas durante esta guerra civil (ANDRADE, 
2017), enquanto parte do conturbado processo de consolidação da 
República no Brasil.

Para entender esse espaço de experiência construído pelo in-
divíduo ao longo do século XIX, tal prestígio decorria de sua traje-
tória desde o período imperial, na cidade de Bagé, na qual ele e sua 
família possuíam diversas propriedades rurais, inclusive na Repú-
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blica Oriental do Uruguai, o que lhe conferia poder econômico e 
prestígio social. 

No que diz respeito à sua trajetória militar, diferente de ou-
tros eminentes comandantes militares rio-grandenses que haviam 
aderido aos Farroupilhas, ainda que parente de Bento Gonçalves 
da Silva, havia construído sua trajetória fiel ao Império. Em 1835 
lutou ao lado de seu pai, João da Silva Tavares3 – posteriormente 
agraciado com o título de Visconde do Serro Alegre – ao lado das 
forças imperiais durante a Revolução Farroupilha (1835-1845). 
Além disso, participou da Campanha contra Oribe e Rosas (1851-
1852), lutando nas forças de Manoel Luís Osório, também seu pa-
rente, e do Uruguai em 1864. 

O prestígio e reconhecimento construído por este perso-
nagem devem-se, em grande parte, ter reunido e organizado um 
corpo de cavalaria para a Guerra do Paraguai com auxílio de seu 
irmão José Facundo da Silva Tavares e com o financiamento de seu 
irmão Joaquim da Silva Tavares, um dos mais ricos charqueadores 
de Pelotas (PEREIRA, 1901). Durante esta guerra, subordinado 
ao Visconde de Pelotas, foi o comandante do piquete que capturou 
e matou Francisco Solano López em Aquidabã, na fase final deste 
conflito, conhecida como Campanha das Cordilheiras (PORTO 
ALEGRE, 1917, p. 82), vindo a receber em outubro de 1870 do 
Imperador Dom Pedro II diversas honrarias, dentre elas o título de 
Barão de Itaqui, de Oficial da Ordem Imperial do Cruzeiro, sendo 
nomeado Brigadeiro Honorário do Exército Brasileiro.

De regresso do Paraguai, passou a exercer diversas ativida-
des, no âmbito econômico, era possuidor de propriedades rurais 

3  OLIVEIRA, L. R. Nas veredas do Império: guerra, política e mobilidades através da 
trajetória do Visconde de Serro Alegre (Rio Grande do Sul, c.1790 - c.1870). 2016. Dis-
sertação (Mestrado em História)–Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2016.



52

no Brasil e no Uruguai que lhe conferiam grande poder econômi-
co e prestígio social, voltou a dedicar-se a pecuária e charqueadora 
(ANDRADE, 2017). No âmbito político em militar, após a mor-
te de seu pai, assumiu a liderança local do Partido Conservador 
em Bagé, foi por diversas vezes Comandante Superior da Guar-
da Nacional nessa cidade (CARVALHO, 2011, p. 123), como 
também Comandante Militar da Fronteira que abrangia o espaço 
geográfico entre as cidades de Bagé e Santana do Livramento.  Tal 
vivência em um espaço de fronteira permitiu que estabelecesse 
uma série de relações que se estendiam inclusive pelo Uruguai, 
como pode ser observada em carta enviada de Montevidéu pelo 
General Máximo Santos, Presidente da República do Uruguai, 
datada de 16 de novembro 1885, na qual escreve [...] Distinguido 
General y amigo: aprovechando la ida à esa de nuestro amigo el 
coronel Muniz, le pido tenga bondade de hacerle una visita y sa-
ludarle em mi nombre [...] (Acervo Particular da Família Tavares, 
Cidade de Bagé, RS. Transcrição realizada por Gustavo Figueira 
Andrade, 2019). 

Esta correspondência permite parte que compreender a com-
plexidade da articulação deste personagem na fronteira e o prestí-
gio que pode ter sido mote de sua escolha enquanto comandante da 
fronteira, pois além da questão militar, envolvia também uma atua-
ção política neste espaço e que fosse reconhecida dos dois lados da 
fronteira, legitimando sua autoridade. Por outro lado, permite um 
olhar sobre a origem e amplitude das relações deste personagem 
que apoiaram as forças federalistas a partir do Uruguai durante a 
Revolução Federalista, eram relações que provinham desde muito 
antes do conflito e que seriam ativadas nos momentos chaves.

 Alinhado com as discussões e problemas que grassavam no 
âmbito nacional, entre 1885 e 1886 e foi um dos principais nomes 
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do movimento abolicionista na cidade de Bagé, a qual declarou a 
abolição em 18844.

No âmbito político provincial, seguindo os passos políticos 
de seu pai, Joca veio a ser nomeado por D. Pedro II o terceiro Vi-
ce-Presidente da Província do Rio Grande do Sul, em agosto de 
1885. Quanto a seus irmãos, suas trajetórias evidenciam que o po-
der desta família abrangia desde a esfera local até a nacional, como, 
por exemplo, José Bonifácio da Silva Tavares foi vereador diversas 
vezes e presidente da Câmara Municipal de Bagé; já Francisco da 
Silva Tavares, havia se formado em Direito Faculdade de Direito 
do Largo São Francisco, em São Paulo e chegou a ser Deputado 
Provincial entre 1871 e 1888 e Geral do Império entre 1886-1889 
e governador do Rio Grande do Sul por breves dias em 1890, assim 
como Joaquim da Silva Tavares, o qual foi presidente provincial em 
1888 e um dos charqueadores mais ricos do final do século XIX 
(VARGAS, 2014).

Logo após a Proclamação da República, em 1889, por deter-
minação do próprio Presidente da República, Marechal Deodoro 
da Fonseca, Joca Tavares foi nomeado, novamente, Comandante 
Militar da Fronteira, de 1890 a 1891 (REIS, 1911, p. 99, 103). A 
relação de proximidade entre estes personagens decorre também 
do período da Guerra do Paraguai e, possivelmente, devido ao 
fato de Deodoro da Fonseca também ter pertencido ao Partido 
Conservador e ter sido presidente da Província do Rio Grande 
do Sul, em 1886. 

Enquanto no restante do Brasil as elites políticas imperiais 
haviam mantido a participação na máquina estatal, no Rio Gran-
de do Sul o processo adquiriu peculiaridades que a diferenciavam. 

4  Jornal Cruzeiro do Sul, Bagé, 11/09/1884. Notícias sobre o clube abolicionista em Bagé 
e a participação dos Silva Tavares.
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Tal peculiaridade estava associada ao processo da Proclamação da 
República e os contornos políticos determinados pelos projetos de 
poder em disputa de um lado representados pelos interesses polí-
ticos do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), liderado por 
Júlio de Castilhos e composto em grande parte por republicanos 
históricos e por republicanos adesistas, em sua maioria antigos 
membros do extinto Partido Conservador. Por outro lado, pelos 
antigos membros do antigo Partido Liberal que dominava o cená-
rio político do Rio Grande do Sul nas últimas décadas do Império 
do Brasil e que tinha por principal liderança o conselheiro Gaspar 
Silveira Martins (PADOIN; ROSSATO, 2016).

Durante a Proclamação, Gaspar Silveira Martins que era che-
fe do partido Liberal e presidente da Província do Rio Grande do 
Sul, partiu para o Rio de Janeiro para o substituir gabinete Ouro 
Preto, tentativa frustrada durante o trajeto, durante o qual recebeu 
a notícia da Proclamação da República, (PICCOLO, 1992, p. 65), 
sendo preso logo após chegar ao Rio de Janeiro e enviado para o 
exílio na Europa, regressando apenas em 1892 (MORITZ, 2005; 
ROSSATO, 2014).

O contingente de republicanos no Rio Grande do Sul no al-
vorecer do novo regime era composto pelos históricos, membros 
do Partido Republicano Rio-grandense (PRR)5 e por adesistas, 
não tão bem vistos pela elite do partido, chefiada por Júlio Prates 
de Castilhos.  Ainda que bem organizados, o grupo do PRR não 

5  Sobre essa questão ver: RODRÍGUEZ, R. V. Castilhismo: uma filosofia da república. 
Porto Alegre: Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes; Caxias do Sul: Uni-
versidade de Caxias do Sul, 1980. O PRR contava com grupos que pautavam-se por uma 
matriz política de cunho Positivista, a qual veio a ser adaptada por Júlio de Castilhos a 
realidade do Rio Grande do Sul e adquirindo peculiaridades em relação ao pensamento 
de August Comte. Este partido também possuía adeptos que seguiam uma vertente libe-
ral como, por exemplo, Joaquim Francisco de Assis Brasil, o qual veio a fazer oposição à 
Castilhos e o formato dado ao seu governo, considerado autoritário por este personagem. 
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contava com o poder que desfrutavam no Rio Grande do Sul, os 
antigos membros do Partido Liberal do Império. Entretanto, cons-
tituíram a única opção viável para compor um governo republica-
no provisório a ser nomeado por Deodoro até as eleições. Cabe 
ressaltar que o PRR passou a ter suas fileiras fortalecidas antes da 
Proclamação em 1889, pricniplamente com a adesão de principais 
lideranças conservadoras Sul-rio-grandenses terem se declarado re-
publicanas. Este foi o caso do Dr. Francisco da Silva Tavares, chefe 
provincial do Partido Conservador, José Bonifácio da Silva Tavares 
e Joaquim da Silva Tavares, todos irmãos de Joca Tavares, chefe dos 
conservadores na cidade de Bagé, o qual abdicou seu título nobi-
liárquico, passando todos, ainda que temporariamente, às fileiras 
do PRR (ANDRADE, 2017).

Nesse sentido o Presidente da República, Marechal Manoel 
Deodoro da Fonseca nomeou Júlio de Castilhos para compor o go-
verno rio-grandense, alvitre que recusou e cedeu lugar a José Antô-
nio Correia da Câmara, segundo Visconde de Pelotas, preferindo 
Castilhos, permanecer como Secretário de Governo (FRANCO, 
2012).  Neste contexto de disputas típico da cultura política do 
final do século XIX, o projeto político do PRR passou a realizar 
as “derrubadas”, práticas políticas utilizadas durante a o Período 
Monárquico no Brasil, na qual eram destituídos dos cargos os 
membros do partido que perdia as eleições. Castilhos passou, gra-
dualmente, a destituir os antigos liberais e aparelhar o governo com 
membros do PRR (FLORES; FLORES, 1999).

A atitude sectária de Castilhos causou dissidência dentro do 
próprio PRR, como o caso de Demétrio Ribeiro e Barros Cassal, 
Joaquim de Assis Brasil os Silva Tavares (RODRÍGUEZ, 1890). 
Para exercer a oposição foi organizada a União Nacional em 1890, 
agremiação política para o qual convergiram políticos, tais como, 
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Joca Tavares e a família Silva Tavares, além de outros republicanos 
dissidentes e outros ex-liberais (MORITZ, 2005).

A amizade existente entre Deodoro e Joca Tavares não impe-
diu que este se posicionasse contrariamente ao golpe de Deodoro 
da Fonseca, em novembro de 1891, pois o General Tavares foi um 
dos principais nomes envolvidos no levante junto a inúmeras guar-
nições militares e de forças civis em armas, chegando a ser nomeado 
comandante em chefe das forças em operação no sul do Rio Gran-
de do Sul. Estas forças organizadas resistiram ao golpe de Deodoro 
e ao governador Júlio de Castilhos que havia manifestado apoio ao 
Presidente da República (RECKZIEGEL, 2007). Como resultado 
destes eventos, a figura do General Tavares e seus irmãos – um dos 
principais núcleos de oposição – surgem como importante força 
que poderia resistir a Castilhos através das armas se fosse preciso, 
como ocorreu em 1893. 

A situação política decorrente destes eventos alçaram ao po-
der uma junta governativa que ficou caracterizada pela instabilida-
de e ingovernabilidade, a qual foi alcunhada por Júlio de Castilhos 
como sendo um “governicho” (FRANCO, 2012). Esta junta go-
vernou até que pudessem ser organizadas novas eleições em 1892.

O General Tavares continuava, assim como sua família, na 
articulação da oposição, potencializada na organização do Partido 
Federalista em 1892 na cidade de Bagé, reunindo importantes lide-
ranças dissidentes (PESAVENTO,1983; FRANCO, 1996; MO-
RITZ, 2005), dentre os quais estavam antigos líderes conservado-
res, liberais, comerciantes, charqueadores, personagens que haviam 
perdido cargos e acesso aos benefícios do Estado com a postura sec-
tarista do PRR (FLORES, 1993). Eram líderes de diversas regiões 
do Rio Grande do Sul, no entanto, com a defecção da participação 
de muitos líderes republicanos dissidentes e contrários à um gover-
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no Parlamentarista, tais como Joaquim de Assis Brasil, Barros Cas-
sal e Demétrio Ribeiro (REVERBEL, 2014). Essa reunião pode ser 
entendida como um claro exemplo das relações de poder de Joca 
Tavares e de seus irmãos n cenário político do período, conseguin-
do congregar interesses diversos e antigos inimigos, reunindo-os 
para pensar em um projeto que seria comum. 

Com o regresso de Gaspar Silveira Martins6 do exílio, também 
passaram a contar com o apoio deste líder, congregando antigos 
chefes liberais aos antigos inimigos [liberais] conservadores, em tor-
no de um projeto de governo liberal. Como resultado desta reunião, 
sairiam o General Tavares como candidato a concorrer ao governo 
do Rio Grande do Sul, enquanto Gaspar Silveira Martins concorre-
ria à Presidência da República (PESAVENTO, 1983, p. 80).

Tal projeto liberal enfatizava a defesa dos poderes locais e con-
tra a interferência do governo estadual no seu funcionamento, na 
defesa da preponderância do Poder Legislativo sobre o Executivo, 
a defesa de um Poder Judiciário estadual nomeado pelos poderes 
locais, liberdade de imprensa, liberdade e respeito à propriedade 
e o fim da Constituição de 1891 e a (FLORES, 1993; MORITZ, 
2005; ROUSTON, 2016; FRANCO, 2012, 2007), defendendo 
os interesses de comerciantes, pecuaristas e charqueadores dentre 
outros pequenos possuidores de terras que se identificaram com o 
projeto federalista. Este grupo defendia, em sua maioria, o parla-
mentarismo e um federalismo da seguinte forma: nos estados, uma 
descentralização entre a capital e os municípios, e na relação destas 
para com poder central, uma maior centralização, com menor au-
tonomia dos governos estaduais (ROSSATO; ANDRADE, 2019; 

6  ROSSATO, M. Relações de poder na região fronteiriça platina: família, trajetória e atua-
ção política de Gaspar Silveira Martins. 2014. 163 p. Dissertação (Mestrado em História) 
– Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2014.
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DOBKE; ANDRADE, 2016). Isso remetia ao antigo modo de 
funcionamento político durante o Império do Brasil e quanto ao 
retorno de uma capacidade destas elites locais acessarem o poder 
central novamente e fazer representar seus interesses.

Por outro lado, representavam a oposição ao governo Casti-
lhista cujo projeto de governo e de poder previam um Poder Exe-
cutivo forte em detrimento do Poder Legislativo enfraquecido, 
reeleição indefinida do chefe do Executivo, excluindo a oposição 
do processo decisório, um governo autoritário onde o chefe do 
Executivo ser um ditador carismático, tendo por forma de gover-
no uma República Presidencialista e federativa com estados fortes 
(FLORES, 1993), princípios que estavam presentes na Constitui-
ção Rio-Grandense de 1891 e sairia consolidada após a vitória so-
bre os federalistas em 1895.

Em 1892, antevendo turbulências que advindas da ação do 
PRR e da inevitabilidade do conflito, o governador do Rio Grande 
do Sul, Visconde de Pelotas precisaria de um homem que pudesse 
fazer frente a um levantamento Castilhista, para tanto, nomeava 
Joca Tavares ao cargo de 1º Vice Governador, declarando através 
desta correspondência, ser “[...] inevitável a guerra civil, como já de-
clarei ao governo central, daí a necessidade de colocar o meu amigo 
[ Joca Tavares] à testa da administração que aqui forçosamente ten-
tarão tirar-me, [...]” (Acervo Particular da Família Tavares, Cidade 
de Bagé, RS. Transcrição realizada por Gustavo Figueira Andrade).

De fato o General Tavares na qualidade de Vice-Governador, 
assumiu o governo na cidade de Bagé, transferindo para esta cidade 
a capital do estado, ao mesmo tempo em que o Júlio de Castilhos 
assumia em Porto Alegre, logo transferindo o cargo para Fernando 
Abbott, ficando o Rio Grande do Sul com dois governos e duas 
capitais. 
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Na tentativa de evitar uma guerra civil que se fazia iminen-
te, Joca Tavares trocou muitas correspondências com o Marechal 
Floriano Peixoto procurando resolver a grave situação em que se 
encontrava o estado (ANDRADE, 2017), conforme é possível 
perceber em telegrama na qual declara que

[...] Não mandei emissário algum, menos ordem 
instituir governo contrário patrióticos princípios re-
volução triunfante. Fiz regressar oficiais, chamados 
aqui, por considera-los republicanos sinceros e ain-
da porque esforço-me retirar política das fileiras do 
Exército. Esta explicação é dada a meu velho camara-
da, que muito me merece e a quem saúdo afetuosa-
mente. Floriano Peixoto (Acervo Particular da Famí-
lia Tavares, Cidade de Bagé, RS. Transcrição realizada 
por Gustavo Figueira Andrade. Grifo nosso).

Através destas correspondências podemos perceber as tratati-
vas políticas e a dubiedade das ações de Floriano Peixoto, mas tam-
bém evidenciam que redes de relações de Joca Tavares se estendiam 
à capital nacional e as outras partes do Brasil, portanto, permitindo 
entende-lo como uma liderança para além do nível local e regional. 
É possível identificar que muitos das amizades e contatos no Rio de 
Janeiro foram criados nos tempos da Guerra do Paraguai, principal-
mente a partir da forma como o Presidente Floriano Peixoto trata o 
General Tavares na carta que apresentamos anteriormente, na qual 
o chamava de “Velho amigo e camarada” (ANDRADE, 2017).

O General Joca Tavares reuniu forças para resistir às forças de 
Castilhos em Bagé, de onde governava. Entretanto, os castilhistas 
estavam articulados com o governo do Presidente Floriano Peixo-
to e com diversos comandantes e oficiais do Exército Brasileiros 
que estavam aquarteladas no estado, os quais contava com diversos 
adeptos a sua ideologia dentro das fileiras (FRANCO, 1996; 2012). 
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A justificativa do Governo Federal era de que os apoiadores 
do General Tavares, dentre eles Gaspar Silveira Martins, repre-
sentariam forças monarquistas e ameaças restauradoras (CELI 
PINTO,1986). Sem ninguém que pudesse frear os ímpetos de 
Castilhos, este passaria futuramente a ordem a seus correligioná-
rios, para que “não poupe adversários: castigue nas pessoas e bens, 
respeitando a família” (ESCOBAR, 1983, p. 174) enfrentariam 
perseguições políticas aos adversários. Diante da superioridade de 
meios e numérica que as forças de Castilhos passaram a contar ao 
serem apoiadas pelas forças do Exército Brasileiro, restava a Joca 
Tavares e as forças leais a ele renderem-se em Bagé.

Vencida a possibilidade de resistência, muitos federalistas 
emigraram para o Uruguai e Argentina, segundo Moacyr Flores e 
Hilda Flores (1999), chegando a um número de dez mil rio-gran-
denses, do exílio, os federalistas passaram a organizar forças revo-
lucionárias, até que fosse realizada a invasão do Rio Grande do Sul 
em fevereiro de 1893. 

Quando as forças federalistas invadiam o Rio Grande do Sul, 
tinham em Gaspar Silveira Martins seu chefe político da Revolu-
ção, General Gumercindo Saraiva como líder e Joca Tavares como 
General Comandante em Chefe do Exército Libertador, ou seja, 
seria o responsável pela organização e comando das forças federa-
listas. No entanto isso não representava que seria um comando cen-
tralizado e com a mesma disciplina de forças regulares, de modo 
que o General Tavares enfrentou muitas desavenças internas entre 
outros demais chefes federalistas que comandavam pequenas for-
ças que haviam recrutado. As divergências entre interesses pessoais 
estavam acima de qualquer objetivo maior da Revolução, somados 
às frequentes dificuldades logísticas e materiais que inviabilizavam 
obter resultados contundentes (ANDRADE, 2017). 
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Joca Tavares estava com 77 anos de idade, frequentemente em 
suas cartas refere-se ao fato de estar doente (ANDRADE, 2017), 
desgostoso com as dissenções políticas dentre os federalistas, con-
tando com poucos recursos e financiando a guerra com a venda 
de seus bens, decidiu retirar-se do comando e foi substituído pelo 
Almirante Saldanha da Gama em 1894. Importante destacarmos 
que Joca Tavares não deixou de comandar e articular as lideranças 
federalistas em torno da revolução, a ponto do próprio Saldanha da 
Gama aconselhar-se e constantemente pedir opiniões ao General 
Tavares, pedindo que intermediasse junto a outros chefes federa-
listas (ANDRADE, 2017). Contrariando o líder político da revo-
lução, Gaspar Silveira Martins, Joca Tavares foi o principal respon-
sável pelas tratativas de pacificação em 1895, período em que seu 
prestigio e a extensão de suas redes em um âmbito nacional pode 
ser observado, principalmente por ter sido ele, juntamente com seu 
irmão Dr. Francisco Tavares, a encetarem as negociações de pacifi-
cação do Rio Grande do Sul.

As correspondências pessoais de Joca Tavares e 
novos elementos para a compreensão da sua atuação 
política e militar durante a Revolução Federalista

Através da análise das correspondências do General Joca Tavares é 
possível identificar também elementos para penar a capacidade de 
mobilização deste personagem, bem como a composição das forças 
federalistas. Partindo de novos entendimentos acerca do caudi-
lhismo como uma categoria de análise para pensar a atuação deste 
personagem, sua posição de mediação dentro do grupo federalista 
envolvendo relações de compadrio e clientelísticas, revelam os me-
canismos que que permitem compreender a capacidade arregimen-
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tar homens, reunir as forças militares e as mantê-las em combate. 
Estes elementos permitem trazer reflexões recentes acerca desta 
temática e que estão inseridas no âmbito da cultura política de in-
divíduos fronteiriços e suas relações de poder.

Acerca da importância das cartas e telegramas para enviar or-
dens, o historiador argentino Ariel de la Fuente (2014) assevera 
que muito mais que atender a funções estéticas, estes documentos 
possuíam uma funcionalidade e atendiam, especialmente durante 
um guerra civil em que excessos pudessem ocorrer, a diversas finali-
dades, principalmente como provas jurídicas, administrativas e de 
comando. Por outro lado, as ordens do dia, de acordo com Raul 
Fradkin (2006), mais do que apenas documentos militares, eram 
elementos de atuação política destes personagens, através dos quais 
expunham temáticas que poderiam servir como elementos para 
manifestar os motivos de seus descontentamento, gerar coesão, so-
lidariedades, adesões e legitimação de suas ações a causa. 

Estas correspondências e manifestos eram meios de atuação 
política e expressavam diversas de suas ideias, projetos de poder, 
concepções de política e de um Estado, os quais permitem identi-
ficar ideias liberais que pautava suas reivindicações (ANDRADE, 
2017). Nesse sentido permitem identificar uma série de informa-
ções que dizem respeito a atuação política e militar deste perso-
nagem durante o conflito, especialmente, evidenciando através da 
análise de suas relações de poder, a presença fenômenos social do 
caudilhismo7, de relações clientelísticas e a importância das relações 
familiares na articulação e mobilização de lideranças federalistas. 

7  Sobre essa questão ver: URICOCHEA, F. O minotauro imperial. São Paulo: DIFEL, 
1978; FÉLIX, L. O. Coronelismo, borgismo e cooptação política. 2. ed. Porto Alegre: Editora 
UFRGS, 1996; DOBKE, P. R. Caudilhismo, território e relações sociais de poder: o caso 
de Aparício Saraiva na região fronteiriça entre Brasil e Uruguai (1896-1904). Dissertação 
(Mestrado em História)–Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2015.
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Acerca da atuação dos caudilhos, Valentina Ayrolo (2012) 
assevera que estes personagens eram conhecidos por serem espe-
cialistas em redes, chefes militares de grande carisma com apoio 
popular e ligados por fortes laços de lealdade com seus subordina-
dos. Eles eram indivíduos que possuíam grande influência em suas 
localidades e, “utilizando suas redes de relações pessoais, trataram 
de erguer um sistema de alianças como base de uma ordem políti-
ca estável” (DONGHI, 1965, p. 33). A atuação destes caudilhos 
também relaciona-se a existência de um sistema que tinha por base 
a lealdade pessoal, criava, assim, inúmeras maneiras de dependên-
cia entre patrão e clientes, numa troca mútua, tanto com setores 
subalternos quanto com indivíduos economicamente superiores a 
ele, transformando-o em cliente e direcionando-o em prol de seus 
objetivos (SAFFORD, 1991, p. 63). Por fim, Carlos Real de Azúa 
irá destacar que sem o exercício distributivo, “o prestígio dos cau-
dilhos não alcançaria grandes proporções” (AZÚA, 1969, p. 124). 

Dentre as formas de organização militar do século XIX, Ana 
Frega (2015) afirma que o clientelismo pode ser entendido en-
quanto parte de práticas políticas e trocas de favores com seus su-
bordinados e amigos. Para a autora, esta prática envolvia saber reu-
nir e armar homens, mantê-los coesos e garantir apoio a sua causa, 
principalmente para fazer a guerra fora da esfera do Estado, envol-
veria o que a autora define como uma “relação contratual”. Era uma 
forma de fazer a guerra muito empregada no período em diversas 
partes da América do Sul e um conhecimento que os caudilhos e 
montoneros na América hispânica dominavam perfeitamente (DE 
LA FUENTE, 2014; RABINOVICH; 2018)

A compreensão de que o Rio Grande do Sul integra um es-
paço platino e por muitas das lideranças federalistas, a exemplo 
do General Joca Tavares, serem indivíduos que viveram e possuí-
ram suas trajetórias associadas a zona de fronteira, permite pensar 
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a ação destes personagens esteve associada a uma forma de fazer 
a guerra tipicamente à gaúcha, mas que na verdade revela muitas 
semelhanças com as lógicas das montoneras8 e a partir de um ethos 
hispânico presente na mentalidade das lideranças federalistas. 

Raul Fradkin (2006) ao pensar a Anatomia da montonera, 
estudo através do qual aponta diversos casos que permitem com-
preender a importância que tiveram as relações preexistentes dos 
caudilhos, dos laços de parentesco e de vizinhança para compreen-
der a capacidade de mobilizar destes. Tais reflexões apontam a ne-
cessidade de pensar tais questões para o caso da Revolução Federa-
lista no Rio Grande do Sul.

No aspecto militar, Joca Tavares havia participado de diver-
sos conflitos ao longo do século XIX, onde teria construído sua 
experiência nos combates de montoneras, o que lhe garantiria atri-
butos militares que explicariam parte de suas escolhas estratégicas 
e forma de conduzir as forças federalistas, ao conduzir uma guerra 
à gaúcha9 durante o período da Revolução Federalista de seu pres-
tígio entre os líderes federalistas e quão fundamentais foram para 
sua escolha como comandante em chefe do Exército Libertador 
durante o conflito (ANDRADE, 2017). 

8  Sobre Montoneras ver:  RABINOVICH, Alejandro; MCEVOY, Carmen (Editores). 
Tiempo de guerra: Estado, nación y conflicto armado en el Perú, siglos XVII-XIX. Lima: 
Instituto de Estudios Peruanos, 2018;
FRADKIN Raúl. La historia de una montonera: bandoleirismo y caudillismo em Buenos 
Aires, 1826. 1ª Edição. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2006. AYROLO, V.; MÍGUEZ, 
E. Reconstruction of the Socio-Political Order after Independence in Latin America. A 
Reconsideration of Caudillo Politics in the River Plate. Jahrbuch für Geschichte Lateina-
merikas – Anuario de Historia de America Latina, v. 49, n. 1, p. 1-16.
9  Uma guerra caracterizada por movimentos rápidos, geralmente a cavalo, conduzida por 
indivíduos que eram exímios conhecedores do terreno onde atuavam, onde forças em me-
nor número enfrentam forças mais numerosas e melhor organizadas, no entanto evitando 
oferecer combate direto, procurando extenuar o moral, os recursos do inimigo ou sabotar 
seus recursos estratégicos. 
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Profissionalmente, Joca Tavares era estancieiro e charquea-
dor, possuía estâncias em Bagé, nos departamentos uruguaios 
de Cerro Largo (ANDRADE, 2017) e existem indícios de que 
possuísse estância no departamento de Treinta y Três (LA NA-
CIÓN, 31/01/1893), uma antiga propriedade pertencente a sua 
família denominada estancia do Tacuarí, localizada próxima a um 
rio homônimo. 

Pensando a importância dessas sociedades rurais durante o 
século XIX no México, François Xavier Guerra (1991), pensan-
do sobre a questão dos vínculos e solidariedades em períodos de 
guerra, cuja ação dos indivíduos na esfera social era marcada por 
solidariedades, destacou a importância desempenhada pelas pro-
priedades rurais nas sociedades rurais enquanto importantes célu-
las básicas para que fossem pensadas questões de sociabilidade e 
que permitem pensar a ação dos caudilhos e seus grupos.  

Partimos de tal reflexão para pensar acerca do Rio Grande do 
Sul neste período do século XIX, ainda que em contextos distin-
tos, era uma sociedade rural e apresentava semelhanças quanto as 
formas de estabelecer vínculos e solidariedades articulados a par-
tir de ligações familiares a partir da vida rural ainda marcados por 
aspectos tradicionais. Nesse sentido, as redes de relações de Joca 
Tavares estariam ligadas não somente a aspectos militares mas tam-
bém a aspectos associados a sua atividade profissional e vivências 
nesta sociedade rural, em um entremeado de vínculos familiares, 
econômicos que foram ativados e se tornaram fundamentais, per-
mitindo pensar a capacidade de mobilização de homens e recursos 
durante o período da Revolução Federalista.

A importância das redes familiares, econômicas, sociais de 
Joca Tavares também se estendia para além dos limites nacionais, 
especialmente pelo Uruguai e era reconhecido pelas lideranças 
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federalistas. A extensão de tais redes podem ser identificadas nas 
cartas e estavam constantemente sendo referidas, como, por exem-
plo, a o pedido feito pelo Almirante Saldanha da Gama ao General 
Tavares [...] Já apelei para os amigos de Montevidéu. Queira Vossa 
Excelência fazer o mesmo para os de Cerro Largo e Taquarembó 
[...]” (ANDRADE, 2017, p. 125).

No território brasileiro, as redes do General Joca Tavares fi-
cam evidentes ao analisarmos as listas de estancieiros da localidade 
das Palmas10, ao norte de Bagé, distrito onde Joca Tavares possuía 
propriedade rural, a existência de complexas redes de relações liga-
das por matrimônios, compadrios11 e amizade com as famílias vizi-
nhas à sua propriedade que foram mobilizadas durante o conflito 
(ANDRADE, 2017). 

Entre os sobrenomes das famílias que possuíam propriedades 
nessa zona, estavam famílias que possuíam propriedades lindeiras 
a de Joca Tavares e de sua família, dentre as quais, citamos as fa-
mílias Teixeira, Azambuja e Brasil, além de outras que possuíam 
propriedades naquela região, tais como os Collares e Simões Pi-
res (BRASIL, 2009; ANDRADE, 2017). Durante a Revolução, é 
possível observar que diversos membros destas famílias e de outros 
que possuíam propriedades naquele espaço aderiram às forças 
federalistas ao lado dos Silva Tavares, tais como, os Coronéis To-
máz Mércio Pereira, Mateus e Alexandre Collares, Estácio Azam-
buja, Simões Pires (ANDRADE, 2017). Eram personagens que 
tinham uma relação anterior com o General Joca Tavares e sua fa-

10  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Distritos de Bagé. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riograndedosul/bage.pdf. Acessado em: 
22/01/2020. Destacamos que atualmente, dentre os distritos de Bagé próximos a região 
das Palmas, existe não por acaso, a região de Joca Tavares, situada na região nordeste do 
município.
11  Arquivo da Cúria Diocesana de Bagé. Registos de Batismos, Bagé, n. 23, ano de 1885, p.35.

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riograndedosul/bage.pdf
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mília desde os aspectos políticos quanto econômicos e sociais na 
vida política bajeense durante o século XIX. 

A partir destes elementos apresentados e da identificação 
destes personagens que compunham parte da rede de Joca Tava-
res, permitem pensar a diversidade da composição social das forças 
federalistas, marcada pela existência de laços de parentescos e ter-
ritorialidade e propiciaram maiores solidariedades entre os grupos 
envolvidos (XAVIER GUERRA, 1991). Neste caso em questão, 
eram pessoas de posses, não dependeriam economicamente de 
Joca Tavares, portanto, semelhante ao que constata Raul Fradkin 
(2006) para pensar as montoneras, derrubando a ideia de que os 
membros desta eram cooptados, e defendendo que tal mobilização 
ocorria por reunir aspectos que envolviam objetivos, laços indeni-
tários e sociais comuns. 

Manter boas relações com estes estancieiros próximos a sua 
propriedade e outros pequenos e grandes comerciantes e pequenos 
proprietários, conforme destaca Raul Fradkin (2010), tornava-se 
indispensável aos federalistas devido ao tipo de guerra de recursos 
que os federalistas adotaram12, e no qual suas propriedades servi-
riam como pontos de apoio de recursos importantes em um perío-
do e um estilo de guerra onde o apoio logístico ainda era deficiente 
(FRADKIN, 2010). Tais questões ajudariam a explicar o fato de 
que o General Tavares ter organizado uma força policial para man-
ter a ordem, bem como a intransigência de Joca Tavares com os 
saques de propriedades e práticas reprováveis dentro das forças fe-
deralistas, chegando inclusive a ser repreendido por Gaspar Silveira 
Martins devido a severidade adotada (ANDRADE, 2017).

12  Jornal El Diário, Buenos Aires, 01/03/1895. Notícia falando sobre os revolucionários 
Rio-grandenses adotarem um estilo de guerra de recursos, ao qual estão acostumados os 
valentes Rio-Grandenses. 
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Uma chave para entender os recursos utilizados por este 
personagem para mobilizar esses indivíduos, pode ser percebido 
a partir da carta enviada pelo General Tavares ao coronel Mateus 
Collares, em janeiro de 1895, na qual afirmava: “Depois da causa 
defendida, liquidar-se-ão as contas, eu passarei tudo a limpo e cada 
macaco ficará em seu galhinho” (ANDRADE, 2017, p.107). Essa 
citação permite pensar que não adeririam tão “espontaneamente”, 
de modo que torna possível pensar outros fatores que os mobili-
zavam e levaram a compor as fileiras federalistas. Isso envolveria 
barganhas políticas, envolvendo troca de favores e benefícios eco-
nômicos, bem como repartir o poder com esses personagens caso a 
Revolução fosse vencedora e, permitir-lhes aceder a cargos do po-
der local que ocupavam antes do conflito, principalmente pelo fato 
de que as reivindicações envolvendo o poder local estavam presen-
tes nas reivindicações do partido federalista (FRANCO, 2007).

A presença de relações de compadrio e clientelismo também 
são possíveis de serem observadas nas cartas do General Tavares, e 
podem ser pensadas enquanto elementos não de cooptação, mas de 
variáveis importantes para a organização, negociação e mobiliza-
ção das forças federalistas próximas a este personagem. Manter tais 
relações e saber mobilizar tais vínculos era estratégico para o Joca 
Tavares, principalmente por ser o comandante em chefe das forças 
federalistas durante parte do conflito, atividade que requereria ex-
pertise política e constitui importante elemento para compreender 
a forma de fazer a guerra ao modelo das montoneras pelos federa-
listas. 

No que tange as relações de compadrio13, as cartas do Gene-

13  Existe a necessidade de destacarmos que tais relações de compadrio que neste tenham 
garantido solidariedades, não podem ser generalizadas como elementos solidariedades au-
tomáticas, excluindo a existência de dissenções, conforme fato bem observaram Luis Au-
gusto Farinatti e Jonas Vargas (2014) ao citar o antropólogo James Clyde Mitchell (1974).
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ral Tavares apresentam inúmeras cartas que as evidenciam, o que 
nos permite pensá-las como importante elemento mobilizador no 
grupo próximo a Joca Tavares e com quem ele se correspondia com 
frequência (ANDRADE, 2017). Tal relação pode ser observada 
em carta enviada da cidade de Pelotas pelo Dr. Francisco da Sil-
va Tavares ao General Tavares, seu irmão, datada de 14 de agosto 
de 1895, através da qual escreve dizendo: “Compadre Joca, acabo 
de conferenciar com o General Galvão e Estácio Azambuja (...)” 
(TAVARES, 2004, p.329).  Nesse sentido, é preciso destacar que 
a prática do compadrio, estabelecia um parentesco espiritual e era 
muito comum no século XIX.  A existência de tais vínculos era 
parte de uma compreensão ampla de família neste período, a qual 
vem a ser distinta da concepção que temos no presente.  Segundo 
Richard Graham, existiria um entendimento de que “os limites de 
uma família iam muito além do pai, da mãe e dos filhos [...] ser pa-
drinho, afilhado, compadre ou comadre no Brasil [...] implicavam 
obrigações mútuas de ajuda nas eleições ou na garantia de cargos 
no governo [...] (1997, p.37)”, sendo portanto, uma família extensa 
que ia além dos laços consanguíneos.

Por outro lado, a existência de relações clientelísticas dentro 
das forças federalistas não pode ser descartada, entendidas como 
importante elemento de negociação e na manutenção dos interesses 
para mobilizar homens, poderiam ser explícitas ou implícitas. Im-
plicitamente, tais relações estavam presentes nos constantes pedi-
dos que eram feitos ao General Tavares através das cartas, tais como, 
solicitando informações, ajudar a solucionar problemas, recursos 
de guerra, para mediar as desavenças entre os líderes, e até mesmo 
dinheiro (GOMES, 2000). Essas práticas permitem identificar “re-
lações assimétricas de poder, comuns no campo da política, a partir 
do qual um dos termos - o demandante - dirige-se a um interlocu-
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tor, por definição ‘poderoso’, que por isso mesmo tem a capacidade 
e muitas vezes o dever de atende-lo” (GOMES, 2000, p. 32). 

Atender os interesses de quem o seguia, envolvia a necessida-
de de ser eficiente na solução das demandas e necessidades daqueles 
que o seguiriam, e pode ser entendida como parte de uma relação 
de trocas e proteção, expressa uma relação entre patrão-cliente, 
uma forma de garantir o apoio e lealdade daqueles que o seguissem 
e estava entre as expectativas (DE LA FUENTE, 2014). O ato de 
atender aos pedidos que lhe eram feitos, envolve a ideia de troca, 
uma capacidade retribuitiva e também envolve questões simbóli-
cas, torna-se um eficiente mecanismo capaz de passar uma ideia de 
proximidade entre os correspondentes, um apelo a questões subje-
tivas dos que o seguiam poderiam gerar admiração e solidariedades 
(DE LA FUENTE, 2014).

Estas articulações e constantes pedidos feitos ao General 
Tavares que provinham de outros líderes federalistas, revelam sua 
capacidade de articular e fazer circular bens e informações nela, 
permite-nos asseverar seu papel de mediador no grupo social fe-
deralista (ANDRADE, 2017), posição que também era desempe-
nhada por outros líderes deste grupo. Nosso entendimento do con-
ceito mediador para compreender a atuação do General Tavares 
durante a revolução parte da perspectiva Jeremy Bossevain (2001), 
segundo o qual, mediadores seriam os indivíduos que servem como 
uma ponte entre grupos e subgrupos desta rede, controlando in-
formações, fazendo circular favores, bens ou serviços, de algum 
modo que lhe proporcione obter vantagens. Tal compreensão não 
está vinculada a uma noção de mediador que envolva as relações 
entre os sujeitos e o Estado, na busca por favores ou benefícios dele. 
Ao contrário, procura compreender uma atuação que remete mais 
à seu capital imaterial, como destacava Giovani Levi (2000), en-
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quanto indivíduo e a utilização deste em sua rede de relações sócias 
e não apenas restrito ao âmbito das relações com o Estado.

Explicitamente, algumas das correspondências permitem 
perceber práticas típicas do clientelismo, como, por exemplo, a car-
ta do dia 1 de novembro de 1893, através da qual o Cônego João 
Inácio de Bittencourt e Pedro Rodrigues de Borba, ao escreverem 
da cidade de Bagé ao General Tavares, na qual passam informações 
acerca de um indivíduo que foi acusado por tentar envenená-lo, e 
ao término da carta, colocam-se sob sua proteção: “(...) Garanti-
mos que tendo pleno conhecimento desse moço que veio somen-
te ajudar a defender a nossa causa. Saudamos a Vossa Excelência e 
sentimos grande prazer em estarmos debaixo da vossa proteção. 
(...)” (ANDRADE, 2017, p. 80. Grifo nosso).

Esta prática de clientelísticas de colocar-se sobre a proteção 
do líder ou poderoso a quem seguiam, estaria, partindo das refle-
xões de Ariel de la Fuente (2014) e François Xavier Guerra (1991) 
acerca dos atributos de liderança, implicitamente presente na re-
lação do caudilho e seus seguidores. Principalmente por se tratar 
de um período de constantes perseguições políticas, os indivíduos 
poderiam alistar-se em busca de proteção contra perseguições, em 
busca de alimentos ou outros recursos para subsistir, confiavam 
suas vidas ao líder e caberia a ele protegê-los, garantir sua subsis-
tência e conceder favores atendendo as diversas necessidades que 
surgissem. Para François Xavier Guerra (1991), os líderes evitar ser 
derrotados e perder muitos homens, estaria diretamente associados 
a necessidade de manter sua credibilidade enquanto líder. Ainda 
segundo este autor, o prestígio e uma expertise guerreira seria ga-
rantida a cada vitória sua e garantiria adesões e também na capaci-
dade de liderança e saber dividir benefícios de diversas ordens.

Ao encontro destas características ressaltamos o prestígio ca-



72

pitalizado por Joca Tavares, derivado do reconhecimento por seus 
pares da experiência adquirida pelo personagem durante a o século 
XIX, principalmente durante a Guerra do Paraguai, ligando-o a uma 
elite militar e política de abrangência nacional (ANDRADE, 2017). 

Por outro lado, o General Tavares representava para mui-
tos federalistas, valores e ideias de luta pela liberdade e contra a 
tirania, defendidas por boa parte dos líderes sob seu comando, o 
que o levou a receber, por diversas vezes, manifestações de apre-
ço e reconhecimento de líderes como Aparício Saraiva devido sua 
influência, conhecimento sobre a guerra e importante elemento 
mobilizador dentre os federalistas (ANDRADE, 2017). Estes ele-
mentos seriam geradores de prestígio, aliados ao conhecimento dos 
meandros da guerra e da fronteira seriam, 

Reunir estes atributos e possuir conhecimento nas práticas da 
guerra e sobre a fronteira na qual lutavam, conhecer os meios para 
mobilizar e conduzir homens durante o conflito, foram fundamen-
tais para desempenhar o comando em chefe das forças federalistas 
(ANDRADE, 2017). Eram características também comuns a di-
versos líderes federalistas que comandaram forças do Exército Li-
bertador durante a Revolução, principalmente por serem veteranos 
da Guerra do Paraguai e comporem as fileiras da Guarda Nacional 
durante o período da Monarquia no Brasil e começo da República.

Acerca da existência de práticas clientelísticas na Guarda Na-
cional,  destaca André Fértig (2010) que, muito mais do permitir 
o recrutamento de homens, era um dos principais meios utilizados 
para finalidades clientelistas, pois estes coronéis tinham, sob sua 
jurisdição de comando, as tropas da Guarda Nacional de outras 
cidades, que lhes possibilitavam realizar a “cooptação de homens 
que poderiam ser seus clientes” (FÉRTIG, 2010, p. 106) e caso ne-
cessário, mobilizá-la em prol de seus interesses políticos ou milita-
res, como de fato ocorreu durante a contenda. No caso do General 
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Joca Tavares, o fato de ele ter pertencido a esta instituição, reunido 
um corpo de quinhentos homens para lutar na Guerra do Paraguai 
(SALIS, 1955) e sido Comandante Superior da Guarda Nacional 
de Bagé por mais de 5 vezes entre 1871 e 1891, evidenciam o pres-
tigio construído no decorrer de sua trajetória política e também 
em sua experiência em reunir soldados que foi utilizada durante a 
Revolução Federalista (ANDRADE, 2017).

Essa questão pode ser identificada a partir da análise das listas 
de qualificação da Guarda Nacional de Dom Pedrito14 e a relação15 
nominal de oficiais e praças do 1º Corpo Provisório de Cavalaria 
do Exército Libertador, comandado pelo coronel federalista João 
Carrion, permite compreender uma composição semelhante entre 
as duas: ambas revelam a existências de diversos indivíduos per-
tencentes à mesma família e não raro, indivíduos que poderiam ter 
estabelecido relações de amizade. 

Tais características são relevantes principalmente por permitir 
entender o quanto a experiência anterior na Guarda Nacional foi 
importante para pensar a mobilização das forças federalistas, pois 
grande parte dos comandantes federalistas que havia pertencido 
a Guarda Nacional, mobilizaram suas redes durante o período da 
federalista para organizar suas forças, as quais eram compostas por 
laços de amizade, parentesco, políticos, clientelísticos, compadrio 
entre os que a compunham. Constituíam parte de um sistema di-
nâmico que reunia pessoas de mesma base local e de parentesco que 
estabeleceram laços de fidelidade e solidariedade capazes de fazer 

14  Lista de qualificação da Paróquia de Dom Pedrito. Livro da Qualificação de cidadãos 
Guardas Nacionais da ativa do município de Dom Pedrito. Dom Pedrito, Museu Paulo 
Firpo, 1876.
15  CARRION, João. Relação Nominal de Oficiais e Praças do 1º Corpo Provisório de 
Cavalaria do Exército Libertador. Acervo Particular da Senhora Yara Maria Botelho Viei-
ra, bisneta do General João Nunes da Silva Tavares, Cidade de Bagé, RS. Obtido em 2019.
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com que diversos de segmentos sociais diversos seguissem Joca Ta-
vares e outros líderes federalistas, mesmo em condições precárias. 

No âmbito destas relações preexistentes derivadas de sua atua-
ção na Guarda Nacional, as correspondências permitem identificar 
que muitos chefes militares e políticos federalistas, referiam-se a 
Joca como velho camarada, velho amigo, evidenciando a existência 
de uma rede de relações vinculadas a este período, mas que também 
representam relações pessoais deste personagem. Tais aspectos fi-
cam evidentes na carta enviada da cidade de Porto Alegre no dia 
14 de junho de 1892 pelo Visconde de Pelotas ao General Tavares, 
tratando da situação política em que se encontrava o Rio Grande 
do Sul e comunicando-o sua decisão transmitir-lhe o cargo de go-
vernador frente a iminência da eclosão da guerra civil, termina por 
despedir-se dizendo “Sou com o maior apreço, de Vossa Excelên-
cia velho camarada e amigo obrigadíssimo. Visconde de Pelotas 
(Acervo Particular da Família Tavares, Cidade de Bagé, RS. Trans-
crição realizada por Gustavo Figueira Andrade).

A forte presença de relações pessoais em meios aos interesses 
da Revolução evidenciam elementos de uma sociedade em que coe-
xistiam valores tradicionais e modernos, parte de uma cultura po-
lítica do período, manifestada na imbricada relação entre os inte-
resses privados e os interesses pretendidos da revolução, conforme 
pode ser exemplificado em duas situações. A primeira diz respeito 
ao interesse do General Tavares em negociar com o governo legalis-
ta a soltura de seu irmão, João Facundo da Silva Tavares, preso pe-
los castilhistas, em troca de legalistas capturados em combate (AN-
DRADE, 2017, p. 110). A segunda, se refere ao financiamento do 
conflito, o qual foi realizado pelos líderes federalistas que haviam 
empenhado e vendido seus bens pessoais para conseguir crédito e 
comprar suprimentos. Tal situação é evidenciada através de uma 
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carta enviada pelo General Tavares a Saldanha da Gama, em 7 de 
maio de 1895, na qual afirma ter comprado cavalos “com alguns 
poucos recursos que dispunha, e tirei dinheiros a crédito e fiz com-
pras a prazo, para tudo isso conseguir, tenho lutado com enorme 
dificuldade [...]” (ANDRADE, 2017, p. 111). Por fim, esta lógi-
ca das relações pessoais e dos interesses familiares de acordo com 
François Xavier Guerra (1991) revelam a existência de práticas 
e valores de sociabilidades tradicionais em pleno final do século 
XIX, onde as amizades e as famílias são revestidas de sentido polí-
tico que estão revestidas de obrigações, fidelidade e observância de 
certos valores comuns ao grupo.

 

Considerações finais

Através deste estudo procuramos apresentar novas reflexões que te-
mos realizado acerca da atuação do General federalista Joao Nunes 
da Silva Tavares, a partir das quais é possível pensar a complexidade 
da atuação deste personagem e dos potenciais das correspondên-
cias enquanto fontes históricas no âmbito da História Política. 

Nesse sentido buscamos apresentar elementos que permitem 
pensar como este personagem foi abordado pela historiografia e 
apresentar outros enfoques a partir de novas reflexões e assim, evi-
tando que sua atuação durante a Revolução Federalista fosse des-
contextualizada da experiência adquirida durante sua trajetória.

Tal abordagem permite entender aspectos da sociedade do 
período e a atuação de personagens políticos pertencentes a uma 
elite fronteiriça com características muito próprias. Dessa forma 
apresentamos elementos que possibilitaram pensar sua atuação en-
quanto um político que tinha redes de relações sociais nacionais e 
também para além dos limites políticos nacionais, e o quanto estas 
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são relevantes para a entender parte de um processo político que 
teve repercussões na política nacional e no processo de consolida-
ção da República no Sul do Brasil.

Por outro lado, apresentamos novas reflexões a partir das cor-
respondências para pensar a organização das forças federalistas a 
partir de suas relações sociais como elementos que possam ter con-
tribuído na sua mobilização e organização durante a Revolução. 
Nesse sentido evidenciamos a presença de relações de compadrio 
e clientelismo e sua atuação de mediação dentre ocupada por Joca 
Tavares. Estes foram sido elementos que teriam sido aproveitados 
por este personagem para mobilizar homens e recursos durante o 
conflito e que revelam práticas sociais tradicionais em meio a uma 
sociedade moderna. Eram elementos presentes na sua atuação mi-
litar a partir dos quais é possível entender a construção do político 
em meio a um contexto de conturbada transição política pelo qual 
passava o Brasil e também o Rio Grande do Sul, e que vinham sen-
do de certa forma desconsiderado nas biografias tradicionais escri-
tas sobre sua vida. 
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Ilustre Marechal

Como brasileiro e republicano tomo a liberdade de 
dirigir a V. Ex. essas desprenteciosas linhas o cami-
nho que, como presidente da Republica Brasileira 
deve V. Ex. seguir. 
(....)

Gaspar da Silveira Martins 
Capital Federal, 21 de Julho de 921.

A referida frase acima integra parte da correspondência remetida 
pelo então político que fora banido do território brasileiro em de-
creto instituído pelo Governo Provisório, logo da Proclamação da 
República, em dezembro de 1889. O que, em um primeiro mo-
mento demonstrou uma atitude ousada por parte de Gaspar Sil-
veira Martins, logo de seu retorno do exílio europeu, em indicar 

1  MARTINS, Gaspar da Silveira. Correspondência a Floriano Peixoto. Q6 596.1 fl. 1. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, RJ. 
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os caminhos a serem seguidos pelo então presidente da República, 
o Marechal Floriano Peixoto, em outro viés, vai ao encontro do 
papel que o movimento que irrompeu no sul do Brasil em 1893, 
vai reivindicar na defesa de outro projeto politico constitucional 
e federalista. Ao mesmo tempo, evidencia-se o papel aglutinador e 
a representatividade de Silveira Martins em relação a um grupo e a 
uma região, para chegar ao poder central as demandas e reinvindi-
cações da parcela de uma elite do Rio Grande do Sul, que pegou em 
armas na Revolução Federalista, insatisfeita com os novos rumos 
políticos impostos pela República.

A construção do Estado Nacional Brasileiro durante o sécu-
lo XIX foi marcada por um processo de transição de um regime 
monárquico para o republicano, no seio de transformações de or-
dem social e política que incluem a crise e o fim da escravidão, o 
crescimento do setor militar como agente político e a expansão do 
movimento republicano, fatores que abalaram a legitimidade mo-
nárquica brasileira e que proporcionaram a articulação de grupos 
descontentes, em um movimento sedicioso que culminou na depo-
sição do gabinete ministerial imperial, chefiado por Visconde de 
Ouro Preto (CARVALHO, 2012). 

Com a queda do gabinete liberal no Rio de Janeiro e a procla-
mação de Deodoro da Fonseca pondo fim a Monarquia, pelo gru-
po de jovens militares liderados por ele e aliados aos republicanos, 
D. Pedro II e sua família deixaram o país em direção à Europa. E 
também alguns influentes políticos ligados ao Imperador tiveram 
ordens de banimento e desterro decretadas pelo governo provisó-
rio. Foram os casos de Affonso Celso de Assis Figueiredo (Viscon-
de de Ouro Preto), Carlos Affonso de Assis Figueiredo e Gaspar 
Silveira Martins que embarcaram em direção a Europa seguindo os 
caminhos do Imperador destituído. 
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É especialmente sobre os percursos desse último político 
e seu papel no federalismo discutido na linguagem política 
revolucionária, que procuraremos desenvolver o presente texto, 
considerando a complexidade do espaço, o qual propomo-nos ana-
lisar a Revolução Federalista, a que definimos por região fronteiri-
ça platina2. Sua trajetória oferece elementos de análise da revolução 
para além do Estado Nacional Brasileiro caracterizando a região 
como um espaço transnacional, especialmente quando trazemos 
elementos das relações internacionais para a análise. Uma inter-
nacionalização da revolução pode assim ser pensada, se levarmos 
em consideração as relações que nela estiveram desenvolvidas para 
além do Estado Nacional Brasileiro, e sob o viés regional, para além 
da região fronteiriça platina. 

Nesse sentido, trazemos também a perspectiva da historia 
política que oferece instrumentos de analises para a temática, uma 
perspectiva social do político, inscrita na longa duração e que tam-
bém leva em conta, nas suas analises, fenômenos culturais, do ima-
ginário, da ciência política, entre outras3. Nesse sentido, a história 

2 Utilizamos região fronteiriça platina para nos referirmos a uma região maior que inclui 
o Brasil, Uruguai e a Argentina, ao pensarmos sobre o território em que se desenvolveu a 
Revolução Federalista, uma região que apresenta os limites dos Estados Nacionais, mas que 
está sujeita “ao tempo e a capacidade de territorialização das elites regionais e os grupos 
sociais dominantes, assim como aos efeitos provocados pelos movimentos de população e 
as lógicas particulares nascidas de processos econômicos internos” (ARRIOLA, 2008, p. 
188). Assim, trabalhar com uma região permite compreender a dinâmica e a dimensão das 
mudanças e permanências de fenômenos que ocorrem nos estados nacionais e uma manei-
ra de abordar o espaço a partir de fenômenos econômicos, sociais e políticos produzidos na 
longa duração (ARRIOLA, 2008), levando em conta também fenômenos transnacionais.
3 Da mesma forma, temas vinculados à velha historia política passam a serem analisados 
sob outras perspectivas. Para ver mais: PANI, Erika; SALMERÓN, Alicia; AYALA, Elisa 
C; CURLEY, Robert. Nuevas Tendências en la História Política. Takwá, Guadalajara, nº 
10, p. 103-126, 2006. CANTERA Montenegro, Enrique; MARTÍNEZ, Josefina; ME-
DINA, María Dolores Ramos; GALACHE, Florentina Vidal. Tendencias historiográficas 
actuales. Historia medieval, moderna y contemporânea. Madri: Editorial Universitaria 
Ramón Areces, 2012. 
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política também nos permite trabalhar com a noção de conceitos 
históricos, pensados enquanto “conceitos elásticos” (THOMP-
SON, 1981), sujeitos a irregularidades, particularidades históricas 
e imbuídos de projetos/ideias de futuro (KOSELLECK, 2006), 
levando em conta também a cultura política como heranças (tra-
dições, pensamentos, hábitos, comportamentos) que perduram ao 
longo do tempo (REMOND, 1996) e que permitem construir ex-
plicações/interpretações sobre o comportamento político de ato-
res individuais e coletivos nas suas percepções, lógicas cognitivas, 
vivencias e sensibilidades (GOMES, 2005).

Acompanharemos isso, seguindo alguns pontos dos percur-
sos de Silveira Martins nas suas relações com outras ideias presentes 
na Revolução, sua experiência de exílio e seu Testamento Político, 
visto como intencionalidade de perpetuação do legado politico 
de Silveira Martins, um legado de ideias expressas sob a forma de 
Republica com caráter parlamentarista e presidencialista como um 
fator de unidade da pátria frente ao federalismo republicano, que 
sob a sua ótica, trouxe riscos de fragmentação do país. 

A tragetória de Gaspar da Silveira Martins na Revolução: 
exílio, propostas e testamento político

A respeito da Revolução Federalista, iniciamos nossa reflexão elen-
cando a contribuição de Doratioto (2009) a respeito da situação 
da produção historiográfica brasileira sobre a Guerra do Paraguai, 
identificando as seguintes correntes historiográficas sobre o tema: 
a corrente revisionista e a da Interpretação Sistêmica Regional. A 
primeira se caracterizou por uma atividade de militância, em que 
os fatos passados deveriam se adaptar a visão, que se pretendia 
construir a respeito do conflito para o presente e o futuro. Nessa 
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perspectiva, muitas questões foram deixadas de lado, por não se-
rem “interessantes” ao objetivo pretendido. Já para a Interpretação 
Sistêmica Regional, a dinâmica regional era considerada chave ex-
plicativa para o conflito, com base na intensa pesquisa documental, 
método histórico e de submissão da pesquisa aos pares. Tais cate-
gorias de análises da historiografia utilizadas por Doratioto (2009) 
contribuem para aqui pensarmos a respeito da perspectiva regional 
de análise dos processos históricos que envolvem a temática da Re-
volução Federalista.  

Diante da vasta produção historiográfica acerca da Revolu-
ção Federalista, de maneira mais ampla, observa-se uma tendência 
de, muitas vezes, simplificar o debate de ideias e do vocabulário 
político revolucionário, entre dois polos opostos e político-parti-
dários (Partido Federalista x Partido Republicano Riograndense 
– PRR), e personalizados em dois grupos que levavam os nomes 
de seus líderes (gasparistas x castilhistas). Embora tomamos como 
exemplo de analise e reflexão acerca do conflito, o caso concreto 
da trajetória de Gaspar Silveira Martins, percebemos que ele não 
se restringe a apenas uma discussão político-partidária de grupos 
oposicionistas. Ter feito parte da pauta dos assuntos internacionais 
dos governos, os vínculos dos atores sociais envolvidos, mobilidade 
social fronteiriça, discussões econômicas e acerca do federalismo 
complexificam-na e trazem outros olhares para a dinâmica que a re-
volução construiu desde uma região, historicamente marcada pela 
guerra, mobilização militar e projetos políticos. 

A obra de Epaminondas Villalba intitulada A revolução fede-
ralista no Rio Grande do Sul: documentos e comentários, publicada 
originalmente em 1897, alguns anos após a revolução e contado 
posteriormente com inúmeras reedições, significou um grande 
contributo em relação à publicação das correspondências trocadas 
entre os chefes federalistas durante a guerra, pois procurou reunir 
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as fontes históricas oriundas do conflito, em uma publicação de in-
tencionalidade histórica de preservação dos documentos. Na apre-
sentação do livro, realizada por Corolário Cabeda, se traçou uma 
contextualização histórica do período, elencando as dissidências 
político-partidárias que começaram a ocorrer no seio do Partido 
Republicano do Rio Grande do Sul, logo na organização das cha-
pas constituintes. Essa dissidência foi representada por Barros Cas-
sal, que tinha assumido, por um curto período, a Junta Governativa 
do Rio Grande do Sul. Além das dissidências internas do PRR que 
se somaram ao grupo federalista, a questão do que consistiu esse 
federalismo que deu nome a revolução e ao Partido que se opôs 
ao PRR, provocaram algumas incógnitas e que, na visão do autor:

a verdadeira acepção dos termos do federalismo e 
parlamentarismo pouco preocupou a muitos cabe-
cilhas até a intervenção do almirante Saldanha da 
Gama; inteiramente mistificados pelo gasparismo, 
só anelavam a queda de Castilhos, dedicando o mais 
entranhado ódio a todos os seus correligionários, 
com quem sempre se mostraram intransigentes. 
(CABEDA, 1897, p. 12 ).

Ou seja, para Cabeda (1897), as motivações sentimentais 
oriundas da disputa pelo poder entre seus líderes Silveira Martins 
e Júlio de Castilhos ofuscaram os significados e sentidos do federa-
lismo e parlamentarismo, em que o Partido Federalista mantinha 
uma proposta republicana com cisões internas, sob o comando “do 
vulto proeminente” Gaspar Silveira Martins. Informações que são 
relevantes no sentido de serem pouco exploradas pela historiogra-
fia que, muitas vezes, homogeneizou esses processos como parte de 
uma mesma origem ideológica federalista4. Nossa ótica vai ao en-

4  Reflexões historiográficas presentes em: PICCOLO, Helga I. A Revolução Federalista 
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contro do pressuposto de que o partido deve ser decomposto, o que 
implica por sua vez, decompor o governo a fim de complexificar 
“as estruturas internamente articuladas em que ocorrem dinâmicas 
complexas” (COTTA, 2008, p. 19). 

Diante desse relato e através das correspondências dos che-
fes federalistas, entre eles Gaspar Silveira Martins, Rafael Cabeda, 
Barros Cassal, Saldanha da Gama, João Nunes da Silva Tavares, 
entre outros, evidenciamos uma composição heterogênea de seus 
membros, de origens e atuações anteriores completamente di-
versificadas e que, a partir de um dado momento, juntaram-se e 
pertenceram a um mesmo grupo a que chamamos de federalistas. 
Liberais, conservadores, dissidentes republicanos, monarquistas, o 
grupo federalista era heterogêneo, em que a sua base não era ex-
clusivamente formada por membros do Partido Federalista, criado 
logo do retorno de Silveira Martins da Europa, uma das lideranças 
fronteiriças que tinha prestigio social e político, de articulação com 
vários centros de poder. 

Nesse sentido, passamos a analisar a atuação e percursos de 
um dos líderes do grupo federalista, Gaspar Silveira Martins, pois 
nos fornece alguns elementos que nos possibilitam refletir acerca 
da Revolução Federalista sob o viés de uma perspectiva de análise 
regional. Para isso, retrocedemos para o período anterior à procla-
mação da República, a fim de buscarmos antecedentes históricos 
da atuação de uma das suas principais lideranças federalistas, ainda 
no Império. 

Gaspar Silveira Martins é oriundo de uma família de estan-
cieiros que tinham terras no Uruguai e no Rio Grande do Sul, 

no Rio Grande do Sul: considerações historiográficas. In: ALVES, Francisco das Neves; 
TORRES, Luiz Henrique (Orgs). Pensar a Revolução Federalista. Rio Grande: Editora da 
FURG, 1993.
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tanto que, seu batismo foi realizado em Melo, Uruguai em 1835. 
Portanto, o mesmo usufruiu de uma cidadania uruguaia, pelo local 
de nascimento, e brasileira, pela descendência, por ser filho de pais 
brasileiros. Sua presença na região fronteiriça platina é demons-
trada pelas terras/ propriedades, laços familiares e de amizades, 
especialmente durante e após a Revolução Federalista, quando ele 
e sua família (filhos, esposa, genros, tios) movimentavam-se entre 
a Europa e região fronteiriça platina, na organização dos recursos 
necessários para os federalistas. Montevidéu e Buenos Aires, locais 
de morada e também de “exílio” na época da Revolução, demons-
tram a marca da fronteira nesse político e também a fragilidade do 
Estado Nacional brasileiro, por meio das negociações de suas auto-
ridades, de impor limites a sua atuação na região.

O capital relacional político herdado de sua família, histori-
camente atuante em conflitos na Cisplatina e Revolução Farroupi-
lha, e inserida no Uruguai, fizeram com que o mesmo, construísse 
uma carreira política junto ao Império, impulsionada com os estu-
dos em Pelotas, Rio de Janeiro, formação jurídica na Faculdade de 
Direito do Recife e em São Paulo. Atuou em escritório de advoca-
cia e ascendeu ao cargo de juiz municipal, ambos no Rio de Janei-
ro, onde casou com a filha de um reconhecido advogado da Corte, 
percurso que o inseriu ao centro político imperial, antes de se can-
didatar aos cargos que depois ocuparia representando a província 
do Rio Grande do Sul, pelo Partido Liberal: deputado provincial, 
Deputado Geral, Senador, Ministro da Fazenda, Presidente de Pro-
víncia (ROSSATO, 2014). 

Ao analisarmos sua atuação política no Império, nos voltamos 
para o contexto da década de 1860. A centralização empregada 
pelo governo imperial após as revoltas regenciais passou a ser ques-
tionada por uma geração de jovens lideranças políticas do Partido 
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Liberal, no fim da década de 1860. Essa nova geração, dentro do 
Segundo Reinado, não tinha vivenciado a preocupação com a uni-
dade do país e defendiam reformas como descentralização local, 
ensino e religião livre, comércio livre, extinção do Poder Modera-
dor, Senado sem vitaliciedade, sufrágio direto, separação da justiça 
e polícia, eleição do presidente de província, responsabilidade dos 
ministros, entre outros, reivindicando uma maior descentralização 
política e administrativa (CARVALHO, 2018). 

Destacamos que, entre esses jovens estava o fronteiriço Gas-
par Silveira Martins, membro dessa geração que José Murilo Car-
valho (2018) pensou ser uma geração dentro do Segundo Reinado, 
deslocando a própria interpretação da centralidade da geração de 
1870 como a fundadora do movimento republicano brasileiro. 
Geração liberal de 1860 que apresentou propostas respublicanas 
antes mesmo dos republicanos da geração de 1870. Nesse sentido, 
liberais poderiam ser republicanos, se levarmos em conta a noção 
de que “republica” vem da semântica tradicional res publica como 
“coisa do povo”, traduzida do grego politeia e significa o regime que 
traduz a solução que combinaria o melhor das “constituições” clás-
sicas (monarquia, aristocracia e democracia), diferentemente do 
significado de “republica” enquanto regime político/Estado, em 
que seu chefe é eletivo e regido por uma Constituição (CATRO-
GA, 2011, grifos do autor). 

Exemplo da contemplação das virtudes cívicas foi o discurso de 
Silveira Martins a respeito da passagem da Republica romana para 
o Império, e as transformações das instituições respublicanas em 
despotismo, em que a corrupção e tirania do governo imperial eram 
vistos como inimigos das virtudes cívicas (CATROGA, 2011). Em 
seu discurso, o poder local apareceu veemente a partir do exemplo 
dos juízes de paz que deixaram de serem eleitos para serem indicados 
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pelo governo, assim como a perda de autonomia das municipalida-
des com os decretos e avisos do poder (CARVALHO, 2018). 

Nesse viés, sua concepção de soberania foi a de que estava re-
sidente no povo e delegada aos seus representantes, no vértice de 
uma pirâmide constitucional, típica de um Estado Moderno. Ou 
seja, questionamos a respeito do federalismo que José Murilo de 
Carvalho (1993) mencionou o de ter aparecido em 1870 com o 
movimento republicano, que também havia questionado o poder 
centralizador, poder moderador, reivindicando as autonomias das 
províncias para manutenção da unidade da nação, questões essas 
presentes anteriormente, nos discursos dos radicais liberais.  

Assim, durante o Império, alguns projetos de federalismo 
também fizeram parte das propostas de políticos ligados a monar-
quia, assim como a defesa respublicana da monarquia, que não se 
confundia necessariamente com a República, enquanto forma de 
governo. Especialmente no fim do Império, diante das transforma-
ções e crises vivenciadas, políticos liberais como Joaquim Nabuco 
e Rui Barbosa avançaram em propor um federalismo monárquico, 
demonstrando as compatibilidades entre monarquia e poderes lo-
cais, uma federação de republicas baixo a monarquia como garanti-
dora da unidade, diante das ameaças separatistas que se vislumbra-
vam em províncias de São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul 
(CARVALHO, 1993). Nesse sentido, as reformas administrativas 
no fim do Império procuraram acelerar essa demanda pelo federa-
lismo, reformas essas barradas com o golpe que destituiu do poder 
a Monarquia do poder, em 1889.

Com a proclamação da República em 1889, Deodoro da Fon-
seca editou o decreto de desterro e banimento de alguns políticos 
do território nacional5. No caso concreto de Silveira Martins, o 

5  Segundo o Decreto nº 78 de 21 de dezembro de 1889, expedido pelo chefe do Governo 
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mesmo foi indicado para a Europa6, a fim de livrá-lo da possibili-
dade de articulação com a fronteira no sul do Brasil, lugar histori-
camente marcado por movimentos de resistência e de articulação 
com outros centros de poder. 

Nos rastros do Imperador D. Pedro II, em seu exílio europeu, 
uma colônia de brasileiros estabeleceu-se em Paris, onde Silveira 
Martins e sua família também fixaram morada. Os jornais publica-
vam a estada de Silveira Martins em Paris, bem como seus encon-
tros com D. Pedro II e no acompanhamento do corpo, de Paris a 
Lisboa, quando da morte do Imperador. Assim, o Imperador foi 
uma figura importante e presente no cenário internacional por suas 
viagens e encontros com personalidades importantes (FAGUN-
DES, 2012) e esses contatos internacionais de Silveira Martins es-
tiveram relacionados ao Imperador7. D. Pedro II deslocou-se entre 

Provisório Deodoro da Fonseca: “Bane do território nacional os cidadãos Affonso Celso 
de Assis Figueiredo, intitulado Visconde de Ouro Preto, e Carlos Affonso de Assis Figuei-
redo, e desterra para o continente europeu o cidadão Gaspar Silveira Martins” com a justi-
ficativa de que “alguns cidadãos procuram fomentar, dentro e fora do Brazil, o descredito 
da patria por agitações que podem trazer a perturbação da paz  publica, lançando o paiz ás 
contingencias perigosas de uma guerra civil”. Fonte: BRASIL, Legislação Informatizada, 
decreto nº 78, de 21 de dezembro de 1889. In: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/de-
cret/1824-1899/decreto-78-21-dezembro-1889-542219-publicacaooriginal-50068-pe.
html.> Acesso em 15 set. 2017. 
6  De acordo com Jose Murilo de Carvalho (2012), ao saber que Gaspar Silveira Martins 
iria substituir Visconde de Ouro Preto no Gabinete deposto, Deodoro da Fonseca tratou 
de proclamar a República, assumindo como Presidente Provisório, Floriano Peixoto como 
vice e Benjamin Constant como Ministro da Guerra. Cabe aqui mencionarmos também o 
papel das intrigas pessoais, como um fator de tomada de decisões, pois Deodoro da Fonse-
ca e Silveira Martins tinham inimizades que diziam respeito à “antiga desavença entre am-
bos, originária de ressentimentos políticos, administrativos e agravada por outro de ordem 
sentimental” (BARBOSA, 1890, p. 9). Desavenças que levaram Deodoro da Fonseca a não 
assinar o decreto que concedia uma ajuda de custo ao exílio de Silveira Martins na Europa. 
7  Informações com base nos Diários de D. Pedro II, organizados pela historiadora Bego-
nha Bediaga, e publicados em 1999, pelo Museu Imperial, no formato de um CD-ROM: 
BEDIAGA, Begonha (Org.). Diário do Imperador D. Pedro II: 1840-1891. Petrópolis: 
Museu Imperial, 1999. CDROM. Agradeço a Dra. Luciana Pessanha Fagundes pela gen-
tileza de me disponibilizar esse material. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-78-21-dezembro-1889-542219-publicacaooriginal-50068-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-78-21-dezembro-1889-542219-publicacaooriginal-50068-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-78-21-dezembro-1889-542219-publicacaooriginal-50068-pe.html
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Lisboa, Porto, Coimbra, Cannes, Voiron e Baden-Baden (na casa 
da Condessa de Barral), Paris (na companhia de outros exilados, 
entre eles Silveira Martins), Versalhes, onde novamente teria se en-
contrado com Silveira Martins.

De acordo com os percursos do exílio europeu de Silveira 
Martins, o mesmo esteve vinculado ao grupo de monarquistas que 
seguiram os passos de D. Pedro II na Europa, embora oficialmente, 
não declarava seu apoio a uma restauração monárquica. Em Paris, 
declarou que suspeitou sobre a queda da Monarquia e que não era 
contra a República:

Sin embargo jamás trabajó por la destrucción del 
império, por parecerle este mejor entre todos los 
lazos que pudieran mantener unidos a províncias 
separadas tanto geograficamente como por el grado 
de civilización. Por outra parte no hizo, oposición a 
la republica de Fonseca y sus amigos, tanto por ser 
ella la consecuencia de los errores de império, como 
también por ser un heche consumado (EL DÍA, 
.Declaraciones de Silveira Martins. Separacion de 
Rio Grande. La restauración del Império. 02 de jan. 
1892, p. 1. Hemeroteca do Palácio Legislativo do 
Uruguai, Montevideu, Uruguai).

Nesse sentido, percebe-se que os “laços” da monarquia foram 
relevantes no pensamento de Silveira Martins, por sua capacidade 
de união das partes (províncias) diferentes entre si, na qual, ante-
riormente, “a unidade do Brasil era Pedro II”  8. Sua ideia de que o 
governo republicano de Deodoro da Fonseca não comporia um elo 
de união das antigas províncias, agora transformadas em estados, 

8  EL DÍA. La revolución de Rio Grande. 12 de mar. 1893. Hemeroteca do Palácio Legis-
lativo do Uruguai, Montevidéu, Uruguai.
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considerando uma “República sin republicanos” e o fator de ordem 
econômica e administrativa, como questões que endossaram e fun-
damentaram suas ideias, pois isso poderia trazer a fragmentação do 
país, no momento em que os laços não davam sustentação à união. 
Ao mesmo tempo, isso não significava que ele fosse restaurador da 
monarquia. 

O que esteve em voga aqui, a nosso ver, não era a discussão Re-
pública ou Monarquia, mas a referência ao caráter representativo de 
uma figura conciliadora dos interesses entre os poderes, para o equi-
líbrio entre eles e capacidade de dissolução do governo que a figura 
do monarca representava, e que a Republica não tinha realizado. 

Embora, Silveira Martins se declarou como um “republicano 
em teoria” (MARTINS, 1892) e, anteriormente quando político 
do Império, que “há tyrania com a república, como há liberdade na 
monarchia” (MARTINS, 1879, p. 232), prenunciando que a repú-
blica seria implantada, não pelo Partido Republicano, mas pelos 
monarquistas devido a sua incapacidade de governar (MARTINS, 
1888), caberíamos aqui fazer algumas reflexões em torno disso. 

Ser republicano em teoria poderia nos remeter ao ideal de res 
publica, concepção clássica em que a tirania e corrupção apresen-
tam-se como inimigos do ideal republicano, e a resistência como 
um direito natural frente um governo violento e ilegítimo. Esses va-
lores do respublicanismo clássico foram aos poucos incorporados a 
Monarquia, em que “a correspondência entre virtude e res publica 
teria, sobretudo a ver com a divisão e o equilíbrio dos poderes, bem 
como com a isonomia, premissas que, para os mais moderados, o 
modelo britânico sabia respeitar” o que, para outros, a monarquia 
como regime politico, não encarnaria a virtude politica da res pu-
blica, já que precisa estar fundada na eleição e representação (CA-
TROGA, 2011, p. 80, grifo do autor). 
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Nesse sentido, ser republicano, poderia implicar nessas ques-
tões históricas do termo, ou seja, do respublicanismo clássico ou do 
processo de republicanização da res publica (Revolução Americana 
e Francesa) que, em termos políticos-constitucionais procurou sal-
vaguardar a liberdade individual perante os arbítrios do poder po-
lítico (caso americano) e ações coletivas visando construir as bases 
de acesso à igualdade de oportunidades (caso francês) (CATRO-
GA 2011). Conceito que poderia oscilar entre o sentido clássico e 
moderno do termo e significar que poderia haver Monarquia res-
publicana e República despótica e tirânica9. 

Com base nas informações de que dispomos, Silveira Martins 
retornou ao Brasil em princípios de 1892, mas sua família perma-
neceu em Paris, e membros de sua família estiveram envolvidos na 
Federalista, conforme o Diário de Saldanha da Gama, ao relatar 
que, “Eduardo Ramos, recém chegado da Europa, falou-me da agi-
tação monárquica da colônia em Paris. Carlos Martins contou-me 
o prosseguimento das intrigas florianistas no Rio” (GAMA, 1895, 
p. 137)10. O fim do conflito permitiu com que ele viajasse para a 

9  No Brasil, as discussões em torno do conceito de república tiveram, na primeira metade 
do século XIX, diferentes opiniões e significados: um significado clássico de bem comum 
(entre 1750-1792); sinônimo de autonomia e participação das elites locais na condução 
os negócios públicos/ideia de cidade e autogoverno (fim do século XVIII); sinônimo de 
democracia e/ou governo popular eletivo (1821), de inspiração francesa; e o reforço ao 
centralismo e valorização da monarquia como um fator de estabilidade e contrario as agita-
ções e desordens provocadas pela descentralização, em um abandono ao ideal republicano 
e federalista (STARLING; LYNCH, 2009). De acordo com os autores: “A medida que se 
internaba en la década de 1840 y desaparecían completamente los federalistas y en espe-
cial los republicanos, era el concepto de monarquía el que pasaba a encarnar las virtudes 
que generalmente se atribuían a las repúblicas –aquellas relacionadas con el gobierno del 
bien común y del beneficio público, atribuyéndose a las otras los vicios del partidismo y 
del particularismo” (STARLING; LYNCH, 2009, p. 1290), em um processo que vem da 
independência e a subida de D. Pedro, em que se secundarizam os projetos federalistas, 
diante da possibilidade de fragmentação do corpo político (CATROGA, 2013).
10  Eduardo Ramos e Carlos Martins eram, respectivamente, genro e filho de Gaspar Sil-
veira Martins. Trecho do Diário de Campanha de Saldanha da Gama, 2 jan. 1895. In: 
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Europa a fim de buscar sua família, que lá se encontrava, embora 
alguns membros fizeram-se atuantes no movimento. 

Nesse sentido, para a Revolução Federalista que irrompeu 
como uma contestação ao modelo republicano, a revolta cons-
truiu uma linguagem politica revolucionária capaz de agregar pes-
soas a esse discurso. A formação de um Partido, em 1892, agregou 
membros que tinham origens ideológicas e partidárias diferentes, 
formado por ex-liberais, conservadores, dissidentes republicanos, 
monarquistas. Mas as movimentações de lideranças militares na 
fronteira e seus seguidores eram noticiados logo após o 15 de no-
vembro. Além disso, exilados federalistas estavam na Europa, via-
jando por Alemanha, Suíça, Inglaterra e Portugal a fim de arregi-
mentar empréstimos e apoio por parte da imprensa, orientados por 
Eduardo Prado que fora nomeado correspondente federalista na 
Europa, por Gaspar Silveira Martins. 

A Constituição Republicana federal e estadual, de 1891, foi 
duramente atacada pelos federalistas, entre eles, Silveira Martins. A 
Constituição Republicana como projeto da nação a partir de 1891, 
imitava o modelo federativo dos Estados Unidos, de criação de um 
Estado Federal que garantia a soberania da nação e a autonomia 
política das partes federadas. Esse federalismo associado ao modelo 
federal norte-americano é pensado aqui, não como uma cópia de 
modelos importados e sim a forma como os modelos foram utili-
zados pelos diferentes grupos, levando em conta também dialética 
entre as noções e experiências em mudanças das circunstâncias his-
tóricas (SEBASTIÁN, 2013). 

O excesso de poderes que a Constituição reconhecia ao go-
verno estadual estava entre os principais pontos de crítica de Sil-

GAMA, Luiz Felipe de Saldanha da. Diário e Correspondências do Almirante Saldanha da 
Gama. Porto Alegre: Sulina, 2009. 
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veira Martins, representada pelos abusos e tirania do governo es-
tadual, Júlio de Castilhos. Da mesma forma, o que poderia estar 
em jogo aqui eram o significado que esse federalismo podia estar 
sendo pensado pelos grupos envolvidos e as faculdades de exercí-
cio da soberania11. E, para isso, a região fronteiriça platina foi um 
terreno frutífero de ideias e projetos em torno dessa questão ao 
longo do século XIX, especialmente a partir das independências 
e formação de projetos federalistas – como sinônimo de pacto/
aliança/confederação baseados nas soberanias de los pueblos e 
com a experiência norte-americana, vinculado ao modelo de Esta-
do Federal - e de projetos unitários (que reivindicaram uma única 
soberania). Somando-se a isso, o vocabulário politico imbuiu-se da 
mistura da liberdade dos antigos (ideias de bem comum, virtudes 
cívicas) e liberdade dos modernos (liberdades individuais) oriun-
das das transformações e edificações das novas ordens políticas e 
institucionais advindas com as independências e estruturação dos 
Estados Nacionais.

Sobre o federalismo nos primeiros anos da República, Clau-
dia Viscardi (2017) analisou a montagem da estrutura do federa-
lismo como projeto nacional vitorioso na Constituição de 1891, 
evidenciando que o pacto federativo instituiu uma política fiscal 
desigual entre as partes federadas, a possibilidade dos estados bus-
carem empréstimos externos, os critérios de exclusão do voto fo-
ram ampliados, a proporcionalidade de deputados era diferente em 
alguns Estados, possibilidade de decretar o estado de sitio e inter-
venção federal nos Estados, judiciário submetido ao Congresso, 
o Parlamento nacional como responsável em deliberar acerca das 
autonomias dos Estados membros. A questão do voto, que foi limi-
tado pela inclusão dos analfabetos, demonstra que ele foi objeto de 

11  Questão trabalhada no federalismo rio-platense por Goldman (1998).
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luta que visava impor uma representação dominante da expressão 
política (CANÊDO, 2005).

Viscardi (2017) evidenciou os compassos e descompassos do 
federalismo implementado nas Cartas constitucionais dos Estados, 
o que nos reforça a ideia de que o federalismo foi um instrumento 
de poder e de afirmação das elites locais reforçando as estruturas 
sociais de poder pré-existentes (CARVALHO, 1993). O municí-
pio, embora tivesse sua autonomia politica garantida, era absorvi-
do pelas decisões estaduais, assim como pelas rendas e gestão finan-
ceira, situação que dava sustentação as relações coronelistas entre as 
esferas públicas. Diante dessa possibilidade de controle do estado 
sobre o município, o caso do Rio Grande do Sul, aparece como 
emblemático ao demonstrar uma situação inversa: sua constituição 
atribuía maior poder aos conselhos municipais inclusive de recha-
çar, por maioria, projeto de governadores, atribuindo maior auto-
nomia para os municípios (VISCARDI, 2017). 

Ao analisarmos a atuação dos federalistas diante desses arca-
bouços constitucionais instaurados, em uma perspectiva de análise 
entre centro e localidades e de como estas ultimas receberam e agi-
ram frente aos processos decisórios que emanaram de um centro 
político nacional, observamos alguns elementos presentes na pro-
clamação dos chefes da “revolução federal”, chamados por eles de 
“Exército Libertador”: 

Los pueblos oprimidos en armas, en el Estado del 
Rio Grande del Sur, estan siendo injusta e atroz-
mente caluniados em sus nobles y elevados ideales 
patrióticos. Nuestros adversários con el intento 
pérfido de hacer antipática la revolución rio-gran-
dense, nos presentan al país como restauradores de 
la Monarquia! Es una monstruosa calunnia! Es una 
torpe y miserable especulación! No! el objetivo de 
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los revolucionários rio-grandenses no es la restaura-
ción de la monárquia, es libertar al Rio Grande de la 
tirania que hace ocho meses le oprime, restablecien-
do la garantia de todos los derechos individuales, es 
acabar con el regimen de las persecuciones, de las 
violências inauditas, del latrocínio, del saqueo y 
del asesinato oficial, que desgraciadamente há sido 
apoyado por el gobierno del mariscal Floriano Pei-
xoto. (...) (EL DÍA. Rio Grande y la revolución. 21 
mar. 1893, p. 1. Hemeroteca do Palácio Legislativo 
do Uruguai, Montevidéu, Uruguai).

Tal proclamação representou parte do grupo federalista com-
posta dos chefes militares da revolta. Nela, há elementos de rein-
vindicação dos direitos individuais, conceitos que se vinculam a 
noção do liberalismo moderno, elemento contrário ao ideal de res 
publica como bem comum. Além disso, ao reivindicarem “libertar 
o Rio Grande da tirania”, trazem a tona reclamações vinculadas aos 
direitos sobre a propriedade e contra as violências (roubos e saques) 
que estavam sendo cometidas. Além disso, importante percebê-lo 
na observação de como setores alijados do poder, fronteiriços, rea-
giram frente à institucionalização de uma nova ordem. 

A respeito disso gostaríamos de fazer algumas considerações. 
Os rumores de separatismo por parte de alguns, como por Silveira 
Martins, poderiam representar a versão federalista de uma propos-
ta. Além disso, o discurso republicano castilhista de desqualificar 
os federalistas devido a seus intuitos monárquico e separatista 
levava a crer na possibilidade da fragmentação da República. Ao 
mesmo tempo, poderia também, aos olhos de um federalismo mais 
moderado de Silveira Martins, a politica dos republicanos signifi-
car um excesso federalista que levaria o país a fragmentação. Assim, 
a proposta de um possível separatismo pode apresentar-se como a 
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radicalização de uma resposta diante da incapacidade do governo 
para a revisão constitucional e saída de Júlio de Castilhos do poder, 
proposta por Silveira Martins. 

Para o caso concreto da Revolução Federalista, diante de um 
federalismo extremado no Rio Grande do Sul, materializado pela 
Constituição Estadual de 1891, de perspectiva centralizada no exe-
cutivo estadual, a proposta geral do grupo dos federalistas, foi a 
de defender um federalismo menos extremado, em que a União ti-
vesse a prerrogativa constitucional de controlar os estados (PESA-
VENTO, 1993). Nesse sentido, o federalismo nas suas diferentes 
concepções assumidas e defendidas (como self government, confe-
deração e Estado Federal) foi bandeira de luta dos poderes locais, 
como manifestação de uma cultura política marcada pelo corone-
lismo, centralização politica e resistência contra essa interferência, 
contexto em que os direitos políticos reservavam-se a uma pequena 
parcela da população (CARVALHO, 1993). 

A concepção acerca de república eram incompatíveis entre 
Silveira Martins e Júlio de Castilhos aproximando o primeiro à po-
sição de Assis Brasil, mas essa compatibilidade não assumiu o caso 
concreto de apoio político (SILVA, 2013). Nas palavras de Ricardo 
Vélez Rodrigues:

Em síntese, Silveira Martins luta pela implantação, 
no Brasil, de uma Republica Federativa de caráter 
presidencial, representativo, e parlamentar, que, 
ajustando-se a concepção liberal do governo, forne-
ça a primazia do poder publico ao legislativo, sub-
meta a este o Executivo e assegure o livre funciona-
mento do Judiciário, a fim de promover o bem-estar 
dos cidadãos e superar, definitivamente a crise do 
governo representativo, encarnada no regime casti-
lhista (RODRIGUES, 1980, p. 151).
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Tal síntese foi realizada com base no Testamento Político de 
Silveira Martins, documento que serviu de orientação ao programa 
do Partido Federalista, em uma ideia de reforma da Constituição 
brasileira vigente a partir de 1891. Nesse sentido, tal documento 
permite-nos visualizar o ponto de chegada das ideias de Silveira 
Martins, diante da situação em que o federalismo republicano foi 
implantado, da derrota federalista na guerra civil e também ques-
tioná-lo, pois fora apresentado à imprensa periódica como “Testa-
mento político” do tribuno, um ano após sua morte, em resultado 
de uma entrevista realizada pelo político Pedro Moacyr. Sua publi-
cação teria sido feita no periódico O Maragato de Rivera, e tomado 
como legado do seu líder ao Partido Federalista12. Um testamento 
construído com vistas a um legado (político/de ideias) para as pró-
ximas gerações e que, no presente documento, demonstrou uma 
intencionalidade de reforma daquilo que estava implantado, em 
termos de Constituições Federal e Estadual de 1891, ou seja, tra-
tou-se de uma reforma em termos de projeto de Estado com vistas 
para o futuro.

Uma própria inspeção a respeito dos pontos do testamento, 
na sua comparação com a Constituição Federal republicana de 
1891, em suas divergências e convergências, bem como a influen-
cia francesa e argentina de alguns deles, aliando uma proposta de 
regime de governo que, levando em conta o vinculo de controle e 
de responsabilidade entre parlamento e governo (CANOTILHO, 
2003) se aproxima de um sistema que combina elementos de uma 
forma de governo parlamentar presidencialista, centralizada, pela 
presença de um Presidente da República (eleito pelo Congresso) 

12  SILVEIRA MARTINS. TESTAMENTO POLÍTICO. Diário de Pernambuco, 21 
de agosto de 1902, p. 1. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, RJ. Disponível em: http://
memoria.bn.br/DocReader/029033_08/3815.> Acesso em 27 de nov. 2018.

http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/3815
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/3815
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que nomeia os Ministros, reunidos em Gabinete com responsabi-
lidades solidárias na administração, podendo também demiti-los 
sempre que o Congresso manifestar desconfiança. Assim também 
se encontram: eleições indiretas para presidente da República e 
autorização que os estados devem pedir ao Senado para contrair 
empréstimos estrangeiros e reforma da Constituição estadual. Ou 
seja, tratou-se de uma proposta em que visava diminuir as com-
petências estaduais, assim como a discriminação fiscal, diante da 
construção hegemônica republicana no Rio Grande do Sul, espe-
cialmente após o fim da Revolução Federalista. 

Considerações finais

Nesse sentido, diante da variedade de formas assumidas para os 
Estados Nacionais em construção, a parcela de elite que aderiu ao 
grupo dos federalistas, tinha no espaço fronteiriço platino seu pró-
prio lugar de negócios, família e mobilidade, como atores sociais 
que faziam uso de noções e recursos linguísticos em situações e 
contextos concretos a serviço de suas estratégias persuasivas ou de 
seus desejos de modificar ou conservar o marco politico e social im-
perante (SEBÁSTIAN, 2013). Nesse viés, especialmente quando 
se trata da vasta produção historiográfica da Revolução Federalista, 
precisa-se distinguir a linguagem dos historiadores e a dos historia-
dos (SEBÁSTIAN, 2013), quando observamos os usos discursivos 
do passado e o papel da Revolução Federalista na construção da 
memória histórica e identidade sul rio-grandense.

De maneira geral, acreditamos que o grupo federalista em 
torno de Gaspar Silveira Martins não questionava a forma republi-
cana, ao contrário da imagem que o opositor criou, de que objeti-
vavam a restauração monárquica. Esse foi um instrumento de dis-
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curso ao opositor. Sua proposta objetivava outro projeto, que podia 
ser ou não o republicano o qual o federalismo residiria na liberdade 
e autonomia de sua pátria diante do autoritarismo estadual, desi-
gualdade fiscal entre as partes e intervencionismo federal. Temos 
um cenário em que um federalismo foi instituído pelo grupo ven-
cedor, que por sua vez, passou a ser contestado por uma outra elite 
que se tornara periférica, embora, fronteiriça e em contato com vá-
rios centros de poder, e que reunia em seu seio, indivíduos oriundo 
do Império (Partido Conservador e Partido Liberal), do Partido 
Republicano em suas dissidências e de base politica monarquista 
restauradora e com consistentes vínculos com poderes políticos no 
Uruguai, Argentina e Europa. 

De forma geral, buscamos contribuir para pensar acerca das 
complexas tramas institucionais dos novos dirigentes políticos que 
não estiveram isentas de contestação por parte de alguns grupos 
não só o Rio Grande do Sul, mas que aqui, teve especial atenção 
o grupo federalista e de suas principais lideranças, Gaspar Silveira 
Martins, nos posicionamentos e reações diante da institucionaliza-
ção do Estado Nacional brasileiro. 
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Era para ser uma tarde comum na vida do pai Ângelo Dourado, 
naquele 13 de março de 1897, que levava seu primogênito, tam-
bém Ângelo, para embarcar no trem rumo a Porto Alegre onde 
prosseguiria seus estudos na Escola Militar da capital. Acompa-
nhavam-no também outros dois filhos menores, Edgardo e Pedro, 
que choravam pela partida do irmão mais velho. Aproveitou para 
despedir-se do amigo (embora opositor) coronel Carlos Telles, que 
no mesmo trem iniciava sua expedição rumo a Bahia, para somar 
forças no enfrentamento contra Canudos. Depois do trem partir, 
ao tentar deixar o local, fora interpelado e insultado por oficiais do 
Exército que ali também se encontravam, chamando-o de “mara-
gato sem-vergonha”, e ameaçando-o com expressões como “mata 
que não é crime, e, ainda que seja, não importa”, revólveres na mão 
indicavam prontidão para executar ali mesmo o cidadão que, desar-
mado, apenas exercia o zeloso ofício de pai e amigo. Contou com o 

Ângelo Dourado e o cortejo ao Exército Ângelo Dourado e o cortejo ao Exército 
no pós-Revolução Federalistano pós-Revolução Federalista

Marcelo França de Oliveira



112

aparte de um certo capitão Marçal Figueira, que o escoltou até seu 
carro, de modo a evitar o pior. Os acontecimentos daquela tarde 
provaram que o fim da Revolução Federalista, oficialmente ocor-
rido pelo acordo assinado em Pelotas no ano anterior, na prática, 
ainda estava longe do horizonte.

O relato, narrado pelo próprio em artigo publicado no jor-
nal rio-grandino Eco do Sul na edição de 18 de março de 1897, 
intitulado “Às autoridades do país e aos meus concidadãos”, pode-
ria sugerir um agravo da instituição militar e despertar no federa-
lista algum tipo de enfrentamento, mas não foi o que ocorreu. O 
fato, transformado em verdadeiro manifesto, apesar de causar sua 
mudança de cidade1 por questões de segurança, foi explorado po-
liticamente através da arma que melhor sabia empunhar: a pena. 
Por meio dela, utilizou-se de uma série de artigos e crônicas na 
imprensa sul-rio-grandense fazendo alusões ao Exército, seguindo 
uma postura federalista de tentativa de cortejá-lo para, quem sabe, 
atraí-lo à causa maragata.

Ângelo Dourado ingressou efetivamente na Revolução Fe-
deralista em 1893, mas, na prática, nunca saiu dela. Terminado o 
conflito civil, trocou a trincheira (bélica) pela trincheira discursi-
va. É de sua autoria o livro Voluntários do Martírio2 uma das mais 
dramáticas e ricas descrições da Revolução Federalista, qualificado 
por Moacyr Flores como “o mais notável livro sobre a revolução 

1  O médico deixou Bagé, após o episódio na estação ferroviária, e manteve seu destino 
incógnito, por razões óbvias. Registros em um livro biográfico de uma amiga da família, 
no entanto, sugerem que teria se mudado para Rio Grande em período pouco posterior. 
(DEGRAZIA, Alba Carvalho. A janela de minhas lembranças (memórias). Porto Alegre: 
Movimento, 1981, pp. 27-28).
2  Originalmente sob o título Voluntários do Martírio – fatos e episódios da guerra civil, 
publicado em Pelotas pela Livraria Americana, no ano de 1896, posteriormente reeditada 
pela editora Martins Livreiro, de Porto Alegre, com texto integral (edição fac-similada do 
original) em várias edições a partir de 1977 a 1992.
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de 1893”.3 Foi, destacadamente, sua obra de maior alcance e fonte 
largamente utilizada por historiadores da guerra civil gaúcha4, não 
sendo, contudo, o único registro publicado pelo médico baiano. 
Este era um escritor contumaz, que gostava de utilizar seu tempo 
livre para colocar no papel tanto textos literários como publicações 
técnicas de sua área profissional e, sobretudo, artigos e crônicas em 
defesa dos ideais federalistas e contundentes ataques ao castilhis-
mo nos mais variados suportes, desde livros, almanaques, revistas, 
e, principalmente, através da imprensa periódica da época. Escre-
veu regularmente para A Reforma de Porto Alegre, União Cívica, 
de Bagé, Diário de Jaguarão, da cidade homônima, El Dever Cívico, 
jornal de Melo, no Uruguai, A Federação e Diário do Comércio, am-
bos do Paraná (quando dos seus deslocamentos neste estado por 
ocasião da Revolução Federalista) e Eco do Sul, de Rio Grande. Há 
também registros esporádicos, encontrados nos jornais Cidade do 
Rio, do Rio de Janeiro, O Canabarro, de Sant’Ana do Livramento, 
Diário Popular, de São Paulo, Opinião Pública, e Correio Mercantil, 
de Pelotas, e Tribuna, de Rio Grande5. As maiores coleções de arti-
gos e crônicas conhecidas, no entanto, são as dos jornais Eco do Sul 
e Diário de Jaguarão, sendo mais de 100 inserções publicadas no 
diário rio-grandino, (a mais longeva e numerosa coleção de escritos 
veiculados em um único jornal por Ângelo Dourado) e a coletânea 

3  FLORES, Moacyr. Historiografia da Revolução Federalista. In ______. (Org.) 1893-
95  - a Revolução dos maragatos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1993, p.126.
4  Sobre a utilização de Voluntários do martírio na construção historiográfica nacional e 
internacional da Revolução Federalista, ver OLIVEIRA, Marcelo França de. Quando a 
memória vira História: Ângelo Dourado e a historiografia sul-rio-grandense. Rio Grande: 
Pluscom, 2009, pp. 72-89.
5  Conforme levantamento a partir de OLIVEIRA, Marcelo França de. O cronista mara-
gato: Literatura e História nas crônicas de Ângelo Dourado no Eco do Sul (1896-1902). 
Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Letras. Rio Grande: Universidade Fe-
deral do Rio Grande, 2018, pp. 49-51.
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de artigos do jornal fronteiriço que seriam publicadas em formato 
de livro em 19056.

Breves apontamentos biográficos

Ângelo Cardoso Dourado Pereira, baiano de nascimento7, for-
mou-se médico pela Faculdade de Medicina da Bahia no ano de 
18808. Casou-se naquela então província com Francisca Autran, 
com quem teve 10 filhos. Exerceu a profissão por um tempo na 
capital baiana, ocupando o cargo de Médico Ajudante da Saúde 
do Porto.9 De lá, foi nomeado médico das colônias pelo Barão de 
Cotegipe e emigrou para o Rio Grande do Sul, vindo a desempe-
nhar seu ofício médico na zona colonial gaúcha, especificamente 
na localidade denominada Conde D´Eu, atualmente município de 
Garibaldi. Dourado foi relacionado por Elvo Clemente, a partir de 
seu levantamento efetuado entre os registros de correspondências, 
como um dos primeiros médicos do local, atendendo não só aquela 
colônia como também nas de Dona Isabel e Caxias.10

6  DOURADO, Ângelo. A situação política do Brasil. Jaguarão: Typ. do Commercio, 1905.
7  Quanto à data de nascimento de Dourado, os autores apresentam divergências: segundo 
Sérgio da Costa Franco, na apresentação do livro Voluntários do Martírio, ele teria nasci-
do em 6 de outubro de 1856; informação compartilhada por Boucinha (BOUCINHA, 
Cláudio Antunes. O Liberalismo e o Romantismo de Ângelo Dourado. Bagé: Urcamp Edi-
tora, 1989, p. 11). Já para Mario de Lima Beck, Dourado nasceu em 6 de novembro de 
1856 (CORREIO DO POVO, 14/12/1957, p. 9); enquanto para Walter Spalding, o mé-
dico baiano nasceu em 6 de novembro de 1857 (SPALDING, Walter. Construtores do Rio 
Grande, Vol. 1. Porto Alegre: Sulina, 1969, p. 49).
8  Recebeu a titulação de doutor neste ano ao defender a tese “sobre a operação cesariana”, 
conforme CALMON, Pedro. História da Literatura Bahiana. Rio de Janeiro: José Olym-
pio, 1949, p. 149.
9  ECO DO SUL, 1º/11/1905, p. 1.
10  CLEMENTE, Elvo. História de Garibaldi: 1870-1993. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
1993, p. 45.
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Apesar de seu idealismo humanitário manifesto ao longo de 
sua vida através da defesa de seus princípios (e que permearam a 
maior parte de sua obra), o que possivelmente motivou a transfe-
rência do médico baiano e sua família para tão longínquos destinos 
foi a busca de terrenos mais promissores para sua atividade pro-
fissional. Indícios para tal afirmação encontram-se nos próprios 
registros de Dourado, em que reclamava do excessivo “número de 
doutores” formados11 Em virtude de a Faculdade de Medicina lo-
calizar-se na Bahia, e ainda que para lá fossem estudantes de todo 
o Império e não apenas os locais, é razoável supor que houvesse 
já um considerável número de médicos atuando em Salvador, o 
que diminuía as chances de desempenhar a contento as atividades 
profissionais daqueles recém-formados. Os jovens médicos, então, 
buscariam a sorte em outros lugares, como fez o próprio Dourado 
ao clinicar na localidade de Alto S. Francisco, conforme atesta 
artigo publicado no jornal Gazeta Médica da Bahia, datado de 2 
de agosto de 1885,12 antes de se transferir-se para o Rio Grande 
do Sul. Em terras gaúchas, atingiu destacada posição na sociedade 
da época: participou da administração municipal em Bagé, sendo 
o primeiro presidente da Junta Governativa Provisória com a ins-
tauração da república, foi um dos fundadores do Partido Federa-
lista,13 escreveu para diversos jornais, publicou livros, frequentava 
banquetes e recepções da elite gaúcha de seu tempo,14 tendo sido, 

11  DOURADO, 1905, p. 55.
12  O artigo intitulava-se A pilocarpina no tratamento das adenites, publicado na GAZETA 
MEDICA DA BAHIA. Ano XVII, nº 3, setembro de 1885 pp. 105-107.
13  FRANCO, Sergio da Costa. O Partido Federalista. In República Velha 
(1889-1930) / coordenação geral Tau Golin, Nelson Boeira; Diretores dos 
volumes Ana Luiza Setti Reckziegel, Gunter Axt. – Passo Fundo: Méritos, 
2007 – v.3 t.1 – Coleção História Geral do Rio Grande do Sul. 2007, p. 135.
14  Conforme o legalista Jorge Reis, durante o banquete de inauguração da charqueada de 
Santa Thereza, de propriedade do então Visconde Ribeiro Magalhães, “fez uso da palavra o 
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também, dirigente da Loja Maçônica Acácia Rio-Grandense, da 
cidade do Rio Grande, nos anos de 1898 e 1900.15 

Meio de formação de Dourado, as faculdades de Medicina, 
assim como as de Engenharia do período, baseavam seu ensino 
quase que exclusivamente nos livros, inexistindo, em praticamente 
todas, a prática de laboratório e investigação16. Desse modo, con-
forme Carvalho:

Produziram engenheiros, médicos, militares, que 
sabiam filosofar sobre a ciência e o mundo, sem 
saber fazer ciência. E filosofavam no melhor estilo 
retórico, em que o brilho da frase, sua qualidade lite-
rária, a variedade dos tropos, eram mais importantes 
que sua veracidade. Naturalmente, brilho era o que 
deles se esperava, mesmo quando falavam contra o 
vício da retórica.17

Na inexistência da prática, sobravam elucidações teóricas. O 
médico formado nestes moldes privilegiava a busca pelo conheci-
mento através do estudo de outros autores, notadamente do cen-
tro irradiador de cultura e ciência – a Europa – em detrimento da 
experimentação. Isto explica, em parte, a inclinação dos médicos 
deste período à erudição, à valorização do saber através do livro, 
caracterizando aquilo que Certeau define como “progresso do tipo 
escriturístico”,18 enquanto prática “legítima” (científica, política, 

inteligente médico e eloquente orador dr. Ângelo Dourado.” (REIS, Jorge. Apontamentos 
históricos e estatísticos de Bagé. Bagé: Typ do Jornal do Povo, 1911, p. 136.
15  COLUSSI, Eliane Lucia. Plantando ramas de acácia: a maçonaria gaúcha na segunda 
metade do século XIX. Tese de doutorado. Porto Alegre: PUCRS, 1998, p. 467.
16  CARVALHO, José Murilo de. História intelectual no Brasil: a retórica como chave de 
leitura. Topoi, Rio de Janeiro, nº 1, s.d., p. 145.
17  CARVALHO, s/d, p. 145.
18  Para saber mais sobre a “prática de escrever” nas sociedades modernas e o papel da 
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escolar, etc.) das sociedades ocidentais do período. Em Dourado, 
encontramos um dos exemplos característicos, cuja prática escri-
ta foi uma constante ao longo de sua vida, pois desde muito cedo 
demonstrou inclinação às letras. Em 1876, então com vinte anos, 
publicou o livro O Médico dos Pobres.19 Antes disso, aos 14 anos e 
enquanto convalescia do tifo, teria escrito seu primeiro drama.20 

Em decorrência do modelo estabelecido, a figura do médico 
e do cientista social, nas faculdades de Medicina do século XIX, se 
confundem, dando origem a um tipo de intelectual com interven-
ção política e social. Surge então o que Schwarcz chama de “médi-
co político”, o sujeito que buscava afirmar-se em campos maiores 
de atuação:

Trata-se, portanto, da emergência de um saber mé-
dico no país, pautado por novas ambições e pro-
jetos, que fazem desses profissionais concorrentes 
a altura na disputa pela hegemonia intelectual no 
país. Os alvos, porém, são específicos: enquanto no 
interior da faculdade de medicina da Bahia perce-
be-se uma atenção especial aos temas da medicina 
criminal e toda uma batalha (...) nesse sentido; no 
Rio de Janeiro já será a pesquisa e atuação na área da 
higiene pública e da epidemiologia que congregarão 
o grosso dos esforços. 21

Dourado, formado nesse meio acadêmico baiano, foi influen-
ciado ao longo de sua graduação e reproduziu muito deste conhe-

escrita no cotidiano, ver CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. 
Petrópolis: Vozes, 2007, p. 224-230.
19  OLIVEIRA, 2009, p. 39.
20  DOURADO, Ângelo. Voluntários do martírio: narrativa da Revolução de 1893. Porto 
Alegre: Martins Livreiro, 1992, p. 99.
21  SCHWARCZ, Lilia Moritz. Espetáculo da miscigenação. Estudos Avançados 8(20), 
1994 p. 144.
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cimento adquirido e deste sentido de “papel social” que deveria 
desempenhar. Fazia parte de sua ação preocupar-se tanto com a 
realidade política e social à sua volta quanto com sua profissão, o 
que, seguindo a lógica do “progresso escriturístico”, a legitimação 
de suas atividades passava, necessariamente, pela publicação daqui-
lo que produzia. Entre os trabalhos produzidos por Dourado rela-
cionados à área médica estão o artigo intitulado A pilocarpina no 
tratamento das adenites22 publicado na Gazeta Medica da Bahia23 
(1885) e os livretos Memoire sur um cas de echinoque retro-bulbaire 
(1892), Oftalmia virulenta (1899) e O impaludismo no Rio Grande 
do Sul (1900).

Cortejar é preciso:
a questão do Exército no pós-Revolução

Terminada a Revolução Federalista, não cessaram as disputas polí-
ticas no Rio Grande do Sul. Ao contrário, persistiu a bipolarização 
partidária e os confrontos discursivos de matiz política dela advin-
dos, continuariam a se fazer presentes. Dessa maneira, ainda que 
firmada a paz e depostas as armas, as sequelas da guerra se prolon-
gariam até a década de 30 do século XX.24 

O conflito federalista foi, de acordo com Loiva Félix, “o 
ponto culminante de um processo associado à crise de legitimidade 

22  DOURADO, 1885, p. 105.
23  A respeito do papel e da importância da Gazeta Medica da Bahia no âmbito do co-
nhecimento e disseminação científica no Brasil imperial ver SCHWARCZ, Lilia Moritz. 
O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil - 1870-1930. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 198-215.
24  ALVES, Francisco das Neves. O discurso político-partidário sul-rio-grandense sob o pris-
ma da imprensa rio-grandina (1868-1895). Rio Grande: Editora da FURG, 2002, p. 40.
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republicana”.25 No período de 1889 até 1895, existiu o esforço de 
construção, no Rio Grande do Sul, de um universo simbólico, de 
um imaginário republicano, nacional e gaúcho, permeados por 
uma vertente mítica universal.26 Se este período foi de implantação 
das bases que serviriam de sustentáculo legal e simbólico da repú-
blica, a partir da derrota das resistências, dava-se início o período 
de consolidação das estruturas. A pacificação significou a vitória 
do castilhismo, que se valeu da guerra civil para criar e aprimorar 
um aparelho burocrático e militar que garantisse a continuidade do 
PRR no poder.27 Para enfrentá-lo, a oposição reorganiza-se quan-
do, segundo Sérgio Franco,

Ainda sangravam, em agosto de 1896, as feridas da 
guerra civil, quando se reuniu em Porto Alegre um 
novo congresso do Partido Federalista, presidido 
por Gaspar Silveira Martins. Fazia exatamente 1 
ano desde que a pacificação fora acordada na con-
ferência de Pelotas, entre Joca Tavares e o General 
Galvão de Queiroz. A data de 23 de agosto não terá 
sido escolhida aleatoriamente? Pelo discurso que 
Silveira Martins proferiu na ocasião, conhecido 
através de um extenso resumo, pode-se ter ideia do 
pensamento que predominou na reunião oposicio-
nista e que afinal se corporificou no programa então 
aprovado, não mais um programa de ação regional 
como o de 1892, mas um plano de ação com ambi-
ções nacionais.28

25  FÉLIX, Loiva Otero. Mito e alegoria: o universal e o nacional na luta Federalista. In 
ALVES, Francisco das Neves; TORRES, Luiz Henrique (orgs). Pensar a Revolução Fede-
ralista. Rio Grande: Editora da Furg, 1993, p. 155.
26  FELIX, 1993, p. 155.
27  ALVES, Francisco das Neves. Oposições e dissidências no Rio Grande do Sul (1896-1908): 
tentativas de rearticulação. Revista Biblos. V.7. Rio Grande: Ed. Da FURG, 1995, p. 192.
28  FRANCO, 2007, p. 142.
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O novo congresso definiu as bases estruturais que nortea-
riam o partido nos anos subsequentes. Entre os tópicos aprovados 
em 1896 figuravam: I – República parlamentar; II – Eleição do 
presidente pelo Congresso Nacional; III – Reforma da bandeira 
nacional com absoluta supressão do lema da religião anticristã de 
Augusto Comte; IV – Os militares em atividades não poderão vo-
tar; no caso de serem eleitos, só poderão exercer a função política 
mediante prévia reforma ou demissão do serviço do Exército.29

O item IV, em especial, era defendido por Silveira Martins 
(como influência do modelo francês), e de acordo com o qual os 
militares não poderiam votar ou serem votados, teria recebido 
adesões dos próprios neste sentido.30 O elemento militar tomou 
o centro do debate federalista, sobretudo explorado por Ângelo 
Dourado através de seus artigos na imprensa, num quadro pelo 
qual o jornalismo, tanto do lado dos federalistas, quanto do lado 
dos republicanos, atendia ao propósito de conquista das “cabeças” 
e “corações” da época, nos debates e discursos que o castilhista A 
Federação travava com os oposicionistas e dissidentes Eco do Sul 
(Rio Grande) A Reforma (Porto Alegre), O Canabarro (Rivera), 
Diário de Jaguarão ( Jaguarão), entre outros.31

Através dos jornais, Ângelo Dourado divulgava suas ideias e 
expressava suas posições políticas, e para esta análise, priorizamos 
sobretudo seus textos no Eco do Sul e no Diário de Jaguarão. Den-
tre aquilo que publicava, ao menos em duas oportunidades organi-
zou seus artigos e compilou-os na forma de publicações impressas 
(folheto e livro, respectivamente). A primeira abrigava o discurso 
e notas publicadas por ocasião da morte do tribuno Silveira Mar-

29  FRANCO, 2007, p. 143.
30  FRANCO, 2007, p. 144.
31  FÉLIX, 1993, p. 158.
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tins, líder dos federalistas, intitulado Silveira Martins, discursos e 
referências depois de sua morte.32 O segundo, e mais importante, 
chamava-se A situação política do Brasil, um conjunto de artigos 
selecionados que, além de propaganda panfletária e contumazes 
críticas ao sistema vigente, também propunha caminhos e soluções 
para o país. É através desse material (os livros supracitados e alguns 
excertos de suas crônicas no Eco, essencialmente), que percebemos 
o cortejar do Exército pelo médico baiano após os episódios da Re-
volução Federalista.

É fato que os militares desempenharam papel decisivo na im-
plantação da República no Brasil. Não sendo “meros instrumentos 
dos civis”, alguns daqueles tinham sólidas convicções republicanas 
e já vinham conspirando há algum tempo, sob a liderança de Benja-
min Constant, Serzedelo Correia e outros que, imbuídos de ideais 
reformistas, estavam convencidos de que resolveriam os problemas 
brasileiros liquidando a Monarquia e instalando a República33. A 
partir da Guerra do Paraguai, à medida que o Exército se institucio-
nalizava, tomava corpo a ideia de que cabia aos militares a “salvação 
da pátria”. Soma-se a isso a infiltração do pensamento positivista34 
no Exército, que influenciou a adesão das patentes inferiores e alu-
nos da Escola Militar à causa republicana, enquanto a Monarquia 
ainda tinha apoio dos escalões superiores35. Tão logo chegaram 
ao poder, os militares implementaram ações de forma a fortalecer 

32  DOURADO, Ângelo. Silveira Martins: discursos e referências depois de sua morte. 
Rio Grande: Typographia e Lithografia de Strauch & Kunz, 1901.
33  COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 
S. Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999, p. 332.
34  Como salienta Emília Viotti da Costa, é preciso lembrar, entretanto, “que não se trata 
de positivismo ortodoxo, pois mesmo Benjamin Constant, considerado um dos principais 
representantes do movimento positivista no Exército, não pode ser considerado positivista 
ortodoxo” (COSTA, 1999, p. 332).
35  COSTA, 1999, p. 332.
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ainda mais esse poder: o Exército foi autorizado a aumentar seu 
contingente de 13 mil para 25 mil soldados, e ainda, seus salários 
foram imediatamente aumentados em 50%. Completando, uma 
nova lei foi aprovada regulando a aposentadoria ou promoção ime-
diata de quase todos os altos oficiais36.

Durante a Revolução Federalista, estabeleceu-se uma sólida 
ligação entre o PRR e o Exército nacional, ou, ao menos, com um 
poderoso segmento deste, nas palavras de Love.37 Esta união re-
sultou num poderio expressivo durante a guerra civil e gerou um 
efeito político decisivo após o seu término. Tanto que, com o fim 
do conflito, o líder dos revoltosos, Silva Tavares, queixou-se ao pre-
sidente Prudente de Morais que os quadros militares localizados 
no Rio Grande do Sul estavam muito cerradamente relacionados 
com Castilhos para oferecer garantias aos rebeldes exilados que re-
tornavam.38

Assim, qualquer possibilidade de resistência passava, necessa-
riamente, pelo apoio dos militares. Desse modo, na edição do dia 
29 de outubro de 1896 do Eco do Sul, Dourado publicou a crônica 
“Ontem e hoje”, em que aborda aspectos do passado e do presente 
da instituição, evocando a memória, “adormecida de muitos”, “an-
tes que a concreção da lama a asfixie para sempre”. Para o cronista, a 
simples presença de um soldado de linha já bastava para estabelecer 
a ordem, pois ele representava toda a instituição donatária de gran-
de prestígio patriótico. Para corroborar a afirmação, insere-se como 
personagem da própria narrativa, quando exemplifica o “ontem”: 

36  SKIDMORE, Thomas E. Uma História do Brasil. S. Paulo: Paz e Terra, 1998, p. 108.
37  LOVE, Joseph. O Regionalismo Gaúcho e as Origens da Revolução de 1930. São Paulo: 
Perspectiva, 1975, p. 79.
38  LOVE, 1975, p. 79.
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Vi mais de uma vez, forças de linha, ou destacamen-
tos comandados por um sargento, desempenhar em 
comissões dificílimas, com toda correção, sem que os 
chefes das parcialidades litigantes pudessem acusá-los.
[...] 
Eu me recordo bem de duas sessões do Parlamento. 
Uma na Câmara, onde Afonso Celso Júnior, com ab-
negação das almas sonhadoras encaravam a censura, 
contra direito, feita o Exército como uma ofensa feita à 
pátria, e já rouco de tanto falar ele terminou seu discur-
so — “não ceder, não ceder, não ceder”.
Afonso Celso foi depois uma das vítimas, enquanto os 
que provocavam e sustentavam a questão como os mi-
litares, “aderindo“, transformaram-se em protetores da 
república cujo berço foi transformado em balcão onde 
se vende a honra da pátria e compra-se consciências, 
como nos lupanares onde os cafetões vendem a honra 
das mulheres inexperientes e habitam em casas onde se 
vestem de honradez.
A outra foi no Senado. O imortal Barão de Cotegipe, 
de profética memória, discutia a questão, procurando 
fugir de toda e qualquer irritação. Referindo-se a Ma-
dureira, falou com cara de riso, que era uma questão 
bizantina.
O velho visconde de Pelotas, doente e fraco ergueu-se 
como impelido por uma mola de aço e dirigindo-se ao 
grande brasileiro, ao Senado, dos tempos em que o Se-
nado era composto só de homens dignos, que não havia 
um ali despachante de alfândega demitidos por pecula-
to, ao presidente do Conselho, ao chefe de um partido 
prestigioso, bradou-lhe: — não ria, não ria porque está 
se referindo um coronel do Exército Brasileiro.39

De tal forma, coloca-se como testemunha não só da história 
comezinha, do relato do cotidiano (no exemplo dos destacamen-
tos comandados por um sargento, militar de baixa patente), como 

39  ECO DO SUL, 29/10/1896, p 1.
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da história daqueles que denominava como grandes homens, tanto 
na Câmara quanto no Senado, frisando que em tempos de outrora 
os representantes eram “homens dignos” ao contrário dos “despa-
chantes de alfândega despedidos por peculato”, por exemplo. Esses 
designados “grandes homens” discursavam, representavam então a 
grandeza do Exército e ali exigiam o devido respeito à instituição, 
cabendo ainda destacar um certo imiscuir da República com maze-
las sociais, entre elas lupanares e cafetões. 

Para ilustrar o “hoje”, destaca que o Exército, apesar de “ter 
feito a República em nome do povo, porque era preciso que todos 
fossem ‘cidadãos’” [aspas do cronista], não teve a “parte do leão”: 
“aumentaram-lhe o soldo, é verdade, mas o câmbio pôs o soldo de 
um alferes ao par de um soldo de um sargento nos tempos nor-
mais”. A parte que coube aos militares foi, então e unicamente, “a 
do sofrimento”: 

Disseram que a República foi feita por ele [o Exér-
cito], por isso é imortal. Como todos os crentes o 
Exército aceitou o aforismo, e começou a sofrer.
De lutas cruentas, selvagens, incompreensíveis, 
hoje, ele assumiu a paternidade.
Morriam os soldados no campo de batalha, porque, 
as vítimas cansadas de sofrer, lembravam-se que a 
vida só é compatível com a dignidade; as famílias 
dos militares se cobriam de luto, os órfãos dessas 
famílias sofriam fome; a nação sacrificava-se con-
traindo compromissos que a geração não pagará em 
um século.
Dizia-se à nação que esse compromisso era para sal-
var a honra da Pátria, para pagar a valentia do Exér-
cito lutador.
O Exército ficou na miséria — sofre misérias, e os 
que nunca brigaram, que nunca dormiram numa 
barraca, são capitalistas, ostentam luxos, insultam a 
pobreza dos valentes e bradam — viva a república!
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Para esses, o Exército brasileiro foi e é o mesmo que 
os antigos escravos das fazendas, trabalhando dia e 
noite para os senhores moços poderem se entregar a 
depravação nas cidades.
Consinto que me chamem de mentiroso quem me 
provar que a sorte do soldado do Exército brasileiro 
é melhor do que as dos escravos das fazendas.
Não bastou, porém, a esses roubadores da honra e 
do ouro da Pátria o sacrifício material do Exército.
Quiseram mais, fizeram o sacrifício moral.
Não houve celerado que não tivesse uma farda de 
honorário; não houve militar digno que não fosse 
punido.40

O Exército que “ficou na miséria” e “sofre misérias”, no entan-
to, seria formado pelos honrados que não se dobrariam às vontades, 
ou estavam associados, aos governantes de então. Para o cronista, a 
situação do soldado é análoga à dos escravizados em tempos passa-
dos (argumento que retomará em crônicas futuras), trabalhando 
para os “senhores moços”, ou seja, os jovens republicanos que, es-
pecialmente no caso do Rio Grande do Sul, substituíam a antiga 
classe hegemônica dos velhos latifundiários.

Finaliza o texto novamente valendo-se da lição do passado, 
estabelecendo um paralelo entre os fatos da Revolução Francesa e 
seu povo, com o Brasil e o Rio Grande do Sul de então:

Está escrito... Quem com ferro fere, com ferro será 
ferido.
Deve aproveitar a época o senhor governador do 
Rio Grande.
Transformou seu jornal de propaganda em “Père 
Duchene”.
Os gritos de angústias dos oprimidos, súplicas diri-

40  ECO DO SUL, 29/10/1896, p. 1.
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gidas a quem prometeu garantias, são levados ali ao 
ridículo pela linguagem do cinismo feroz.
O povo francês então não era diferente do povo bra-
sileiro de hoje.
Tinha o mesmo caráter sofredor, a mesma resigna-
ção estoica, mas levantou-se um dia e a guilhotina 
foi quem vingou as vítimas dos que o tornaram as-
sassino.
Um dia depois do outro, é a lei eterna.
Espere quem puder, espere que verá quem puder 
ver.41

O seu “jornal de propaganda” era A Federação, publicação 
legalista na qual Castilhos e seus seguidores não só faziam propa-
gandas de seu ideário e realizações como atacavam seus opositores, 
e é comparado justamente com um jornal radical francês da época 
da Revolução Francesa, chamado Le Pére Duchesne42, em cujas pá-
ginas aquele que era denunciado como inimigo da república viria 
a ser invariavelmente levado à guilhotina. Possuía como segunda 
característica a forma de linguagem popular e a utilização de ter-
mos considerados chulos como, por exemplo, se referir a Maria 
Antonieta como putain.43 Na metáfora, além da semelhança que 
vê entre um e outro jornal e seus objetivos, demonstra a ilustra-

41  ECO DO SUL, 29/10/1896, p. 1.
42  Père Duchesne (dois títulos) e Père Duchene (sem o “S”, um título) foram, segundo Jose-
mar Machado de Oliveira (2002, p. 143-144), o nome de ao menos três jornais publicados 
durante a Revolução Francesa e que deram origem a outros tantos homônimos em tempos 
posteriores. No período que nos interessa, todas as folhas possuíam conteúdo e posiciona-
mento semelhante, então seria indiferente (e talvez impossível) buscar qual das três estaria 
se referindo Dourado, sendo mais um conceito ilustrativo (por isso utilizamos o artigo 
indefinido “um jornal” ao invés de “os jornais”) uma vez que a ideia por trás da comparação 
é plenamente aplicável a qualquer um deles, seja qual for. No texto original do cronista 
maragato, a grafia utilizada foi “Pere Duchene”. Como em vários outros casos de citações a 
nomes históricos a grafia divergia tanto da forma usada naqueles tempos quanto da atual, 
não nos parece indicativo de precisão, e sim, mais um erro involuntário do médico baiano.
43  OLIVEIRA, 2002, pp. 143-151.
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ção característica que serve de suporte para o desenvolvimento de 
suas crônicas e as lições esperadas delas. Além disso, se vale de ex-
pressões como “quem com ferro fere, com ferro será ferido” e “um 
dia depois do outro” exemplos de máximas de sabedoria popular e, 
portanto, pretensamente profetizadoras do porvir.

No dia 18 de novembro de 1896, publicou uma crônica es-
crita (segundo a assinatura desta) em 15 de novembro, ou seja, ani-
versário da República, com o sugestivo título de “As festas”. Prin-
cipia já deixando clara sua opinião sobre as comemorações: “não é 
preciso ter um espírito muito atilado para observar-se o que vai de 
repugnância no espírito público por essas festas oficiais que come-
moram as datas republicanas”, uma vez que, apesar de a república 
ter sido instaurada no país “sob auspícios de uma paz rara” apesar 
de “imposta ao Brasil como uma surpresa”, em pouco tempo “viu 
medíocres, ou nulos desconhecidos, ostentarem o luxo, a riqueza, 
como se a pátria fosse um inimigo vencido em batalha” e, por isso, 
com direito aos despojos. Prossegue sobre as comemorações:

Fazem festas, acordam o silêncio da plácida noite de 
luar com as músicas, é a artilharia troa.
Há músicas também depois das batalhas, proa a arti-
lharia para festejar o triunfo, mas nos olhos dos que 
executam essas harmonias, dos que fazem o canhão 
troar os lares, há lágrimas porque no campo da ba-
talha ficaram adormecidos para sempre os irmãos, 
os pais, os filhos, os amigos, e se essa batalha é numa 
guerra civil provocada pela insânia dos governos, há 
mais uma vítima, uma grande vítima que não tem 
voz para lamentar e só tem lágrimas de sangue, é a 
pátria — ela que se mutila, é ela a quem se mata.
Festejam por ordem superior, mas o povo, o que leva 
as alegrias espontâneas para o alarido das festas jus-
tas, cala-se e olha como vítima, porque cada nota de 
música, cada tiro de canhão, acorda-lhe no peito a 
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saudade de um ente caro que o Minotauro devorou 
em nome da república, e desviou os olhos desse pas-
sado de ontem, para encarar resignado esse futuro 
mais cruel com que ele acusa o dia de amanhã.44

Essas festas, então, seriam “por ordem superior”, cabendo ao 
povo assisti-las sem tomar verdadeiramente parte porque não ha-
via o que comemorar, “olhando como vítima” e traz, na metáfora 
do Minotauro, a alusão ao povo de Atenas que, em tributo ao rei 
Minos, enviava anualmente as vítimas em oferta e sacrifício para a 
morte certa, como o povo brasileiro que também – sob sua ótica –, 
enviava seus “filhos” para as guerras fratricidas. Depois das festas, 
“recai o silêncio” continua o cronista, evocando sua experiência de 
médico onde cabem também metáforas do ofício: “[a República] 
já está contaminada de todas as lepras; a mais profícua terapêutica 
apenas poderá prolongar-lhe agonia e se ela foi longa, a morte da 
Pátria será inevitável”. Finaliza pedindo que “cessem, portanto, as 
festas, porque elas são os funerais de um povo que agoniza”.45

Agora partamos para A situação política do Brasil. Na grande 
maioria das crônicas que compõe a coletânea, quando se refere ao 
Exército, há referências elogiosas, em franca tentativa de conquis-
tar as simpatias dessa corporação, não hesitando em afagar os brios 
ou influenciar os militares contra o governo. Dourado inclina-se 
ora a responsabilizar setores do Exército pelo estado presente das 
coisas, ora ameniza esta responsabilidade, chegando mesmo a, em 
determinados pontos, isentar totalmente qualquer culpa dos mi-
litares sobre os eventos em que estes tomaram parte, mesmo na-
queles em que, no passado, o próprio Dourado acusava-os, como 
fez em Voluntários do Martírio, durante a Revolução Federalista. 

44  ECO DO SUL, 18/10/1896, p. 1.
45  ECO DO SUL, 18/10/1896, p. 1.
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Já na primeira página de A situação..., o médico baiano reconhece 
a decisiva importância do Exército na implantação da República, 
mas considera que este tenha cometido um equívoco ao ter agido 
como agiu:

A 15 de Novembro, o Exército brasileiro num des-
cuido fatal, arrancou a nação do caminho de um 
progresso lento, porém eficaz, em cuja marcha ia 
eliminando, sem violências nem despedaçamentos, 
tudo que sói viciar a índole e costumes dos povos 
que, ainda não preparados, tem, contudo, bastante 
energia para buscar idoneidade definitiva, como 
buscou a nacionalidade brasileira, para entregar a 
um grupo de politicantes que desde então julgaram-
-se senhores, ou donos da fazenda, que outra coisa 
não tem sido o Brasil, desde aquela época.46

Ele constata o desprestígio em que se encontra a corporação, 
o que, para ele, seria de inteira responsabilidade da própria força 
armada, que rompeu com seu destino manifesto ao afastar-se de 
seu desenvolvimento “lento e eficiente”, desde sua criação:

E criou-se o Exército, e se ia melhorando lentamen-
te; povoando-se a fronteira de quartéis e colônias 
militares; até que o espírito diabólico veio alterar a 
mente sempre afogueada da mocidade, fazendo-lhe 
ver a possibilidade de se criar governos filosóficos 
para povos; e os velhos aderiram ou não protesta-
ram. De ninguém poderá o Exército queixar-se do 
seu atual desprestigio, ou anulamento, senão de si 
mesmo, pois foram e são militares os que o arrasta-
ram e arrastam para isso.47

46  DOURADO, 1905, p. 1.
47  DOURADO, 1905, p. 17.
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Segundo Dourado, alguns oficiais deslumbraram-se tanto 
com o feito, que não tinham, ainda, a nítida compreensão do que 
era a pátria. Os subalternos, ou soldados, recebem afagos do cro-
nista baiano: “a grande força do Exército está é na sua massa co-
mandada, felizmente de índole tão boa, tão nobre que nem depois 
de verem os fuzilamentos de oficiais superiores, até marechais (...) 
conserva a disciplina e moralidade”48 Era na soldadesca que estaria 
a verdadeira força da corporação. Essa massa que deveria conscien-
tizar-se de seu poder, e para ela Dourado dirigia seu discurso. Re-
forçava seu papel na força deste elemento, como no trecho a seguir:

No século atual as ações serão breves e o prazo cur-
to. Não se pode compreender um país forte sem um 
Exército forte para defendê-lo no primeiro embate, 
sobre tudo um país vasto como o nosso [...]. Por-
tanto não é o Exército uma classe parasitária, vi-
vendo somente do trabalho do povo. Ao contrário. 
Em relação às outras classes são as classes armadas 
as mais sofredoras porque não tem esse estímulo, 
que as outras anima, de poder fazer fortuna; e tem 
como apanágio o primeiro sofrimento na luta, e o 
perpétuo mal estar relativo, pois outra coisa não é 
essa vida incerta e errante a que a disciplina e o dever 
profissional obrigam.49

O argumento de “classes mais sofredoras” é reforçado ao ava-
liar que o Exército, não é outra coisa senão um terreno para explo-
ração, um instrumento da fortuna alheia, ou seja, dos poderosos 
que se valem deste corpo para conseguir seus intentos e subjugar 
inimigos. Tal exploração ocasiona, de acordo com Dourado, o iso-
lamento do Exército das massas populares (de onde saem) e o faz 

48  DOURADO, 1905, p. 8.
49  DOURADO, 1905, p. 22.
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vítima dos exploradores, que seriam os primeiros a se revoltarem 
contra este mesmo Exército.50 

Mesmo durante o momento em que o elemento militar foi o 
braço do maior inimigo, durante a Revolução Federalista, Dourado 
absolve sua atuação, isentando-o de responsabilidades no episódio:

Nunca se pôs tanto em provas a obediência à lei e 
à disciplina como, quando na revolução de 93, o 
Exército brasileiro. Poucos, muito poucos, pode-se 
dizer, eram impregnados pela ideia nova; muitos, os 
que pertenciam por ideias, por amizade, por paren-
tesco, por coerência com o passado, à facção que os 
governantes hostilizavam. Entretanto, esses nunca 
deixaram de obedecer às ordens que recebiam.51

Não era possível culpá-lo por seguir ordens, por ser força tão 
dedicada. Dourado defendia que era preciso fazer justiça e reco-
nhecer no Exército brasileiro “este nobre proceder de cumprimen-
to do dever, embora contra os seus, contra suas ideias, contra seus 
próprios interesses”.52 Não só o Exército foi usado, explorando-se 
de sua boa-fé, disciplina e obediência aos comandos, como também 
era força eficientíssima, uma vez que poderia ter acabado com a 
guerra precocemente. Em determinado ponto, Dourado insinua 
que, se o Exército e não Castilhos estivessem no comando das ações 
militares, os federalistas teriam capitulado antes:

[Eram os planos de Castilhos] que vigoravam. De-
pois da revolução, conversando com um coronel, 
meu amigo, e de então alto prestígio no castilhismo, 
narrando as peripécias da guerra, as nossas condi-

50  DOURADO, 1905, p. 22.
51  DOURADO, 1905, p. 26.
52  DOURADO, 1905, p. 28.
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ções e posições eram tais e tais pontos e ocasiões, ele 
conheceu que se tivessem executados os planos e a 
tática do general Moura, a luta teria se terminado 
ali; ou perdido tanto em seus elementos primor-
diais, que seriamos, nós os revolucionários, obriga-
dos a capitulação. Mas, assim não foi, porque o Júlio 
se opôs sempre a esses planos; e só se seguia os que 
ele traçava.53

A demora em findar a guerra, porém, era escolha pessoal dos 
que lucravam com esta, nas palavras do cronista. O Exército, ma-
nobrado e usado indiscriminadamente pelos governos, foi compa-
rado por Dourado a um Hércules “transformado em escravo mártir 
e ridículo dessa Onfale prostituída - a República”.54 Duras palavras 
que externavam o sentimento do médico baiano com respeito à re-
lação estabelecida entre ambos. Tal situação caminharia para tor-
nar algo eminentemente figurativo: “o Exército brasileiro, isto é, 
a sua oficialidade, será somente para os cortejos nos dias de gala”, 
vinculado à burocracia e cerimoniais, somente, “como aquela força 
que foi a milícia do Papa, e depois de abatido o poder temporal, lá 
se apresenta com seus uniformes brilhantes acompanhando as pro-
cissões do Vaticano”55 Dessa forma, suas funções seriam absorvidas 

53  DOURADO, 1905, p. 19.
54  DOURADO, 1905, p. 2. Nota: O mito de Onfale e Hércules faz parte da mitologia 
greco-romana. Onfale, Rainha da Líbia, na Ásia Menor, era notável por sua deslumbrante 
beleza. Hércules, tendo cometido um crime, dirigiu-se a Delfos para se lavar desse crime, e 
ali foi condenado, por um oráculo de Apolo, a escravizar-se por três anos. Foi vendido, en-
tão, por Mercúrio a Onfale, que por ele se apaixonou e deu-lhe a liberdade. Mas Hércules, 
que também a amava, preferiu permanecer submisso ao seu lado e, cedendo aos caprichos, 
vestia-se de mulher, ornava-se de colares de ouro e pedras, e sentava-se humildemente aos 
seus pés, a fiar lã, enquanto ela, com porte altivo e guerreiro, vestia-se da pele do leão de 
Nemés, e empunhava a clave do herói. Tal analogia, aplicada à realidade brasileira, demons-
trava a que nível chegava o Exército, poderoso como Hércules, subjugado e fazendo papel 
humilhante, perante a bela, sedutora e exploradora República.
55  DOURADO, 1905, p. 16.
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por um poderoso elemento que despontava no período como seu 
grande rival, em forças: as Brigadas.

A prerrogativa de os estados poderem criar e manter milícias, 
assegurada pela Constituição republicana de 1891, possibilitou aos 
governos locais fortalecerem suas posições tanto em nível interno 
(dentro de seus respectivos estados) quando externo (em relação 
ao país). Castilhos, no Rio Grande do Sul, formou e equipou sua 
Brigada estadual, dotando-a de força suficiente a dominar seus ad-
versários e assegurar sua supremacia. Deste modo, a Brigada Mili-
tar foi o grande alvo dos ataques de Dourado através de seus arti-
gos em A situação..., afinal, o governo estadual detinha nela a sua 
força bélica básica não só durante a Revolução Federalista,56 mas, 
também após seu término, continuando como base de sustentação 
aos decretos de Castilhos e de seu sucessor, Borges de Medeiros. 
Contava, de acordo com Joseph Love, com 1.500 a 3.200 homens, 
em todo o decurso da República Velha.57 A Brigada, um verdadeiro 
exército estadual, rivalizava com seu correspondente federal e era 
comandada por um oficial de carreira, afastado do Exército por li-
cença.58 Desse modo, tal força funcionava como aparato repressivo 
do estado gaúcho.59

Seu combate é empreendido pelas lideranças federalistas, 
como aparece no item 17 do documento tratado de “Testamento 
Político de Silveira Martins”,60 onde estabelecia que os estados não 

56  FLORES, Moacyr; FLORES, Hilda Agnes Hübner. Rio Grande do Sul: aspectos da 
Revolução de 1893. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1993, p. 39.
57  LOVE, 1975, p. 83.
58  LOVE, 1975, p. 83.
59  PESAVENTO, Sandra. A Revolução Federalista. S. Paulo: Brasiliense, 1983, p. 97.
60  O advogado Pedro Moacyr, do diretório central do Partido Federalista, estivera em 
Montevidéu para tratar com o líder a definição e explicitação de um programa de reformas 
políticas para o país. Após a morte repentina do tribuno, e compilando as conversas que 
tiveram, nasceu o “testamento político”, apresentado em 03/09/1901 para ser um novo 
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poderiam organizar polícias com caráter militar, isto é, “com ar-
mamento, tipo e mais condições peculiares ao Exército e à Guarda 
Nacional, incumbindo o serviço de segurança a guardas civis, de 
exclusiva competência municipal”.61 Tal posição encontra veemen-
te eco nos artigos e crônicas de Dourado, que criticava não apenas a 
força estadual, mas também as milícias de outros estados, em espe-
cial a da capital da República: “aumento da força policial da capital 
federal que já era numerosa, com mais mil e duzentos homens, não 
pode ter outro fim senão a dissolução do Exército, trabalhada há 
muito tempo, por aqueles mesmos que exploraram-no”.62

A crítica que se faz ao aumento do efetivo local sempre se dá 
como contraponto do enfraquecimento e desmoralização do Exér-
cito, com mais um indício de conquistar a simpatia deste e comba-
ter aquela.  A ação de aumentar a Brigada policial, para Dourado, 
daria ao governo uma outra força, “embora de ação incógnita; mas 
numerosa, como é, [colocando] em dúvida o triunfo do Exército, 
se tentar rebelar-se”63. Dessa forma, os chefes republicanos locais 
não precisariam mais do Exército porque já teriam forças para se 
oporem a ele, “pois só contra ele, o Exército, foram instituídas as 
Brigadas militares”.64

Com o propósito de enfraquecer o Exército e com “interesses 
outros”, acusa Dourado, é o que justificaria o aumento considerá-
vel de instrumentais bélicos, como os da marca Manulicher, tidos 
como modernos e caros, à Brigada Militar do Rio Grande do Sul: 
“essa Brigada, sabe-se, tem armamento e munições de primeira or-

projeto do Partido Federalista, o qual, contudo, não recebeu imediata adesão de alguns 
setores do partido. (FRANCO, 2007, p. 145).
61  FRANCO, 2007, p. 146.
62  DOURADO, 1905, p. 4.
63  DOURADO, 1905, p. 13.
64  DOURADO, 1905, p. 9.
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dem, e em grande quantidade; pois é sabido que lhe sobrou arma-
mento para auxiliar a revolução na banda oriental”.65 Questionava 
para que serviriam tais armas, ou, em suas palavras, esse “excesso de 
armas”, senão para poder o governo rio-grandense “armar a patrio-
tada, ou a guarda nacional, no momento convencional, para poder 
dissolver os corpos do Exército?”66

Quanto aos soldados, estes seriam nada mais do que massas 
de explorados, “mal pagos, e tardiamente, malvestidos, descalços; 
embora destacados pela linha; fazendo pequenos ranchos de lama 
para livrarem-se da chuva e dos ventos” ao contrário das regalias 
que seus correspondentes estaduais que tinham “bom soldo, bons 
vestidos, luxo em fardamento, bons quartéis, divertimentos; em al-
guns até bilhares; e tal respeito que ninguém pode ali intervir por 
despeito pessoal”.67 Com as brigadas fortalecendo o poder local, 
Dourado sugere que, dali em diante, até mesmo as promoções de-
penderiam da vontade e interesses dos chefes locais:

É esta a situação que a República criou para o 
Exército que a fez. Compreendendo-se que um 
Exército nessas condições não tem direito às posi-
ções; as promoções só serão feitas daqui por diante 
a vontade de cada chefe local. Mas não haverá lugar 
para todos, portanto uns se revoltarão contra eles 
por terem protegidos a tal ou tal, quando forem eles 
os seus amigos mais dedicados.68

65  DOURADO, 1905, p. 15. Nota: Castilhos, findada a Revolução Federalista, formou 
aliança com Aparício Saraiva, irmão de Gumercindo Saraiva e, como este, chefe maragato 
durante a Revolução, mas liderança do Partido Blanco no Uruguai. Os federalistas, princi-
palmente Silveira Martins, por sua vez, apoiavam os Colorados.
66  DOURADO, 1905, p. 16.
67  DOURADO, 1905, pp. 8-9.
68  DOURADO, 1905, p. 9.
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Nesse cenário, o médico baiano antevê que tal situação provo-
cará conflitos internos, que desarticulariam ainda mais o Exército, 
enfraquecendo-o, ou provocando a revolta generalizada.  E a Bri-
gada, que já se constituía na terceira força armada do país, segundo 
Dourado, assumiria contornos de “guarda pretoriana”:

Não há muito, dissemos que a Brigada militar tor-
nou-se uma terceira classe armada do país, embora 
de ação incógnita, embora no futuro tenha ela, no 
Brasil, aquela mesma ação dos janízaros, na Turquia, 
dos pretorianos em Roma [...]. E compreendendo-
-se que essa Brigada, ou exército presidencial vai ha-
bitar no centro da capital, as ordens do Sr. Ministro 
da justiça, e portanto serão dispensados ali os cor-
pos do Exército por inúteis e perigosos, e portanto 
dispersos; esses corpos, isolados, serão dissolvidos, e 
em pequeno número nos distritos pobres, ou mes-
mo em grande número, terão as Brigadas militares 
para fazê-los obedecer.69

Parece-nos sintomática a comparação com os janízaros turcos. 
Estes foram a guarda de elite, ou o exército particular, dos Sultões 
durante o Império Otomano. Segundo a tradição, eram compostas 
por crianças cristãs, normalmente capturadas em batalha, levadas 
como escravas e convertidas ao Islã. Recebiam educação baseada 
na lei islâmica e na língua turca, ao mesmo tempo que aprendiam 
a manejar armas e eram instruídos nas artes militares. Adultos, for-
mavam uma força leal unicamente ao sultão, ao qual defendiam até 
mesmo com a própria vida. Para Dourado, o futuro da corporação 
se assemelharia ao formato otomano, tanto em estilo de domina-
ção/doutrinação como mesmo em função. Além disso, o sultanato, 

69  DOURADO, 1905, p. 15.
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assim como o czarismo eram muito recorrentemente utilizados pe-
los publicistas de então como sinônimos de governos autoritários.

Críticas à situação política...

Se a questão militar, de tentativa de cooptação do Exército e ata-
que à Brigada, foi o assunto predominante das crônicas e artigos 
publicados pelo médico baiano no período pós-revolucionário, 
outros temas tinham pauta. Alguns retornaram, como as críticas 
à República, outros surgiram, como as propostas programáticas, e 
outras, ainda, se transformaram, como suas opiniões a respeito de 
Floriano Peixoto, indicando uma mudança de postura defendida 
pelo intelectual federalista. 

A defesa do Partido Federalista como “o único opositor ao 
governo” aparece em um de seus artigos, como forma de legitimar 
sua ação e apresentá-lo como alternativa ao sistema vigente:

Os federalistas [são os] únicos elementos de opo-
sição ao governo, pois os outros que se desgostam 
com a política do dr. Borges de Medeiros, apenas 
tem suspiros e gemidos de saudade pelo grande 
morto [Castilhos], que ao menos tratava-os com 
franqueza, ameaçava-os, punia-os (...) ostensiva-
mente, para edificar isto que aí está; ao passo que 
o dr. Borges tudo promete-lhes, bate-lhes o ombro, 
nomeia-os chefes; mas se vem outro, o contrário, faz 
o mesmo [...].70

Nesse sentido, Borges de Medeiros, o sucessor de Castilhos 
no comando do PRR e do estado, apresentava-se como ainda pior 
que este, na opinião do médico baiano. Por outro lado, a oposição, 

70  DOURADO, 1905, p. 15.
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ou a maneira como ela estava sendo exercida, também foi alvo de 
críticas por parte de Dourado. Ao constatar a inércia que tomava 
conta do partido naquele momento, afirmou que “[...] os federalis-
tas nada tentam, nem tem motivos para isso. Sua ação atualmente 
é até de conforto para o governo”.71 Este trecho denota o nível de 
controle das oposições que o castilhismo-borgismo impunha. Uma 
das estratégias do governo para manter este controle era a promessa 
de se realizar eleições:

Prometem-lhes eleições; e não há quem não sai-
ba que a melhor lei eleitoral é a maior das ironias, 
quando não há juízes para julgar. Para concorrer às 
urnas seria preciso levar a cédula em uma mão e a 
arma na outra, para garantir o seu voto neste siste-
ma. Mas isto seria a revolução, e o governo por mo-
tivo de salvação pública não permitiria eleições.72

Mas, ainda que as eleições se efetivassem, da maneira como es-
tava orquestrada a máquina eleitoral vigente, não proporcionariam 
alteração significativa desejada pela oposição federalista.

Um dos alvos preferidos no período revolucionário, nota-
damente os ataques contidos em Voluntáriuos, Floriano Peixoto 
aparece intocável nas palavras do médico baiano a partir do pós-
-guerra, demonstrando uma estratégica mudança de discurso cujo 
objetivo provável era atrair a simpatia do Exército (suficientemente 
alvo de elogios e conclamações por parte de Dourado neste perío-
do) ou, ainda, conseguir a almejada intervenção federal no estado73

71  DOURADO, 1905, p. 16.
72  DOURADO, 1905, p. 16.
73  ALVES, Francisco das Neves. História Política do Rio Grande do Sul I. In: Curso de 
Pós-Graduação em História do Rio Grande do Sul. Rio Grande: FURG, 2010.
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Quando porém viu-se, apesar desses insultos, o ma-
rechal sacrificar o seu próprio nome; a sua longa 
vida, austera; a sua proverbial forma de economia 
e zelo pelos dinheiros públicos a seu cargo, para co-
locar o dr. Castilhos no poder e sustentá-lo a custa 
de milhares de vidas e de contos de réis (...) [a si-
tuação no Rio Grande do Sul caminhou a ponto de 
obrigar] o marechal a sustentar uma obra que não 
foi sua; que não mandara fazer; que não desejou que 
fizesse; e afinal ele mesmo tornou-se um grande par-
tidário do seu insultador, porque, na sua compreen-
são ocasional do princípio de autoridade, julgou 
dever sustentá-lo, já que os federalistas não  aceita-
ram as condições por ele impostas. [...] E assim [...] 
o Exército criou a própria força que desde então o 
vem matando.74

Nessa fala, isentava o marechal de responsabilidades sobre os 
eventos de que tomou parte, direta ou indiretamente, atribuindo 
somente a Castilhos o rumo dos acontecimentos no Rio Grande 
do Sul. Trata-se de notável alteração discursiva, ligando Floriano 
Peixoto convenientemente ao Exército na mesma lógica de “criar 
aquilo que o vem matando”.

Quando morre Gaspar Silveira Martins, o grande líder dos 
federalistas, Dourado conclama seus companheiros, “irmãos em 
ideal” a conservar seus postos. Segundo ele, “não é a primeira pro-
vação [...] que nos fere [...]. Choremos nosso chefe, mas façamos 
com que ele seja imortal, e redivivo entre nós, continuando sua 
obra.”75 As considerações que fez acerca dessa morte, divididas 
entre o discurso público proferido e os artigos publicados em ho-
menagem ao líder morto e que deram origem ao livreto Silveira 

74  DOURADO, 1905, pp. 18-19.
75  DOURADO, 1901, p. 14.
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Martins, discursos e referências... serviram também para propagar a 
causa federalista, não apenas sob as homenagens à memória e atos 
do antigo líder, como de afirmar sua pretensa grandeza para a na-
ção. Em determinado trecho, compara Silveira Martins a Moisés:

Não se julgue hiperbólico o paralelo. Não. Moisés 
arrancou o povo hebreu do cativeiro e fácil lhe foi 
buscar na superstição o estímulo e a coragem que 
a crença empresta; Silveira Martins encontrou um 
povo adormecido em suas glorias, e por isso  con-
fiante; mas, que vivendo feliz nessa paz que o con-
forto e o respeito das leis prometem, vai se atrofian-
do, e ele acordou-lhe o espírito para as conquistas 
pacíficas [...]  e o povo rio-grandense o compreen-
deu, e por isso o Rio Grande, tendo-o como chefe, 
colocou-se ao par das províncias mais populosas e 
poderosas [...].76

Silveira Martins era “o gaúcho que se mostrava gigante até ante 
o vulto, hoje santificado de D. Pedro II”77 e era “mais temido do que 
odiado”.78 Ao longo das 25 páginas que compõe o livreto, qualida-
des, histórias e virtudes do tribuno são enaltecidas por Dourado, 
reforçando a figura do grande e exemplar líder contribuindo para 
a elevação de símbolo de sua luta. Finalmente, era pelo “ideal de 
Silveira Martins [que] deve-se a conservação do partido federalista, 
a quem o Rio Grande deve a conservação de seu nome e dignidade, 
e a quem o Brasil deve o não ter se tornado um Paraguai [...].79

76  DOURADO, 1901, p. 22.
77  DOURADO, 1901, p. 24.
78  DOURADO, 1901, p. 25.
79  DOURADO, 1901, p. 25.
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... E ao povo

Dourado escreveu que, para consolidar a República, “[...] o habi-
tante do Rio Grande era pior tratado do que o mísero pária in-
diano.” Atestava, também, de que no Brasil não havia povo: “só há 
forças; e se sabe que povo que se revolta é sempre a vil canalha”, 
sendo “os bandidos do Rio Grande; os infames jagunços na Bahia; 
e na capital a ralé que vai deportada para o Acre, levando chicote 
no porão dos vapores, como empolgantemente descreveu um jor-
nal do governo, muito a propósito.”80

Em suas palavras, a parcela da população que se revolta não 
faria parte do povo, ao menos aos olhos dos governantes. Do lado 
oposto, ou seja, aqueles que não alcançavam as denúncias e críticas 
desferidas pelas oposições, não passavam de “bestializados”:

Ninguém de boa-fé poderá contestar o que dizemos 
a não ser os que tem interesse em tal marcha de coi-
sas; ou a besta que incapaz de raciocinar recebe o 
freio, a cangalha, e as esporas nas ilhargas para pro-
mover a fortuna e o negócio do senhor, e relincha 
alegre quando levam-lhe o feno seco às baias, se en-
tre ele brilham alguns grãos de milho.81

De resto, aquilo que Dourado classificaria de povo, a grande 
maioria, não tomou parte no processo político que culminaria na 
República, ou as lutas subsequentes de sua implantação: “o país, a 
nacionalidade, o povo, se assim quiserem, foi degredado na repú-
blica; nem concorreu para ela, nem a repeliu; nem a desejou, nem 
a repeliria, a não ser que queiram considerar povo a parte que lucra 
com a politicagem; ou tem esperanças de lucrar”.82

80  DOURADO, 1905, p. 14.
81  DOURADO, 1905, p. 10.
82  DOURADO, 1905, p. 36.
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Apesar dessas considerações, o povo nunca foi o centro do de-
bate Liberal ou federalista. Ao contrário, no próprio programa do 
Partido Federalista, que defende o sistema parlamentar, as eleições 
para presidente da República seriam efetivadas pelo parlamento, da 
mesma forma com os governantes dos estados, diminuindo, desta 
forma, a participação popular. Nas palavras de Dourado, percebe-
mos mais uma tentativa de despertar a consciência e ação política 
do que ensejar, propriamente, um protagonismo do povo nos pro-
cessos eleitorais.

O Exército era conclamado a assumir seu papel, como feito 
na Proclamação da República, mas desta vez em uma espécie de 
“correção do erro” ao conduzir aqueles governantes ao comando 
do país. Tentava, com os elogios à corporação e apelando para os 
brios dos militares, diminuídos pelo fortalecimento das brigadas 
estaduais que rivalizavam em contingente e armamentos, conseguir 
seu decisivo apoio na derrubada dos novos donos do poder e, desta 
forma, aplicar seu próprio sistema de governo.

Considerações finais

O médico baiano tomou parte diretamente em dois episódios ba-
silares da instalação e consolidação republicana no Rio Grande do 
Sul: participou da fundação do Partido Federalista, protagonista 
dentre as oposições durante a maior parte da República Velha e lu-
tou na Revolução Federalista, que, ao lado da Revolta da Armada, 
foi a mais notável força de contraponto aos novos senhores do po-
der. Esse envolvimento tornou seu testemunho escrito sintomático 
da disposição de ânimos e ajuda a montar um panorama do que 
pensavam alguns dos federalistas, sobretudo seu comando intelec-
tual. Dourado é fruto de sua época e, como muitos, – de lado a lado 
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– têm a pretensão de expressar a sua verdade, e de convencimen-
to. Motivado por paixões partidárias, idealistas, destaca-se nele o 
engajamento, a panfletagem, tão próprias da efervescência política 
presente no processo de implantação republicana no Brasil, e em 
especial, no Rio Grande do Sul pós-Revolução Federalista. Era um 
típico exemplo da elite intelectual do período, com sua educação 
erudita, o apreço às artes e às ciências, o gosto pela literatura, a 
paixão pela escrita, complementadas pela formação acadêmica em 
Medicina na Bahia. O médico, que diagnosticava doenças nas pes-
soas, costumava fazer as mesmas analogias para tratar de um outro 
organismo, que segundo sua ótica, também estava doente, e tam-
bém carecia de cuidados: o Brasil.

O que fez de Dourado ser um caso interessante, do ponto de 
vista histórico, é sua atuação como produtor de escritos sobre a 
época, mormente depois da guerra civil de 1893-95, por meio dos 
quais foi um típico agente da chamada “guerra das palavras” em-
preendida tanto por castilhistas quanto por federalistas. Nas crôni-
cas e nos artigos do médico baiano, o político e o social andam lado 
a lado, são indissociáveis. Mas reconhecia a efemeridade inerente 
à própria escrita que produzia e divulgava nas páginas dos jornais 
diários, o que explica A situação política do Brasil, que ganhou a for-
ma de livro para cruzar as fronteiras naturalmente impostas pelas 
limitações de abrangência espacial e temporal dos jornais em que 
saíam seus textos. Com isso, seu livro atingiria um público maior e 
mais distante do seu centro de produção. 

Seu alvo, nesse livro, passa a ser as Brigadas, sustentáculo dos 
poderes estaduais, sobretudo no Rio Grande do Sul. Em contra-
partida, passa a cortejar o Exército, e em especial sua base, em uma 
tentativa de atrair simpatias para a causa federalista, haja vista que 
foi ele o fiel da balança durante a Revolução. Na grande maioria 
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dos artigos, há referências elogiosas à corporação, sugerindo o quão 
grande é sua exploração e desvalorização enquanto as Brigadas re-
ceberiam, acusa o médico, os melhores tratamentos e deferências 
por parte dos governos. Também defende a participação militar 
na política – mas não a de partidos – no que vai de encontro ao 
proposto por Silveira Martins, líder federalista, que defendia que 
militares ainda na ativa não poderiam votar nem ser votados. 

Outra guinada discursiva diz respeito a Floriano Peixoto. O 
Marechal não é mais hostilizado por Dourado, ao contrário. Em 
A situação, recebe menções honrosas e elogiosas, em nenhum mo-
mento é alvo de críticas. Com este reposicionamento, concluímos 
que os federalistas, representados em uma das figuras de maior des-
taque intelectual dentre os seus quadros, cortejava o Exército em 
face da nova realidade imposta com a vitória castilhista em 1895. 
O governo de Borges de Medeiros, herdeiro político e sucessor de 
Júlio de Castilhos, detinha ao mesmo tempo a máquina estatal a 
seu favor e contava com o apoio da poderosa Brigada Militar. Res-
tava aos federalistas, já subjugados com suas milícias na Revolução 
Federalista, cooptar aqueles que, embora enfraquecidos – sob sua 
visão – ainda poderiam desequilibrar em seu favor um eventual 
novo levante armado. Além disso, não é demais lembrar, era desejo 
dos federalistas a intervenção federal no estado, e as denúncias sis-
temáticas, somadas à ajuda deste elemento militar cortejado, pode-
ria facilitar, ou adiantar, esta medida. Sabemos, hoje, que tal nunca 
viria a acontecer.
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No ano de 1888, mais especificamente no dia 13 de outubro, o pe-
riódico Revista Illustrada publicava um artigo, de autoria de Júlio 
Verim, sobre a partida de Angelo Agostini para Paris. Ao longo do 
texto elogioso, exaltava-o como

Democrata sincero, amigo do povo, fanático das 
ideias que hão de fazer a grandeza do Brasil, o seu 
lápis atacou todas as formas da opressão, com um 
brilho e um ímpeto, que arrebatava a amigos e in-
diferentes.
A campanha abolicionista, tão renhida e tão perigo-
sa, teve-o sempre, nos pontos mais expostos e mais 
arriscados. 
À libertação dos escravos, dedicou ele durante 20 
anos, páginas e páginas, que ficarão memoráveis em 
nossos anais.1

1  VERIM, Júlio. Angelo Agostini. Revista Illustrada. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 

Aristeu Elisandro Machado Lopes

Don Quixote e a Revolução: Don Quixote e a Revolução: 

 a Federalista no lápis de Angelo Agostini, 1895
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No final, expunha que, após tantos anos de dedicação, ele 
merecia férias, mas que continuaria enviando seus desenhos da 
capital francesa. Conforme Marcelo Balaban, biógrafo do artista, 
Angelo Agostini seguiu para Paris com Abigail de Andrade, sua 
aluna de pintura e amante, evitando represálias após se separar da 
esposa para assumir o romance. O autor ainda explica que o texto 
veiculado na Revista, que não trata do motivo principal da partida, 
ajudava “a proteger a fuga do artista italiano, a explicação faz parte 
da memória do herói da abolição que era trabalhada na imprensa. 
Revelar as razões da viagem de Agostini seria uma mácula na ima-
gem que era tão bem desenhada”.2

O artista, contudo, retornou ao Brasil em 1894 e o país que 
ele encontrou já não era mais o mesmo que ele havia deixado anos 
antes. Um novo regime, republicano, estava instalado no lugar da 
Monarquia – defendida por ele, uma vez que a Princesa Isabel con-
cedeu a Abolição aos escravos. A República passava por uma fase 
de instabilidade, marcada por revoltas e rebeliões combatidas de 
forma truculenta pelo governo. No entanto, o que o surpreendera, 
negativamente, foi a constatação do silenciamento da Revista, que 
não apontava, criticava ou satirizava essa instabilidade, ao contrá-
rio, era conivente com as atitudes do governo. Dessa forma, Agos-
tini resolve desfazer a sociedade que mantinha com Luiz de Andra-
de3 na Revista e lançou um novo periódico: Don Quixote.4 

1888, nº518, p.2. A grafia de todas as citações dos jornais foi atualizada.
2  BALABAN, Marcelo. Poeta do Lápis. Sátira e política na trajetória de Angelo Agostini no 
Brasil Imperial (1864-1888). São Paulo: UNICAMP, 2009, p.93.
3  OLIVEIRA, Gilberto M. Angelo Agostini ou impressões de uma viagem da Corte à Ca-
pital Federal (1864-1910). Tese. (Doutorado em História Social). Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo – FFLCH/USP, São Paulo, 2006, 
p. 196-198.
4  Ao tratar do periódico, a grafia usada será Don Quixote. Ao tratar das personagens, tanto 
aquela do periódico como a sua congênere que inspirou Angelo Agostini, da obra de Mi-
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Nesse periódico ele retomava aquelas características aponta-
das por Júlio Verim, no artigo publicado quando de sua partida, 
conforme citado anteriormente. Seu lápis voltava a atacar todas as 
formas de opressão, com brilho, ímpeto e coragem em uma fase da 
história do país na qual jornalistas, literatos e artistas, contrários 
ao governo, eram censurados, perseguidos, presos e enviados para 
regiões no norte do Brasil.5

No novo periódico, sua produção artística explorou as maze-
las sociais, a violência da república aos seus opositores e satirizou as 
lideranças republicanas. Um dos assuntos mais abordados no pri-
meiro ano de circulação do novo jornal foi a Revolução Federalista, 
iniciada em 1893 no Rio Grande do Sul. O presente capítulo vai 
analisar uma seleção de ilustrações sobre o conflito rio-grandense, 
averiguando a posição de Agostini e a construção de sua sátira ex-
posta em suas produções artísticas.

Júlio de Castilhos:
“um déspota ambicioso”6

A expressão acima foi veiculada no Don Quixote publicado 
em 27 de abril de 1895, em seu 14º número. A opinião do artista 
sobre Castilhos, portanto, estava explícita, ou seja, para Agostini o 
conflito sangrento que ocorria no Rio Grande do Sul fora desenca-
deado por seu presidente, considerado um déspota. Não se preten-

guel de Cervantes, a grafia usada será Dom Quixote.
5  Sobre prisões de oposicionistas ao governo que atuavam na imprensa ver: SILVA, Ana 
Carolina Feracin da. Entre a pena e a espada: literatos e jacobinos nos primeiros anos da Re-
pública (1889- 1895). 2001. Dissertação (Mestrado em História). Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, UNICAMP, Campinas, 2001.
6  Expectativa. Don Quixote. Rio de Janeiro, 27 de abril de 1895, nº14, p.2.
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de averiguar qual o posicionamento político expressado nos textos 
e nas ilustrações publicadas no periódico, e sim verificar como a crí-
tica aos republicanos, em vários momentos direcionada à Júlio de 
Castilhos, foi veiculada nas páginas do Don Quixote. Maria Helena 
Capelato deixa claro que é importante observar as entrelinhas do 
jornal para desmistificar “o seu significado aparente, explicitando 
que sua roupagem resulta de uma construção”.7 No caso do Don 
Quixote, ao tratar da Revolução Federalista de 1893, não é neces-
sário recorrer às entrelinhas, visto que Agostini transmitia aos seus 
leitores sua opinião sobre o conflito de forma clara:

 
Razões poderosíssimas têm o governo da União 
para impedir a continuação de uma luta originada 
e mantida pelo capricho de um déspota ambicio-
so, que não duvida arrastar o Brasil – que não é só 
seu – as consequências de um descalabro financeiro 
e a baixeza de ser considerado um país em estado 
de barbárie, tais são os atos de vandalismo pratica-
dos em nome da legalidade que está fora da lei, em 
nome de uma constituição inconstitucional, inde-
corosamente despótica, anti-republicana!8

E essa transmissão, conforme exemplifica a citação, era aguer-
rida em relação a um dos lados do conflito, embora não é corre-
to apontar que Agostini estivesse do lado dos federalistas. A sua 
crítica estava aliada ao seu entendimento de que os republicanos, 
liderados por Castilhos, e ele próprio, evitavam a estabilidade polí-
tica necessária à consolidação da República. Para ele, era necessário 
vencer os entraves que impediam à concretização da República, 

7  CAPELATO, Maria H. Rolim. Imprensa e História do Brasil. São Paulo: Contexto, 
1988, p.24
8  Expectativa. Don Quixote. Rio de Janeiro, 27 de abril de 1895, nº14, p.2.
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entre eles, a Revolução Federalista. A construção de Júlio de Cas-
tilhos como um anti-herói, se distanciava da concepção do antigo 
periódico de Agostini, a Revista Illustrada, que o tratava como um 
herói.9 Dessa forma, o artista aponta à visão de mundo e define o 
perfil e a personalidade do seu jornal em relação aquele momento, 
em específico, sobre a Revolução Federalista de 1893.

 As ilustrações de Agostini sobre Júlio de Castilhos explora-
vam sua posição de poder no cenário republicano e da guerra civil 
instalada no Rio Grande do Sul, mas, concomitante, a verve humo-
rística do jornal estava presente. A imagem veiculada possuía um 
tom de crítica social sem deixar a sátira de lado. Tais considerações 
são evidenciadas em uma das primeiras aparições de Castilhos nas 
páginas do periódico (Figura 01).

A ilustração, publicada no número 04, apresenta Júlio de Cas-
tilhos em dois momentos. Do lado direito, seu desenho, possivel-
mente copiado de uma fotografia, é igual aqueles produzidos para 
as homenagens, geralmente localizadas na primeira página dos pe-
riódicos. Contudo, do lado esquerdo, ele aparece de corpo inteiro, 
cravado na ponta da lança de Dom Quixote10. O ato é observa-
do com espanto por Sancho Panca, que coloca as mãos na cabeça. 
Ao ser removido da cadeira, constava, em seu encosto, a inscrição: 
“Governo do Rio Grande do Sul”. Esta informação, associada ao re-

9  LOPES, Aristeu E. M. Entre o elogio e a sátira: Júlio de Castilhos nas páginas da im-
prensa ilustrada do Rio de Janeiro nos anos 1890. Fênix. Revista de história e estudos cul-
turais. Uberlândia-MG: UFU, v.8, ano VIII, 2011, p.01-20.
10  Castilhos foi desenhado na ponta da lança de Dom Quixote em outra ilustração, publi-
cada em 20 de junho de 1895, n.20. A legenda relembrava a anterior: “Ao ver partir para o 
sul bravos soldados, o que tanto entristece a Nação, D. Quixote apresenta pela segunda vez 
o único meio eficaz de acabar a guerra fratricida, injusta e ruinosa, arrancando do governo 
do Rio Grande este déspota causador do derramamento de tanto sangue brasileiro.” Essa 
ilustração foi analisada em: LOPES, Aristeu E. M. Entre o elogio e a sátira: Júlio de Casti-
lhos nas páginas da imprensa ilustrada do Rio de Janeiro nos anos 1890. Fênix. Revista de 
história e estudos culturais. Uberlândia-MG: UFU, v.8, ano VIII, 2011, p.01-20.



152

trato de Júlio de Castilhos, com seu nome logo abaixo, não deixava 
dúvida ao leitor de quem era o satirizado na ponta da lança. 

Figura 01. Júlio de Castilhos na lança de Dom Quixote. Fonte: Don Quixote, 
16/01/1895, nº04, p.8. Acervo: Hemeroteca Digital/Biblioteca Nacional-Rio 
de Janeiro-RJ.
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A cadeira do presidente, colocada no alto de um palco e 
acessada por degraus, lembra um trono, o que reforça as críticas 
dirigidas a ele que o classificavam como um déspota. O cenário é 
finalizado com um cercado, formado por espingardas. A legenda 
explicava a ação: “D. Quixote – Já que é obstáculo a pacificação do 
Rio Grande, suspendo-te do cargo que funestamente ocupas. San-
cho Pança – Lá se foi a rolha! Está o Castilhos na ponta!”.

Dom Quixote pode ser considerado o alterego de Angelo 
Agostini11, mas, ao contrário da personagem de Miguel de Cer-
vantes que lutava contra inimigos imaginários12, aquele, de Agos-
tini, se posicionava contra inimigos reais da República. A mensa-
gem do artista é clara: para a pacificação seria necessário retirar 
do poder aquele que havia causado a guerra. No entanto, Júlio de 
Castilhos estava amparado por um grupo político forte e repre-
sentativo do Rio Grande do Sul. Conforme aponta Claudia Was-
serman, “o projeto político dos republicanos tentava representar, 
de certa forma, o conjunto das classes dominantes sul-rio-gran-
denses, embora nem todos estivessem satisfeitos todo o tempo”13. 
Sendo assim, ao contrário da expressão de Sancho Pança, seria 
difícil sacar a “rolha”, ou seja, retirar Castilhos da sua cadeira de 
presidente.

Tal situação não era desconsiderada por Angelo Agostini, 
o qual demonstrava conhecer o que estava acontecendo no Rio 

11  IPANEMA. Rogéria. A estética de Don Quixote e a imagem difícil de Prudente de 
Morais. In: Anais do XXVII Simpósio Nacional de História. Natal-RN: UFRN/ANPUH, 
2013, p.03.
12  CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote de la Mancha. Trad. Ernani Só. São Paulo: 
Penguim/Companhia das Letras, 2012.
13  WASSERMAN, Claudia. O Rio Grande do Sul e as elites gaúchas na Primeira Repú-
blica: guerra civil e crise no bloco do poder. In: GRIJÓ, Luiz; KÜHN, Fábio; GUAZ-
ZELLI, Cesar; NEUMANN, Eduardo. (Orgs.) Capítulos de História do Rio Grande do 
Sul. Porto Alegre: UFRGS, 2004, p.274.
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Grande do Sul, a partir da leitura dos jornais diários publicados na 
Capital Federal14 ou por aqueles do estado que chegavam até ele. 
No número seguinte aquele que publicou a ilustração da Figura 1, 
o conhecimento sobre a situação política do estado apareceu em 
um artigo intitulado “Paz”, na página 2, o qual fazia referência à 
imagem anterior: “suspendendo-o na ponta da nossa lança justicei-
ra, apenas exprimimos os votos da grande maioria dos brasileiros 
que há dois anos assiste horrorizada e triste ao desdobramento de 
cenas que envergonham um povo e uma época”15. 

Agostini estava, apesar de recém chegado ao Brasil, inteira-
do sobre a guerra e, na sequência do artigo, apontava a força de 
Castilhos como um entrave à pacificação: “Cumpre, porém, ser 
justo: o negregado tiranete de Porto Alegre não está só, infeliz-
mente, na longa estrada de crimes que tem percorrido. Sem falar 
nos partidários da sua afrontosa e caricata legalidade”.  No entanto, 
ele apontou críticas aos federalistas, afirmando que há dois grupos 
interessados na manutenção da guerra. Embora sem adjetivar as li-
deranças federalistas da mesma forma como Castilhos era tratado, 
considerava-os como “de boa fé (se nisto pode haver boa fé), em-
bora julgando-se defensores de uma causa justa, instigam os ódios, 
apascentam e cevam os seus instintos sanguinários”. 

Não aparece em nenhuma parte do artigo o que seriam os 
instintos sanguinários dos federalistas, mas é provável que Angelo 
Agostini soubesse da degola como uma prática recorrente entre os 
dois lados beligerantes. Essa forma de execução, contudo, foi mais 
noticiada como sendo dos federalistas, visto que suas tropas eram 
formadas por homens que sabiam manejar melhor as armas bran-

14  Essa constatação será explicada adiante, na análise da figura 3.
15  Paz. Don Quixote. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1895, nº 05, p. 2.
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cas16 do que os soldados das tropas federais que estavam lutando 
no estado17.  

A presença e a manutenção de Castilhos na presidência do 
estado também foram confirmadas pelo governo federal. Sérgio da 
Costa Franco explica que ainda durante a gestão de Floriano Pei-
xoto, no poder quando a guerra iniciou, “melhores não poderiam 
ter sido aquelas relações. O papel desempenhado pelas forças da 
União na defesa do Governo constituído no Rio Grande foi de-
cisivo, quase perfeita a identificação entre as milícias gaúchas e as 
tropas regulares”18. Já com a presidência de Prudente de Moraes, 
apesar da sintonia não ser mais a mesma, as relações continuaram. 
O presidente era visto como apaziguador e comedido, “abafando as 
tentativas de conciliação esboçadas no congresso, que a paz no Rio 
Grande do Sul só se faria mediante a submissão dos rebeldes”19. A 
posição comedida do presidente era motivo de crítica de Agostini, 
que o acusava de ser prudente de mais, fazendo um trocadilho com 

16  Essa condição é explicada por Cesar Guazzelli. Para o autor, o uso da arma branca era 
corriqueiro nas guerras que ocorreram no sul do Brasil e no espaço platino por serem de 
uso cotidiano dos campeiros, os quais se transformavam em soldados durante os conflitos. 
A adaga ou o facão usados para courear ou carnear as reses eram os mesmos usados nos 
combates: “Matar reses ou matar homens, fazia parte da existência de todos”. GUAZZEL-
LI, Cesar. Pois então degola: representações da barbárie sobre campeiros e milicianos no 
século XIX. História em Revista. Pelotas: UFPel, v. 10, 2004, p.57.
17  A degola foi praticada nos dois principais combates ocorridos durante a Revolução: 
No massacre do Rio Negro, perto de Bagé, ocorrido em 27 de novembro de 1893, foram 
degolados 300 republicanos. Já no massacre de Boi Preto, nos arredores de Palmeira das 
Missões, em abril de 1894, 322 federalistas foram degolados por republicanos. WASSER-
MAN, Claudia. O Rio Grande do Sul e as elites gaúchas na Primeira República: guerra 
civil e crise no bloco do poder. In: GRIJÓ, Luiz; KÜHN, Fábio; GUAZZELLI, Cesar; 
NEUMANN, Eduardo. (Orgs.) Capítulos de História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 
UFRGS, 2004, p.277.
18  FRANCO, Sérgio da Costa. Júlio de Castilhos e sua época. Porto Alegre: Ed. da Univer-
sidade/UFRGS, 1996, p.142.
19  Id. Ibid., p.142.
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seu sobrenome20. Em alguns momentos o recado ao presidente foi 
direto, como exemplifica a parte final do artigo “Paz”:

Medite bem, Sr. Prudente de Moraes. 
O povo sensato, o povo que trabalha está atento, está 
esperançado: quer a paz no Rio Grande do Sul.
Sua Excelência pode e deve fazê-la.
O meio não lhe podemos sugerir por que entende-
mos que um governo bem intencionado e competen-
te deve sabê-lo.
Em todo caso, lembramos a nomeação de dois ho-
mens sérios, de provada capacidade, de prestigio real, 
imparciais e patriotas: - um para ir dizer ao Sr. Casti-
lhos que o governo da União não é pedestal de tira-
netes; - outro para ir dizer ao velho general Tavares 
que o Rio Grande é dos rio-grandenses; que faça de-
sarmar os indomáveis gaúchos; que o lar doméstico, 
a propriedade e a liberdade têm a garantia da Cons-
tituição.
E as tropas federais que fiquem ainda por algum tem-
po no solo vibrante dos pampas, não mais como ins-
trumento da tirania, e sim como sustentáculo da lei.
Faça-se a paz!

O artigo, embora não assinado, expressava a opinião do pe-
riódico, por conseguinte, também aquela do seu proprietário. Cas-
tilhos, o tiranete do Rio Grande do Sul, novamente é apontado 
como o causador da falta do diálogo que levaria à pacificação. Ao 
mesmo tempo o General Tavares21 também é citado como respon-
sável pela falta da resolução final do conflito. Caberia, portanto, no 

20  A seguinte passagem exemplifica essa sátira: “Apesar do nosso mais profundo respeito 
pelo atual Chefe de Estado, apesar de toda a consideração que ele nos merece, o Don Qui-
xote, em todas as suas críticas, apenas referiu-se ao fato de ser ele prudente de mais, e isso ele 
o é”. A notícia. Don Quixote. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1895, nº30-31, p.6.
21  O periódico se referia a João Nunes da Silva Tavares, conhecido como Joca Tavares.
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entendimento do periódico, a tarefa de estabelecer a paz ao presi-
dente da República. 

A paz, contudo, ainda não aconteceria logo após a súplica vei-
culada no artigo. A guerra continuou repercutindo nos números 
seguintes e a crítica a Castilhos se manteve. No Don Quixote lança-
do em 20 de abril de 1895, o presidente do estado surge metamor-
foseado em um felino (Figura 02). 

A construção da ilustração apresenta um cenário de batalha, 
no qual dois cavaleiros se aproximam de um “bicho feroz”. Enquan-
to aquele que está à direita consegue laçá-lo pelo pescoço, o outro, 
mais no centro do desenho, se aproxima com o laço levantado. No 
fundo do desenho, na parte esquerda, são vistos outros combaten-
tes. A produção de Agostini permite algumas considerações. Em 
primeiro lugar, nota-se o cuidado na construção da ideia de movi-
mento que a imagem transmite. A distribuição das personagens no 
desenho demonstra essa condição associada com a continuidade 
proporcionada por aqueles que estão cavalgando ao fundo e, tam-
bém, com a poeira levantada pelas patas dos cavalos. 

A segunda observação está na construção dos dois soldados 
laçadores, ambos gaúchos, conforme denotam suas vestimentas. O 
chapéu, a bota, a bombacha, o lenço e o pala – naquele que está 
no centro, especificamente – são todos acessórios do vestuário do 
homem do Rio Grande do Sul, sobretudo do homem do campo. A 
concepção dos dois soldados demonstra que Agostini não apenas 
estava sintonizado com a guerra, mas sabia dar a ver os homens que 
nela estavam envolvidos e as roupas que usavam. Ainda, ao explo-
rar o recurso do uso do cavalo e do laço – elementos do domínio 
do universo do homem do Pampa –, explicita a presença de civis, 
os quais se tornavam soldados nos momentos de guerra. No caso 
específico do desenho, trata-se de soldados federalistas, o que é 
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confirmado pela legenda: “Não seria mal que uma boa laçada fe-
deralista neste bicho feroz pusesse termo a guerra do Rio Grande, 
uma vez que o governo hesita tanto em fazer a paz”. 

Uma última observação está na forma como Castilhos foi 
concebido na ilustração: metamorfoseado em um bicho feroz, mas 
caçado, laçado pelo pescoço, com a língua para fora e derrubado22. 
A construção mescla a crítica social com a sátira, uma vez que a 
apresentação, ao mesmo tempo que é medonha, não deixa de ser 
desbragadamente cômica23. Agostini, com esse desenho, parece ter 
perdido a paciência: deixou de lado o tom pacífico e suplicante vis-
to no artigo anterior, no qual pedia ao governo federal que encon-
trasse meios para a paz. 

A construção do Castilhos feroz, metamorfoseado em felino, 
se coaduna com aquela do Castilhos tirano, explicitada na parte de 
cima da mesma página dessa ilustração. Os desenhos demonstram, 
novamente, que Agostini estava informado sobre a guerra, uma vez 
que ele recupera um conflito que aconteceu em 1892, quando ele 
ainda estava em Paris. O retrato é do Tenente Coronel José Facun-
do da Silva Tavares, irmão dos líderes federalistas João Nunes da 
Silva Tavares e Francisco da Silva Tavares. Facundo, conforme o 
periódico, foi vítima da tirania castilhista. 

22  A construção de ilustrações satíricas com o recurso da metamorfose era constante na 
imprensa ilustrada. Um dos casos mais conhecidos é do caricaturista Charles Philipon que 
transformou o rosto do rei Luís Felipe I em pêra, em um desenho publicado em 1833 no 
periódico La Caricature. FONSECA, Joaquim da. Caricatura: A imagem gráfica do hu-
mor. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1999, p.69. 
23  LEITE, Sílvia H. T., Chapéus de Palha, panamás, plumas, cartolas. A ca-
ricatura na literatura paulista. 1900-1920. São Paulo: Editora da UNESP, 
1996, p.29.
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depois de terem assassinado dois filhos que o defendiam, foi me-
tido no cárcere a 1º de novembro de 1892 e nele retido até hoje”. 

Figura 02: Júlio de Castilhos metamorfoseado. Fonte: Don Quixote, 20/04/1895, 
nº13, p.8.  Acervo: Hemeroteca Digital/Biblioteca Nacional-Rio de Janeiro-RJ.
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De acordo com Joseph Love, Facundo “resistiu à ordem de prisão 
numa batida noturna da Brigada Militar à sua casa, e no desenrolar 
dos acontecimentos ele foi ferido e dois de seus filhos assassina-
dos”24. Ele acabou preso, assim como várias outras pessoas acusadas 
de conspirarem para a derrubada de Castilhos. No ano de 1894, o 
federalista foi considerado culpado por crime de conspiração pelo 
Superior Tribunal do Estado. Seus advogados recorreram ao Supre-
mo Tribunal Federal, que concedeu habeas corpus, e, depois de uma 
discussão jurídica entre os tribunais, Facundo, assim como outros 
réus, foi absolvido do crime de conspiração25. 

A questão somente foi resolvida em 21 de junho de 1895, ou 
seja, dois meses após a publicação do Don Quixote que denunciava 
a atitude tirana de Castilhos. No desenho ao lado do retrato de Fa-
cundo, estão um juiz do Supremo Tribunal Federal e Júlio de Cas-
tilhos, conforme a legenda: “A primeira ordem do Supremo Tribu-
nal Federal para apresentar o Tenente Coronel Facundo Tavares, o 
tirano do Rio Grande do Sul recusou-se obedecer. Fará o mesmo 
a segunda?” Agostini se referia aos recursos “elaborados respecti-
vamente por Antonio Augusto Borges de Medeiros (desembarga-
dor do Superior Tribunal do Estado) e de Carlos Thompson Flores 
(Procurador Federal do Estado) pedindo a reconsideração do Tri-
bunal frente à sua decisão”26. 

Castilhos foi colocado no desenho contra a porta de uma 
cela, com os braços estendidos rente ao corpo, se recusa a receber 
o despacho do juiz. A cela é a referência ao preso, ou seja, Facundo 

24  LOVE, Joseph. O regionalismo gaúcho. São Paulo: Perspectiva, 1975, p.62.
25  Outras informações sobre o processo, o habeas corpus e a intervenção federal podem 
ser consultadas em: COSTA, Gabriel Castelo. Repressão castilhista a opositores: O caso de 
Facundo Tavares. Porto Alegre. (1892-1895). Trabalho de Conclusão de Curso (licenciatu-
ra em História). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – IFCH/UFRGS, 2009, Porto Alegre, 60p.
26  Id. Ibid., p.50.
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Tavares. O artista, com essa ilustração, que destaca o retrato de Fa-
cundo, e com o texto de ambas as legendas, ressalta o caráter tirano 
de Castilhos e reforça a sua crítica não apenas a Revolução Federa-
lista em curso, mas aos acontecimentos anteriores a ela. 

A tirania de Castilhos é tão feroz – como o animal que é ca-
çado na imagem estrategicamente disponibilizada abaixo dessa aos 
leitores – que as leis e os seus órgãos reguladores no estado esta-
vam subordinados ao seu governo. Agostini concentra sua crítica 
ao conflito apenas na figura de Castilhos e parece esquecer que 
não é possível considerar o todo apenas a partir do seu líder, mas 
que ele faz parte de um grupo político forte – feroz – que lutava 
para manter suas convicções partidárias, em detrimento da outra 
aglomeração política que também tentava impor seus princípios. E 
foi a partir desse choque de ideias, iniciado antes de 189327, que a 
guerra civil foi deflagrada resultando, em 31 meses, na morte de 10 
a 12 mil homens, aproximadamente 1% da população do estado28. 
As mortes constituíram outro assunto abordado por Agostini nas 
páginas do Don Quixote.

“Quantas vidas já tem custado!”29

O primeiro número do Don Quixote apresentava, em suas páginas 4 
e 5 alguns desenhos sobre os conflitos políticos do Brasil e também 
sobre a censura sofrida pela imprensa. A ilustração que toma todo 

27  Conforme Wenceslau Escobar, 134 assassinatos com razões políticas aconteceram no 
estado antes de 1893. ESCOBAR, Wenceslau. Apontamentos para a História da Revolução 
Rio-Grandense de 1893. Brasília: UnB, 1983, p.85-89.
28  WASSERMAN, Claudia. O Rio Grande do Sul e as elites gaúchas na Primeira Repú-
blica: guerra civil e crise no bloco do poder. In: GRIJÓ, Luiz; KÜHN, Fábio; GUAZ-
ZELLI, Cesar; NEUMANN, Eduardo. (Orgs.) Capítulos de História do Rio Grande do 
Sul. Porto Alegre: UFRGS, 2004, p.276.
29  Don Quixote. Rio de Janeiro, 13 de julho de 1895, nº24, p.8.
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o espaço da página 4 é o Don Quixote, de Miguel de Cervantes, 
concebido por Gustave Doré, sentado, lendo seus livros e rodeado 
pelas personagens literárias30. A legenda explica que “encheu-se a 
fantasia de tudo que se achava nos livros”. Esse desenho, copiado 
por Agostini, conforme informação na própria legenda, é a inspi-
ração para a adaptação do desenho do “Nosso Don Quixote” que 
está na página 5 (Figura 03). Este não é a personagem de Miguel 
de Cervantes, mas sim o alterego de Agostini, impressionado com 
a situação política do Brasil.

Sua personagem está com uma mão cobrindo parte do rosto 
enquanto a outra, que segura uma espada, está abaixada, e é contida 
por Sancho Pança que parece consolá-lo. Sua expressão e reação são 
explicadas na legenda, a qual adapta a descrição da imagem ao lado, 
da literatura, para a realidade brasileira: “Encheu-se a fantasia de 
tudo que se acha nos jornais”. Sandra Moreira, ao analisar a ilustra-
ção, destaca que 

há uma donzela no extremo esquerdo sendo levada 
por um malfeitor como os muitos que povoam as 
histórias dos livros de cavalaria; já no quadro B, essa 
mesma donzela é uma representação da imprensa 
jornalística que não tinha liberdade para denunciar 
coisas que aconteciam no país31. 

 A falta de liberdade, entre os anos de 1893 e 1894, conforme 
está escrito no vestido, é representada pela alegoria que está amor-
daça e com as mãos amarradas.

30  Uma análise do desenho do Dom Quixote de Doré, comparada com àquela produzida 
por Agostini, nesta ilustração, foi feita em: MOREIRA, Sandra Regina. Uma releitura do 
Quixote de Cervantes pelo Dom Quixote de Ângelo Agostini. In: Anuario Brasileño de 
Estudios Hispánicos. Embajada de España en Brasil/ Consejería de Educación-Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de España, 2016, p.67-78.
31  Id. Ibid., p.76.
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Logo abaixo, ele apresenta os jornais que publicaram os arti-
gos e as notícias que foram a fonte para a produção de seus dese-
nhos: Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias, Jornal do Commercio, 
Gazeta da tarde, Correio da tarde, O Apostolo, A Notícia e L’Echo du 
Brésil. Apesar de não constar nenhum do Rio Grande do Sul, é pro-
vável que entre os listados havia aqueles que publicavam matérias 
e artigos reproduzidos de outros jornais com informações sobre a 
Revolução Federalista, o que colaborava com as suas criações. 

Outra ausência é um jornal importante do período, O Paiz. 
Naquele momento, o jornal estava atrelado politicamente com o 
governo de Prudente de Moraes, o qual era criticado por Agostini, 
este era o provável motivo para não usá-lo como inspiração para 
sua produção artística. Contudo, Agostini era leitor do jornal, con-
forme se verificou em uma matéria na qual ele justificava o atraso 
do lançamento de um número: “Apesar de a ter sempre aprontado 
nos sábados, como se verifica pelas lisonjeiras notícias que sobre ela 

Figura 03. O nosso Dom Quixote. Fonte: Don Quixote, 25/01/1895, nº01, p.4-
5.  Acervo: Hemeroteca Digital/Biblioteca Nacional-Rio de Janeiro-RJ.
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todos os jornais tem dado nos domingos (menos O Paiz...(!) nem 
sempre a folha pode ser distribuída nesses dias”32.

Nessa explicação dada aos leitores, o artista acabava critican-
do também o silêncio do jornal que não comentava em suas pági-
nas nada sobre o Don Quixote. O Paiz não constava, contudo, entre 
os jornais referenciados por ele na ilustração porque, se ele estava 
se referindo a imprensa independente, amordaçada entre 1893 e 
1894, o jornal republicano não estava entre aqueles que sofreram 
censura, visto que estava atrelado ao novo governo. Como explica 
Andréa Pessanha, “O Paiz foi fundado em 1884 e até 1899 contou 
com a presença do chefe do Partido Republicano, Quintino 
Bocaiúva, em sua redação” 33. 

 É a partir da leitura de determinados números de alguns jor-
nais, lidos e citados por ele na ilustração, que é possível compreen-
der seus desenhos. O Jornal do Brasil, ao anunciar o surgimento 
do Don Quixote, dedica parte da notícia para esses desenhos, e 
enfatiza: “O Lápis de Angelo Agostini inspirou-se nas desgraças 
que tem assolado a nossa pátria e deu-nos uma página digna de ser 
conservada eternamente”34. Dessa forma, se torna evidente que os 
desenhos se inspiraram nos conflitos políticos ocorridos até aquele 
momento tanto na Revolta da Armada como na Revolução Fede-
ralista de 1893.

A parte acima, e a esquerda, trata de um episódio ocorrido na 
cidade fluminense de Magé, em 1894, durante a Segunda Revolta 
da Armada35. Agostini, provavelmente, leu no Jornal do Brasil uma 

32  Aos meus assinantes. Don Quixote. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1895, nº30-31, p. 2.
33  PESSANHA, Andrea Santos da Silva. O Paiz e a Gazeta Nacional: imprensa republicana 
e abolição. Rio de Janeiro, 1884-1888. Tese. (Doutorado em História). Institito de Ciências 
Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense  – UFF, 2006, Niterói, p. 12-13.
34  Don Quixote. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1895, nº27, p.2.
35  O navio que está atrás da cópia do desenho de Gustave Doré aborda o in-
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reportagem intitulada “Horrores de Magé”, publicada pelo jornal 
entre os dias 05 de janeiro e 19 de fevereiro de 1895.

O jornalista narrava os horrores praticados pelas forças do 
governo contra os revoltosos da Marinha, os quais encontraram 
apoio em parte da população de Magé. Então, no dia 09 de janeiro 
de 1895, assim relatava os primeiros enfrentamentos:

Logo que foi dado o sinistro sinal de saque e degola, 
a toque de corneta e clarim, às 8 horas da manhã, 
a soldadesca desenfreada atirou-se como um bando 
de chacais famintos a roubar, a destruir, à pilhagem 
medonha e indescritível de uma força de selvagens 
a cumprir ordens de um chefe bárbaro e cruel.  (...)
Os moradores, nos primeiros momentos de surpre-
sa, em vão tentaram abrigar-se em suas próprias ca-
sas trancando-se dentro de suas paredes. As portas 
eram derrubadas a coice d’armas, a machadadas, a 
pedradas, a marretas36.

O primeiro número do Don Quixote foi publicado em 25 de 
janeiro de 1895 quando a longa matéria ainda estava sendo publi-
cada. É provável que a descrição pormenorizada e intercalada por 
documentos, cartas e depoimentos colhidos pelo jornalista, contri-
buíram para a confecção do desenho no qual a pilhagem das pro-
priedades é a cena que se destaca.

Na parte de baixo, e no canto direito, surgem homens obri-
gando outros a embarcarem em um vagão, identificado como 136v. 

cêndio da Barca Terceira, ocorrido na Baia de Guanabara no dia 06/01/1895. 
Aproximadamente 200 pessoas morreram. Sobre as ilustrações de Agostini 
publicadas no Don Quixote que tratam do incêndio, ver: ANDRADE, Joa-
quim Marçal Ferreira de. História da fotorreportagem no Brasil. A fotografia 
na imprensa do Rio de Janeiro de 1839 a 1900. Rio de Janeiro: Elsevier/Cam-
pus/Edições Biblioteca Nacional, 2004, p.47-49;227-228.
36  Horrores de Magé. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 1895, nº09, p.1.
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Este vagão “foi transformado por um ex-diretor da companhia de 
trens em prisão. O caso foi diversas vezes mencionado nas páginas 
do Dom Quixote”37. No número 11, o tema do vagão foi destaca-
do novamente, agora sendo o assunto das ilustrações das páginas 
centrais acompanhada por um texto explicativo na página 2, que 
destacava a brutalidade do diretor da Estrada de Ferro Central do 
Brasil e comparava o vagão a uma senzala38. 

A sequência dos desenhos abordava a Revolução Federalista 
de 1893. Da mesma forma que o mapa da Região Sul do Brasil, 
o artista concebeu seu desenho de baixo para cima, do Rio Gran-
de do Sul até o Paraná, seguindo também o avanço do conflito. O 
conjunto dá ênfase aos resultados da guerra nos três estados e todos 
destacam as mortes ocorridas. 

Ao tratar do Rio Grande do Sul, o desenho é mais genérico, 
ao apresentar soldados mortos e com urubus se alimentando e so-
brevoando seus corpos. Notícias e artigos sobre as mortes ocorri-
das na guerra preenchiam as páginas dos jornais da capital federal. 
Um exemplo está em um artigo publicado no jornal Correio da tar-
de intitulado “Raio de Luz” que apontava à possibilidade do fim 
do conflito. Crítico de Júlio de Castilhos, o articulista perguntava: 
“Como é possível que se continue a derramar o sangue dos herói-
cos rio-grandenses, em proveito de um só homem? Por acaso vale 
ele mais do que tantas vidas que tem sido sacrificadas barbaramen-
te?”39 No final, sentenciava: “Nós acreditamos que a tirania, que 
parece ter feito um pacto com a morte para povoar os cemitérios, 

37  MOREIRA, Sandra Regina. Uma releitura do Quixote de Cervantes pelo Dom Qui-
xote de Ângelo Agostini. In: Anuario Brasileño de Estudios Hispánicos. Embajada de Es-
paña en Brasil/ Consejería de Educación-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España, 2016, p.76.
38  O 136v. Don Quixote. Rio de Janeiro, 06 de abril de 1895, nº11, p.2.
39  Raio de Luz. Correio da Tarde. Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1895, nº397, p.2.
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cedeu lugar ao poder da lei e da salvação pública”. Agostini pode ter 
lido esse artigo ou outro semelhante que noticiava a situação do es-
tado e, inspirado nessas notícias, concebeu essa parte da ilustração.

O desenho que está acima é uma referência aos fuzilamentos 
de federalistas ocorridos na Fortaleza de Santa Cruz, localizada na 
Ilha de Anhatomirim, em Santa Catarina, em 189440. O federalista, 
prestes a ser fuzilado, abre a camisa, sendo vitimado de peito aberto 
diante do pelotão perfilado de soldados republicanos. Não há uma 
especificação sobre quem é o fuzilado, mas a maioria era composta 
por militares e também por homens simpáticos à causa federalista. 

Entre eles, estava Francisco Antonio Vieira Caldas, juiz que 
atuou em Desterro (atual Florianópolis) e exerceu o cargo de chefe 
de polícia durante o governo federalista41.  O Jornal do Brasil, na 
edição do dia 12 de dezembro de 1894, apresentou uma lista com 
os nomes e os cargos de vários dos fuzilados42. O mesmo jornal, em 
maio de 1895, ao apresentar as discussões da sessão do Congresso 
Nacional, realizada no dia 10, informava sobre a execução de Vieira 
Caldas: “Cortaram a língua, para que não falasse; as mãos, para que 
não escrevesse, e depois fuzilaram”43. Neste mesmo número desta-
cava a crueldade praticada contra o federalista e as demais “vergo-
nhosas ferocidades” ocorridas na Fortaleza de Santa Cruz. 

40  UFSC. Fortaleza de Santa Cruz. Informação disponível em: http://www.fortalezas.
ufsc.br/fortalezasanhatomirim/ Acesso em 14/11/2018.
41  Francisco Antônio Vieira Caldas era pai de Francisco Antônio Vieira Caldas Junior, 
fundador do jornal Correio do Povo, que iniciou sua circulação em 1º de outubro de 1895, 
em Porto Alegre. Juremir Machado da Silva coloca que o pai de Caldas Junior “foi executa-
do em Santa Catarina pelos esbirros de Floriano Peixoto durante a Revolução Federalista.”. 
SILVA, Juremir Machado. O Visionário Caldas Júnior. Correio do Povo. Porto Alegre, 01 
de outubro de 2015. Informação disponível em: http://www.correiodopovo.com.br/blo-
gs/juremirmachado/2015/10/7666/o-visionario-caldas-junior/ Acesso em 12/11/2018.
42  Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 12 de dezembro de 1894, nº28, p.1.
43  Congresso Nacional (Senado). Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 1º de maio de 1895, 
nº131, p.2.

http://www.fortalezas.ufsc.br/fortalezasanhatomirim/
http://www.fortalezas.ufsc.br/fortalezasanhatomirim/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/2015/10/7666/o-visionario-caldas-junior/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/2015/10/7666/o-visionario-caldas-junior/


168

A parte superior do desenho, a última, abordava as exe-
cuções ocorridas no Paraná, especificamente, as mortes de seis 
pessoas na linha férrea que liga Curitiba a Paranaguá, entre eles, 
Ildefonso Pereira Correia, o Barão de Serro Azul44. Dias antes da 
veiculação do desenho, o jornal Gazeta da Tarde publicou um ar-
tigo, na seção “A Pedidos”, e assinado com o pseudônimo Mario, 
denunciando os envolvidos e cobrando apuração dos assassina-
tos. Para o autor, foi um ato covarde, desenfreado em “lugar ermo 
e pelo meio da noite”45.

Agostini tinha material nos jornais para denunciar, a partir de 
seu lápis, as mortes no Rio Grande do Sul e os atos praticados contra 
os prisioneiros, tanto sobre aqueles que foram fuzilados em Santa 
Catarina como aqueles que foram assassinados no Paraná. Essas no-
tícias, transformadas em imagens, justificam as expressões do Dom 
Quixote concebido por ele, desolado e contido por Sancho Pança. A 
realidade daquele momento – sentida pelo artista, recém chegado da 
Europa – era transmitida aos leitores explicitando seu lado mais trá-
gico e cruel da guerra; o que diferenciava o Dom Quixote de Agos-
tini daquele de Cervantes, apenas envolvido com guerras fictícias.

A Revolução Federalista de 1893, associada ao seu caráter 
sanguinário e mortífero, continuou aparecendo nas páginas do 
periódico, que aproveita a produção das imagens para cobrar a pa-
cificação do estado. Este é tema da ilustração veiculada na edição 
25 de 20 de julho de 1895 (Figura 04). Na parte superior estão 
retratados, o General Inocêncio Galvão de Queiroz, encarregado 
da pacificação no sul, e o General ( João Nunes da) Silva Tavares, 
chefe dos federalistas. A paz somente seria celebrada pouco mais 

44  Sobre o Barão de Serro Azul, ver: VARGAS, Túlio. A Última Viagem do Barão do Serro 
Azul. Curitiba: Juruá, 2004. 
45  A Pedido. Gazeta da Tarde. Rio de Janeiro. 18 de janeiro de 1895, nº18, p.1.
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de um mês da data da publicação da ilustração, assinada em 23 de 
agosto de 1895, na cidade de Pelotas46. 

46  ESCOBAR, Wenceslau. Apontamentos para a História da Revolução Rio-Grandense de 
1893. Brasília: UnB, 1983, p.336-338.

Figura 04. O nó górdio da pacificação. Fonte: Don Quixote, 20/07/1895, nº25, 
p.4.  Acervo: Hemeroteca Digital/Biblioteca Nacional-Rio de Janeiro-RJ.
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A demora para o acordo, conforme o periódico, estava, justa-
mente, no principal alvo de sua crítica ao abordar o tema da Revolu-
ção: Júlio de Castilhos. Ele recebeu destaque logo abaixo do retrato 
das duas lideranças, mas, ao contrário deles, não foi retratado e sim 
caricaturado envolvido no nó górdio47 de uma corda, a qual, do lado 
esquerdo, representava a “política castilhista” e, do lado direito, a 
“política federalista”. A releitura de Agostini apresenta os dois can-
didatos a desatar o nó, contudo, para conseguir tal feito, era necessá-
rio “desatar” Júlio de Castilhos, ou seja, retirá-lo do poder. 

A construção da imagem remete novamente ao tema da figura 
anterior, já que a morte está em evidência no desenho. Nele, estão 
esqueletos de soldados e, ao fundo, urubus sobrevoam os corpos. A 
morte foi reforçada, neste mesmo número, em outra ilustração, pu-
blicada na página 8. (Figura 05) O corpo de um soldado federalis-
ta, identificado pelo chapéu que está ao seu lado e por sua bota com 
espora, encontra-se em estado de putrefação, parte já está apenas 
no esqueleto e as vísceras estão aparentes. Um urubu repousa no 
corpo enquanto vários outros estão comendo corpos de soldados 
mortos, ao fundo da ilustração, e de um cavalo, no canto esquerdo. 
A referência ao Rio Grande do Sul está clara na legenda que se re-
sume a explicar o quadro com uma frase curta: “Entre nós, no Rio 
Grande do Sul!!”.48

47  O nó górdio surgiu a partir do Rei Górdias, da Frígia: “foi o fundador da cidade de 
Górdion, em cuja cidadela havia um carro com o timão preso por um nó de tal maneira 
intricado que ninguém conseguia desatá-lo (o chamado “nó górdio”). Um oráculo prome-
teu o Império sobre a Ásia Menor a quem o desfizesse, e Alexandre O grande, ao passar 
por Górdion, cortou-o com sua espada”. KURY, Mário da Gama. Dicionário de Mitologia 
Grega e Romana. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008, p.165. 
48  O “Entre nós” também é uma referência e um distanciamento ao desenho que foi co-
locado acima deste. Referência porque também aborda a morte e um distanciamento por 
abordar outro conflito, ocorrido em Cuba. O desenho trata do assassinato de José Martí, 
jornalista e um dos chefes da Revolução Cubana, assassinado pelo Coronel Sandoval, chefe 
da força espanhola. Don Quixote. Rio de Janeiro, 20 de julho de 1895, nº25, p.8.
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A crueldade da guerra ainda foi destaque em outras duas 
ilustrações, publicadas alguns números antes desse. No número 3, 
Agostini parece perder a paciência com a falta de agilidade do Pre-
sidente Prudente de Moraes, e resolve levá-lo para o Rio Grande do 
Sul (Figura 06). A alegoria feminina da República foi a escolhida 
para mostrar ao signatário a situação do estado, transformado em 
um grande cemitério.

Ao escolher a representação da República brasileira, e não 
Dom Quixote, o artista tornava evidente que a súplica pela pacifi-
cação não era parte de uma agenda defendida apenas por ele, mas 
era esperada pelos brasileiros. A alegoria olha para o presidente, 
aponta com os braços para o estado e faz o seguinte questionamen-
to: “Preferes esperar que o Rio Grande do Sul se torne um vasto 
cemitério para então pacificá-lo?!”49. Apesar da súplica, a pacifica-

49  Essa ilustração foi analisada com mais detalhes em: LOPES, Aristeu E. M. Entre o 
elogio e a sátira: Júlio de Castilhos nas páginas da imprensa ilustrada do Rio de Janeiro nos 
anos 1890. Fênix. Revista de história e estudos culturais. Uberlândia-MG: UFU, v.8, ano 

Figura 05. Entre nós, no Rio Grande do Sul!!. Fonte: Don Quixote, 20/07/1895, 
nº25, p.8.  Acervo: Hemeroteca Digital/Biblioteca Nacional-Rio de Janeiro-RJ.
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ção somente aconteceria no mês de agosto e, dada a demora e o im-
pacto das mortes que aconteciam enquanto ela não era celebrada, 
Agostini continuava sua crítica.

A ilustração seguinte foi veiculada na edição número 24, de 
13 de julho de 1895. Dom Quixote e Sancho Pança protagonizam 
a cena, a qual é uma referência a outra revolução, a Francesa de 
1789 (Figura 07). Aproveitando o aniversário da Revolução Fran-
cesa, comemorado em 14 de julho, o desenho remete o leitor para a 
tomada da Bastilha em Paris, movimento considerado como inau-
gurador da revolução que se iniciou naquele ano e que levaria, em 
1792, a proclamação da Primeira República Francesa50. 

VIII, 2011, p.01-20.
50  Entre outros autores, ver: HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções. Europa, 1789-
1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007 (1977). Cap. 2: A Revolução Industrial, p.49-82.

Figura 06. O Cemitério Rio Grande do Sul. Fonte: Don Quixote, 05/05/1895, 
nº17, p.5.  Acervo: Hemeroteca Digital/Biblioteca Nacional-Rio de Janeiro-RJ.
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O tema da morte, implícito a partir da prisão, considerada 
com um local de tortura e assassinato, é explicitado na composição 
dos demais elementos do desenho com, novamente, aves sobre-
voando e devorando os corpos que jazem próximos à Bastilha e em 

Figura 07. A Bastilha castilhajacobina. Fonte: Don Quixote, 13/07/1895, nº24, 
p.8.  Acervo: Hemeroteca Digital/Biblioteca Nacional-Rio de Janeiro-RJ.
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outros que repousam em uma árvore seca. Por mais que o desenho 
seja uma referência ao que aconteceu na França, os detalhes apon-
tam para o que está acontecendo naquele momento no Rio Grande 
do Sul. No interior da Bastilha está uma bandeira com a frase: “Ve-
nha a nós política castilhajacobina”. 

O diálogo entre as duas personagens esclarece: “Don Quixote 
– Vê, Sancho, nós também temos bastilha, a da ambição”. Sancho 
responde: “– E quantas vidas já tem custado!”. Don Quixote con-
clui: “– Quando raiará para nós este sol?”. A bastilha da ambição é 
uma referência à política castilhista, a qual, na opinião de Agostini, 
não permite o encerramento das hostilidades. O sol, que está na 
imagem, é o próprio 14 de julho, que, da mesma forma que livrou 
a França do Absolutismo, era esperado por ele para livrar o Rio 
Grande do Sul do castilhismo.

A pacificação começou a ser noticiada no número 28, de 10 
de agosto de 1895. Na capa, Sancho Pança carrega ramos de olivei-
ra, um símbolo da paz, os quais serão entregues para o Presidente 
Prudente de Moraes. No entanto, ele é questionado por Dom Qui-
xote o que ele faria se a notícia da paz não se confirmasse. Sancho, 
então, responde que, pelo menos, o presidente poderia comer as 
azeitonas51. Na página 2 um artigo destacava que ainda não chega-
ram, naquela semana, notícias sobre o acordo de paz e, ao contrário 
do tom simpático da primeira página, o texto foi mais incisivo: “o 
senhor presidente deve pronunciar a última palavra sobre esse pro-
blema, há tanto tempo no silêncio dos gabinetes”52. A crítica ao 
presidente apontava não somente para a falta de ação, mas também 
da distância que ele estava do que acontecia no estado ficando ape-
nas em seu gabinete na Capital Federal.

51  Don Quixote. Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1895, nº28, p.1.
52  A paz. Don Quixote. Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1895, nº28, p.2.
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Finalmente, na edição 30/3153, de 24 de agosto de 1895, a 
pacificação foi noticiada:

Esta feita a paz do Rio Grande. Esta luta que, du-
rante tanto tempo, devastou esse infeliz estado, des-
penhou no abismo da morte tantos cidadãos neces-
sários ao seu país, e encheu de luto e consternação 
todos os corações que anima o sentimento do ver-
dadeiro patriotismo, terminou enfim, enlaçando-se 
as duas bandeiras, há pouco inimigas, sob as dobras 
protetoras do alvo manto da paz54.

O texto destacava a paz no Rio Grande do Sul, mas também 
era um aviso ao presidente, que ele deveria tomar cuidado com gru-
pos de ambiciosos e anti-patrióticos. A mensagem estava implícita 
e é difícil de ser decifrada; contudo, uma indicação sobre um dos 
integrantes desse grupo estava na página 4, novamente ao abordar 
a pacificação (Figura 8). A ilustração destaca a atuação de Prudente 
de Moraes na pacificação. Ele surge entregando ramos de oliveira e 
flores para uma alegoria que representa a Nação. Enquanto isso, a 
imprensa fluminense, representada também por uma alegoria femi-
nina, deposita ramalhetes aos pés do presidente. Agostini faz uma 
referência à imagem do número 28 ao colocar os ramos de oliveira 
nesta ilustração e na fala de Sancho Pança, que aparece fora do qua-
dro: “os meus ramos de oliveira sempre serviram”. 

53  Neste número Agostini explicava aos assinantes que teve problemas com a oficina lito-
gráfica, por isso o número 30 não saiu no dia previsto e foi acrescido ao número 31.
54  A paz. Don Quixote. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1895, nº30-31, p.2.
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Figura 08. Pacificação. Fonte: Don Quixote. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 
1895, nº30-31, p.4. Acervo: Hemeroteca Digital/Biblioteca Nacional-Rio de 
Janeiro-RJ.

Ao mesmo tempo que esta cena se desenvolvia, Dom Quixote 
apontava para o alto do desenho e tentava chamar a atenção do presi-
dente para um eminente perigo: uma aranha e sua teia da “conspira-
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ção”. A legenda explicava: “Destruindo, afinal, as teias que o embara-
çavam, o presidente da República achou-se, logo, cercado de louros e 
flores. Nem todas as aranhas fugiram... A mais perigosa ficou.”55 

Considerando o histórico do periódico sobre a abordagem 
da Revolução Federalista de 1893, o seu posicionamento sempre 
foi crítico ao conflito, no entanto, suas páginas de textos e ilustra-
ções se dedicaram a combater Júlio de Castilhos. Dessa forma, é 
provável que a aranha que permaneceu espreitando o presidente 
seja ele, uma vez que, no final da guerra, Castilhos continuou no 
cargo. Essa hipótese se torna mais evidente ao verificar os números 
seguintes nos quais o periódico continuou publicando artigos de 
opinião com depreciações a Castilhos e ao seu governo. Um exem-
plo está no artigo publicado no número 49, de 1º de fevereiro de 
1896, com acusações sobre o rearmamento das tropas governistas: 

O patriotismo mais vulgar mandava ao presidente do 
Rio Grande do Sul aproveitar esse momento histórico 
[a assinatura do tratado de paz] para remir as grandes 
culpas do passado e oferecer aos seus concidadãos a ga-
rantia efetiva das liberdades, e dos direitos políticos até 
então conculcados.  Assim não fez o Dr. Júlio de Casti-
lhos. Graças ao ouro abundante derramado pelos cofres 
da União, arma os seus exércitos, arregimenta as suas bri-
gadas militares56.

A passagem acima demonstra a preocupação de Agostini em 
relação à situação do estado. A paz foi solucionada com um tra-
tado, no qual estava escrito que ela foi possível após “depostas as 

55  No número 29, Dom Quixote e Sancho Pança visitam o presidente, o qual está envolto 
nas teias de várias aranhas. Ao saírem deixam um recado: “Ao senhor Presidente D. Qui-
xote cumprimenta e avisa que tanta prudência cheira a imprudência!” Don Quixote. Rio de 
Janeiro, 17 de agosto de 1895, nº29, p.8.
56  A arma de dois gumes. Don Quixote. Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 1896, nº49, p. 2.
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armas pelos rebeldes com a submissão à lei”57, mas nada constava 
no documento em relação ao armamento dos republicanos. Na 
opinião do periódico, o governo continuou, nos meses seguin-
tes, investindo nas suas forças bélicas e numa provável retomada 
da revolução, o que seria evitado se Castilhos, de fato, honrasse o 
tratado e oferecesse uma garantia efetiva às liberdades e direitos po-
líticos de todos os cidadãos do estado. Os temores de Agostini não 
se concretizaram, pelo menos não em um espaço curto de tempo. 

O Don Quixote encerrou sua circulação no começo de 1903, 
mesmo ano da morte de Júlio de Castilhos, ocorrida em outubro.  
A sua forte influência política permaneceu, contudo, através de 
seu sucessor e apadrinhado político, Borges de Medeiros58. Os de-
sentendimentos entre os grupos políticos da oligarquia do estado 
continuaram após o fim da Revolução Federalista em 1895 e leva-
ram a uma nova revolução em 1923. Agostini não testemunhou a 
retomada das desavenças no estado. Após o fim do Don Quixote, 
ele passou a colaborar com a revista O Malho, exemplo de veículo 
de imprensa que começava a substituir os periódicos ilustrados do 
século XIX, até sua morte em 1910. 

Considerações finais

Júlio de Castilhos se transformou em uma figura de destaque na 
política do Rio Grande do Sul. Sua carreira, iniciada como advo-
gado e como redator do jornal A Federação, ainda no período mo-
nárquico, alavancaram sua projeção tornando-o o primeiro presi-

57  ESCOBAR, Wenceslau. Apontamentos para a História da Revolução Rio-Grandense de 
1893. Brasília: UnB, 1983, p.336.
58  FÉLIX, Loiva Otero. Coronelismo, borgismo e cooptação política. Porto Alegre: Editora 
da UFRGS, 1996.
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dente do estado na República59. Após sua morte, sua autoridade 
permaneceu entre os castilhistas, que agora se tornavam borgistas. 
No entanto, sua trajetória política foi marcada pela Revolução Fe-
deralista de 1893 na qual divergiam dois grupos com propostas e 
ideologias políticas diferentes. 

Angelo Agostini não era castilhista, mas também não era fe-
deralista. Ele foi um entusiasta da República. Sua opinião estava 
expressa em seu periódico Don Quixote, no qual enfatizava que era 
necessário resolver a guerra civil no Rio Grande do Sul considerada 
um empecilho à concretização do ideário republicano como forma 
de governo no Brasil. A guerra fratricida tinha apenas um culpa-
do: Júlio de Castilhos. Apesar das relações políticas republicanas 
de Castilhos com a Capital Federal – apoiada por Floriano Peixoto 
e depois por Prudente de Moraes – de nada impediu que Agostini 
atribuísse a eles alguns epítetos denegridores, como czar, tirano, di-
tador, déspota, entre outros60. 

As ilustrações do Don Quixote permitem compreender a Re-
volução Federalista de 1893 por um viés específico e demarcado por 
uma crítica acirrada em relação ao castilhismo e, sobretudo, ao seu 
líder. Os desenhos nos quais Castilhos é o protagonista enveredam 
também para o lado do humor, visto que essa era uma das prerroga-
tivas do periódico. Já aqueles que narravam os desdobramentos e as 
consequências da guerra cobravam providências, do governo fede-

59  Ana Luiza Setti Reckziegel, ao tratar da participação de Castilhos em A Federação, 
ressalta: “Dono de estilo enérgico e direto, exercitou através das colunas do jornal repu-
blicano o vigor e a rigidez no trato com os adversários, tornando-se seu redator a partir 
de 1885”. RECKZIEGEL, Ana Luiza Setti.1893: a revolução além fronteira. In: AXT, 
Gunter; RECKZIEGEL, Ana Luiza Setti. (Dir.). História Geral do Rio Grande do Sul. 
República Velha (1889-1930). Passo Fundo: Méritos, 2007, Tomo I, v.3, p.25.
60  As expressões tirano e déspota aparecem nos trechos e nas figuras do capítulo. Castilhos 
foi chamado, por exemplo, de Czar no número 17, de 18 de maio de 1895, p.3 e de Ditador 
no número 47, de 18 de janeiro de 1896, p.3.
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ral, para encontrar o caminho para a pacificação. É possível que os 
desenhos com imagens de mortos – monte de corpos, federalistas 
fuzilados, assassinados e atirados em um precipício, cadáveres sendo 
devorados por urubus, corpos em estado de putrefação – causassem 
impacto em seus leitores e é provável que fosse essa a sua intenção. 
Provocar aqueles que visualizavam as imagens era uma forma de 
expor o que acontecia no Rio Grande do Sul e uma tentativa de 
sensibilizar o governo federal para por término na guerra. Se as ima-
gens são consideradas “testemunhas dos arranjos sociais passados e 
acima de tudo das maneiras de ver e pensar o passado”61 o Don Qui-
xote, a partir das ilustrações produzidas pelo lápis astuto de Angelo 
Agostini, se torna um documento relevante para compreender e dar 
visibilidade a guerra civil deflagrada em 1893.
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Uma das mais graves guerras civis enfrentadas pelo Brasil, a Revo-
lução Federalista foi marcada, para além do enfrentamento bélico, 
por um ferrenho confronto discursivo empreendido por meio da 
imprensa periódica. No Rio Grande do Sul dessa época, os jor-
nais fizeram do tema político a tônica de sua matéria (SODRÉ, 
1999, p. 323), uma vez que os conflitos pela supremacia na cena 
política, que reproduziam em particular as lutas das facções pela 
hegemonia, não apenas se duplicaram em polêmicas através do pe-
riodismo, como também se constituíram em conflitos no cerne da 
própria imprensa (RÜDIGER, 2003, p. 45-46). Travou-se, assim, 
uma verdadeira guerra por meio das palavras que, ao lado das armas 
brancas e de fogo, também corroboraram com o agravamento de 
ódios e paixões políticas, partidárias e ideológicas daquele momen-
to histórico.

Nessa linha, a Revolução de 1893 combinou a violência das 

Francisco das Neves Alves

Palavras e caricaturas como armas de combate:Palavras e caricaturas como armas de combate:

a Revolução Federalista e o anticastilhismo na imprensa 
humorístico-ilustrada rio-grandina
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ações com a violência da linguagem (RÜDIGER, 1983, p. 26), de 
modo que, figurativamente, o sangue também parecia escorrer nas 
páginas das publicações periódicas. De acordo com tal perspectiva, 
desencadeou-se um processo pelo qual cada um dos lados em con-
fronto buscava ter seu respectivo periódico, o qual argumentaria em 
prol da causa, atacaria o adversário e buscaria legitimar as formas 
de agir e pensar do aliado e deslegitimar as do inimigo. Para tanto, 
os intelectuais que colocavam sua pena à disposição da sustentação 
do conflito tiveram um papel relevante na deflagração desta guerra 
ideológico-jornalística. As folhas impressas já saíam dos prelos im-
pregnadas pelas rivalidades agudizadas pelas palavras dos jornalis-
tas, as quais poderiam variar de um caráter doutrinário ou dogmáti-
co a outros mais veementes, beirando à virulência ou até a violência.

Desse modo, os jornalistas empreendiam uma caminhada na 
defesa de determinados princípios, engajando-se na militância par-
tidária de apoio ou oposição. Desenvolvia-se assim uma estratégia 
de luta, pela qual a ação no campo jornalístico-cultural ficava inter-
-relacionada com o embate político. Nesse sentido, tais ações po-
deriam ser compreendidas se recolocadas no campo ideológico de 
que faziam parte, e este, por sua vez, exprimia, de uma forma mais 
ou menos transfigurada, a posição de uma categoria particular de 
escritores na estrutura do campo intelectual, o qual se encontrava 
incluído em um tipo específico de campo político. Dessa forma, 
em meio ao processo jornalístico, se estabelecia um corpus consti-
tuído no interior do campo ideológico, que se inseria em um siste-
ma de relações de concorrência e de conflito entre grupos situados 
em posições diferentes no interior de um campo intelectual. Este, 
por sua vez, também ocupava uma dada posição no campo do po-
der (BOURDIEU, 2007, p. 184 e 186).

Os jornalistas colocavam-se em condições de intervir em 
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outros campos de atuação, em nome da autonomia e dos valores 
específicos de um campo de produção cultural que chegou a um 
alto nível de independência em relação aos poderes. Nessa linha, 
constituindo a ação de um intelectual, o periodista tornava-se um 
ser paradoxal, a partir da alternativa entre autonomia e engajamen-
to, uma vez que sua existência se dá, historicamente, na e pela su-
peração dessa oposição. Além disso, ele constituía um personagem 
bidimensional, não existindo e não subsistindo como tal a não ser 
que (e apenas se) estivesse investido de uma autoridade específica, 
a qual era conferida por um mundo intelectual autônomo. Em tal 
contexto, ele agia até mesmo com certa autonomia em relação a um 
conjunto de poderes, tais como o político, o partidário e o ideoló-
gico (BOURDIEU, 1996, p. 150 e 370). 

De acordo com tal perspectiva, tornava-se fundamental a re-
presentação que os jornalistas possuíam do mundo social e a fun-
ção por eles desempenhada neste mesmo mundo. A meta essencial 
consistia no convencimento do público, uma vez que o campo in-
telectual estava incluso em um campo de poder, implicando em um 
habitus socialmente constituído, o qual possibilitava ao intelectual 
ocupar as posições que lhe eram oferecidas por um determinado es-
tado do campo intelectual, bem como adotar as tomadas de posição 
estéticas ou ideológicas vinculadas a estas posições (BOURDIEU, 
2007, p. 185, 188 e 190). Desse modo, esses “intelectuais-jorna-
listas” passavam a servir-se de seu duplo vínculo para esquivar as 
exigências específicas dos dois universos e para introduzir em cada 
um deles poderes mais ou menos bem adquiridos no outro, ficando 
em condições de exercer dois efeitos principais, ou seja, promover 
formas novas de produção cultural e fazer valer seus julgamentos 
críticos e princípios de avaliação, ratificados a partir de uma supos-
ta autoridade intelectual (BOURDIEU, 1997, p. 111).
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Em tal conjuntura, a cidade do Rio Grande, único porto ma-
rítimo do Rio Grande do Sul, constituiu uma das mais importantes 
comunidades estaduais da época, desenvolvendo-se na urbe uma 
profícua e diversificada imprensa, na qual a Federalista e seu con-
texto também encontraram indefectíveis ecos. Nesse sentido, na 
comuna portuária o conflito discursivo entre governistas e oposi-
cionistas foi marcante, com a ação de intelectuais jornalistas que 
defenderam ardorosamente cada uma das causas em jogo. Um deles 
foi Thadio Amorim que, por meio do periódico de sua proprieda-
de, o semanário de natureza caricata Bisturi, sustentou um ferrenho 
combate às forças situacionistas, colocando-se como um figadal 
oposicionista ao castilhismo. Thadio Alves de Amorim1 nasceu na 
cidade do Rio Grande, a 18 de agosto de 1856 e faleceu na mesma 
localidade a 17 de junho de 1920. Os poucos registros biográfi-
cos a seu respeito o definem como jornalista, desenhista, chargista 
e calunguista, autor de trabalhos em crayon gras e nanquim, que 
atuou nas diversas experiências ligadas à imprensa caricata de sua 
cidade natal (MACHADO, 1988, p. 41-42; MARTINS, 1978, p. 
33). Não há qualquer dado sobre a sua formação educacional ou 
profissional, restando a informação de que ele dedicou boa parte 
de sua existência ao trabalho nas oficinas dos periódicos caricatos, 
fosse na própria edição dos jornais, fosse na prestação de serviços 
vinculados ao desenho e à impressão em geral.

Primeiro como funcionário, depois como proprietário de ofi-
cina litográfica e tipográfica, Thadio obteve o seu sustento e o de 
sua família, vindo a compor o rol dos principais atores sociais que, 
compondo a intelectualidade de então, agiram em torno das ati-
vidades jornalísticas rio-grandinas. Progressivamente, desenvolveu 
um estilo próprio com o qual distinguia seus desenhos em relação 

1  Este trabalho é uma versão ampliada do apresentado em ALVES, 2018, p. 72-103.
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aos seus colegas de profissão. Bebeu nas fontes da caricatura do Rio 
de Janeiro, notadamente a partir dos periódicos ilustrados de Ân-
gelo Agostini. Com breves rabiscos atirados ao papel ou detalha-
díssimas reproduções, Amorim trouxe ao público rio-grandino um 
retrato caricatural da sociedade de então, tanto no contexto local, 
quanto no regional, nacional e internacional (ALVES, 2016, p. 10-
11). Nesse sentido, ele atuou junto às várias publicações periódicas 
caricatas que circularam na cidade do Rio Grande, além de alguns 
projetos editoriais que se caracterizaram pela brevidade, como A 
Semana Ilustrada e O Rio Grande Ilustrado. No Amolador (1874-
1875), primeira experiência de jornalismo associado à caricatura na 
cidade do Rio Grande, sua ação foi diminuta, trabalhando como 
colaborador ocasional. Foi ilustrador de uma das mais importantes 
folhas caricatas citadinas, O Diabrete (1875-1881). Já no Marui 
(1880-1882), ele começou como funcionário, para depois adquirir 
o periódico, passando a orientar a sua edição. 

O auge da carreira de Thadio se deu com o Bisturi (1888-
1893, prosseguindo de forma intermitente até a segunda década 
do século XX), o mais relevante periódico caricato rio-grandino e 
um dos mais importantes no contexto gaúcho. Em tal semanário, 
junto à função de chargista, Amorim incorporaria de vez também 
a de jornalista, promovendo textos e desenhos extremamente críti-
cos. O novo hebdomadário despertaria interesse e viria a firmar-se 
na cidade, onde, malgrado as prevenções e malquerenças, ganhou 
expressiva popularidade. Amorim alcançara a idade da reflexão e 
pretendia ir além de uma simples folha ilustrada, concebendo e 
pondo em prática um projeto de maior envergadura, visando a im-
primir um jornal dirigido à feição das folhas diárias, ao lado das 
quais queria ombrear no trato e avaliação das altas questões que 
agitavam a nação. Pelas páginas de seu semanário, foram manifestas 
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muitas de suas inconformidades com a organização sócio-política 
brasileira, vindo a promover um jornalismo engajado, feição que 
lhe traria altos custos em termos de perseguições (FERREIRA, 
1962, p. 187-194).

À época monárquica, Thadio demonstrou simpatias pelo Par-
tido Liberal, fazendo, portanto, oposição aos conservadores. Com 
a proclamação da República, já atuando na gerência, redação e ilus-
tração do Bisturi, ele demonstrou inicialmente simpatia pela nova 
forma de governo. Entretanto, com o modelo autoritário impresso 
à gestão do Estado, progressivamente, Amorim vai demonstrando 
insatisfação com o regime que se instaurava, ainda mais no que tan-
ge aos moldes ditatoriais do castilhismo sul-rio-grandense. Cada 
vez mais Thadio Amorim foi se manifestando com uma postura 
oposicionista em relação às autoridades governamentais federais 
e estaduais. Realizou mais do que oposição, colocando-se verda-
deiramente na resistência, e apoiou os revolucionários que lutaram 
contra os castilhistas. Tal posição trouxe-lhe ferrenhas persecuções, 
chegando a ser preso e, diante da intolerância governamental, teve, 
inclusive, de suspender a edição de seu hebdomadário.

Ao atuar como caricaturista e jornalista, Thadio Amorim 
também representou um segmento da intelectualidade gaúcha de 
sua época. Com suas práticas mais ligadas ao humor e à crítica, ele 
não deixou de utilizar-se tanto da arte gráfica quanto do texto es-
crito para atuar junto à opinião pública. Na redação de colunas e, 
mormente nas legendas que acompanhavam os desenhos, Thadio 
associou o poder da palavra escrita a um outro elemento constitu-
tivo de amplo apelo visual, quer seja, a representação iconográfi-
ca. Em suas caricaturas, o desenhista apresentou uma perspectiva 
interpretativa da sociedade brasileira e sul-rio-grandense à época 
da transição Monarquia – República. Um típico representante 
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da pequena imprensa, com a necessidade de oferecer um padrão 
editorial alternativo em relação aos grandes diários, o periodismo 
caricato, calcado nas práticas jornalísticas de cunho crítico-
opinativo, normalmente direcionava suas construções discursivas 
e representações iconográficas na forma de uma certa oposição – 
menos ou mais incisiva – em relação aos agentes do poder. 

Dessa maneira, enquanto os detentores do poder se voltavam 
para a univocidade, as folhas caricatas optavam pela equivocidade, 
bem como, enquanto ao detentor do poder cabia o uso das lingua-
gens sérias, unívocas, os discursos consistentes e monolíticos, aos 
praticantes da caricatura restavam as equivocidades de todo gêne-
ro, a piada, o trocadilho, o humor, a poesia e os discursos ambíguos 
e até paradoxais (EPSTEIN, 1993, p. 95, 123 e 125). Além dis-
so, as manifestações oriundas dos periódicos caricatos carregavam 
consigo também uma carga simbólica bem acentuada. O símbolo 
pressupõe uma homogeneidade do significante e do significado, no 
sentido de um dinamismo organizador. Tal dinamicidade está ar-
ticulada com o imaginário e as interpretações psíquicas, de modo 
que o símbolo possui algo mais que um sentido artificialmente 
dado, detendo um essencial e espontâneo poder de ressonância 
(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1991, p. XVII). As imagens 
expressas nas publicações caricatas eram normalmente explicadas/
complementadas por legendas, e em tal conjunto eram empregadas 
estratégias discursivas diversificadas no sentido de corroborar com 
o teor crítico. Dentre tais estratagemas estiveram as figuras de lin-
guagem, as quais trazem consigo aspectos assumidos pela lingua-
gem em direção a um fim expressivo, afastando-se do valor linguís-
tico normalmente aceito (CAMARA JR., 1996, p. 116).

Para levar em frente suas manifestações anticalhistas, Thadio 
Alves de Amorim lançou mão de diversas estratégicas, fossem ima-
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géticas, simbólicas e/ou linguísticas. Em termos de simbologia, a 
alegoria, uma das mais utilizadas pelo caricaturista, corresponde a 
uma figuração que toma com maior frequência a forma humana, 
mas que por vezes toma o formato de um animal ou de um vegetal, 
ou ainda a de um feito, a de uma determinada situação, ou a de um 
ser abstrato (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1991, p. XVI). A 
alegoria foi também utilizada do ponto de vista linguístico, equiva-
lendo a um processo mental que consiste em simbolizar como ser 
humano ou animal uma ação ou uma qualidade (CAMARA JR., 
1996, p. 46). Nesse sentido, Júlio de Castilhos e seus seguidores 
apareceram nas páginas do Bisturi como seres humanos transmu-
tados ou associados a conteúdos negativos/pejorativos em formas 
variadas, como animais – mormente o pato –, ou mesmo como um 
ser abstrato, assumindo ares demoníacos.

O antagonismo de Thadio Amorim para com o castilhismo 
começou bem cedo, quando o jornalista ainda não havia rompido 
com os governantes no âmbito federal. Assim, a sua desconfiança 
para com Júlio de Castilhos já se manifestava em junho de 1890 
quando ele, pela primeira vez, apresentou o líder republicano como 
um pato, não abandonando tal designação durante os anos que se 
seguiram. Notadamente por meio do Bisturi, o caricaturista utili-
zou-se largamente da figura do pato para referir-se aos adversários. 
A intenção não só simbólica, mas também calcada no linguajar 
mais popular, era pejorativa, de modo que o pato se referia ao in-
divíduo simplório ou a outros adjetivos similares ou mesmo a si-
nônimos tais como paspalho, tolo, pacóvio, idiota e bobo. Além 
disso, coincidência ou não, “Pato” era o apelido de Castilhos em 
sua adolescência (FRANCO, 1995, p. 36).

Um dos momentos em que o “Pato Castilhos” mais aparecia 
nas páginas do Bisturi se dava por ocasião das visitas do líder repu-
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blicano à cidade do Rio Grande. Em uma delas, Thadio mostrava 
Júlio de Castilhos como um ser misto, meio antropomórfico, meio 
zoomórfico, com cabeça humana e corpo de palmípede, que estaria 
sendo recebido pelos seus correligionários, estes também em re-
presentação zoomórfica na forma de marrecos. Todos utilizavam o 
barrete frígio, símbolo do republicanismo e, no caso do Rio Gran-
de do Sul, do exclusivismo republicano castilhista. A figura (Figura 
01) que representava Castilhos usava também as dragonas mili-
tares, referência ao autoritarismo do político (BISTURI, 1º jun. 
1890, p. 4). A legenda trazia em si uma antífrase, ou seja, a figura 
de linguagem que consiste em empregar uma palavra ou frase de 
sentido oposto ao que se quer comunicar (CAMARA JR., 1996, 
p. 53). Nesse contexto, Amorim queria dizer que a recepção ao 
chefe republicano não fora de magnitude e sem maior participação 
popular, contando apenas com os sectários do partido, entretanto 
afirmava: “A marrecada republicana fez uma recepção estrondosa 
ao pato Castilhos”.
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Também em 1890, as arbitrariedades castilhistas foram de-
nunciadas por Thadio ao se referir ao falecimento de Carlos Kose-
ritz, jornalista liberal morto após ser aprisionado pelas autoridades 
republicanas. O desenho (Figura 02) mostrava o túmulo do pu-
blicista, coberto de coroas de louros, pelo jornal que ele escrevia 
– a folha liberal A Reforma – e pela pena e a espada, designando 
à batalha por meio das palavras por ele empreendida. A morte era 
pranteada pela deusa da liberdade, mas no céu pairavam morcegos 
de barrete frígio, em referência aos castilhistas (BISTURI, 22 jun. 
1890, p. 4).

Tal feição zoomórfica estava associada ao mal, pois o morcego 
representa o animal impuro, um símbolo de pavor e de um ser de-
finitivamente imobilizado em uma fase de sua evolução ascenden-
te, trazendo também o significado de algo de sombrio e de pesado 
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(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1991, p. 620-221). Na legen-
da, o caricaturista usava o recurso de outra figura de linguagem, a 
elipse, que se trata da omissão de termo presente no espírito porque 
se depreende do contexto geral ou da situação (CAMARA JR., 
1996, p. 103). Nesse sentido, ele dedicava uma “homenagem do 
Bisturi à saudosa memória do simpático e emérito jornalista Carlos 
von Koseritz” e exclamava: “Vítima da... Silêncio! Paz aos mortos!”. 
Amorim deixava as reticências para o entendimento do público, 
associando o fato com a violência do castilhismo.

Por ocasião dos festejos natalícios, já ao final de 1890, o he-
bdomadário mostrava uma árvore de natal (Figura 03), na qual 
constavam vários itens que, segundo o periódico, representavam 
males para a sociedade, como os privilégios, as patotas, a criação 
desenfreada de empresas e bancos, as promoções, as pensões e os 
privilégios. Em meio a tantos “presentes” que seriam encaminha-
dos ao povo, não poderia faltar a figura do “pato”, colocada bem no 
meio da árvore, em alusão ao castilhismo (BISTURI, 21 dez. 1890, 
p. 1). O espírito de fim de ano continuou inspirando Thadio Amo-
rim a mostrar os supostos malefícios governamentais, designados 
como “um bonito mimo ao Zé-Povinho”. Carregando na ironia, o 
caricaturista apresentava os governantes castilhistas com as cabeças 
extremamente alongadas (Figura 04), definindo aquilo como uma 
“prova” de que os gaúchos teriam “um governo de consciência elás-
tica” (BISTURI, 28 dez. 1890, p. 4).

Levando em conta as comemorações carnavalescas, como era 
típico das folhas caricatas, ao assumirem um caráter moralista para 
empreender a crítica de costumes, o Bisturi denunciava aquilo que 
considerava como mazelas sociais realizadas durante a folia, refe-
rindo-se a um “passeio burlesco”, promovido por “moças galantes” 
que estariam atentando contra “a moralidade pública”. Em meio a 
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tal crítica, Thadio aproveitava a oportunidade para atacar os casti-
lhistas que apareciam travestidos de mulheres em suas montarias, 
acompanhados de outros sectários (Figura 05), de modo que se 
completava aquele préstito a que fizera referência. O tom crítico 
era veemente, já que aqueles personagens, segundo o caricaturista, 
estariam a levar “à frente o estandarte da prostituição” e, no pavi-
lhão em questão, aparecia a inscrição: “clube dos positivistas” (BIS-
TURI, 10 mar. 1891, p. 2). Pouco depois, os “republicanos patos” 
voltavam às páginas do Bisturi, ao mostrar alguns governistas que 
retornavam ao estado. Tais “patos” (Figura 06) eram mostrados 
chegando de barco e circulando pelas ruas citadinas (BISTURI, 
1º mar. 1891, p. 4).
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Ainda em 1891, Thadio Amorim representava o embate pro-
priamente dito para com o castilhsimo. Ele apresentava um estili-
zado bobo da corte, ou seja, aquele que simbolicamente designa 
o indivíduo que diz em tom duro as coisas agradáveis e em tom 
jocoso as terríveis (CIRLOT, 1984, p. 120). Tal figura tradicional-
mente serviu para representar o profissional caricaturista, de modo 
que o desenhista rio-grandino muitas vezes a utilizaria para indicar 
a si próprio. O bobo partia de crayon – o inseparável utensílio do 
desenhista – em riste, em postura de ataque contra uma série de pa-
tos (Figura 07). A alegoria era acompanhada por verdadeiro grito 
de guerra: “Mas nós estamos no posto, para fazer recuar este bando 
grasnador dos patos e dizer-lhes – chica vendilhões e traidores...” 
(BISTURI, 3 maio 1891, p. 2).

Em novembro de 1891, após a tentativa de golpe de Estado de 
Deodoro da Fonseca, tanto ele quanto o líder republicano gaúcho 
foram apeados do poder, oferecendo-se a oportunidade para cerrar 
ainda mais fogo sobre o castilhismo. Nessa ocasião, Amorim trazia 
de volta a imagem (Figura 08) amalgamada, zoomórfica e antropo-
mórfica, com a cabeça de Júlio de Castilhos mais uma vez represen-
tada no corpo de um pato (BISTURI, 15 nov. 1891, p. 4). Além da 
alegoria, a legenda, simples, mas carregada de sentido, trazia uma 
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metonímia, ou seja, a fi-
gura de linguagem que 
consiste na ampliação 
do âmbito de significa-
ção de uma palavra ou 
expressão, partindo de 
uma relação objetiva en-
tre a significação própria 
e a figurada (CAMARA 
JR., 1996, p. 167). O 
texto que acompanhava 
o “Pato Castilhos” era: 
“Felizmente, por enquanto, só temos a lamentar um ‘Pato’ que foi 
depenado”.As dissidências e desentendimentos entre os oposicio-
nistas criou um ambiente propício ao retorno de Júlio de Castilhos 
ao poder, com o apoio do Governo Federal do marechal Floriano 
Peixoto. A volta do castilhismo colocou o Bisturi mais uma vez em 
oposição aberta aos governistas. Amorim providenciou caricatura 
(Figura 09) em que Castilhos, em uma gangorra, era erguido ao 
alto por um militar. A ação da gangorra é similar à da alavanca, a 
qual constitui o princípio ativo, enquanto coloca em movimento o 
princípio passivo ou a matéria inerte (CHEVALIER & GHEER-
BRANT, 1991, p. 27). Com o desenho, o caricaturista buscava de-
monstrar que o líder republicano não tinha nenhum mérito para 
retornar ao poder e isso só ocorrera por causa do apoio militar, ou 
seja, mais uma vez, sem a adesão popular. A tal quadro somava-se 
a colocação nos bolsos dos dois personagens de papeis, nos quais 
apareciam escritos termos como demissões, patota, vingança, ódio 
e repressão, em referência ao que se poderia esperar dos seguido-
res do castilhismo (BISTURI, 19 jun. 1892, p. 3). A legenda era 
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lacônica, mas carregada de 
ironia, a figura de pensa-
mento que leva a sugerir 
em uma palavra ou frase 
uma coisa diversa do que 
essa palavra ou frase literal-
mente designa (CAMARA 
JR., 1996, p. 149). Thadio 
simplesmente anunciava: 
“Divertimento político da 
atualidade”.

Uma questão crucial 
para a comunidade rio-
-grandina – a manutenção 
do comércio marítimo pelo 
porto local – também serviria como mote para Thadio Amorim 
expressar o anticastilhismo. Nesse sentido ele apresentou caricatura 
em referência a um projeto que buscaria criar um caminho alterna-
tivo aquele comércio, o qual passaria a ser realizado pela região de 
Torres, em detrimento dos interesses citadinos, sustentados essen-
cialmente pelas lides mercantis (Figura 10). O caricaturista mos-
trava seu alter ego, o bobo da corte, debruçado sobre o crayon, ob-
servando uma grande montanha em cujo topo um pato – sobre o 
qual pairava um barrete frígio, em clara referência aos republicanos 
castilhistas – auxiliava aqueles que pretendiam a mudança na via e 
que escalavam a montanha, para desespero dos rio-grandinos, os 
quais seguiam o caminho inverso (BISTURI, 25 jan. 1892, p. 1). 
Nessa linha, o desenhista representava uma provável tendência do 
castilhismo em privilegiar os interesses de outras regiões gaúchas, 
que não a sulina.
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Uma nova visita de Júlio de Castilhos à cidade do Rio Gran-
de foi mais uma vez apresentada por Thadio Amorim nas páginas 
do Bisturi através de uma série em sequência de caricaturas. (BIS-
TURI, 14 ago. 1892, p. 2-3). A primeira mostrava a chegada do 
trem, com foguetório e banda de música para a recepção (Figura 
11). Castilhos era representado por uma cabeça de pato que se 
destacava na janela de um dos vagões. Ao apresentar a legenda, o 
caricaturista deixava no ar uma ambiguidade, figura que traduz a 
circunstância de uma comunicação linguística que se presta a mais 
de uma interpretação (CAMARA JR., 1996, p. 48). Nessa linha, 
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afirmava: “Um alvoroço na cidade, com a chegada do distinto che-
fe republicano!... O ilustre vulto teve uma recepção estrondosa e 
indescritível, o que há de grado e elegante na nossa sociedade fora 
ao encontro de S. Exma.”. Na continuidade do conjunto de dese-
nhos, Thadio iria demonstrar sua verdadeira intenção.

Na segunda caricatura, Castilhos já aparecia fora do trem, 
sendo cumprimentado pelos seus correligionários (Figura 12). Em 
um primeiro momento parecia uma figura plenamente antropo-
mórfica, mas restava um pequeno detalhe, o emplumado rabo de 
pato permanecia. O caricaturista mostrava os sectários do gover-
nante desmesuradamente entusiasmados em cumprimentá-lo, bei-
jando-lhe efusivamente onde conseguissem alcançar, ou seja, por 
seu corpo inteiro, da cabeça aos pés, em clara referência ao servilis-
mo político, sem deixar 
de buscar demonstrar 
certa imoralidade. A 
legenda mantinha o 
tom irônico: “Mal sua 
senhoria teria saltado 
em terra, seus amigos e 
correligionários carre-
gam pressurosos para 
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abraçá-lo e pipocá-lo”. Na mesma linha da adulação, Amorim mos-
trava o líder castilhista com os braços deformados – tais partes do 
corpo constituem símbolos da força e do poder (CHEVALIER 
& GHEERBRANT, 1991, p. 140), que aparecem alongados, de 
modo a conseguir atender a todos os seus simpatizantes (Figura 
13). A legenda mantinha o humor e a ironia: “Todos disputam a 
grande honra em oferecerem o braço a S. Exa. (que) estava clara-
mente comovido e atrapalhado para dar braço a tanta gente”.

A ambiguidade mostrada no início do conjunto caricatural 
acabaria por redundar na real intenção do jornalista que se revela-
ria quando ele mostrava mais uma vez o “Pato Castilhos” – cabeça 
humana e um corpo de palmípede vestido parcialmente – sendo 
saudado efusivamente pelos presentes. Entretanto, Thadio desta-
cava que aquelas manifestações não eram espontâneas e sim pro-
movidas à força, tendo em vista a presença de alguns indivíduos 
bem armados que vigiavam as pessoas de perto. Desfazendo a am-
biguidade, mas insistindo na ironia e no tom jocoso, o caricaturis-
ta dizia: “O majestoso préstito desfilou triunfalmente pela rua do 
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saudoso Pedro II, por entre aclamações ruidosas de vivas à Repú-
blica! Viva o chefe!... Viva a legalidade!... Viva a anarquia e morra a 
Monarquia...”. Além disso, completava: “Vivas que o ‘eco’ repercu-
tia – quá... quá... quá... Na retaguarda, ‘nas costas’ de S. Ex., vinha 
um valente grupo de cidadãos ‘prestantes’...”  (Figura 14).

De acordo com tal perspectiva, o caricaturista voltava a en-
fatizar que o líder republicano não contava com apoio popular e 
retomava o tema, mostrando Castilhos falando ao público da ja-
nela de uma casa (Figura 15). Dessa vez a figura antropomórfica/
zoomórfica teve o formato invertido, compreendo corpo humano 
e cabeça de pato. O autoritarismo castilhista ficava demarcado pelo 
fato do chefe partidário estar discursando com uma arma à mão, 
bem como pela legenda que demonstrava que ao menos parte das 
pessoas presentes não concordou com o castilhismo, promovendo 
algumas vaias. Diante disso, intentava denunciar a arbitrariedade 
dos sectários do governismo, a qual teria ficado evidente, com a 
ação de alguns deles não poupando a ninguém, agredindo de ma-
neira contumaz àqueles que “ousaram discordar” daquela lideran-
ça. As legendas em sequência diziam que Castilhos, ao chegar em 
uma residência, fora a uma janela para “falar às massas, sendo então 
tristemente ‘apupado’”. Segundo o comentário, tal fato exacerbara 
“os ânimos de seus ‘íntimos’”, os quais, “armados de facas e pistolas, 
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foram mostrando de quanto são capazes...”; vindo a ocorrer “um 
charivari medonho”, no qual “velhos, moças e crianças não escapa-
ram à fúria dos amigos de ‘bombachas’” (Figuras 16 e 17).

Thadio Alves do Amorim também mostrou Castilhos como 
um chefe de selvagens, ou ainda, como um “cacique de zulus”, os 
quais cometiam todo o tipo de violência. No mesmo quadro, (Fi-
gura 18) deixando as vestes selváticas, o líder republicano era ergui-
do nos ombros de seus sectários, portando uma coroa de louros, tal 
qual um “césar”, adorado por um bando de seguidores fanatizados 
(BISTURI, 21 ago. 1892, p. 2-3). A legenda era mais uma vez car-
regada de ironia: “Essas cenas de selvageria não se dão só no centro 
da Campanha, também na cidade, ‘caciques’ acompanhados de al-
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guns ‘zulus’ assaltam propriedades, dão tiros, quebram vidraças e 
são os ‘caciques’ carregados em ‘triunfo’...”.

Uma embarcação – figura comumente utilizada na simbo-
logia de países e nações – encontrava-se em frangalhos em outra 
representação de Thadio Amorim, designando um Brasil que se 
despedaçava, enquanto a tripulação fugia, espavorida com a pers-
pectiva do navio abalroar um rochedo, identificado com a Monar-
quia – levando em conta os tantos boatos que se espalhavam no 
que tange a uma restauração monárquica (Figura 19). O conjunto 
caricatural trazia ainda um Floriano Peixoto abandonado junto de 
alguns marinheiros, em uma jangada improvisada, após o sinistro 
do barco. O chefe de Estado mostrava uma postura de inação e 
imobilismo diante do inevitável. O último quadro apresentava uma 
embarcação levando detritos denominados como “intrigas” e “lixo 
político”, tendo no cume do monte desta deletéria carga o “pato” 
do castilhismo. Nas legendas, o caricaturista afirmava que a nau do 
Estado era tão novinha, mas já estava tão escangalhada, de maneira 
que, na situação em que estava “o calhambeque”, não poderia su-
portar por muito tempo, vindo a “naufragar desastradamente”. Na 
mesma linha, destacava que o Brasil já andava sobrenadando, “sem 
leme e sem bússola”, não passando de uma “jangada de náufragos”. 
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Havia, finalmente, a referência a um “saveiro carregado com o lixo 
da atual política” (BISTURI, 27 ago. 1982, p. 2-3).

Um possível receio dos castilhistas quanto a uma restaura-
ção monarquista voltava às páginas do Bisturi, no desenho em que 
Thadio mostrava os republicanos espavoridos diante de um “7 de 
Setembro” adornado com uma coroa (Figura 20). Os governistas 
apareciam ainda como “dom-quixotes” prestes a atacar um moinho 
identificado com o dizer “independência ou morte”, em alusão à 
ideologia positivista, considerada como quixotesca, vindo os casti-
lhistas a atacar os resquícios da liberdade no país. Segundo a alego-
ria do jornalista rio-grandino, “os pica-paus republicanos andavam 
assombrados”, vendo surgir “aspectos pavorosos” e andando ame-
drontados com o “7 de Setembro” (BISTURI, 4 set. 1892, p. 2).

O intelectual do humor não deixou nem mesmo de praticar o 
anticastilhismo ao noticiar um fato engraçado, como foi o caso de 
“uma raparigas que possuíam um cão com o nome de ‘Castilho’”, as 
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quais foram recolhidas à prisão, junto do “pobre animalzinho”. A 
partir do acontecimento, a fértil imaginação de Thadio construiu 
um cenário no qual um grupo de cães, movido por “indignação 
geral”, partiu em defesa do “colega” preso, protestando contra “o 
ato violento e arbitrário da polícia” (Figura 21). E a dramatiza-
ção gráfica e humorada continuava com a reunião de um comitê 
de republicanos para averiguar a punição ao animal, cogitando-se 
pela condenação à morte por forca ou fuzilamento, tendo em vista 
aquele “crime de lesa-pátria”; entretanto, o cãozinho acabaria por 
fugir (BISTURI, 2 out. 1892, p. 2-3). Utilizando-se de fina ironia 
e carregando nas tintas crítico-jocosas, Amorim buscava denunciar 
a falta de liberdade de expressão, a qual sucumbia diante do autori-
tarismo governamental. 

Logo no surgimento das altas temperaturas de fim de ano, 
o caricaturista fazia chiste com a falta de água na cidade, circuns-
tância que estaria a trazer incômodos para amplos setores da urbe. 
Não deixando de lado seu embate político-ideológico, o desenhista 
dizia que aquela situação era ainda pior para os detentores do po-
der, representados mais uma vez por dois patos de barretes frígios 
(Figura 22). O comentário era carregado de maliciosa ironia: “real-
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mente é lamentável a 
falta de água numa terra 
em que os patos andam 
pelas ruas” (BISTURI, 
4 dez. 1892, p. 3).

Em dezembro de 
1892 ocorreria mais 
uma visita de Castilhos 
ao Rio Grande e Tha-
dio Amorim repetiria 
a acolhida tradicional 
dedicada ao líder re-
publicano. Outra vez 
aparecia o “Pato Castilhos” (Figura 23), mas nessa representação 
ele sobrevoava a cidade portuária, cabeça humana e corpo de ave, 
de asas abertas e estranhamente conseguindo carregar uma maleta 
(BISTURI, 18 dez. 1892, p. 2). Amorim mesclava a imagem com 
as palavras da legenda, intentando demonstrar que aquela não era 
uma simples ave palmípede e sim uma criatura capaz de monstruo-
sidades. Nessa linha, utilizava-se de uma conotação, a qual engloba 
parte do sentido de uma palavra que não corresponde à significa-
ção stricto sensu, ou seja, ao valor representativo como símbolo de 
um elemento do mundo biossocial, mas equivale à capacidade da 
palavra de funcionar para uma manifestação psíquica ou um apelo 
(CAMARA JR., 1996, p. 82). Dessa maneira, o caricaturista excla-
mava: “O horrendo monstro atravessou o espaço, qual tempestade 
trovejando ao longe”.
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No mesmo conjunto de caricaturas, o Bisturi aprofundava 
às críticas a Castilhos, complementando a ideia de alocá-lo com 
um ser maligno (Figura 24). Dessa vez o chefe republicano era 
travestido como um “Satanás”, ou seja, aquele que, entre diabos e 
demônios, por antonomásia, designa o adversário, um inimigo tão 
arrogante quanto mau, de modo que o termo corresponde à pró-
pria personificação do poder do mal (CHEVALIER & GHEER-
BRANT, 1991, p. 805). O “Satanás-Castilhos” portava as asas da 
tirania, levando às mãos o ódio e a vingança, sob o rufar do tambor 
da política. Ele era acompanhado pelos “morcegos-republicanos”, 
que portavam o barrete frígio, e representavam as “perseguições”, 
as “infâmias” e o “despotismo”. O ser diabólico levava à população 
rio-grandense, aniquilada a seus pés, um conjunto de males como a 
miséria, a morte, os incêndios, os roubos e a destruição (BISTURI, 
18 dez. 1892, p. 2-3). 

A legenda escrita por Thadio só complementava o pensamento 
escatológico de cólera e terror atribuído aos governistas: “E assim 
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passou, com o riso de Satanás, por entre as humanas vítimas, nunca 
farto de lágrimas maternas e dos gritos das misérrimas crianças 
arrojadas (oh dor!) às labaredas em honra do seu ídolo iracundo”.

No início de 1893, na tradicional figura da passagem do “Ano 
Velho” ao “Ano Novo”, típica das publicações caricatas de então, 
Thadio não deixou de lado a oportunidade para mais uma vez com-
parar o castilhismo a um ser demoníaco. Nesse quadro (Figura 25), 
sob a inspiração da imagem da tentação de Cristo pelo diabo, a re-
presentação trazia o “anjo decaído-demônio”, com suas asas aber-
tas, e com o barrete frígio, o qual empurrava o velho, que designava 
o ano findo, despenhadeiro abaixo e preparava-se para dominar a 
criança que simbolizava o ano vindouro (BISTURI, 1º fev. 1893, 
p. 3). A legenda iria demonstrar a intenção do ser diabólico de 
transformar o ano de 1893 em uma época dominada pelo medo e 
pela guerra. Amorim novamente associava o castilhismo às práti-
cas infernais, utilizando-se de uma denotação, a qual diz respeito à 
representação compreensiva em face do mundo exterior objetivo e 
do mundo subjetivo interior, correspondendo a um contínuo sig-
nificativo e não a uma significação pontual (CAMARA JR., 1996, 
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p. 92). A frase abaixo da fi-
gura trazia a fala do ser ma-
léfico, despachando o ano 
velho: “Vai-te, já estás muito 
velho e cansado”, dizendo-
-lhe para embrenhar-se “na 
medonha profundeza do 
abismo”, já que possuía “o 
coração muito ulcerado e o 
espírito apavorado com os 
fantasmas de terror”, faltan-
do-lhe “coragem e paciên-
cia” para auxiliar “na minha 
obra de sangue e de terror!”. 
Em seguida, a entidade demoníaca arrematava: “Deixa-me! Deixa-
-me com este pequerrucho!...”.

Thadio Amorim chegou a prever a derrocada do castilhismo, 
mostrando o líder republicano às lágrimas junto de seu partido, 
representado por um asno, nesse caso designando a ignorância e 
aparecendo como emblema da obscuridade e até mesmo das ten-
dências satânicas, além de indicar a busca de seduções materiais 
(Figura 26). Também era apresentada a possibilidade de uma vin-
gança, com a aproximação de esqueletos, trazendo a personificação 
da morte (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1991, p. 93-94 e 
401), os quais representavam as vítimas do autoritarismo castilhis-
ta (BISTURI, 8 jan. 1893, p. 4). Serviam de legenda os seguintes 
versos: “Em que tormento o mísero se debate/ Sem poder fugir 
da cólera infinita/ Em torno esvoaçam pavorosas sombras/ E da 
maldição à interminável grita”. Na imagem, o jornalista-desenhista 
lançava mão de uma alusão, a qual é uma figura de pensamento em 
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que se faz a apreciação indireta de uma pessoa ou um de seus atos, 
por meio da referência a outra, bem conhecida e a respeito de quem 
há um julgamento geral bem firmado, sendo até frequentemente 
histórica, lendária ou literária (CAMARA JR., 1996, p. 48).  De 
acordo com tal perspectiva, Amorim – que em novembro de 1891 
fizera desenho idêntico em relação a Deodoro – realizava uma alu-
são à decadência de tantos ditadores na história mundial e, mais 
especificamente ao caso brasileiro, referindo-se à queda daquele 
presidente, após seu malogrado golpe de Estado.

O desdém para com as notícias das publicações governistas 
foi outra arma utilizada por Thadio no sentido de deslegitimar as 
notícias/opiniões daqueles jornais. Foi o caso do desenho em que 
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apresentava as figuras híbridas humanas e palmípedes em pleno fo-
guetório festivo (Figura 27). Com ironia o desenhista dizia que a 
folha castilhista local mandara estourar dúzias de foguetes diante 
de uma pretensa vitória das forças republicanas, e mostrava os “pa-
tos” que, “delirantemente” festejavam o propalado acontecimento. 
Mas ele não deixava por menos, prevendo que tais foguetes pode-
riam converter-se em lágrimas, uma vez que seria “sempre bom es-
perar pela volta” (BISTURI, 12 fev. 1893, p. 4).

As ameaças e perseguições a Amorim se agravavam e ele de-
senhou a si mesmo, com seu inseparável crayon, sendo aprisionado 
por dois soldados armados (Figura 28). Ao fundo aparecia uma re-
cepção a Júlio de Castilhos, o qual brindava com as autoridades lo-
cais (BISTURI, 19 fev. 1893, p. 4). Na legenda, Amorim mais uma 
vez utilizava-se da ironia, comparando a situação de conforto dos 
governistas em relação ao cerceamento dos oposicionistas. Nessa 
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linha, o representante local estaria dizendo ao líder republicano: 
“Dr. Castilhos, trabalharei sempre pela felicidade da pátria... serei o 
garantidor da sua liberdade, ordem e progresso”; ao passo que Tha-
dio retorquia: “E, no entanto, manda-nos ‘amordaçar’, apontando 
o caminho da cadeia ao mais humilde, ingênuo e querido de todos 
os jornalistas”.

O caricaturista rio-grandino acreditou firmemente na vitória 
dos revolucionários, com a ruína do castilhismo. Para demonstrar 
tal impressão, apresentou uma alegoria na qual o Rio Grande do 
Sul era representado por um barco (Figura 29). O comandante da 
embarcação era Júlio de Castilhos em pessoa, contando com uma 
tripulação de homens com cabeças de patos, que se mostravam apa-
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vorados. Castilhos enfrentava uma tempestade, a qual é uma ma-
nifestação da cólera divina e, às vezes, um castigo, diante do qual 
não seria possível vencer dois dos perigos essenciais da navegação 
– a destruição, com o triunfo do oceano, e o retrocesso, a regres-
são e o estancamento. O capitão não conseguia controlar o navio, 
perdendo a segurança e o rumo definido. Além disso, Castilhos se 
via em perigo maior devido aos rochedos que rodeavam o veleiro. 
Tais rochas trazem consigo a ideia de permanência, solidez, solida-
riedade e força (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1991, p. 782-
783 e 874; e CIRLOT, 1984, p. 403, 500 e 571) e representavam 
os revoltosos sul-rio-grandenses Ângelo Dourado, Barros Cassal, 
Gumercindo Saraiva, Joca Tavares e Gaspar Silveira Martins – o 
líder da Revolução Federalista –, este último o mais assustador e 
exatamente aquele contra o qual a embarcação parecia rumar para 
se esboroar (BISTURI, 5 mar. 1893, p. 1 e 4). A caricatura trazia 
ao fundo, isolada em uma das rochas, uma figura indígena que se 
mostrava admirada diante da cena. O índio era uma tradicional 
representação do povo brasileiro, idealizada pelo caricaturista Ân-
gelo Agostini, que exerceu influência indelével junto à imprensa 
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ilustrada brasileira. A legenda dessa caricatura revelava o diálogo 
entre o comandante Castilhos e seus tripulantes. Ele tentava de-
monstrar confiança, mas acabava revelando os temores em relação 
aos “rochedos” oposicionistas. O capitão dava diversas ordens aos 
seus comandados, mas era avisado de que errara a manobra, demar-
cando a perspectiva de Amorim, quanto ao mau governo que os 
republicanos estavam realizando no Rio Grande do Sul.

A presença de um mágico na cidade serviu para que Thadio 
Amorim denunciasse a coerção castilhista em relação à liberdade 
de expressão (Figura 30). Nesse sentido, afirmava que só aquele ilu-
sionista teria condições de arrancar a rolha da imprensa, figura uti-
lizada largamente para designar os limites à liberdade de expressão. 
Além disso, o caricaturista mostrava o mágico arrancando das en-
tranhas de Júlio de Castilhos o jornalista João José Cezar, notório 
representante do anticastilhismo, que teria sumido em condições 
suspeitas. O líder republicano tinha à cabeça um turbante com a 
expressão “El governador”, em referência ao sultanato, imagem a 
qual era utilizada recorrentemente pelo jornalismo para designar 
os chefes de Estado autoritários (BISTURI, 19 mar. 1893, p. 1). O 
prestidigitador usava uma vara para extrair o jornalista das vísceras 
de Castilhos, cuja língua era transmutada em uma víbora. A língua 
pode ser considerada uma chama, com a mesma forma e mobili-
dade, destruindo ou purificando, com um poder sem limites que 
cria ou aniquila e tanto pode ser justa, quanto perversa, arrogante, 
mentirosa e má. Normalmente quando não aparece uma designa-
ção trata-se de uma língua má e, no caso da caricatura, ela assumia a 
forma da serpente, designando um adversário ou ainda um sentido 
de extrema maldade (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1991, p. 
550 e 814). Além da ironia, Thadio utilizava-se de uma metáfora, 
a figura de linguagem que consiste na transferência de um termo 
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para um âmbito de significação que não é o seu, compreendendo 
uma relação toda subjetiva criada no trabalho mental de apreensão 
(CAMARA JR., 1996, p. 166). 

Thadio Amorim também vislumbrava que o próprio jor-
nalismo poderia retrucar contra a repressão castilhista. Para tan-
to desenhou Júlio de Castilhos com uma aparência zoomórfica/
antropomórfica, lembrando também uma ave, mas dessa vez um 
urubu, sob a designação de um animal que se alimenta da morte e 
da destruição, tal qual o caricaturista imaginava que o governante 
estaria fazendo em relação ao Rio Grande do Sul (Figura 31). Cas-
tilhos conservava apenas a cabeça humana, enquanto o corpo de 
ave, portando uma casaca, sofria o impacto das farpas da imprensa 
(BISTURI, 14 maio 1893, p. 4). O líder republicano encontrava-
-se debulhado em lágrimas, não só pelo efeito doloroso dos projé-
teis, como também por causa da possibilidade de uma derrota, que 
poderia estar se aproximando, como revelava a legenda, explicando 
que o “governador já começa a sentir no ‘lombo’ os terríveis efeitos 
do seu despotismo e desrespeito à integridade e honra do seu país”, 
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em um quadro pelo qual andava “assustado vendo que se aproxima 
a hora de receber o exemplar e decisivo castigo!...”.

Segundo Thadio, o autoritarismo castilhista estaria a levar o 
próprio Rio Grande do Sul à destruição. Nessa linha, mostrava a 
própria imagem de Júlio de Castilhos utilizando-se de dois barris 
para fazer fogueiras em que destruía a constituição, o código civil, 
a liberdade de imprensa, as leis, a liberdade de voto, o código mu-
nicipal e o próprio Rio Grande do Sul (Figura 32). Na explosão 
provocada pelo chefe republicano voavam pelos ares o câmbio, o 
comércio, a indústria e a religião, em uma referência aos prejuízos 
que o estado vinha sofrendo com a guerra civil. Também apare-
cia voando o pobre, apontado como um dos maiores prejudicados, 
diante do enfrentamento bélico. Ao longe, no alto, flutuavam ba-
lões com as inscrições “viva os revoltosos”, “abaixo o despotismo”, 
“viva a liberdade” e “abaixo a tirania”, em clara referência à oposi-
ção ao castilhismo e ao apoio aos revoltosos (BISTURI, 25 jun. 
1893, p. 1 e 4). O próprio Amorim se autorretratava nesse dese-
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nho, dessa vez afastado de seu crayon, que se encontrava atirado ao 
chão, designando a falta da liberdade de expressão.  Ele conversava 
com um santo que também se mostrava indignado com as atitudes 
destrutivas de Castilhos. A legenda era na forma de versos que es-
tariam sendo proferidos por Júlio de Castilhos o qual vociferava: 
“Como governo a capricho/ Declaro de coração/ Que vou quei-
mar o código/ A lei e a constituição”. E o governante completaria 
seu vaticínio: “Tudo vai à fogueira/ O que se escreve e se pensa/ 
E vou também queimar/ A liberdade de imprensa.// E para que 
ninguém murmure/ Já dentro desta barrica/ O Rio Grande do Sul/ 
Também queimando fica”.

O castilhismo foi também representado por Amorim como 
um abutre, em referência ao animal devorador de entranhas e sím-
bolo da morte (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1991, p. 9). A 
caricatura (Figura 33) traduzia uma denúncia contra o tratamen-
to dado pelos governistas republicanos a um dos líderes oposicio-
nistas, que era apontado pelo periódico como inocente. Tal chefe 
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político, além de estar 
ameaçado pela ave de ra-
pina, encontrava-se apri-
sionado e agrilhoado 
pelas pernas (BISTURI, 
27 ago. 1893, p. 4). No 
título, Thadio utiliza-
va-se novamente da fi-
gura de pensamento da 
alusão, lembrando o ser 
mitológico que roubara o fogo dos deuses para dá-lo aos homens, 
sendo por isso condenado a ter o fígado devorado por uma águia 
e depois regenerado, mantendo-se a agonia dia após dia e eterna-
mente. Dessa maneira o Bisturi comparava o prisioneiro com o 
herói mítico, ao denominá-lo de “O novo Prometeu”. A legenda 
apresentava também uma antífrase ao qualificar o castilhismo: – 
“Já há um ano que o heroico Facundo Tavares está prisioneiro na 
cadeia de Porto Alegre, réu de um crime imaginário. Governo de 
amor e humanidade!...”.

Outra veemente 
manifestação anticasti-
lhista de Thadio Alves 
de Amorim mostrava 
um autorretrato no qual 
o caricaturista, crayon 
em punho, observava 
ao longe um pato que 
afundava nas águas (Fi-
gura 34). Do animal só 
apareciam as patas, estando o resto do corpo submerso, mas, na 
parte que permanecia à vista, ficava a identificação com o partido 
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castilhista. Na legenda permanecia a esperança de Thadio na der-
rota do castilhismo: “E nós subimos ao cume de uma montanha, 
assestando nosso olhar de lince para a Lagoa dos Patos, a ver se aí 
descobrimos afogado um palmípede, mas... nada...” (BISTURI, 3 
set. 1893, p. 4).

Mas esta tão esperada derrota não aconteceria. Associado 
às forças federais, Júlio de Castilhos obteve a vitória sobre os re-
voltosos, resultando daí uma paz de submissão dos derrotados e a 
continuidade dos castilhistas no poder. Os ódios partidários não 
cessaram e continuaram bem vivos durante toda a República Velha. 
Antes disso, Thadio Amorim continuou sofrendo perseguições e a 
legislação de imprensa praticamente calou o jornalismo, sobretu-
do o oposicionista. Diante de tal quadro, a própria circulação do 
Bisturi foi suspensa. O caricaturista resistiu enquanto pode ao cer-
ceamento. Foi ameaçado, constrangido e preso, mas, mesmo assim, 
manteve a chama oposicionista, até que o torniquete apertou de 
maneira insuportável, restando apenas o caminho do silêncio.

O Bisturi não conseguiu mais manter a regularidade de sua 
circulação e os exemplares remanescentes do período posterior a 
1893 são poucos e esparsos. Em um desses raros números, Thadio 
não havia desistido de suas convicções anticastilhistas. Era o retor-
no do “Pato Castilhos”, mantendo o formato mesclado zoomórfico 
e antropomórfico (Figura 35), que aparecia chocando ovos, no sen-
tido de seus afilhados e apaniguados políticos (BISTURI, 28 nov. 
1897, p. 4). Tratava-se da escolha do sucessor do líder republicano 
no governo do Rio Grande do Sul e o jornal apresentava os primór-
dios da transição – ou melhor, da continuidade do modelo – com 
a passagem do castilhismo ao borgismo. Nesse sentido, a caricatura 
mostrava que se preparava para subir no poleiro do poder um novo 
pato, identificado com Borges de Medeiros, enquanto outro chefe 
republicano, Juvenal Miller, encontrava-se dentro de uma urna. 
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Assim, Thadio Alves de Amorim foi um dos maiores carica-
turistas no rol dos ilustradores gaúchos e brasileiros de seu tempo. 
Sua ação nos caricatos rio-grandinos denotava o relevo de seu papel 
artístico e cultural. Dos seus sessenta e quatro anos de existência, 
dedicou mais de quarenta à sua arte. Foi um inconformado com a 
sociedade na qual viveu, de modo que seu temperamento comba-
tivo e seu espírito de contestação estiveram bem a contento com 
o caráter crítico-opinativo predominante no jornalismo de cunho 
caricato. Em termos político-ideológicos, foi um liberal que atuou 
na oposição aos conservadores e, com a mudança na forma de go-
verno, imaginou uma república calcada na liberdade. Mas, diante 
do horizonte contrário a tal perspectiva, Thadio enfrentou um re-
gime autoritário e repressivo que sufocou a liberdade de imprensa 
e contra o qual se bateu energicamente. Lutou enquanto pode e 
pagou pesado preço por sua postura, com a vigilância próxima, a 
perseguição e a prisão. Mesmo assim não desistiu e perseverou por 
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quase meio século de uma ação contumaz em prol de sua arte (AL-
VES, 2016, p. 99-100). Apesar de toda a perseguição, teve a perti-
nácia de mostrar o mais poderoso político gaúcho em circunstân-
cias cômicas e profundamente constrangedoras, as quais deveriam 
gerar reações odiosas de parte dos castilhistas. Arte e cultura, texto 
e desenho, figuras de linguagem e simbolismos, política e ideologia 
se articularam na ação de Thadio Amorim, que também represen-
tou muito a contento a figura do jornalista-intelectual, utilizando-
-se das armas da pequena imprensa em um vibrante combate ao 
castilhismo. Representante da intelectualidade, periodista e dese-
nhista, utilizou-se das palavras e das caricaturas para mover uma 
guerra sem tréguas ao inimigo, expressando incansavelmente o an-
ticastilhismo pelo prisma zombeteiro, irônico, incisivo e profunda-
mente crítico.
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“Revolução Federalista” é a denominação mais conhecida 
da série de conflitos armados que ocorreram nos três Es-

tados do Sul do Brasil entre 1893 e 1895. Podemos encontrar di-
vergências na designação da mesma. Alguns autores a nomeiam de 
“Guerra Civil” e, outros, de “Revolução de 1893”. Alguns autores 
paranaenses chamam-na de “Revolução de 1894”, porque esse foi o 
ano no qual os maragatos ocuparam o Estado.

A Revolução Federalista eclodiu no Rio Grande do Sul como 
fruto dos antagonismos de segmentos da classe dominante local, 
que se aglutinaram, de um lado, pela centralização política estadual 
proposta por Júlio de Castilhos, e de outro, pelas propostas parla-
mentaristas de Gaspar Silveira Martins, os “federalistas”.

O desenrolar da guerra civil fez com que a tropa revolucio-
nária dos federalistas (o “Exército Libertador”) avançasse para o 
norte, passando por Santa Catarina e, sob inspiração da Revolta 

Rafael Augustus Sêga

A Revolução Federalista no Paraná A Revolução Federalista no Paraná 
e a rearticulação da vida político-e a rearticulação da vida político-

administrativa do Estadoadministrativa do Estado
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da Armada, atingisse o Estado do Paraná. Esse ciclo de vilanias só 
terminaria oficialmente em 1895.

Se no solo gaúcho, a luta era entre gasparistas (antigos libe-
rais dos tempos imperiais) e castilhistas (novo grupo republicano, 
imbuído de ideais positivistas), no chão paranaense a instauração 
do regime republicano fez com que os antigos liberais locais (cor-
religionários dos liberais gaúchos) fossem afastados do governo 
provincial, sendo instaurada uma aliança entre os antigos conser-
vadores (grupo formado pelos interesses da burguesia ervateira lo-
cal) e os “novos” republicanos (oportunistas, sem nenhuma relação 
com os castilhistas) sob a liderança de Vicente Machado. Todavia, 
os ex-liberais (majoritários no Congresso Legislativo Estadual do 
Paraná) se reorganizaram e conseguiram eleger Generoso Marques 
para a sucessão da Presidência do Estado, mas o apoio dado por 
este ao golpe de Deodoro acelerou sua deposição, e o grupo ligado 
a Francisco Xavier da Silva e Vicente Machado foi reconduzido ao 
executivo estadual paranaense por influência de Floriano.

Diante desse quadro político conturbado, a chegada dos re-
voltosos federalistas ao Paraná encontrou adeptos entre setores do 
antigo Partido Liberal, envolvidos com a atividade pastoril e pe-
quenos negócios do “Paraná Tradicional”, uma vez que o comér-
cio das tropas gerava um intenso contato comercial e cultural dos 
paranaenses dos Campos Gerais com os gaúchos. Já no Estado no 
Rio Grande do Sul, a derrocada dos antigos liberais, seguidores de 
Gaspar Silveira Martins, assinalou a efetivação do plano político-
-administrativo positivista de Júlio de Castilhos, iniciado por ele 
e levado a cabo pelo seu discípulo Antônio Borges de Medeiros, 
principalmente.

No Paraná, ao contrário, não existia um grupo orgânico como 
o dos positivistas gaúchos, e a vitória sobre os insurretos da Revo-
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lução Federalista não assinalou a implantação de uma plataforma 
política planejada, pois a condução de Vicente Machado visou es-
sencialmente ao afastamento dos antigos liberais da cena política 
e o assassinato do Barão do Serro Azul (antigo conservador) criou 
um “vácuo” entre as lideranças econômicas do Estado do Paraná. 
Na verdade, o Paraná entrou em um período de crise política, que 
perdurou até 1907, quando da morte de Vicente Machado. Se no 
Estado gaúcho, os antigos federalistas voltaram a se reorganizar em 
1923 por meio da Aliança Libertadora; no Paraná, mediante a uma 
rearticulação da vida político-administrativa, eles retornaram em 
1908, com a organização da “Coligação Republicana”, em torno da 
nova eleição de Francisco Xavier da Silva, que reuniu antigos repu-
blicanos e federalistas.

O ápice desse retorno de antigos federalistas ao poder no Pa-
raná deu-se em 1916, com a eleição para governador de Affonso 
Alves de Camargo, antigo simpatizante da causa revolucionária. 
Por que dois Estados, tão ligados culturalmente até então, toma-
ram rumos políticos tão díspares?

Partimos do pressuposto de que a Revolução Federalista 
constituiu-se, em solo paranaense, no momento crucial da cisão in-
terna das camadas dominantes do Estado, e que essa cisão rompeu 
com a antiga ordem política herdeira do Império, acarretando uma 
rearticulação da vida político-administrativa estadual. Um dos pi-
lares do nosso texto é provar que a Revolução Federalista, não se 
caracterizou, no Paraná, como um episódio “exótico” (“gaúcho” ou 
“uruguaio”), descolado da realidade social paranaense, como apre-
goa a corrente historiográfica tradicional seguidora dos passos de 
David Antônio da Silva Carneiro1, hegemônica até os dias atuais.

Grande parte dos revoltosos paranaenses era composta, ideo-

1  CARNEIRO, David A. S. O Paraná e a revolução federalista. São Paulo: Atena, 1944.
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logicamente, por setores liberais (e seus dependentes políticos) 
engajados no modelo econômico-político-social do “Paraná Tradi-
cional” e essas camadas eram caracterizadas pelo conservadorismo 
e pelo afastamento do debate travado nacionalmente sobre a crise 
da monarquia e o republicanismo. Os vínculos entre eles origina-
vam-se por razões econômicas com raízes na própria atividade ru-
ral tradicional (no caso dos revoltosos do campo) e no pequeno 
comércio (no caso dos revoltosos urbanos). Seus capitais eram es-
sencialmente comerciais, e eles não conseguiam amealhar condi-
ções para promover aumentos na produção, na expansão do capital 
ou na tecnificação (o que já havia ocorrido com a atividade ervatei-
ra), e, consequentemente, na capacidade de aumentar seus capitais 
e reinvestir na sua capacidade produtiva. Sob essas condições, os 
federalistas paranaenses não conseguiam enxergar que sua deca-
dência decorria muito mais da crise do modelo agrário exportador 
do Império que do advento da República propriamente dito, mas, 
ao contrário, acreditavam que a mesma era um regime que punha 
em risco seu modo de vida.

Acreditamos que, mesmo sendo os setores sociais do Paraná 
que aderiram aos revoltosos federalistas um grupo politicamente 
coeso, eles não teriam se insurgido sem a inspiração causada pelos 
maragatos gaúchos. Partimos da premissa de que esses setores ade-
sistas à revolta eram identificados, em termos de atuação política, 
com os princípios parlamentaristas dos federalistas rio-grandenses 
e que acabaram vislumbrando na Revolução Federalista uma opor-
tunidade de combater a liderança política regional de Vicente Ma-
chado e o projeto político nacional centralizador de Floriano.

Parece-nos pobre em argumentação, por exemplo, dizer ape-
nas que a parcela da sociedade paranaense que aderiu aos revolu-
cionários federalistas possuía meros vínculos monarquistas, pois a 
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comunidade dos federalistas paranaenses açambarcava um espec-
tro social e ideológico extremamente amplo: grandes criadores ru-
rais, seus capangas e seus agregados sociais; pequenos produtores 
rurais; indivíduos urbanos desvinculados da produção social e que 
se dedicavam a atividades marginais, camadas médias urbanas, pe-
quena burguesia citadina comercial e uma parcela tradicional dos 
políticos ligados ao antigo Partido Liberal (nesse caso, o medo era 
que a rotatividade imperial entre liberais e conservadores fosse abo-
lida definitivamente), dentre outros. Destarte, essas categorias so-
ciais passaram a ver na Revolução Federalista uma chance fugaz da 
restauração das “glórias” de uma velha ordem social dos tempos de 
um apogeu apregoado.

No Paraná, esse episódio foi extremamente conturbado e 
muitas vezes enaltecido de uma maneira linear, sequencial e sem 
maiores problematizações. Sem dúvida, um dos casos mais contro-
vertidos desse evento foi o assassinato do empresário Ildefonso Pe-
reira Correia, mais conhecido pelo seu título nobiliárquico, Barão 
do Serro Azul.

Após o fracasso da Revolução Federalista no Paraná, o Barão 
foi tido como monarquista, acusado de colaboracionismo com os 
gaúchos, e foi sumariamente julgado e executado. Ao contrário dos 
acusadores, o Barão arguiu que ele não havia favorecido os maraga-
tos e sim, negociado a proteção de uma cidade sitiada e sem amparo 
militar, mas o argumento não demoveu seus algozes e, por volta 
de meia-noite de 20 de maio de 1894, no quilômetro sessenta e 
cinco da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, nos contrafortes da 
Serra do Mar, o Barão morria fuzilado junto a cinco outros com-
panheiros de infortúnio, em meio à densa cerração de uma fria 
noite de outono. Vicente Machado sempre negou ser o mandante 
da execução, mas esse fato marcou profundamente a vida política 
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paranaense pós-1894, uma vez que a morte do Barão fez sumir a 
única liderança local capaz de fazer frente a Vicente Machado. A 
referida execução tem uma carga simbólica muito forte, como se 
a República tivesse vindo para se impor até mesmo sobre antigos 
poderosos do Império.

Em uma breve apuração da produção historiográfica sobre a 
Revolução Federalista no Paraná, atestamos uma forma bem tra-
dicional de explicação histórica e quase sempre nos deparamos 
com a descrição factual da insurreição em terras paranaenses: os 
precedentes políticos, a invasão do Estado, a tomada de Paranaguá 
e Tijucas, a investida sobre Curitiba, o assédio e rendição da Lapa 
e, finalmente, a debandada dos revoltosos. Encontramos essa nar-
rativa sequencial em “A Revolução de 93”, de José Cândido da Silva 
Muricy; em “O Paraná e a Revolução Federalista”, de David An-
tônio da Silva Carneiro; em “Um episódio maragato”, de Octávio 
Secundino Júnior; em “Dias fratricidas: memórias da Revolução 
Federalista no Paraná”, de José Bernardino Bormann; “Maragatos 
x Pica-paus”, de Milton Miro Vernalha; “A revolução brasileira e 
lutas sociais no Parará”, de Noel Nascimento.

A mesma disposição episódica pode ser encontrada mais in-
tensamente como verbetes em coletâneas, atlas ou dicionários his-
tóricos como em “História do Paraná”, de Romário Martins; “Geo-
grafia e História do Paraná”, de Luíza P. Dorfmund; “Dicionário 
histórico-biográfico do Paraná”, editado por Luís Roberto N. Soa-
res; em “Contribuições históricas e geográficas para o dicionário 
do Paraná”, de Ermelino Agostinho Leão; em “História do Brasil”, 
de José Francisco da Rocha Pombo; em “História do Paraná”, de 
Ruy Christovam Wachowicz, e em “Pequena história do Paraná”, 
de Cecília Maria Westphalen.

Dentro dessa mesma tendência, podemos subdividir ainda 
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dois acontecimentos marcantes nas publicações atinentes ao assun-
to em tela: o cerco da cidade da Lapa (e o falecimento de Antonio 
Ernesto Gomes Carneiro) e o assassinato do Barão de Serro Azul. 
O historiador Carlos Roberto Antunes dos Santos, sobre isso, tece 
considerações bem pertinentes:

Nesse sentido, a História como heroísmo e a Histó-
ria como tragédia acabam dando cores a esta histo-
riografia. A narrativa é centrada preferencialmente 
no cotidiano da violência e nas estratégias militares, 
acabando por criar um imaginário explicado por 
resistências, fidelidades, traições, estupros, resgates, 
decapitações, fuzilamentos, enfim, um imaginário 
de violência e sangue.2

Dessa forma, podemos inferir ainda as obras historiográficas 
tradicionais que se subdividem ainda nas categorias “heróicas” (a 
Lapa) e “trágicas” (o Barão), na primeira podemos citar “O cerco 
da Lapa e seus heróis: antecedentes da Revolução Federalista no 
Paraná”, de David Antonio da Silva Carneiro; “Gomes Carneiro e o 
cerco da Lapa”, de João Cândido Ferreira; “Vento leste nos Campos 
Gerais”, de Rubens Mário Jobim; “O cerco da Lapa do começo ao 
fim”, de Francisco Brito de Lacerda, e “Cerco da Lapa”, de Filippe 
Maria Wolff. Na segunda categoria, a história como tragédia, en-
contramos uma corrente que procura resgatar a dignidade do Ba-
rão de Serro Azul frente ao seu fim funesto: “Para a história: notas 
sobre a invasão federalista no Estado do Paraná”, de José Francisco 
da Rocha Pombo; “O solar do barão”, de Octávio Secundino Jú-
nior; “Barão de Serro Azul”, de Leôncio Correia e, dentro de uma 

2  SANTOS, Carlos R. Por uma nova leitura da revolução: pensar a revolução fora da 
revolução. In: WESTPHALEN, Cecília M. (org.). Revolução Federalista. Curitiba: Socie-
dade Brasileira de Pesquisa Histórica, 1997, pp. 79-80.
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linha teoricamente mais consistente, destacamos a célebre obra da 
professora Odah Regina Guimarães Costa: “Ação empresarial do 
Barão de Serro Azul”.

Entrementes, as economias formadas nos três Estados do 
sul do Brasil ao final do século XIX apresentavam um grau de in-
dustrialização incipiente, constituindo-se em sociedades eminen-
temente agrárias, cujo montante de capitais privados investidos 
era muito baixo. Nesse contexto, o controle do aparato estatal era 
precioso para a manutenção do clientelismo eleitoral. Nessa época, 
processava-se a transferência das terras públicas devolutas para as 
mãos de particulares, o que fazia aumentar ainda mais a importân-
cia do executivo estadual na distribuição desses territórios.

Com a República, a súbita mudança do poder das mãos dos 
liberais, tanto no Rio Grande do Sul como no Paraná, acarretou 
em uma desarticulação da máquina burocrática estadual que aten-
dia aos interesses das elites agrárias. Ainda mais, a nova regulamen-
tação da legislação eleitoral prevista pela Constituição de 1891 
preconizou uma ampliação do universo de votantes em relação ao 
montante do período imperial, fazendo com que o controle fugisse 
das mãos dos “donos do poder” do período provincial.

No caso gaúcho, o aparato burocrático castilhista foi mon-
tado no intuito de afastar qualquer outro grupo dos espaços do 
poder político-institucional, e a única alternativa encontrada pelos 
liberais gasparistas foi o confronto armado o que, guardadas as de-
vidas peculiaridades regionais, foi imitado pelos seus congêneres 
paranaenses.

No Império, o Partido Liberal constituiu-se a partir de 1836 
por antigos partidários de Diogo Feijó, contrários à política con-
servadora de Bernardo Pereira de Vasconcelos, que fundou na 
mesma época o Partido Conservador. Os dois partidos eram com-
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postos majoritariamente por representantes da aristocracia rural e 
escravocrata, surgidos, de início, como projeções de alianças parti-
culares ou familiares, confirmadas por elites urbanas estamentais 
que estudavam em Coimbra ou nas faculdades de Direito de Recife 
e São Paulo.

Em termos nacionais, não obstante, a atuação política dos 
conservadores do Império era fisiológica, calcada em uma prag-
mática defesa de seus privilégios sociais, sob a alegação da defesa 
da ordem constitucional em vigor. Já o Partido Liberal apregoava, 
em tese, a diminuição do poder pessoal do Imperador e uma maior 
descentralização política.

Em termos administrativos, o território que hoje forma as 
terras paranaenses não constituiu uma unidade própria durante o 
período colonial. O Paraná passou a aparecer no cenário político 
nacional como província quando deixou de ser a Quinta Comarca 
de São Paulo, em 1853. A economia paranaense, nesse período, era 
principalmente baseada na erva-mate, na extração da madeira e nas 
atividades agropastoris desenvolvidas nos Campos Gerais. Toda-
via, o ideal emancipatório era perseguido pelas elites locais desde o 
início do Império sendo que, na conjuntura das revoltas Farroupi-
lha, no Rio Grande do Sul, e Liberais, em São Paulo e Minas Ge-
rais, as autoridades imperiais acharam oportuna a emancipação da 
comarca.

A estrutura econômica e social do tempo colonial foi manti-
da; em suas linhas gerais no centro do País (monocultura – traba-
lho escravo – latifúndio), durante o período imperial. A maioria 
da aristocracia social do Império não conseguiu enxergar a crise do 
sistema na segunda metade do século XIX e o regozijo dos mem-
bros da elite imperial era o recebimento de títulos nobiliárquicos 
diretamente de Dom Pedro II.
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A carreira política era confundida com a burocrática (haja 
vista que pouquíssimos podiam votar e ser votados) e a maior parte 
da classe dominante (senhores de escravos em sua maioria) alme-
java a nobreza e a vida na Corte. Dessa forma, a elite cultuava o 
absenteísmo, os favores, o empreguismo, o ócio e o sustento por 
meio dos rendimentos obtidos da exploração do latifúndio escra-
vista. Um quadro bem adverso do capitalismo industrial que estava 
em vigor em outras partes do globo.

Já a economia desenvolvida no Paraná no referido período 
difere em alguns aspectos da desenvolvida no centro do País. Até 
então, a vida econômica dos paranaenses, calcava-se nas atividades 
atreladas ao latifúndio pastoril, principalmente nos Campos Gerais, 
e, mais tarde, nos campos de Guarapuava e Palmas. A atividade cria-
tória desenvolvida nessa região conciliava o gado bovino, voltado 
para o abastecimento do centro do País, com a invernada de mua-
res, destinados à manutenção do caminho das tropas que traziam 
o charque do Rio Grande do Sul em direção às feiras sorocabanas. 
Paralelo a isso, desenvolvia-se uma pequena lavoura de subsistência 
para consumo local. Por outro lado, outro produto adquiriria desta-
que na economia paranaense do século XIX, a erva-mate.

Por outro lado, se a aristocracia agrária dos Campos Gerais 
se ligava ao Partido Liberal e a burguesia da erva mate, ao Partido 
Conservador. Já o morno movimento republicano paranaense foi 
iniciativa de alguns jovens membros, filhos das classes abastadas lo-
cais que, ao retornarem das faculdades de Direito (principalmente 
de São Paulo), traziam idéias novas de republicanismo e abolicio-
nismo. Nesse rol, atestamos jovens liberais e conservadores que 
abraçavam a causa, e os primeiros clubes republicanos surgiram em 
Curitiba e Paranaguá apenas em meados da década de oitenta do 
século XIX. Já os primeiros periódicos de tendências republicanas 
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no Paraná são um pouco mais antigos que os clubes: “Imprensa 
Livre”, fundado em Curitiba por Sérgio de Castro em 1865, “O 
Povo”, fundado em Morretes por Rocha Pombo em 1879, “Livre 
Paraná”, fundado em Paranaguá por Fernando Simas em 1883, e o 
mais engajado de todos, “A República”, fundado em Curitiba por 
Eduardo Mendes Gonçalves em 1886 e que se arvorava em “órgão 
do Partido Republicano Paranaense”.

A rigor, não havia um “Partido Republicano” propriamente 
dito no Paraná antes de 15 de novembro de 1889. Após a notícia 
do golpe republicano no Rio de Janeiro chegar ao Paraná pelo telé-
grafo, o poder saiu das mãos do presidente provincial e foi entregue 
ao chefe da guarnição do exército de Curitiba. Como no resto do 
país, a transição política foi relativamente calma.

Os primeiros dois anos do regime republicano no Paraná fo-
ram um caos, sete governadores provisórios se alternaram no cargo, 
quatro militares e três civis, e pior, nenhum deles era paranaense. O 
Partido Conservador, que estava fora do governo no Paraná quan-
do da proclamação da República, bandeou peremptoriamente à 
nova ordem, e só após o ‘15 de novembro’ é que as duas alas políti-
cas adquiriram uma nova “roupagem” republicana.

A Revolução Federalista eclodiu no Rio Grande do Sul em 
1893, próximo à Bagé, sob a liderança de “Joca” Tavares e Gumer-
cindo Saraiva contra o comando estadual de Julio de Castilhos. 
Após várias batalhas em território gaúcho, a coluna de Gumercindo 
(o “Primeiro Corpo do Exército Libertador”) rumou para Lajes e 
conseguiu chegar em Blumenau onde, margeando o rio Itajaí-Açu, 
galgou a cidade litorânea de Itajaí, pela qual pretendia se juntar aos 
revoltosos da Armada. Contrariado com os rumos da revolução, o 
general Salgado guiou sua coluna (o “Segundo Corpo do Exército 
Libertador”) pelo litoral e, após passar por Araranguá, Criciúma, 
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Tubarão e Laguna resolveu seguir para Desterro antes de retornar 
ao Rio Grande do Sul. Mas, Gumercindo prosseguiu sua marcha 
setentrional em um plano audacioso: tomar as principais praças de 
guerra em terra montadas por Floriano no Estado do Paraná, Ti-
jucas e Lapa, enquanto que Custódio de Melo se encarregaria do 
porto de Paranaguá.

A tomada das cidadelas florianistas no Estado do Paraná por 
Gumercindo e Custódio assinalou o auge da Revolução Federa-
lista, apesar do alto custo em vidas. Enquanto Salgado e os aris-
tocráticos oficiais navais esbanjaram o raro momento de vitórias 
da revolução em sua estadia em Desterro, deleitando-se em bailes 
elegantes oferecidos pela “nata” da sociedade mais preeminente da 
cidade e pleiteando cargos no Governo Provisório, os maragatos de 
Gumercindo ofereciam cargas de lanceiros frente a canhões Krupp 
na cidadezinha paranaense de Tijucas. Mas, em uma semana de cer-
co, a munição dos sitiados acabou e a guarnição rendeu-se.

Após a queda relativamente rápida de Tijucas, Gumercindo 
dirigiu-se para a Lapa. Contudo, lá, o comandante Antônio Ernes-
to Gomes Carneiro preferiu a morte à rendição. Os maragatos si-
tiaram o perímetro da cidade e foi só com a morte de Carneiro que 
os defensores renderam-se após vinte e seis dias de cerco, a 11 de 
fevereiro de 1894. Da Lapa, para cuidar dos feridos, os maragatos 
tomaram um trem e chegaram na capital do Estado do Paraná, que 
já havia capitulado frente a Custódio de Melo no dia 20 de janeiro 
e onde tiveram uma acolhida plena de saudações, apesar da aversão 
de Gumercindo às exibições aparatosas dos citadinos.

Quando soube que Salgado pretendia tomar o porto de Rio 
Grande pelo mar, Gumercindo zombou da notícia e deixou clara 
sua vontade de voltar para a Campanha. Diante dessa ofensiva, o 
vice-governador do Estado do Paraná em exercício, Vicente Ma-
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chado, transferiu a capital para Castro, deixando Curitiba à mercê 
das forças federalistas, que exigiram “empréstimos de guerra” para 
não saquear a cidade. A missão de amealhar o dinheiro foi levada a 
cabo por Ildefonso Pereira Corrêa, o Barão de Serro Azul. Quando 
se achava que a vitória dos federalistas era inevitável, Floriano con-
seguiu organizar a contra-ofensiva, obtendo importantes vitórias 
sobre os revoltosos da Armada, que sofreram seu primeiro grande 
revés em meados de abril quando uma torpedeira da esquadra le-
galista pôs a pique o principal vaso de guerra dos revoltosos navais, 
o Aquidabã, acelerando o fim do Governo Provisório de Desterro.

Isso abalou a confiança dos maragatos em terra em sua mar-
cha setentrional e arrefeceu; seus ânimos em invadir o Estado mais 
poderoso da União, São Paulo, onde o Governo Federal, com a 
colaboração do governador Bernardino de Campos, havia organi-
zado um exército de quase seis mil homens em Itararé, território 
paulista. Apesar de o general federalista Antônio Carlos da Silva 
Piragibe ter chegado a enviar batedores para Jaguariaíva, próximo 
à divisa do Paraná com São Paulo, o otimismo um tanto negligente 
da revolução foi abrandado, só restando aos insurretos o recuo em 
suas posições no Paraná, marchando para Oeste pelo interior, em 
outra penosa jornada.

Gumercindo dividiu seu exército em três colunas; uma, dele; 
outra, de Aparício e a última, de Juca Tigre. Os republicanos envia-
ram a Divisão do Norte para encontrá-los em Passo Fundo, onde 
a coluna de Gumercindo lutou sua última e mais renhida batalha. 
Os maragatos impuseram grandes baixas sobre a Divisão do Nor-
te, mas as cargas de lanceiros eram inócuas frente a uma infantaria 
armada com fuzis Comblains e canhões Krupp, obrigando os revo-
lucionários a fugirem.

A retomada legalista em território paranaense foi marcada 
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pela execução do Barão de Serro Azul no quilômetro sessenta e cin-
co da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, sob ordem do coman-
dante militar Ewerton Quadros. A vingança legalista seria cruenta 
nos três Estados sulistas da União. No dia 10 de agosto de 1894, 
Gumercindo estava passando em revista seu combalido exército 
quando foi alvejado por um franco-atirador oculto numa mata e 
viria a morrer dois dias mais tarde.

Após a morte de Gumercindo, a Revolução Federalista tor-
nou-se um protesto errante, e os maragatos optaram pelo refúgio na 
Argentina. De lá, eles marcharam para o sul em direção à Campa-
nha, e muitos acabaram desistindo da luta. Mas Aparício, revoltado 
com a profanação que os republicanos fizeram com o corpo de Gu-
mercindo, permaneceu fiel à revolução e esperou para preparar uma 
nova invasão ao Brasil ao lado do almirante Saldanha da Gama.

Entrementes, a Revolução Federalista sofreu sua derrota final 
em junho de 1895, no combate do Campo Osório, onde o almiran-
te Saldanha da Gama e seus quatrocentos homens resistiram até a 
morte frente aos republicanos chefiados pelo coronel João Francis-
co Pereira de Souza. O acordo de paz foi assinado em 23 de agosto 
de 1895, pelo armistício de Piratini, assinado próximo a Pelotas, 
entre o general Inocêncio Galvão de Queiroz, emissário do gover-
no federal, e Joca Tavares, representante dos federalistas, cuja rei-
vindicação principal reduziu-se à revisão da constituição estadual.

A guerra civil terminou com uma debandada de dez mil ma-
ragatos para o Uruguai e um saldo de dez mil mortos, segundo as 
estimativas mais confiáveis (e otimistas). O acordo assinado entre 
Galvão de Queiroz e Joca Tavares, que anistiou os insurretos e asse-
gurou a possibilidade da revisão da constituição do Rio Grande do 
Sul, desagradou sobremaneira a Júlio de Castilhos, que firmou o pé 
pela manutenção da carta magna gaúcha.
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Historicamente, o Paraná foi constituído por três formações 
regionais: o “Paraná Tradicional”, que surgiu ainda no século XVII 
com a extração do ouro de aluvião e seguiu pelo século XVIII com 
a organização da sociedade dos Campos Gerais, calcada na grande 
propriedade rural de criação e comercialização de gado muar e va-
cum, destaque para as cidades de Curitiba e Paranaguá; o “Paraná 
Paulista”, estruturado no norte do Estado como uma frente de ex-
pansão da lavoura cafeeira de São Paulo, destaque para as cidades 
de Londrina e Maringá; e, por fim, o “Paraná Gaúcho”, organizado 
no sudoeste e oeste do Estado, impulsionado pela criação de suínos 
e pela lavoura cerealífera, com fortes vínculos culturais com o Rio 
Grande do Sul, destaque para as cidades de Guarapuava e Cascavel; 
as duas últimas formações regionais foram devidas às políticas de 
colonização encetadas a partir da primeira metade do século XX.

O Paraná, enquanto unidade da administração portuguesa, 
não existiu durante o período colonial. Deveras, apenas uma estrei-
ta faixa de litoral “paranaense” pertencia às terras lusas pelo Tra-
tado de Tordesilhas, cujo último entreposto era Laguna, no atual 
Estado de Santa Catarina. Esta delgada banda de terras constitui-
ria, em teoria, a Capitania Hereditária de Santana, destinada a Pêro 
Lopes de Souza. Dentro da estrutura da economia colonial, o ter-
ritório que hoje se convenciona chamar de Paraná não atraía muito 
os olhares dos colonizadores ibéricos. Contudo, as tentativas de 
viabilização econômica e ocupação efetiva do território correspon-
dente ao Paraná iniciaram-se em duas frentes: a primeira, no século 
XVI, espanhola, a partir do que hoje corresponderia ao extremo 
oeste do Estado que, em 1541, Álvar Nuñes Cabeza de Vaca havia 
alcançado, após sobrepujar os rios Tibagi e Iguaçu, vindo da ilha de 
Santa Catarina; a segunda, no século XVII, portuguesa, os desbra-
vadores saíram a partir do litoral de São Vicente em busca de ouro 
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de aluvião nos rios da baía de Paranaguá, cujo lugarejo foi alçado à 
condição de vila em 1648.

A colonização espanhola aconteceu de forma mais efetiva às 
margens do rio Paraná, onde foi fundado o conjunto das reduções 
da missão jesuítica do Guayrá e outros, situados entre os rios Para-
napanema, Iguaçu, e Tibagi. Entretanto, o interesse da coroa es-
panhola por essa região era secundário, uma vez que o centro das 
atenções dos castelhanos na América do Sul, nessa época, estava 
voltado ao ouro dos incas, no atual Peru, e às minas de prata de Po-
tosí, na atual Bolívia. Por outro lado, as atenções dos portugueses 
eram outras. Na primeira metade do século XVII, a grande lavoura 
de açúcar no Nordeste brasileiro absorvia a maior parte da mão-de-
-obra africana. A falta de recursos das regiões periféricas aos enge-
nhos de cana, notadamente no litoral de São Vicente, obrigou os 
colonos a encontrarem alternativas para o suprimento de braços. A 
saída encontrada foi o aprisionamento dos índios e, nesse ponto, os 
interesses entre os vicentinos e os jesuítas do Guayrá entraram em 
choque, cujo ápice foi a investida dos bandeirantes Antônio Rapo-
so Tavares e Manuel Preto contra as reduções, destruindo-as em 
1631 e capturando os nativos.

O primeiro registro da presença de ouro de aluvião em Para-
naguá foi feita à Província de São Paulo pelos povoadores pioneiros 
vicentinos na primeira metade do século XVII, que, além do metal 
precioso, buscavam também madeiras nobres. Durante o período 
da dominação espanhola sobre a coroa portuguesa (a “União Ibé-
rica”, entre 1580 e 1640), as autoridades coloniais estimularam as 
relações comerciais entre os vicentinos com colonos platinos, ati-
vando a navegação do litoral atlântico meridional, motivados em 
parte pela possibilidade da preação dos índios.

Nas últimas décadas do século XVII, iniciou-se a transposi-
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ção da Serra do Mar para se atingir as campinas de Curitiba atrás 
de ouro, encontrado no leito do rio Iguaçu em pouco volume, o 
que obrigou os garimpeiros a diversificarem suas atividades e pra-
ticarem uma pequena economia de subsistência, que era ligada ao 
litoral por meio dos caminhos da Graciosa e do Itupava. Curitiba 
viria a se organizar politicamente como vila no ano de 1693. Nes-
sa mesma época, ao final do século XVII, a metrópole portuguesa 
iria encontrar um novo alento em sua colônia sul-americana com a 
descoberta de ricos veios auríferos na região do rio das Velhas, no 
atual Estado de Minas Gerais.

No decurso de algumas décadas, essa região tornar-se-ia a mais 
importante produtora de ouro em todo mundo da época, com o 
afluxo de mais de um milhão de pessoas para lá. Esse surto econô-
mico alterou toda a disposição econômica da colônia, associada à 
decadência da atividade açucareira no Nordeste brasileiro, decor-
rente da concorrência da produção holandesa de cana nas Antilhas, 
desde a expulsão dos holandeses de Pernambuco em 1654.

Os choques entre portugueses e espanhóis pela ocupação do 
sul do Brasil obrigaram os lusos a ocuparem as terras que perten-
ciam a Portugal pelo Tratado de Madri de 1750, principalmente 
aquelas ligadas aos interesses dos pecuaristas para o fornecimento 
de carne para as regiões centrais do Brasil, incrementando o inte-
resse pelo caminho das tropas de muares que provinham de Via-
mão, passavam por Vacaria, Lages, Lapa (antiga Vila Nova do Prín-
cipe), Castro (antiga Iapó), Jaguariaíva, Itararé, Itapetininga, para 
desembocarem nas feiras de Sorocaba; tal trilha ficou conhecida 
por “Caminho do Viamão” ou “Estrada da Mata”.

Em meados de 1810, uma força armada luso-brasileira al-
cançou os campos de Guarapuava com os intentos de tomar posse 
da terra e submeter o elemento silvícola. Para isso, foram doadas 
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sesmarias, e os nativos apresados foram dirigidos aos homens “de 
cabedais”, dando início a uma ocupação que se consumaria trinta 
anos mais tarde, quando uma segunda frente de conquista dessa 
região foi levada a cabo nos campos de Palmas por duas sociedades 
privadas. Estava finalizada, na primeira metade do século XIX, a 
ocupação das campinas do interior sul do atual Estado do Paraná.

Nesse ínterim, ainda que o Estado do Paraná possuísse uma 
população de aproximadamente 60.000 pessoas na primeira me-
tade século XIX, no âmbito da ocupação do território, ele era um 
“deserto demográfico”, permeado por quase duas dezenas de locali-
dades quase que totalmente isoladas entre si. Dois terços do terri-
tório paranaense eram despovoados, e as vias de comunicação eram 
extremamente precárias. Com relação às ferrovias, durante a se-
gunda metade do século XIX, registra-se apenas a que liga Curitiba 
a Paranaguá, com 111 quilômetros de extensão. Os agrupamentos 
humanos de então, primeira metade do século XIX, eram: duas 
cidades (Curitiba e Paranaguá), sete vilas (Guaratuba, Antonina, 
Morretes, São José dos Pinhais, Lapa, Castro e Guarapuava), seis 
freguesias (Campo Largo, Palmeira, Ponta Grossa, Jaguariaíva, Ti-
bagi e Rio Negro) e quatro “capelas curadas” (Guaraqueçaba, Igua-
çu, Votuverava e Palmas). Em termos administrativos, o Paraná só 
começou a figurar como Província no cenário político do Império 
quando deixou de ser a Quinta Comarca de São Paulo, em 1853.

No caso da economia paranaense, é interessante situar sua 
inserção em função de mercados internos e externos. Paralelo à 
atividade mineradora desenvolvida no centro do país foi que a eco-
nomia do Paraná despertou. Os proprietários de terra da região, 
herdeiros dos primeiros bandeirantes e sesmeiros, acabaram por 
envolver-se no comércio das tropas e forjaram as primeiras frações 
de classes dominantes locais, já que em seu poder concentravam-se 
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as primeiras acumulações de riquezas de vulto. Esse fato acarretou 
uma série de mudanças nos hábitos de consumo local, aumentando 
a importação de artigos mais refinados, pagos com o excedente de 
capital da atividade criatória. Entretanto, nem todos condutores de 
tropas possuíam terras, grande parte deles vivia da mera interme-
diação de compra e venda dos animais entre o Rio Grande do Sul e 
as feiras de Sorocaba.

A decadência da atividade mineradora ao final do século 
XVIII trouxe reflexos para a economia desenvolvida em torno do 
Caminho do Viamão e nos Campos Gerais, ocorreu uma contra-
ção do mercado decorrente da diminuição da procura por muares. 
Entretanto, uma parcela bem significativa da sociedade agrária lo-
cal havia enriquecido com a compra de muares, courama e charque 
no sul para sua revenda nas feiras sorocabanas, ocupando o segun-
do planalto paranaense com fazendas criatórias ou de engorda com 
base no trabalho escravo ou na peonagem de mestiços.

A grande propriedade não era a única estrutura fundiária dos 
Campos Gerais e a escravidão negra e a indígena foram formas de 
trabalho utilizadas e, culturalmente, a sociedade camponesa do 
“Paraná Tradicional” oscilou entre duas matrizes bem distintas: 
a gaúcha e a paulista. Se, por um lado, a elite local tinha por an-
cestrais os bandeirantes paulistas, por outro, a “arraia miúda” des-
cendia dos tropeiros rio-grandenses, além do contato comercial 
constante com estes. Evidentemente, entre o povo comum prepon-
derou a cultura gaúcha.

Sem dúvida, a consolidação dos padrões de comportamen-
tos gaúchos sobre os paulistas na sociedade camponesa ajuda-nos 
a subsidiar nosso entendimento de que, na Revolução Federalista, 
esses setores foram os mais identificados culturalmente com os ma-
ragatos de Gumercindo Saraiva.
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O tropeirismo conheceu uma nova frente de expansão na 
primeira metade do século XIX, quando surgiu uma nova frente 
de abastecimento de muares além do Rio Grande do Sul. Atraves-
sando o rio Uruguai, os tropeiros paranaenses começaram a trazer 
bestas oriundas da província argentina de Corrientes; esse trajeto 
foi chamado de “Caminho das Missões” por provir da região mis-
sioneira do Tape, passando por Cruz Alta, Passo Fundo, Goio-en, 
Palmas, Guarapuava e acabava desembocando em Ponta Grossa. 
Contudo, mesmo essa nova frente começou a entrar em decadên-
cia na segunda metade do século XIX, quando os trens começa-
ram a substituir as mulas. A sociedade camponesa tradicional dos 
Campos Gerais não passou incólume às transformações econômi-
cas mundiais, e, da segunda metade do século XIX em diante, a es-
trutura socioeconômica do “Paraná Tradicional” entrou em franco 
processo de desagregação.

Entre os fatores determinantes, podem-se enumerar: di-
minuição da produção, desaceleração da demanda dos mercados 
paulistas e cariocas, surgimento das ferrovias, ocupação completa 
das terras do campo (o que impedia a transmissão por herança), 
falta de capitais líquidos, surgimento de uma classe média urbana, 
introdução de novas técnicas agrícolas por parte dos imigrantes, 
surgimento de indústrias (principalmente a do mate), entre outros.

O declínio da atividade de compra e venda de muares e bovinos 
carreou complicações econômicas para a sociedade camponesa dos 
Campos Gerais. As fazendas das famílias-troncos tradicionais (que 
eram compostas por várias células familiares menores) já não garan-
tiam mais o sustento de todos. Tal quadro resultou no êxodo rural 
tanto de pobres como de ricos para os núcleos urbanos. E ainda, ao 
final do século XIX, praticamente toda a criação de muares e bovi-
nos havia sido deslocada para os campos de Palmas e Guarapuava.



247

Todavia, outras duas atividades econômicas viriam a se con-
solidar no Paraná na segunda metade do século XIX: a madeira e 
o mate, mas deve-se tomar cuidado para não incorrer numa expli-
cação causal da história econômica paranaense, como se um ciclo 
sucedesse ao outro de maneira estanque. Pelo contrário, a dinâmica 
econômica da Província do Paraná, no decurso do referido século, 
é bem complexa, uma vez que a região econômica da atividade er-
vateira desenvolveu-se na baixada litorânea e no primeiro planalto, 
portanto à margem do “Paraná Tradicional”.

A exploração da madeira, por outro lado, uniu os dois pólos 
econômicos, pois as barricas (substitutas dos “surrões” de couro) 
destinadas à exportação da erva-mate eram feitas desse material, o 
que fez com que os senhores dos Campos Gerais, diante da cri-
se econômica, acabassem arrendando as matas que ladeavam suas 
propriedades para os empresários ervateiros.

Nós, paranaenses, costumamos denominar nosso Estado de 
“Terra dos Pinheirais”, em razão das inúmeras matas dessas grandes 
árvores da família das araucariáceas que aqui existiam, tanto que a 
Araucária angustifolia é nacionalmente chamada de “pinheiro-do-
-paraná”. Desde os primórdios da ocupação das terras paranaenses, 
a araucária foi utilizada no fabrico de artigos destinados ao uso 
local e à arquitetura vernacular. Entretanto, a exploração ficou no 
nível manual até a inauguração da estrada de ferro da Serra do Mar, 
em 1885. Conjugado a isso, em 1872 foi fundada a Companhia 
Florestal Paranaense, com o intuito de explorar o pinheiro para ex-
portação, fazendo surgir as primeiras serrarias a vapor do Estado. 
Esse incremento da atividade madeireira decorreu tanto em função 
do desenvolvimento geral da economia brasileira, motivada pela 
cafeicultura, como pela ampliação das exportações para a Argen-
tina. Já a erva-mate era largamente consumida pelos indígenas dos 
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vales dos rios Paraná, Uruguai e Paraguai, e os colonizadores euro-
peus aprenderam, com eles, tal gosto.

Todavia, no Brasil, a produção e comercialização desse pro-
duto ficaram, até meados do século XIX, restritas ao consumo 
interno e foi só com a ampliação das exportações para os merca-
dos argentino, uruguaio e chileno que a erva-mate adquiriu uma 
importância econômica de vulto para os produtores paranaenses. 
Contudo, a Provisão Régia de 1722 já previa a exportação da erva-
-mate paranaense para Buenos Aires, mas a falta de capitais retar-
dou essa determinação em quase um século. Até o final do século 
XVIII, os mercados do Prata eram abastecidos pelos produtores 
paraguaios, baseados nas reduções jesuíticas, protegidas por mo-
nopólio facultado pelas Cortes Espanholas. Todavia, com a expul-
são dos membros da Companhia de Jesus da América Ibérica pelo 
Marquês de Pombal nessa época a produção ervateira missioneira 
entrou em franco processo de desarticulação, diminuindo a oferta.

Na primeira metade do século XIX, a produção ervateira pa-
ranaense ficava restrita à junção dos vales dos rios Paraná e Iguaçu. 
A erva produzida nessa região era escoada para o Prata, ora através 
do rio Uruguai, ora pelo litoral paranaense, nos portos de Morretes 
e de Porto de Cima, pelo rio Nhundiaquara, e nos portos maríti-
mos de Antonina e Paranaguá. Por ocasião do cerco de Montevi-
déu pelas tropas do general Rondeau em 1812, os platinos passa-
ram a ver em Paranaguá uma possibilidade de abastecimento de 
gêneros de primeira necessidade, entre eles a erva-mate. Todas as 
etapas envolvidas no processo produtivo da erva-mate acarretaram 
um surto de desenvolvimento econômico no Paraná.

Boa parte da produção foi transferida para o litoral do Esta-
do, e o setor comercial também foi incrementado com atividades 
complementares, como a da venda de artefatos de madeira, surrões 
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de couro, utensílios etc., e assim, a atividade pecuária desenvolvida 
nos Campos Gerais ganhou um pouco de fôlego.

Com efeito, os principais produtos da economia desenvol-
vida no Paraná nessa época passaram a ser a madeira e o mate e 
acabavam atrelando-se, dessa feita, quase que inteiramente ao mer-
cado externo. Por outro lado, foi criada uma outra estrutura social 
calcada na pequena propriedade rural e na lavoura de subsistência. 
No caso paranaense, a criação de colônias agrícolas de imigrantes 
ao redor de Curitiba possibilitava o abastecimento de alimentos 
frescos a preço acessível, abaixando o nível do custo de vida. 

Assim, a economia paranaense do período em foco foi man-
tida basicamente, de um lado, pela exportação de produtos primá-
rios voltados para o mercado externo, principalmente para o Pra-
ta (mas, com baixa procura internacional, se comparados ao café, 
principal produto do país à época) e por outro, por uma pequena 
lavoura de subsistência. Em verdade, apesar de o Estado do Paraná 
desenvolver uma economia auto-sustentada, em termos nacionais, 
era, na virada do século XIX, uma economia secundária em relação 
à hegemonia dos cafeicultores paulistas. Nesse quadro, suas frações 
autônomas de classe locais não possuíam poder de decisão na po-
lítica nacional, o que causava ressentimentos entre os paranaenses.

A aristocracia rural dos Campos Gerais já assinalava sua de-
cadência econômica e via no controle do Estado (e no ingresso na 
burocracia) uma “tábua de salvação”, por isso a necessidade de for-
çar a rotatividade administrativa dos tempos do Império, mesmo 
com a República.

Como visto, o Partido Republicano não existiu, na prática, na 
Província do Paraná, pois seus correligionários não conseguiram 
eleger nenhum deputado na Assembléia Provincial nas eleições de 
1887 e acabaram contando apenas com Vicente Machado da Sil-
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va Lima, e que foi figura de projeção nos primeiros anos do novo 
regime. Quando do movimento de 15 de novembro, o quadro po-
lítico-administrativo do Paraná seguia os mesmos ditames do pe-
ríodo imperial, isto é, as parcelas locais dos partidos que estivessem 
à frente do gabinete imperial revezavam-se no poder de maneira 
encadeada. A queda do último gabinete conservador (de João Al-
fredo) e a formação do gabinete liberal de Ouro Preto assinalaram 
a subida de Jesuíno Marcondes à presidência da Província do Para-
ná; ele já havia exercido a mesma anteriormente por quatro vezes, 
mas na condição de vice-presidente.

Esta gestão de Jesuíno Marcondes foi marcada por instabili-
dades econômicas, mas sem maiores implicações políticas, tanto 
que o novo regime foi recebido em Curitiba sem alvoroços, como 
se fosse fruto de mais uma troca de gabinete. Os liberais paranaen-
ses, apeados do poder, demoraram um pouco para se sintonizarem 
com novo estado de coisas. Mas os conservadores, mais oportunis-
tas, aderiram em bloco à nova ordem republicana. Dessa forma, a 
República foi implantada no Paraná mais pela ausência de ação e 
conformismo, tanto dos liberais como dos conservadores, do que 
pela efetiva atuação dos republicanos locais. Uma vez instaurado o 
governo da “coisa pública” no Rio de Janeiro, Jesuíno Marcondes 
achou melhor transmitir o cargo ao comandante da Brigada Mili-
tar, coronel Francisco José Cardoso Júnior.

Os primeiros anos da República no Paraná foram conturba-
dos e com uma alternância exagerada de governantes. Por outro 
lado, as duas vertentes políticas herdeiras do jogo imperial per-
maneceram bem demarcadas; os republicanos e os conservadores 
aglutinaram-se em torno de Vicente Machado e fundaram o “Par-
tido Republicano Federal”, e os liberais, em torno de Generoso 
Marques dos Santos (herdeiro político de Jesuíno Marcondes) e 
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organizaram a “União Republicana do Paraná”. Após o conturbado 
período dos governos provisórios, os liberais acabaram vencendo, 
com a candidatura de Generoso Marques, a primeira eleição indi-
reta para o cargo de presidente do Estado em abril de 1891, pleito 
esse marcado pelas habilidosas articulações de Emygdio Westpha-
len para que o candidato dos antigos liberais chegasse ao poder.

A nova Constituição do Estado do Paraná entrou em vigor 
em 07 abril de 1892, quando Francisco Xavier da Silva foi eleito 
governador com Vicente Machado como vice; esse último gover-
nava interinamente o Estado do Paraná (Xavier da Silva estava 
oportunamente afastado por motivos de saúde) quando da invasão 
dos maragatos de Gumercindo Saraiva. 

A subida de Xavier da Silva e Vicente Machado é, sem em-
bargo, o momento histórico do início do predomínio político dos 
setores representantes da burguesia ervateira sobre a aristocracia 
campeira na condução da máquina administrativa do Estado do 
Paraná. Deveras, a Revolução Federalista também acabou abrindo 
a “caixa de Pandora” da política paranaense.

Por fim, muitos historiadores e escritores paranaenses con-
centraram suas penas no esforço de mostrar como a Revolução 
Federalista foi um evento “fora do lugar” na história do Estado. 
O exemplo mais claro disso está na obra de David Carneiro que, à 
guisa de exemplo, chegou a chamar os maragatos de “corrientinos 
bombachudos de má catadura” (sic)3, com o intuito de demons-
trar a absoluta alteridade cultural dos invasores gaúchos nas terras 
dos pinheirais. Com todo respeito ao insigne historiador, nosso 
esforço foi no sentido contrário; tentamos mostrar a profundida-
de dos laços culturais entre paranaenses e gaúchos em função do 
comércio das tropas, e nossa preocupação central sempre foi pôr 

3  CARNEIRO, David A. S. Op. Cit., p. 266.
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em destaque a relevância da diferenciação econômica entre a oli-
garquia agrária dos Campos Gerais com a burguesia da erva-mate 
na formação dos Partidos Liberal e Conservador, respectivamen-
te, ao longo do século XIX.

Nesse ponto reside o cerne do nosso texto, ao mostrar que a 
adesão de setores da sociedade paranaense ao irredentismo gaúcho 
em 1894 foi reflexo direto do quadro de decadência econômica 
que a aristocracia dos Campos Gerais estava atravessando. Nun-
ca tivemos a pretensão de fazer uma história comparada entre os 
Estado do Paraná e o Rio Grande do Sul, mas tentamos dissecar o 
aparente embaralhamento de similitudes e divergências culturais, 
econômicas e políticas entre essas duas unidades da federação bra-
sileira em torno de um episódio tão conturbado.

Os percalços da implantação do regime republicano no Bra-
sil acabaram se refletindo na construção de um Estado nacional 
oligárquico, na decadência da atividade criatória, na manutenção 
da estrutura agrário-exportadora e na marginalização política dos 
Estados do Paraná e Santa Catarina. Já o Rio Grande do Sul optou 
pelo seu auto-isolamento econômico, influenciado pela ideologia 
positivista das “pequenas pátrias”.

Inevitavelmente, a tumultuada vida política nacional nos 
primeiros anos da República refletiu-se nos três Estados do Sul do 
Brasil, cristalizada na forma de uma sangrenta guerra civil, a Revo-
lução Federalista, a qual foi vencida pelas forças legalistas. No Rio 
Grande do Sul, a derrota dos federalistas assinalou a efetivação do 
plano político-administrativo castilhista de orientação positivista, 
que se perpetuou até meados da década de vinte do século XX. Já 
no Paraná, entrementes, não existia uma plataforma política como 
a gaúcha, e a vitória sobre os revolucionários visou, basicamente, 
ao afastamento dos antigos liberais da cena política do Estado. O 
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termo “revolução” é polissêmico e pode designar, em política mo-
derna, “transformação radical por meio de ação violenta” ou, em 
astronomia, “rotação ou giro”. Com esse último sentido, na Anti-
guidade, o termo podia denotar uma noção cíclica do tempo ou 
o retorno a um status quo ante. No caso do Paraná, a derrocada 
da Revolução Federalista e o estabelecimento do “consulado” de 
Vicente Machado não acarretaram nem uma coisa nem outra, 
uma vez que não ocorreu nenhuma mudança radical dos rumos do 
poder no Estado, se adotarmos a acepção política moderna, nem 
tampouco uma tentativa de volta a um estado de coisas anterior, se 
adotarmos a concepção antiga. Em verdade, foi mais um rearranjo 
conservador, com vistas à acomodação, característica bem típica da 
política paranaense.

Em conclusão, entre 1893 e 1895, o espectro social dos com-
batentes dos dois lados da revolta era enorme, tanto no Rio Grande 
do Sul como no Paraná, e o liame simbólico que atava os federa-
listas, por exemplo, era a luta contra a “usurpação” do poder pelos 
grupos republicanos nacionais e regionais. O engajamento de se-
tores da sociedade paranaense nos dois lados contendores fizeram 
do Paraná (um Estado que não possuía vínculos mais profundos 
com as refregas políticas que estavam acontecendo no Rio Grande 
do Sul) um centro importante da luta armada maragata, transfor-
mando-o no lugar onde se deram alguns dos combates mais im-
portantes e em cenário das batalhas mais decisivas da sublevação 
federalista, pois daqui os maragatos não passaram e iniciaram sua 
derrocada.
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Era novembro de 1892, marechal Floriano Peixoto, então no cargo 
de chefe da Nação, recebia do seu enviado especial, general João 
Telles, um telegrama no qual relatava suas impressões sobre a si-
tuação observada por ele no Rio Grande do Sul. As notícias que 
chegavam ao Rio de Janeiro alertavam sobre o clima beligerante 
e a violência que arrasava o estado sulino. Advertia o general que 
a revolução seria inevitável caso não fosse tomada as providências 
necessárias, as quais, ao seu ver, faziam referência à nomeação ime-
diata de um governador militar “alheio as paixões políticas do Rio 
Grande”. Em seu relato, denunciava os horrores praticados, os as-
sassinatos e as degolas que abatiam homens, mulheres e crianças 
“como se fossem cordeiros”. João Telles, alertava ao presidente que 
este não conhecia nem a terça parte dos horrores que se estavam 
cometendo, praticados em grande medida por aqueles que deve-
riam ser os mantenedores da Ordem. Assim, aconselhava por me-
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didas enérgicas para evitar uma “catástrofe que necessariamente 
refletirá em todo país”.1

General João Telles não exagerava quando descrevia o cenário 
sul-rio-grandense e pedia medidas urgentes a Floriano Peixoto. A 
guerra civil que romperia no Rio Grande do Sul em 1893, tornar-
-se-ia um dos maiores e mais dramáticos conflitos armados da his-
tória do país. De um lado, os apoiadores de Júlio de Castilhos e do 
Partido Republicano Riograndense (PRR), do outro, os seguidores 
de Gaspar Silveira Martins e do Partido Federalista, ambos inimi-
gos e opositores, estes e aqueles, combatendo por um propósito: o 
poder político do Rio Grande do Sul.

A Revolução Federalista, como ficou conhecida, se estenderia 
até 1895, tomando proporções nacionais e internacionais. O go-
verno federal, ao lado das forças do PRR, participou ativamente 
dos embates da guerra, oficiais tidos como fiéis à causa republica-
na foram cedidos ao governo do estado sul-rio-grandense, postos 
como comandantes de brigadas e batalhões. Além disso, auxílio 
financeiro, material e bélico foi oferecido às forças governistas, fi-
nanciado pelo tesouro nacional com o assentimento do então pre-
sidente da República, marechal Floriano Peixoto.2 

1  Telegrama de General João Telles a Floriano Peixoto em 2 de novembro de 1892. Ver: 
VILLALBA, 1897, p. 55. 
2  Para Lincoln Penna, o apoio de Floriano a Castilhos se dava, sobretudo, pelo compro-
metimento inegável deste com a causa republicana. Mais do que uma identidade doutriná-
ria, prevalecia a ação enérgica para a defesa do regime, uma vez que o radicalismo do con-
flito levou os federalistas gaúchos a um quase “autonomismo” frente à Federação unitária 
que se praticava. Sendo assim, o que havia era uma disputa pelo caráter a ser emprestado a 
República consolidada, isto é, era necessário a implicação na formulação de projetos e de 
novas alianças táticas para a concretização do êxito que pretendiam essas correntes. De 
acordo com o autor, essas posições estavam bem claras no caso sul-rio-grandense: de um 
lado os federalistas de formação liberal e constitucional, e de outro os partidários de uma 
República forte que “concebiam o federalismo como uma forma de organização adminis-
trativa do Estado, mas jamais com poderes capazes de contrariar a orientação do Estado 
nacional”. PENNA, Lincoln de Abreu. O progresso da ordem: o florianismo e a construção 
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Ultrapassando suas fronteiras, a revolta não ficou circunscrita 
ao Rio Grande do Sul, chegando a alcançar seus estados vizinhos, 
Santa Catarina e Paraná. No estado catarinense, o conflito tornar-
-se-ia um fator decisivo na configuração do poder político estadual. 
Frente a isso, o presente estudo tem como objetivo entender a Re-
volução Federalista em seu contexto levando em consideração os 
desdobramentos desta no caso catarinense em consonância com a 
atuação do governo federal na guerra. Para tanto, optou-se pela se-
leção de um conjunto documental constituído pela correspondên-
cia recebida pelo presidente da República Floriano Peixoto, duran-
te a revolta. Dessa forma, interessa entender a Revolução buscando 
caracterizar as ações, articulações políticas, interesses e ideias ma-
nifestadas na correspondência enviada pelos sujeitos históricos que 
fizeram parte daquele contexto. 

A escrita epistolar vem carregada de sentidos, seja como teste-
munho do indivíduo que escreve ou do grupo ao qual pertence, seja 
como representação contínua de uma ordem social ou coletividade. 
Visto dessa forma, as cartas permitem reconhecer as linguagens, o 
significado dos conceitos veiculados, os autores e personagens po-
líticos que fizeram parte de determinado momento histórico, pois, 
como elucida Teresa Malatian, as cartas são “testemunhos de redes 
de comunicações entre indivíduos e grupos”.3

As correspondências podem ainda servir para relatar as con-
dições de desenvolvimento ou mesmo os modos de difusão de um 
pensamento.4 Tornam-se, assim, uma via relevante para entender 

da República. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1997, p. 35.
3  MALATIAN, Teresa. Narrador, registro e arquivo. In: PINSKY, Carla Bassanezi; 
LUCA, Tania Regina de (Orgs.). O Historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2013, 
p. 203.
4  PROCHASSON, Christophe. Les correspondances: sources et lieux de mémoire de l’his-
toire intellectuelle. Les cahiers du Centre de Recherches Historiques, n. 8, p. 1-5, 1991, p. 3.
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os mecanismos íntimos de construção de relações e vínculos, reve-
lando aspectos sobre as peculiaridades da coletividade que a gerou, 
especialmente no que se refere às relações sociais e de poder. No 
entanto, cabe ressaltar que a investigação com cartas pode esbarrar 
em alguns pontos que tornam complexo o trabalho do historiador. 
O primeiro ponto diz respeito à conservação dos documentos, pois 
sabe-se que as cartas são fragmentos de uma história, todavia, nada 
impede que parte das correspondências sejam destruídas se assim 
for a vontade do titular, nem que as condições de conservação e 
escrita tornem sua leitura um desafio. No caso de cartas produzidas 
ou endereçadas a pessoas com inserção pública e destacada, como é 
o caso das fontes utilizadas nessa pesquisa, esses aspectos devem ser 
levados em conta. Correspondências de figuras públicas são con-
servadas com o conhecimento de sua importância enquanto fontes 
biográficas, sofrendo, nesse sentido, a seleção daquilo que deve ser 
preservado e divulgado para olhares futuros.5 

Por esse motivo, cabe ao pesquisador decidir o que irá buscar 
nesses documentos, levantando problemáticas que correspondam 
aos objetivos propostos do trabalho e levando em consideração 
que, dentro do “pacto epistolar”, é o receptor que provavelmente 
irá controlar a preservação ou não das missivas, “numa prática de 
memória implícita ou explícita”.6 Outro ponto que merece a aten-
ção do pesquisador é a subjetividade que faz parte da produção 
desses documentos. No relato dos acontecimentos mencionados 
nas cartas, a imaginação daquele que escreve pode, muitas vezes, 
preencher a imprecisão de sua observação ou memória. 

Conforme o filósofo francês Paul Ricoeur, na tríade memória, 
história, esquecimento, a memória é um suporte do passado que 

5  MALATIAN, 2013, p. 202.
6  MALATIAN, 2013, p. 203.
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define características na construção de imagens, ou seja, uma “me-
mória manipulada” a qual estaria sujeita a “abusos do esquecimen-
to”.7 Neste sentido, os homens tecem suas memórias a partir das 
diversas formas de interação que mantêm com outros indivíduos, 
bem como por meio de processos da reconstituição, no presente, 
de imagens do passado. Sendo assim, a análise da documentação se-
lecionada nos infere a refletir sobre aspectos que perpassam a com-
preensão da a memória e do esquecimento, visto que o esquecimen-
to pode incorrer em exercícios de apagamento, omissão, invenção e 
imposição, em nome da memória, aspectos estes denominados por 
Ricoeur como “esquecimento exercido”.8 Por isso, o esquecimento 
enquanto ação consciente do sujeito, deve ser examinado com cui-
dado pelo historiador na reconstrução dos discursos historiográfi-
cos. Sendo assim, Ângela de Castro Gomes ressalta que,

o que passa a importar para o historiador é exata-
mente a ótica assumida pelo registro e como seu 
autor a expressa. Isto é, o documento não trata de 
‘dizer o que houve’, mas de dizer o que o autor diz 
que viu, sentiu e experimentou, retrospectivamente, 
em relação a um acontecimento.9

Mas afinal, quem eram os sujeitos que se comunicavam di-
retamente com Floriano Peixoto? De onde partiam essas falas? 
Como os eventos da contenda foram interpretados e reportados 
ao governo federal? De que forma a revolta influenciou a política 

7  RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução. Alain François et al. 
Campinas, São Paulo: Editora da Unicamp, 2007, p. 454.
8  RICOEUR, 2007, p. 427.
9  GOMES, Angela de Castro (Org.). Escrita de si, escrita da história. Rio de Janeiro: Edi-
tora FGV, 2004, p. 15.
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naquele contexto? Para responder estas questões, antes de tudo, 
precisa-se voltar alguns anos...

A República em Santa Catarina e divergência 
política no decorrer do conflito

A notícia da proclamação da República chegou em Santa Ca-
tarina através de um telegrama, redigido em inglês e endereçado ao 
escritório da firma Hoepcke, que dizia: “No government - no chan-
ge”, “Sem governo - sem câmbio”. O autor do telegrama, responsável 
por manter informada a empresa sobre a cotação monetária, acaba-
va de informar à capital catarinense sobre a queda da monarquia 
ao transmitir a notícia do não funcionamento do mercado cambial 
naquele 15 de novembro de 1889. Na Assembleia provincial, a ses-
são foi suspensa. Somente horas mais tarde, o presidente do estado, 
Oliveiro Belo, recebia a notícia concreta de que a República havia 
sido instaurada.  

O advento da República trouxe tensionamento entre os re-
presentantes do novo regime, expoentes do Partido Republicano 
Catarinense (PRC), e os políticos que atuavam no Império, ligados 
ao partido Liberal e Conservador. Estes últimos, mesmo quando 
adesistas, acabariam por ser excluídos sistematicamente do exercí-
cio de funções políticas e administrativas dentro do Estado, bem 
como da representação catarinense no Congresso Nacional. Como 
resposta a tal exclusão, antigos liberais e conservadores articula-
ram-se em torno do Partido União Federalista (PUF) formando, 
assim, o principal bloco de oposição ao PRC. A autora, Emy Fran-
cielli Lunardi10 salienta que, por muito tempo, a historiografia tra-

10   LUNARDI, Emy Francielli. Batalha de discursos: o advento Republicano e a (Re)
construção da Política Catarinense no Jornais Partidários (1889-1898). 241 f. Dissertação 
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dicional catarinense considerou o grupo ligado ao PRC como os 
“republicanos verdadeiros”, enquanto os membros do PUF seriam 
caracterizados como “restauradores disfarçados de federalistas”.11 
Contudo, novas pesquisas, como a tese elaborada pela historiado-
ra Miranda Rosangela Cherem,12 acabariam por demonstrar que 
ambos os partidos defendiam a causa republicana, ressaltando que 
as divergências estariam nos programas partidários e no projeto de 
república que almejavam. 

Como uma crítica à abordagem reconhecida como tradicio-
nal, Lunardi defende que ao definir essas identidades de modo tão 
fixo e delimitado, tais estudos não percebem “as nuances dentro de 
cada facção, nem as constantes alterações, ajustamentos e recons-
truções identitárias típicas daquele momento”, e ainda: 

[...] a historiografia tradicional acaba reproduzindo 
uma identificação criada na época, sem perceber que 
ela foi fruto de uma disputa acirrada entre os dois gru-
pos e que só se constituiu nesses parâmetros ao fim de 
um processo de exclusão, ao mesmo tempo histórico 
(através das mortes, prisões e afastamentos políticos) 
e historiográfico (na memória e no seu registro).13

A seu turno, a autora Roselene Neckel, salienta que

os conflitos vividos na capital catarinense apontam 
não para o retorno à Monarquia, mas para um reali-

(Mestrado em História) - Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal 
de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 
11  A autora identifica esse posicionamento em autores como Lucas Boiteux (1912), Jali 
Meirinho (1997), Humberto Corrêa (1990) e Carlos da Costa Pereira (1976). 
12  CHEREM, Rosangela Miranda. Os faróis do tempo novo: política e cultura no ama-
nhecer republicano da capital catarinense. Tese (Doutorado em História), Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 1998. 
13  LUNARDI, 2009, p. 25.
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nhamento das forças e rumos no interior do próprio 
regime republicano. A definição da nova elite política 
ocorreu principalmente através dos embates travados 
em torno de interesses e personagens particulares, 
mais em função de objetivos eleitorais do que de con-
vicções ideológicas.14

Frente a isso, compreende-se que a oposição entre os dois par-
tidos estava mais ligada à questão de definição e controle do Estado 
do que à divisão entre “republicanos verdadeiros” de um lado e “res-
tauradores” do outro. Como aponta Cherem, as diferenças entre os 
dois partidos foram mais construídas do que reais. Os grupos eram 
heterogêneos, havendo tanto políticos ex-monarquistas no PRC, 
quanto republicanos dissidentes no PUF.15 

Posto isso, cabe agora entender o quadro político catarinense 
após o início do novo regime. O Executivo estadual foi assumido, 
por delegação de Deodoro da Fonseca, pelo republicano Lauro 
Muller. 16 Com o pleito eleitoral de 1890, Muller foi eleito depu-

14  NECKEL, Roselane. A República em Santa Catarina: modernidade e exclusão (1889-
1920). Florianópolis: Editora da UFSC, 2003, p. 24
15  Sobre os programas partidários defendidos por cada partido, o caso catarinense vem 
ao encontro do que afirma Rosa Maria Godoy Silveira (1978, p. 120), ao salientar que, 
com exceção de São Paulo e Rio Grande do Sul, os partidos republicanos estaduais, em 
sua maioria, eram destituídos de programas partidário bem definidos, servindo mais como 
uma forma de ascensão política. In: SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. Republicanismo e Fe-
deralismo: um estudo da implantação da república brasileira (1889-1902). Brasília: Sena-
do Federal, 1978. Para Lunardi, a reconfiguração do campo político catarinense não se 
deu por uma oposição claramente definida entre as doutrinas, os princípios ou o programa 
administrativo defendidos por cada partido político, mas sim “por dois agrupamentos que 
atraíam seus seguidores por simpatias ou ódios pessoais, pela defesa de interesses comuns, 
pela ambição por favores ou empregos públicos prometidos. Logo, os conflitos entre os 
dois partidos não se davam por discordâncias de cunho ideológico ou programático [...]” 
(LUNARDI, 2009, p. 84). 
16  Por delegação de Deodoro da Fonseca, o jovem engenheiro do Exército, Lauro Muller, 
assume a chefia do Estado em 1889, contando com 26 anos na época. Adepto dos ideais 
republicanos, o catarinense mantinha importantes ligações com políticos republicanos de 
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tado federal, cargo que assumiu passando o poder do Estado para 
seu vice, Gustavo Richard. Em 1891, com o fechamento do Con-
gresso pelo presidente Deodoro da Fonseca, Lauro Muller reassu-
me como governador, encontrando nesse período maiores sinais 
de resistência pelos opositores.  A consequente queda de Deodoro 
agravou o clima de agitação na esfera política nacional, culminan-
do no afastamento de muitos governadores estaduais. Entretanto, 
em Santa Catarina, Muller se manteve no poder graças ao apoio 
da bancada federal prestado a Floriano Peixoto, contudo, a tensão 
interna frente a uma oposição cada vez mais articulada tornou-se 
insustentável, levando o governador a renunciar.17

Em seu lugar assumiu a Junta Governativa Provisória, com-
posta pelo comandante do 25º batalhão de infantaria, coronel Luiz 
dos Reis Falcão, pelo tenente da marinha, Arthur Deocleciano de 
Oliveira, e pelo representante federalista, Cristóvão Nunes Pires. 
No dia seguinte à posse, a Junta dissolveu o Congresso Represen-
tativo do Estado e destituiu Lauro Muller e seus substitutos legais. 
De Blumenau, o republicano Hercílio Luz declarou que não reco-
nheceria a Junta, posição que foi replicada em cidades como Tiju-
cas, Tubarão, Laguna e São Bento. Do Rio de Janeiro, indiferente, 
Floriano Peixoto não desautorizava a Junta, mas tampouco lhe 
dava a sua explícita aprovação.18

Enquanto isso, Lauro Muller, que se encontrava na capital 
nacional, buscou articular, junto ao governo federal, a vinda de 
um interventor para Santa Catarina. Para tanto, o ex-governador 

projeção nacional, devido ao fato de ele ter concluído seus estudos na capital. Muller mar-
caria a política catarinense, dividindo com Hercílio Luz, a liderança republicana no estado 
(CHEREM, 1998, p. 307).
17  MEIRINHO, Jali. República e oligarquia: subsídios para a história catarinense (1889-
1930). Florianópolis: Insular, 1997, p. 51.
18  LUNARDI, 2009, p. 103.
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indicou o nome do tenente Manoel Joaquim Machado, mineiro, 
militar e ex-colega, o qual assumiu o posto em março de 1892. Po-
rém, apesar de esperado como salvação pelo grupo laurista, Macha-
do acabou por voltar-se para o grupo federalista, “glorificando o 
patriotismo e a virtude da revolução que depusera o ex-governador 
e enaltecendo a Junta Governativa que a seguiu”.19 

Já no início de 1893, um incidente entre os republicanos e os 
federalistas em Blumenau, gerou agressão física, por parte de Her-
cílio Luz, ao juiz de Direito, reconhecido apoiador do governo de 
Manoel Machado.  O fato levou àquela cidade o Chefe de Polícia 
Caldas, responsável por instaurar inquérito acerca do ocorrido. O 
caso acabaria culminando com a prisão de líderes do PRC, entre 
eles Hercílio Luz e Bonifácio Cunha.20 Frente ao ocorrido, o Tribu-
nal de Justiça decidiu por julgar improcedente a denúncia contra os 
réus presos. Em contrapartida, o tenente Machado decide dissolver 
aquele foro e inaugura o Tribunal de Relações. Tal atitude criou 
um clima de tensão que é reportado a Floriano por seu ajudante 
de ordens, Aristides Vilas Boas, o qual relatou que semelhante ato, 
contrário à Constituição, teria causado geral indignação, come-
çando a haver certa agitação popular e possíveis sérios distúrbios.21 
Machado, por sua vez, escreveu para o presidente aludindo que o 
inquérito apurado sobre o conflito em Blumenau evidenciava o 
plano com ramificações em todos os estados para deposição dos 
respectivos governos assim que ocorresse a invasão do Rio Grande 
do Sul. Nesse sentido, agindo prontamente, mandou prender os 
agitadores, restringindo o movimento sedicioso a Blumenau. En-

19  LUNARDI, 2009, p. 104.
20  MEIRINHO, 1997, p. 60.
21  Telegrama de Aristides Augusto Vilas Boas a Floriano Peixoto, 08/02/1893, Desterro 
– SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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tretanto, ao mesmo tempo indignava-se devido os juízes do Tribu-
nal de Justiça impronunciarem os réus, declarando que lamentava 
que Floriano ainda desse crédito a “verdadeiros inimigos da ordem 
e da paz pública”.22 

A essa altura, a Revolução Federalista já havia eclodido no Rio 
Grande do Sul. Em Santa Catarina, o PUF não se manifestou e o 
governador Machado declarou-se solidário com governo central.23 
Porém, em sua correspondência, Machado igualmente criticava 
Floriano Peixoto, demonstrando a sua insatisfação com as atitudes 
do presidente, dizendo que este estava cercando-se de inimigos e, 
desse modo, não conseguiria governar o país. Assim, escrevia: “em 
mim encontrareis um camarada sacrificado e resignado, em outros 
encontrareis inimigos e os falsos amigos que vos rodeam e vos con-
duzirão ao caminho de Deodoro”. 24

Cerca de um mês depois, em abril de 1893, tenente Machado 
rompeu oficialmente com Floriano Peixoto. É que nessa altura Ma-
chado ocupava o Executivo estadual não mais como interventor de-
signado pelo governo central, mas sim fora eleito como governador 
pela Assembleia Legislativa estadual, majoritariamente federalista. 
Enquanto isso, o ajudante de ordens, alferes Vilas Boas, denuncia-
va em seus telegramas que funcionários estaduais estariam dificul-
tando as medidas tomadas para a guarnição da fronteira contra os 
revoltosos sul-rio-grandenses, bem como as intervenções políticas 
do governo estadual prejudicavam o levantamento das forças ci-
vis que serviriam como auxílios para a defesa de Santa Catarina. 
Por outro lado, Vilas Boas declarava que o PCR, adepto de Lauro 

22  Telegrama de Manuel Joaquim Machado a Floriano Peixoto, 06/03/1893, Desterro – 
SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
23  MEIRINHO, 1979, p. 59.
24  Telegrama de Manuel Joaquim Machado a Floriano Peixoto, 23/03/1893, Desterro – 
SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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Muller, vinha prestando verdadeiro auxílio, seja moral ou material, 
sem deixar de frisar, contudo, que sua comissão era francamente 
militar.25 É interessante observar como o alferes buscava ressaltar a 
“neutralidade” de sua comitiva. Esse posicionamento, como sendo 
um “elemento neutro” frente aos embates políticos que surgiam, 
seguirá boa parte de sua correspondência, embora seu discurso aca-
baria por demonstrar o contrário. 

Os primeiros meses de 1893 foram marcados por acusações e 
denúncias que tomam a retórica das correspondências enviadas ao 
Rio de Janeiro. Novamente, alferes Vilas Boas telegrama acusando 
o tenente Machado de envolvimento com os revolucionários do 
sul, como observa-se no seguinte trecho: 

[...] convem esclarecer vos que procedimento Ma-
chado vai alem ressentimentos factos politicos; 
tenho base para suppor entrar elle plano revolucio-
nario auxiliando movimento sul para assim fazer 
ingrata trahidora opposição vosso governo.

Passa então, a expor os fatos que o levaram a crer nisso, rela-
tando perseguições, empecilhos postos pelo governo estadual para 
a defesa de Santa Catarina e até um plano revolucionário que seria 
efetuado por meio de uma guerra de extermínio tendo por base o 
assassinato de chefes republicanos na capital e nos municípios. Por 
fim, ressalta que  

apezar te termos caprichado desempenho nossa 
commissão puramente militar com difficuldades 
embaraços creados tão somente governo estadoal e 
seus diminutos adeptos localidades, julgo me par-

25  Telegrama de Aristides Augusto Vilas Boas a Floriano Peixoto, 17/04/1893, Tubarão 
– SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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ticularmente dever chamar vossa attenção factos 
politicos que ocorrem com tendencias muito serias 
e difficultão vossos esforços para a conclusão movi-
mento revolucionário no Rio Grande.26

Como se pode perceber, o autor busca justificar sua acusação 
por meio dos fatos que constroem sua narrativa ao passo que pro-
cura relacionar os atos do governador com a Revolução Federalista, 
fazendo disso parte de sua estratégia de convencimento. Mais uma 
vez, sublinha o caráter puramente militar de sua missão, mas não 
deixa de chamar a atenção de Floriano para o que se passa no pla-
no político, quando “autoridades iniciam encarniçada perseguição 
dos bons republicanos”27, convertendo a um certo papel de vítimas 
a oposição republicana que sofreria com as atitudes arbitrárias do 
tenente Machado. 

Além de Vilas Boas, outros acusavam o governador de conluio 
com os revolucionários federalistas sul-rio-grandenses, bem como 
observa-se nas palavras de major Firmino, enviado pelo governo 
federal com o objetivo de guarnecer a fronteira catarinense, quan-
do este afirma que as autoridades estaduais desconhecem a direção 
suprema do chefe da nação, protegendo e aliciando “bandidos do 
sul” ao aderirem a revolução de “bandidos estrangeiros” que guiam 
“brasileiros desnaturados” para “ensanguentar a Patria”.28 É mister 
ressaltar que adjetivos de desqualificação, como os usados pelo ma-
jor, eram recorrentes em grande parte das correspondências. 

Para mais, destaca-se que desde o seu rompimento com o 

26  Telegrama de Aristides Augusto Vilas Boas a Floriano Peixoto, 03/05/1893, Tubarão 
– SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
27  Telegrama de Aristides Augusto Vilas Boas a Floriano Peixoto, 10/05/1893, Tubarão 
– SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
28  Telegrama de Major Firmino a Floriano Peixoto, 05/05/1893, Araranguá – SC. Fundo 
Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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governo federal, não encontra-se, no conjunto documental, tele-
gramas de autoria do tenente Machado que pudessem servir como 
contraponto às denúncias feitas sobre seu governo. Enquanto isso, 
na capital do país articulações entre os membros PRC e o gover-
no federal vinham sendo feitas para o afastamento de Machado, 
lembrando que Lauro Muller ainda ocupava a cadeira de deputado 
federal na época, estando próximo do centro de decisões nacionais. 

No decorrer dos eventos, em junho de 1893, o juiz federal de 
Santa Catarina julgou o tenente Machado como culpado pela de-
portação arbitrária do delegado de terras e colonização, Paulo Ra-
mos. Condenado, o governador foi obrigado a afastar-se do cargo, 
assumindo o Executivo estadual o seu vice, Elyseu Guilherme da Sil-
va, ex-líder liberal e um dos fundadores do PUF. Nesse contexto, em 
meio à instabilidade política que se configurava na troca de gover-
nos e com a Revolução Federalista em curso, Floriano Peixoto subs-
tituiu o comando do 5º Distrito Militar, ocupado pelo coronel Luiz 
dos Reis Falcão, ligado aos federalistas catarinenses, colocando em 
seu lugar, coronel Julião Serra Martins, reconhecido florianista.29

O coronel Serra Martins contava com uma experiente carreira 
militar quando assumiu o 5° Distrito Militar em Santa Catarina. 
Ressalta-se que nessa investigação, Serra Martins é apontado como 
um dos correspondentes mais assíduos. Em seus telegramas, iden-
tifica-se assuntos que vão desde procedimentos militares frente 
às operações de guerra, pedidos de auxílio financeiro e bélico ao 
governo central, bem como relatos das contendas políticas envol-
vendo os líderes locais. Assim como Vilas Boas, o coronel utilizava 
o espaço de suas correspondências para levantar acusações contra 
a oposição federalista catarinense, como observa-se no telegrama 
datado de 9 de julho de 1893, quando afirmava que “com relação 

29  MEIRINHO, 1997, p. 61.
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ao governo estadual, como sabeis, está de mãos dadas com os revo-
lucionários do sul e emigrados aqui”.30  

Cabe ressaltar que, mesmo com a mudança na chefia do esta-
do, Elyseu Guilherme, que assume após o afastamento do tenen-
te Machado, ainda representava para o grupo ligado ao PRC uma 
oposição que deveria ser derrubada. A tensão aumentou quando 
o governo estadual intensificou significativamente o contingente 
de policiais na capital, fato que Serra Martins reportou a Floriano:

Entrando governo estado avultado número de po-
liciaes nesta capital sem nada justificar essa medida, 
tomei providencias reunir civis que me tem offere-
cido chefes republicanos garantir ordem, pois tudo 
indica que opposição com accordo revolucionário 
sul, prepara qualquer golpe. [...] creio ter assim cum-
prido ordens de V. Exa. sentido reprimir qualquer 
revolta ou impedir que ella se manifeste creando 
maiores embaraços governo federal. 31

Também, Elyseu Guilherme telegrafou ao presidente, mas 
nesse caso para denunciar Hercílio Luz, que no comando de um 
grupo armado, se apoderou da Câmara Municipal de Tijucas, soli-
citando, dessa maneira, enérgica providência contra o fato.32 A in-
vestida dos opositores chegou até Itajaí, quando o grupo hercilista 
teve que recuar, retornando a Blumenau, ante a ação do governo 
estadual. Ao mesmo tempo, grupos republicanos ligados ao PRC 
pressionavam Floriano sobre o fato de o Executivo estadual estar 

30  Telegrama de Julião de Serra Martins a Floriano Peixoto, 09/07/1893, Desterro – SC. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
31  Telegrama de Julião de Serra Martins a Floriano Peixoto, 09/07/1893, Desterro – SC. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
32  Telegrama de Elyseu Guilherme da Silva a Floriano Peixoto, 14/07/1893, Desterro – 
SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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sob o poder dos federalistas catarinenses, tidos por aqueles como 
adeptos e simpatizantes da revolta sul-rio-grandense. O telegrama 
enviado por Dr. Cunha, representante do diretório republicano de 
Blumenau, é elucidativo:  

Este municipio não devendo por mais tempo 
consentir attitude criminosa governo estado atten-
tando contra Republica e protegendo revoluciona-
rios sul depois de ter rasgado Constituição e ferido 
direitos garantidos por ella, acaba unanime de pro-
testar contra sua permanencia e das autoridades que 
a apoião. É tempo de fazer terminar estado anarchia 
Rio Grande inutilizando elementos revoluciona-
rios que a alimentão fazendo perigar a Republica. 
Esperamos que respeitareis a vontade popular e nos 
auxiliareis como bons republicanos a trabalhar pela 
consolidação da Republica.33

A partir desse trecho inferem-se aspectos relevantes, visto que 
segundo o discurso dos partidários republicanos, os federalistas cata-
rinenses, ao compactuarem com os revolucionários sul-rio-granden-
ses, representariam uma ameaça à consolidação da República. Mais 
uma vez, identificamos como parte dos missivistas buscavam cons-
tantemente correlacionar os federalistas catarinenses ao grupo que 
se rebelara no Rio Grande do Sul sendo um dos artifícios utilizados 
pelo grupo para deslegitimar aqueles que agora ocupavam o poder. 

Prontamente, é perceptível como a Revolução Federalista em 
Santa Catarina deu margem para que retóricas fossem construídas 
em prol de um projeto de governo, especificamente, o projeto po-
lítico do PRC. Contudo, é necessário compreender que no campo 

33  Telegrama de Dr. Cunha a Floriano Peixoto, 15/07/1893, Blumenau – SC. Fundo Flo-
riano Peixoto. Arquivo Nacional.
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das forças políticas que se configurava, no qual os discursos eram 
tramados e disputados, cada lado procurava legitimar-se como au-
têntico e verdadeiro protagonista do novo regime, daí a necessida-
de de estratégias para fins de persuasão e apresentação de valores de 
um determinado projeto político. 

Em meio à contenda política, Floriano Peixoto parecia estar 
inquieto com a intervenção de seus agentes nos assuntos políticos 
do estado catarinense, o que pode ser percebido no telegrama de 
autoria de Serra Martins, no qual o coronel enfatiza a neutralidade 
de suas ações: 

Respondo vosso telegramma politico. Já vos disse 
que nunca intervim nem interverei deposição go-
verno estadual nem politica d’este estado, sempre fui 
cumpridor cego vossas instruções. Aqui sempre esti-
ve e estou de promptidão para defender poderes da 
União quando atacados pelos inimigos da Republi-
ca [...]. Toda minha actividade tem sido n’estes dias 
puramente absolvida nos factos da revolução do sul, 
diante ameaça bombardeio esta cidade e desembar-
que forças revolucionárias procurando dar cabal 
desempenho vossas ordens. Mas se caluniadores me 
denunciam perante vós e para evitar calunnias devo 
supportar calado provocações politicas preparadas 
pelo Governador e seus agentes que se traduzem em 
desmoralização a mim, força federal, governo Repu-
blica, peço para solicitar se julgardes conveniente a 
nomeação de outro que melhor possa corresponder 
vossa expectativa.34

Torna-se evidente, pelo tom da resposta, que Serra Martins 
replicava algum questionamento ou represália feita por Floriano 

34  Telegrama de Julião de Serra Martins a Floriano Peixoto, 16/07/1893, Desterro – SC. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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acerca do seu posicionamento e intervenção nas questões políticas 
estaduais. O chefe das operações militares fez questão de ressaltar 
que o seu papel era unicamente defender a União de seus inimi-
gos como havia feito contra os revolucionários federalistas, porém, 
aproveita a ocasião para também criticar o governador catarinense 
e seus correligionários, os quais seriam responsáveis por desmorali-
zar não somente ele, mas a força federal e a República. 

A correspondência também revela qual a postura adotada 
por Floriano Peixoto frente às hostilidades entre as duas facções 
rivais. Se no Rio Grande do Sul o presidente justificou não inter-
vir no governo Júlio de Castilhos, quando o conflito em iminência 
clamava por sua deposição, justificando que este fora legalmente 
eleito, seria agora pouco coerente que ele agisse diferente em San-
ta Catarina. As correspondências dos agentes federais evidenciam 
isso, pois buscavam recorrentemente defender a neutralidade e a 
não intervenção política das forças federais que atuavam no estado 
catarinense. 

Enquanto isso, a oposição articulava-se e a liderança de Hercí-
lio Luz crescia ao ponto de, em julho de 1893, a Câmara Municipal 
de Blumenau o proclamar governador, decretando a cidade como 
capital provisória do estado. Serra Martins transmite a notícia ao 
presidente escrevendo que “em todos os pontos este governo tem 
recebido enthusiastico apoio”, contudo, ressaltava não ter respon-
dido para “mostrar completa neutralidade das forças federaes”.35 

Ao mesmo tempo, o governador Elyseu Guilherme emitiu um 
telegrama no qual denunciava que remessas de armas e dinheiro da 
União estavam sendo utilizados com más intenções pelos agentes 
federais que agiam sob o pretexto de angariar voluntários para o 

35  Telegrama de Julião de Serra Martins a Floriano Peixoto, 20/07/1893, Desterro – SC. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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Exército. Também manifestava sua indignação quanto à aclamação 
de Hercílio Luz como governador em Blumenau, fato que carac-
terizou como criminoso ao atentar contra a “paz do estado e sua 
forma federativa”. Assim, solicitava que Floriano tomasse atitude 
contra tal ato e fizesse recolher as armas distribuídas aos paisanos 
sob alegação de recrutamento de voluntários.36 O clima se alterou 
quando Elyseu afirmava, em outro telegrama, que boletins alar-
mantes do jornal República haviam sido distribuídos pelo ajudante 
do 25º Batalhão, acompanhado de ordenança. Indignado, o gover-
nador escreve em linguagem áspera: “não há mais duvida sobre a 
responsabilidade da força federal no plano deposição. Estou firme 
e armado para resistir”.37 Provavelmente advertido, Serra Martins 
voltou a telegrafar para ao Rio a fim de defender a neutralidade das 
forças sob seu comando:

Governador deste estado não tem menor escrúpulo 
em transmmitir calunnias de suas autoridades ou 
mesmo forjá-las. [...] Acreditai que não obstante 
ter este Governo estadoal calunniado diarimente e 
agindo com requintada má fé, maximo são os obs-
taculos oppostos a realisação vossas ordens sobre 
repressão movimento sul. Me tenho conservado e 
conservarei no meu posto observando escrupolosa-
mente a Constituição, mantendo maxima e absolu-
ta neutralidade, cumprindo assim vossas reiteradas 
determinações [...]38

36  Telegrama de Elyseu Guilherme da Silva a Floriano Peixoto, 21/07/1893, Desterro – 
SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
37  Telegrama de Elyseu Guilherme da Silva a Floriano Peixoto, 22/07/1893, Desterro – 
SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
38  Telegrama de Julião de Serra Martins a Floriano Peixoto, 23/07/1893, Desterro – SC. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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A dualidade de governos colocou a situação no auge de sua 
gravidade. Serra Martins relatava que em todo o estado a ordem 
pública estava manifestamente ameaçada. Assim, conforme o 
emissor, a polícia não conseguia oferecer garantias no intuito de 
restabelecer a ordem, armas contrabandeadas desembarcavam em 
diferentes pontos, e reclamava que todas as dificuldades estavam 
sendo criadas e postas às suas ordens para a captura de chefes revo-
lucionários sul-rio-grandenses que diziam estar em Santa Catarina 
ocultos.39 Da mesma forma, Vilas Boas buscava chamar a atenção 
de Floriano para o momento, o qual considerava “assaz critico”, e 
ainda dizia que o governo de Elyseu Guilherme só não havia ain-
da caído devido à “atitude das forças federaes que tem levado sua 
neutralidade a ponto de impedir movimento revolucionário na 
capital”. Também, aproveitava Vilas Boas para questionar o presi-
dente: “devemos porventura intervir sentido manter autonomia 
actual Governo que tanto nos guerreia?”,40 sugerindo claramente 
a interferência das forças federais sem deixar de investir contra o 
governo estadual. 

Nessa conjuntura, Hercílio Luz demonstrava estar determi-
nado a seguir o plano sobre a tomada do poder em Santa Catarina. 
Escrevia ao Rio de Janeiro enunciando que assumia o governo de-
vido às exigências dos municípios e à atitude antipatriótica, revo-
lucionária e criminosa do governo de Elyseu Guilherme. Em seu 
telegrama, não faltavam recriminações contra os adversários, pois 
estes, segundo ele, propagavam a anarquia em todos os municípios 
do estado dissolvendo magistraturas, desrespeitando o funcionalis-

39  Telegrama de Julião de Serra Martins a Floriano Peixoto, 22/07/1893, Desterro – SC. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
40  Telegrama de Aristides Augusto Vilas Boas a Floriano Peixoto, 22/07/1893, Desterro 
– SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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mo público e, sobretudo, atentando contra a República e a Pátria 
ao sustentar e auxiliar os “sediciosos do sul”. Após depreciar o ini-
migo, Hercílio reivindicava o reconhecimento da legalidade do seu 
governo que, ao contrário, “levantou os brios calcados do povo ca-
tharinense” e que esperava, ao lado de Floriano Peixoto, “defender 
a Republica contra os sediciosos do sul e todos seus cumplices”.41

No jogo das palavras, o governador proclamado mostrava elo-
quência em sua estratégia retórica. Visto que primeiro apresenta 
as deficiências do governo instituído ao passo que aponta todos 
os distúrbios causados pela incapacidade administrativa e política 
deste, para tão somente depois descortinar uma solução, ou seja, 
seu próprio governo, aquele que estaria alinhado e apto a participar 
do novo campo político reconfigurado pela República. Observa-
-se, assim, como a disputa pelo poder acaba por criar representa-
ções sobre a legitimidade de governança, o que pode ser verificado 
quando o autor procura associar a vontade popular ao seu governo 
– no domínio político a legitimidade procede de um movimento 
de sustentação ou de adesão popular que independe do ato eletivo 
– enquanto a associação do adversário à Revolução Federalista o 
deslegitima. 

Observou-se, ademais, que a correspondência catarinense que 
chegava a Floriano nesse período dividia-se entre apoiadores do go-
verno provisório e protestos contra ele, demonstrando que a adesão 
ao governo proclamado em Blumenau estava longe de ser unânime. 
O juiz federal Candido Freire solicitava que Floriano imediata-
mente interviesse e reconhecesse um dos lados frente à crise que 
se instaurava, sem deixar de agir por meio dos princípios demo-

41  Telegrama de Hercílio Luz a Floriano Peixoto, 22/07/1893, Desterro – SC. Fundo 
Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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cráticos que agora os regiam.42 A intervenção, porém, não viria de 
imediato, antes disso, Hercílio Luz e seus apoiadores marchariam 
rumo a Desterro para depor o governo estadual. Conforme as pa-
lavras de Hercílio Luz, existia uma boa justificativa para a tomada 
dessa decisão: 

Consta me que alguns chefes sediciosos no sul eva-
didos de bordo do Jupiter desembarcaram em Tiju-
cas disfarçados em polícias ao serviço do Sr. Elyseu 
Guilher fazendo parte da força que pretende atacar 
me. Sigo ao encontro delles com uma forte colunna 
de bons amigos e envidarei todos os esforços para 
prendel-os. Em seguida attendendo altas conve-
niencias de serviço publico e a intereses da Republi-
ca irei para Desterro fixar ali a sede do Governo.43

Acontece que a embarcação Júpiter havia sido capturada 
pelos revoltosos federalistas sul-rio-grandenses no porto de Rio 
Grande e, sem conseguir investir contra aquela localidade, acabou 
rumando para o norte, quando então foi aprisionada pelo vapor 
República em Santa Catarina. A partir disso, correspondências são 
remetidas ao presidente alertando sobre a possível fuga de tripulan-
tes da embarcação aprisionada, os quais estariam ocultos em solo 
catarinense, acobertados e protegidos pelo governo estadual. Essas 
denúncias são identificadas em telegramas de autoria de coronel 
Serra Martins, alferes Vilas Boas e Hercílio Luz, como o destacado 
anteriormente. Entretanto, além dessas delações, não se encontra 
no conjunto documental analisado evidências concretas que ligas-
sem o governo catarinense com os fugitivos revolucionários. 

42  Telegrama de Candido Freire a Floriano Peixoto, 27/07/1893, Desterro – SC. Fundo 
Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
43  Telegrama de Hercílio Luz a Floriano Peixoto, 25/07/1893, Desterro – SC. Fundo 
Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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De toda forma, Hercílio Luz deu seguimento à sua marcha 
ruma à capital junto à “guarda cívica” que o acompanhava. Em fi-
nais de julho, os hercilistas adentravam Desterro investindo contra 
o Palácio, onde o governo estadual manteve resistência. Na ma-
drugada do dia 30, houve acirrado tiroteio resultando em feridos 
e mortos. Elyseu Guilherme telegrafou a Floriano dando conta do 
ocorrido, ressaltando que o Palácio não havia sido tomado e que so-
mente depois do atentado o comandante do distrito, coronel Serra 
Martins, mandava dizer que manteria a ordem.44 Após o confron-
to, alferes Vilas Boas também escreveu ao presidente para informar 
que Serra Martins estava intervindo no sentido da pacificação, res-
saltando que o papel das forças federais era único e exclusivamente 
manter a ordem pública até que o governo resolvesse o conflito.45

Logo, é possível observar na documentação examinada que 
a posição assumida por Floriano diante da contenda buscava a 
conciliação das partes, assim como escrevia Serra Martins quan-
do, dizendo seguir as ordens do presidente, intentou um encontro 
“sem quebra da equidade” entre Hercílio Luz e Elyseu Guilherme 
para que ambos entrassem em um acordo. Porém, admitia o ge-
neral, que apenas Hercílio Luz compareceu mostrando-se solícito 
a uma solução que atendesse à ordem, à liberdade e ao progresso, 
ideais dos “verdadeiros amigos da Republica”, enquanto Elyseu não 
havia concedido ao convite.46 Dessa forma, percebe-se que, apesar 
de defender um discurso de imparcialidade, as próprias palavras de 
Serra Martins demonstravam como suas simpatias estavam ao lado 

44  Telegrama de Elyseu Guilherme da Silva a Floriano Peixoto, 31/07/1893, Desterro – 
SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
45  Telegrama de Aristides Augusto Vilas Boas a Floriano Peixoto, 31/07/1893, Desterro 
– SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
46  Telegrama de Julião de Serra Martins a Floriano Peixoto, 31/07/1893, Desterro – SC. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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dos hercilitas, algo facilmente identificável em sua correspondên-
cia, a qual trata recorrentemente o governo estadual como traidor e 
despótico em contraposição à política do grupo oposicionista que 
atenderia, na sua percepção, aos propósitos republicanos. 

Nesse intervalo, os hercilistas ocuparam o Tesouro do estado 
e Câmara Municipal. Frente ao ocorrido e sem garantias, Elyseu 
Guilherme foi obrigado a deixar o Palácio, instalando-se na Capi-
tania dos Portos, enquanto Hercílio Luz tratou de ocupar o gover-
no.47 Em face às circunstâncias, Elyseu Guilherme requisitava ao 
presidente que o artigo 6°, parágrafo 3° da Constituição de 1891, 
o qual defendia que o governo federal poderia intervir nos estados 
para estabelecer a ordem e a tranquilidade à requisição dos gover-
nos, fosse efetivado.48 

Nesse ponto, é importante dar atenção ao telegrama enviado 
por coronel Serra Martins em 31 de agosto de 1893, pois nele re-
vela-se a política adota por Floriano frente aos embates e como o 
remetente respondeu às suas ordens. Na correspondência é possível 
entender que o presidente havia ordenado que as forças federais 
prestassem auxílio ao governador Elyseu Guilherme, determina-
ção que foi rebatida por Serra Martins, o qual se mostrou resisten-
te ao apresentar uma série de argumentos que buscavam elencar 
a incompatibilidade de tal ato. Dentre eles, escrevia que o corpo 
policial que servia ao governo estadual contava com força igual à 
que dispunha as forças federais e, na tentativa de recolocar Elyseu 
no Palácio, tornar-se-ia inevitável a luta contra estes e populares, 
sendo impossível prever as consequências desse ato, visto que os 
ânimos estavam ainda muito exaltados. Além disso, continuava o 

47  MEIRINHO, 1997, p. 62.
48  Telegrama de Elyseu Guilherme da Silva a Floriano Peixoto, s/d, Desterro – SC. Fundo 
Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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emissor declarando que se Elyseu queria manter seu governo, não 
deveria ele tê-lo abandonado, e sim ter solicitado auxílio antes dos 
acontecimentos, sendo, nesse sentido, inconveniente e prejudicial 
à ordem pública que as forças federais agissem conforme ordenava 
Floriano.49

A resposta de Serra Martins às ordens de Floriano parece ter 
surtido em uma reação. Ao contrário do que era esperado, saindo 
da impassibilidade frente à situação, o presidente não reconheceu 
o governo de Hercílio Luz e ainda o exonerou do seu cargo federal 
na comissão de terras de Blumenau, ao mesmo tempo em que reco-
mendou a total neutralidade às forças federais.A atitude de Floria-
no foi amplamente comemorada pelos apoiadores do governo de 
Elyseu Guilherme, o qual declarava em sua correspondência “con-
tentamento e aplauso pela correcta decisão”.50 Assim, sem o apoio 
do governo central, retiraram-se da capital os hercilistas no início 
de agosto de 1893. Contudo, isso não significou que eles deixariam 
de articular focos de resistência, sendo constantes as cartas e tele-
gramas que denunciavam as perseguições, demissões e represálias 
feitas pelo governo estadual mesmo após o retorno ao poder, de-
monstrando como o clima de instabilidade e revanchismo tornara-
-se ainda maior nesse período. 

A política dúbia empregada por Floriano também é algo a ser 
considerada. Se por um lado era esperado que o governo federal 
apoiasse a deposição dos federalistas catarinenses em prol do grupo 
republicano – uma administração aliada ao estado vizinho que se 
encontrava em pleno conflito armado –, o presidente optava pela 

49  Telegrama de Julião de Serra Martins a Floriano Peixoto, 31/07/1893, Desterro – SC. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
50  Telegrama de Elyseu Guilherme da Silva a Floriano Peixoto, 03/08/1893, Desterro – 
SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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neutralidade das forças federais e pela política de conciliação. Se a 
decisão foi tomada buscando evitar angariar ainda mais adversários 
ou fundamentada no princípio da coerência, devido à autonomia 
estadual, em que parte, no entanto, pode-se considerar tal coerên-
cia na política adotada no caso sul-rio-grandense, onde tropas do 
Exército federal, bem como auxílio material e pecuniário, foram 
postos  à serviço de Júlio de Castilhos e seus correligionários contra 
o Partido Federalista do estado sulino?

Enfim, enquanto no Rio Grande do Sul a Revolução seguia 
operante, em Santa Catarina, após a retomada do poder pelos fede-
ralistas catarinenses, os telegramas acerca das divergências internas 
diminuem significativamente, dando a impressão de que se passava 
por um momento de paz e tranquilidade. Entretanto, é mister lem-
brar-se que outro evento estava rompendo no país, a Revolta da Ar-
mada que, sem demora, alcançaria Desterro, fazendo da ilha-capital 
ponto estratégico para a ligação dos movimentos revolucionários. 

A tomada de Desterro e a legitimação 
do poder em Santa Catarina

Com o advento da Revolta da Armada, em setembro de 1893, 
Santa Catarina inevitavelmente entra no conflito. Inicialmente 
sem conexão, a Revolução Federalista e o movimento da Armada 
uniriam forças na capital Desterro, local escolhido como sede para 
a instalação do governo provisório revolucionário em outubro de 
1893.51 À frente das operações estava o Capitão de Mar e Guerra, 

51  Conforme elucida Santos Jr.: “O Governo Provisório instaurado na cidade de Desterro 
(atual Florianópolis) foi uma tentativa que a Revolução Federalista e a Revolta da Armada 
fizeram para obter o reconhecimento internacional de beligerantes, que garantiria aos ini-
migos do governo de Floriano Peixoto os direitos da guerra. Caso obtivessem esse reconhe-
cimento, eles poderiam negociar alianças internacionais, por exemplo. Esse status nunca 
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Frederico Guilherme de Lorena, responsável pela investida contra 
o estado. Na ocasião, o Executivo estadual estava sendo ocupado 
pelo vice-governador em exercício, Cristovão Nunes Pires, visto 
que Elyseu Guilherme encontrava-se no Rio de Janeiro.

Com a aproximação dos revoltosos da Marinha ao estado de 
Santa Catarina, coronel Serra Martins propôs que fosse solicitado 
auxílio de voluntários recrutados para a defesa do porto de Itajaí. 
Prontamente, o vice-governador Cristovão Nunes Pires telegrafou 
a Floriano para alertá-lo sobre os perigos de armar a população, 
demonstrando o receio que ainda tinham os federalistas catarinen-
ses de que novos focos de resistência e rebeliões pudessem emergir 
colocando em risco o poder do partido no estado: 

[...] devo ponderar vos que apezar gravidade circunstan-
cias actuaes necessidade concurso todos defeza republi-
ca e certeza vosso Governo não concordará qualquer 
plano politico contra o deste estado, julgo entretanto ar-
mamento grupo opposição defeza Itajahy desnecessario 
e altamente prejudicial ordem publica pois estou certo 
que seu offerecimento esse fim vira somente intentos 
pertidarios. Acresce circunstancia Governo do estado 
estar prompto defendel-o e a Republica com elemento 
força dispõe e populares caso necessario. Terminando, 
cumpre-me observar vos que commandante districto ja 
fallou em armar opposição nesta capital quando vosso 
telegrama apenas refere se Ithajahy. Comprehendeis 
por certo conflagração Estado neste momento grandes 
embaraços creara para a propria republica.52

foi reconhecido pela comunidade internacional que decidiu permanecer neutra em relação 
ao conflito”. SANTOS JÚNIOR, João Júlio Gomes dos. “O mais esquisito dos espetáculos”: 
a crise do asilo diplomático entre Brasil e Portugal em 1894. 272 f. Tese (Doutorado em 
História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014, p. 234.
52  Telegrama de Cristovão Nunes Pires a Floriano Peixoto, 19/09/1893, Desterro – SC. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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Em resposta à oposição sofrida, Serra Martins escreveu ao 
presidente dizendo não ter armado nenhum popular na capital 
ou Itajaí, reforçando que não consentiria que “politica intervenha 
em assumpto acção governamental e em qualquer ponto estado”.53 
Junto a isso, Nunes Pires informava não haver transporte para man-
dar força ou armamento a Itajaí, atenuando o fato ao declarar que, 
devido às condições precárias da barra de acesso ao porto daquela 
cidade, as embarcações República e Pallas, que estavam sob o do-
mínio da esquadra rebelde, não conseguiriam ancorar.54 Se o vice-
-governador agiu ou não com “má fé”, como afirma o historiador 
Jali Meirinho,55 o que sucedeu é que a essa altura Joinville e São 
Francisco já haviam sido tomadas pelos revoltosos. 

A sequência das correspondências que segue o mês de setem-
bro trata, sobretudo, das operações feitas a fim de defender a capi-
tal e outros portos do estado contra a ofensiva dos revoltosos da 
Armada, sendo sua maioria de autoria de coronel Serra Martins. 
Dentre os telegramas, chama atenção a correspondência na qual 
Serra Martins transcreve na íntegra a mensagem enviada a ele pelo 
capitão Lorena, quando este estava prestes a tomar Desterro. Na 
comunicação, Lorena explica que a Marinha havia se rebelado con-
tra Floriano Peixoto por este estar agindo contra a lei, além disso, 
afirmava que a opinião pública aplaudia a atitude revoltosa pelo 
fato de Floriano incitar o ódio contra os próprios membros da clas-
se armada, perseguindo àqueles que não o serviam de forma incon-
dicional.  Continuava declarando que caso houvesse resistência, se-
ria dolorosa, porém necessária, utilizar a força das armas, contando 

53  Telegrama de Julião de Serra Martins a Floriano Peixoto, 21/09/1893, Desterro – SC. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
54  Telegrama de Cristovão Nunes Pires a Floriano Peixoto, 22/09/1893, Desterro – SC. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
55  MEIRINHO, 1997 p. 65.
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com a certeza do êxito, pois a Revolta defendia a causa da pátria 
contra a tirania. A Serra Martins, colocava o peso da responsabili-
dade se este tentasse impedir a ação revolucionária, obrigando-os 
a sacrificar vidas e propriedades. Ainda, ressaltava que de manei-
ra alguma a “esquadra libertadora” pensava em levar a desordem e 
o pânico às famílias catarinenses, dizendo que se o povo pudesse 
manifestar-se livremente, aclamaria o movimento revolucionário. 
Recaia, assim, a inteira responsabilidade sobre coronel Serra Mar-
tins, como escrevia Lorena: “da vossa decisão depende a victoria 
completa sem derramamento de sangue”, e concluía ao falar que, 
acreditando no patriotismo do coronel, este colocar-se-ia ao lado 
da causa revolucionária a fim de ajudá-los a manter a República nos 
moldes prescritos pela Constituição Federal.56   

Frente a isso, Serra Martins reuniu-se com os oficiais e o vice-
-governador para deliberar sobre qual decisão deveria ser tomada. 
Conforme observa-se em sua correspondência, na ocasião, o co-
ronel apresentou aos presentes o telegrama enviado por Floriano 
Peixoto em que ordenava que resistissem. Contudo, após o encon-
tro, Serra Martins telegrafou ao Rio para informar “com pezar” 
que os oficiais haviam decidido, unanimemente, pela negativa da 
resistência devido à falta de elementos necessários para isso. Assim, 
lamentava o missivista: “[...] aceitei essa deliberação que produzio-
-me desagradável impressão embora as razões que foram expostas e 
que me parece de alguma importancia atentas as condições em que 
nos achamos”. Portanto, sem apoio ou material para oferecer resis-
tência, a guarnição militar capitula. No telegrama, Serra Martins 
manifesta seu desgosto: 

56  Transcrição do telegrama de Francisco Guilherme Lorena a Julião de Serra Martins 
incorporado ao telegrama de Julião de Serra Martins a Floriano Peixoto, 29/09/1893, Des-
terro – SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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[...] bem podeis avaliar decepção que acabo passar e 
vos asseguro evitaria se me fosse possivel. Resta-me 
consolação que me dá paz de consciencia de haver 
procurado sempre cumprir ordens deveres cargo 
que me conferistes neste Estado dominando meu 
desejo ardente de corresponder vossa honroza con-
fiança. Para vós e para o paiz apello e espero julga-
mento meu procedimento.57  

Depreende-se do telegrama examinado que Serra Martins 
lamentava a decisão dos oficiais. Porém, admitia plausível a jus-
tificativa dada por eles de não acatarem as ordens dadas por ma-
rechal Floriano acerca de resistirem à investida dos revoltosos. 
Também, identifica-se como o autor preocupa-se em construir 
uma imagem positiva de si, reforçando que se tivesse poderes para 
isso evitaria a negativa da deliberação, mas que ao mesmo tempo 
estava em paz com sua consciência por ter agido conforme ordens 
e deveres de seu cargo. 

Sobre o ocorrido, Cristovão Nunes Pires escreveu relatando 
não ter opinado sobre o assunto durante a reunião dos oficiais, vis-
to que se tratava de uma decisão puramente militar, fazendo votos 
apenas para que não houvesse sacrifício inútil de vidas e proprieda-
des.58 Sem resistência, os revoltosos da Marinha puderam instaurar 
o Governo Provisório em outubro de 1893, tendo como sede a ca-
pital de Santa Catarina. 

Em solo catarinense, os revolucionários federalistas sul-rio-
-grandenses, sob o comando de Gumercindo Saraiva, avançavam 
com sua marcha ocupando Curitibanos e Blumenau e, em Itajaí, 

57  Telegrama de Julião de Serra Martins a Floriano Peixoto, 30/09/1893, Desterro – SC. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
58  Telegrama de Cristovão Nunes Pires a Floriano Peixoto, 30/09/1893, Desterro – SC. 
Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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processa-se a integração de sua tropa com os navios de Custódio de 
Mello, que haviam dominado a situação em Santa Catarina. Gu-
mercindo passou a desempenhar o papel de força terrestre do go-
verno provisório. Em Itajaí, almirante Custódio de Mello, general 
Salgado e representantes do governo catarinense reuniram-se para 
decidir os novos rumos da luta. Enquanto Salgado defendia que 
era necessário retornar ao Rio Grande do Sul, Gumercindo diver-
giu, optando por continuar sua marcha com intuitos de invadir o 
Paraná. O comandante tinha como objetivo maior avançar territo-
rialmente ao mesmo tempo em que pretendia engrossar sua força 
na medida em que se aproximava do centro do país. Assim, com 
o apoio do general Piragibe, nomeado chefe da tropa do governo 
revolucionário de Santa Catarina, a coluna de Gumercindo seguiu 
com sua marcha rumo ao estado do Paraná.59 Logo, a Revolução 
Federalista crescia e ampliava o seu campo de atuação. 

Contudo, a união dos revolucionários do Rio Grande do Sul 
com os da Marinha seria marcada pelos desentendimentos entre 
os chefes de cada movimento. Conforme Ana Luiza Reckziegel, 
faltou aos grupos insurgentes um planejamento estratégico sobre 
os rumos que a luta deveria tomar. A aproximação entre eles se deu 
pelo desejo de estabelecer um governo provisório em Desterro, 
tendo como um dos objetivos principais conseguir atrelar relações 
com os países do Prata, sobretudo Argentina e Uruguai, para que 
estes declarassem beligerância com o Brasil, o que impediria a ven-
da de armamento ao governo do Rio de Janeiro. Contudo, o propó-
sito de fortalecimento dos movimentos revolucionário não foi al-
cançado visto que não houve a declaração de estado de beligerância 
por parte dos países platinos. Somado a isso, os líderes federalistas 

59  REVERBEL, Carlos. Maragatos e pica-paus: guerra civil e degola no Rio Grande. Porto 
Alegre: L&PM, 1985, p. 82. 
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temiam a associação da Revolução com o movimento monarquis-
ta, uma vez que as declarações de líderes da Revolta da Armada de-
monstravam nítidas inclinações monárquicas.60 Para mais, o autor 
Carlos Humberto Corrêa elucida que entre as divergências estava o 
fato dos revolucionário sul-rio-grandenses ansiarem uma adminis-
tração civil constituída por integrantes da Armada do Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina na instalação e organização do Governo 
Provisório o que, no entanto, não se realizou.61

Diante das fraturas ideológicas demonstradas, o movimento 
revolucionário em Desterro ia enfraquecendo e, consequentemente, 
causava dissensões. Em contrapartida, Floriano arregimentava sua 
ofensiva e ganhava força. O presidente recorreu às oligarquias pau-
listas para o abastecimento de materiais bélicos, soldados e dinheiro 
para combater os revoltosos e derrubar o Governo Provisório ins-
taurado na capital de Santa Catarina. Também, republicanos cata-
rinenses, militares e civis engajaram-se nas tropas legais e o governo 
brasileiro adquiria esquadra naval comprada nos Estados Unidos,62 
reforçando, assim, sua força bélica. Enfim, depois de resistirem por 
seis meses, os últimos revoltosos da Armada eram desalojados da 
capital catarinense. Desse modo, Custódio de Mello foi obrigado a 
retirar-se, partindo com sua esquadra em direção ao sul, enquanto 
Gumercindo e Piragibe avançavam sobre terras paranaenses. 

Cabe aqui um apontamento: do período que transcorre a 

60  RECKZIEGEL, Ana Luiza Setti. A Diplomacia Marginal: vinculações políticas entre 
o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 1999, 
p. 141.
61  CORRÊA, Carlos Humberto. Militares e civis num governo sem rumo. Florianópolis: 
EDUFSC, 1990, p. 74.
62  A esquadra naval adquirida ficou conhecida como Esquadra Legal ou Esquadra de Pa-
pelão. Sobre a compra de navios dos Estados Unidos, ver: TOPIK, Steven C. Comércio e 
canhoneiras: Brasil e Estados Unidos na Era dos Impérios (1889-97). São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 2009.
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tomada de Desterro e a instauração do governo provisório, em 
outubro de 1893, até sua retomada pela esquadra florianista, em 
abril de 1894, existe uma lacuna nas correspondências emitidas de 
Santa Catarina a Floriano presentes na série de documentos anali-
sados. Frente a isso, parte-se da hipótese de que a interrupção das 
comunicações tenha ocorrido em razão da tomada do poder pelos 
revoltosos e consequente instalação do Governo Provisório, o qual 
foi responsável pela interrupção das linhas telegráficas. Após esse 
lapso temporal, as correspondências datam do início de abril de 
1894, quando tratam sobre a vitória legalista no estado e exaltam o 
governo de Floriano Peixoto. 

Se a Revolução Federalista ainda não havia sido derrotada, 
ao menos a vitória e término da Revolta da Armada dava ânimo 
ao grupo florianista que apresentava seu líder como consolidador 
da República e salvador da pátria. Recorrentes eram os telegramas 
nesse período, carregados de discursos ardorosos, felicitando o go-
verno legal pelo êxito no conflito que livrava o país da “bandeira 
negra dos bandidos e piratas ao mando dos gomercindos e custó-
dios”, e glorificando o presidente: “sois actualmente e sereis por 
muitos seculos o symbolo mais alto de caracter e da aptidão à luta 
da nossa nacionalidade”.63

Com a derrota da Revolta da Armada, o presidente enviou 
como interventor para assumir o governo catarinense o delegado 
do governo federal Antônio Moreira César. Incumbido de “pacifi-
car” Santa Catarina, o governo de Moreira César ficaria marcado 
pelas perseguições, massacres, prisões e fuzilamentos dos oposito-
res, tendo como um dos episódios mais conhecidos o fuzilamento 

63  Telegrama de Antônio Pinto da Costa Carneiro a Floriano Peixoto, 04/05/1894, Des-
terro – SC. Fundo Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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ocorrido na Fortaleza de Santa Cruz do Anhatomirim.64 Alguns 
historiadores buscam amenizar a violência desencadeada durante a 
“pacificação”, isentando marechal Floriano dos crimes cometidos e 
responsabilizando exclusivamente Moreira César, ou, ainda, classi-
ficando o episódio como um “acerto de contas”, no qual as mortes 
seriam uma represália pela prática cruel dos degolamentos a que os 
federalistas do sul submeteram seus adversários.65 Na correspon-
dência analisada referente à época em que Moreira César ficou no 
poder, não identificam-se cartas ou telegramas que tratassem sobre 
a violência cometida no estado. Tão somente, encontram-se tele-
gramas em que Moreira César telegrafava ao Rio tratando sobre 
assuntos políticos, como as próximas eleições, e/ou operações mili-
tares com temas que discorriam sobre formações de guarda, solici-
tações de nomeações, transferências, promoções, etc. 

Conforme Cherem, após o governo de Moreira César, numa 
sequência de violências e medos “evidenciou-se um tipo de compor-
tamento que, de um lado, confirmava as práticas em busca de favo-
res e proteções e, de outro, definia a ausência de qualquer mobiliza-
ção em torno de alguma causa para além da individual”.66 A vitória 
legalista após a retomada de Desterro reconfigurava, novamente, o 
quadro de forças políticas dentro do estado. Em setembro de 1894, 
os republicanos do PRC, após um pleito eleitoral sem oposição, 
consagravam Hercílio Luz como chefe do Executivo estadual. Logo 
que tomou posse, assim escreveu o novo governador a Floriano: 

[...] Tenho satisfação communicar que recebo o Es-
tado das mãos do illustre Coronel Moreira Cesar, 

64  LUNARDI, 2009, p. 122.
65  Tal posicionamento pode ser observado, por exemplo, nos estudos de CORRÊA 
(1990), MEIRINHO (1979), PEREIRA (1976) e CABRAL (1970). 
66  CHEREM, 2001, p. 333.
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gozando completa paz. Saudo-vos, interpretando os 
sentimentos do povo catharinense para convosco, 
como o mais abnegado patriota e benemerito dos 
brasileiros.67 

Ainda em 1894, poucos dias depois de Hercílio Luz assumir 
o governo, o grupo que retomava o poder faria questão de dar pro-
vas de enaltecimento ao “consolidador da República”, aprovando a 
lei que alterava o nome da capital de Desterro para Florianópolis, 
devido aos “serviços prestado a Republica e benefícios para este 
Estado”68 concedidos por Floriano, como escrevia Hercílio Luz. 
Assim, em meio a um clima de revanches, é perceptível como a de-
cisão pela alteração do nome da capital pelo grupo agora detentor 
do poder político local buscava reafirmar e estreitar os laços com o 
governo central ao vincular a toponímia da cidade ao de Floriano 
Peixoto. Enfim, depois da retomada de Desterro pelas forças legais, 
as últimas correspondências que marcam o ano de 1894 tratam, so-
bretudo, acerca da reorganização política e administrativa dentro 
do estado e investidas contra os últimos revoltosos que debanda-
vam para o Rio Grande do Sul. 

Torna-se perceptível que, da mesma forma como ocorreu 
no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina o clima de revanchis-
mo manteve-se mesmo após o término do conflito revolucionário. 
Além disso, como consequência da vitória legalista, membros do 
PRC puderam firmar-se no cenário político do estado, perpetuan-
do-se à frente do poder por sucessivas administrações. Sendo as-
sim, concordamos com Lunardi quando afirma que a derrota dos 

67  Telegrama de Hercílio Luz a Floriano Peixoto, 28/09/1894, Desterro – SC. Fundo 
Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
68  Telegrama de Hercílio Luz a Floriano Peixoto, 29/09/1894, Desterro – SC. Fundo 
Floriano Peixoto. Arquivo Nacional.
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revolucionários em solo catarinense significou simultaneamente a 
legitimação dos membros ligados ao PRC, a posse por eles dos car-
gos públicos e da decisão sobre os destinos do estado.69

O conjunto documental analisado nesse estudo permitiu re-
conhecer as articulações e relações de poder associadas à emergên-
cia dos conflitos inerentes da Revolução Federalista no caso catari-
nense. Identificamos como em Santa Catarina, além das discussões 
acerca de estratégias militares, grande parte da correspondência se 
dava, sobretudo, em torno da política interna e a disputa entre as 
facções políticas pelo poder do estado que buscavam, constante-
mente em seus discursos, legitimar-se a fim de assumir os rumos da 
administração republicana. Isso se deve, provavelmente, em razão 
de que, diferentemente do que ocorria nos demais estados do sul 
em que Floriano declarava seu apoio incondicional aos partidos 
republicanos locais e combatia qualquer ameaça que pudesse pôr 
em risco a hegemonia desses grupos, no caso catarinense, o presi-
dente optava por assumir uma postura dúbia, isto é, não aprovando 
nem desautorizando as trocas de poder que ocorriam entre as li-
deranças de ambos os partidos em disputa, ao menos até a tomada 
de Desterro pelos revolucionários. Consequentemente, isso levou 
com que os atores envolvidos utilizassem do espaço em suas corres-
pondências para construir retóricas que associassem os adversários 
aos federalistas gaúchos e aos planos ligados à Revolução, demons-
trando como a revolta extrapolou seu campo de atuação, servindo 
como dispositivo para a construção e a defesa de ideários políticos 
específicos.

Assim, é perceptível como a disputa do poder rege o embate 
memorial, aí aparecem os abusos, distorções e táticas para a manu-
tenção do status quo. O discurso construído, identificado na leitura 

69  LUNARDI, 2009, p. 172.
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das correspondências, evidenciou como a associação dos federalis-
tas catarinenses ao movimento revolucionário sul-rio-grandense 
serviu enquanto dispositivo para desqualificá-los ao mesmo tem-
po em que legitimou o grupo ligado ao PRC ao espaço político 
recentemente alçado. A partir disso, foi possível vislumbrar como 
a Revolução Federalista contribuiu efetivamente para o estabele-
cimento de negociações, bem como delações entre os indivíduos 
e os grupos que disputavam o poder e que viam, na interlocução 
estabelecida com o presidente Floriano Peixoto, a possibilidade de 
concretizar as suas expectativas.
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A Revolução Federalista, que se estendeu de fevereiro de 1893 a 
agosto de 1895, foi um dos mais amplos e tormentosos conflitos 
estalados no Brasil. A revolta, na qual efetivamente se jogou o futu-
ro da República então recém-proclamada, conflagrou três Estados 
do Sul da Federação e, combinada com a Revolta da Armada, que 
eclodiu em setembro de 1893 no Rio de Janeiro, cercou e bombar-
deou a Capital do País, chegando ainda a constituir um governo 
paralelo na cidade de Nossa Senhora do Desterro (atual Florianó-
polis). Apenas no Rio Grande do Sul, estimou-se o perecimento 
de 1% da população da época, cerca de 10 mil pessoas, além dos 
incontáveis feridos1. Tamanha foi a barbárie desta que popular-
mente ficou conhecida como a “revolução da degola” que parte da 
historiografia tradicional no século XX preferiu silenciar sobre ela, 

1  LOVE, Joseph L. O regionalismo gaúcho e as origens da revolução de 1930. São Pau-
lo: Ed. Perspectiva, 1975.

A Revolução Federalista (1893-1895): A Revolução Federalista (1893-1895): 

Guerra Civil no Brasil

Gunter Axt
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tendo se tornado célebre a sentença do General Souza Docca: “um 
capitulo doloroso de nossos anais, que merece a nossa condenação, 
e o fazemos silenciando seus acontecimentos”2. 

Docca, cujas perspectivas influenciaram até mesmo a histo-
riografia revisionista marxista dos anos 1970/80, acreditava que 
a origem da violência residia no curto governo de João de Barros 
Cassal e dos dissidentes republicanos, que se estendeu de 12 de no-
vembro de 1891 a oito de junho de 1892 e que entrou para a histó-
ria com a alcunha de governicho. Basicamente, imputava aos opo-
sicionistas de Julio Prates de Castilhos, o intransigente líder que 
se consagrou como “Patriarca da República”, a responsabilidade 
pelo desencadeamento da espiral de iras e apostasias, que teria sus-
citado posteriormente a vingança dos castilhistas. Docca entendia 
que os revolucionários federalistas representavam uma resistência 
reacionária ao progressismo renovador do castilhismo. A tese, com 
nuances mais acadêmicas, foi reproduzida por autores como Hél-
gio Trindade e Céli Pinto, para os quais, essencialmente, “as estru-
turas” socioeconômicas como que ansiavam pelo modelo político 
do castilhismo3. As primeiras análises marxistas sobre a malfadada 
quadra simplificaram o processo histórico, reduzindo o conflito a 
uma oposição entre estancieiros da região da Campanha e comer-
ciantes e classe média urbanos4. No extremo oposto, autores como 
Wenceslau Escobar, Rodolpho Costa e Rafael Cabeda esgrimiam 
a representação do regime castilhista como persecutório e arbi-

2  DOCCA, Emílio Fernandes de Souza. História do Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro: 
Ed. Simões, 1954, p. 361.
3  TRINDADE, Helgio. Aspectos políticos do sistema partidário republicano rio-gran-
dense (1882-1937). In: DACANAL, J.H. & GONZAGA, S. (orgs) RS: Economia e Po-
lítica. Porto Alegre: Ed Mercado Aberto, (1979 1ª ed.), 1993; PINTO, Céli. Positivismo: 
um projeto político alternativo (RS: 1889-1930). Porto Alegre: Ed. L&PM, 1986.
4  FRANCO, Sérgio da Costa. O sentido histórico da Revolução de 1893. In: Fundamen-
tos da cultura rio-grandense. Porto Alegre: Ufrgs, 1962.
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trário5. Foi apenas com uma nova historiografia a partir dos anos 
1990 e com a descoberta de novas fontes, como os Diários de Joca 
Tavares, de Francisco Tavares, do Almirante Saldanha da Gama e 
do General Vieira da Rosa, por exemplo, que novas perspectivas 
tomaram corpo6.

Quando a República foi proclamada, em 1989, colhendo a 
todos num hausto, mesmo prestigiados, os republicanos eram mi-
noria7. Em face do agravamento da chamada crise militar, o tribu-
no liberal que então hegemonizava a política sul-rio-grandense, 
Gaspar Silveira Martins, fora convocado à Corte, para onde em-
barcara a 12 de novembro, deixando interinamente no Executivo 
provincial Justo Azambuja Rangel. No dia 15, enquanto Silveira 
Martins encontrava-se a caminho do Rio de Janeiro, um telegrama 
de Quintino Bocaiúva comunicava à redação de A Federação, órgão 
jornalístico do jovem Partido Republicano Rio-grandense (PRR), 
que o Império ruíra: um Governo Provisório consultaria a Nação 
sobre a instalação de uma Constituinte.8 

5  ESCOBAR, Wenceslau. Apontamentos para a história da Revolução rio-grandense de 
1893. Rio de Janeiro : s/ed., 1919; CABEDA, Rafael & COSTA, Rodolpho. Os crimes da 
ditadura. Rivera: O Maragato, 1902.
6  AXT, Gunter. Contribuições ao debate historiográfico concernente ao nexo entre 
Estado e sociedade para o Rio Grande do Sul castilhista-borgista. Caxias do Sul, Revista 
Métis, cultura & história, vol. 1, n.1, p. 39-70, 2002; AXT, Gunter; CABEDA, Coralio 
Bragança Pardo; SEELIG, Ricardo Vaz (org.). TAVARES, Joca; TAVARES, Francisco da 
Silva. Diários da Revolução de 1893. Porto Alegre: Memorial do Ministério Público/ Ed. 
Nova Prova, 2 vols., 2004; AXT, Gunter; COSTA, Milena C.; MARTINS, Hélio Leoncio 
(org.) Diário e correspondências do Almirante Saldanha da Gama. Porto Alegre: Ed. Sulina, 
2009; AXT, Gunter; SANCHES, Helen C. C.; ZEFERINO, Augusto C. (org.). Memó-
rias: General Vieira da Rosa – participação na Guerra do Contestado. Florianópolis: Procu-
radoria-Geral de Justiça de Santa Catarina, 2012. 
7  ESCOBAR, Wenceslau. 30 anos de Ditadura Rio-grandense. Rio de Janeiro: s/ed., 
1922, p. 19.
8  MORITZ, Gustavo. Acontecimentos políticos do Rio Grande do Sul (1889-1890). Por-
to Alegre: s/ed, 1939; FRANCO, Sérgio da Costa. Júlio de Castilhos e sua Época. Porto 
Alegre: UFRGS, 1988, 2ª ed.; AXT, Gunter; CABEDA, Coralio B.P.; MORITZ, Maria 
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A partir daí o Brasil viveu um quadro de sobressaltos. Entre 
1889 e 1894, o País sofreu três golpes de estado, vários golpes e 
quedas de governos nas unidades federadas (antigas províncias), 
atravessou dois governos militares, confrontou-se com a trágica 
quadra revolucionária. A economia se desarranjou em níveis ja-
mais conhecidos: a moeda nacional caiu da paridade com a libra 
esterlina para um terço disso, estabeleceu-se um cenário desolador 
de febre especulativa, conhecido como o Encilhamento, e houve 
permissão para que bancos privados emitissem dinheiro, com en-
corajamento de fraudes na bolsa de valores, enérgica alienação de 
terras públicas, acarretando grave prejuízo ao erário e concessão de 
contratos superfaturados.9

No Rio Grande do Sul, ódios fratricidas só faziam fermentar 
desde que o aguerrido republicanismo assumira o controle do esta-
do adunando-se em torno de Julio de Castilhos. No dia 8 de junho 
de 1893, o General Barreto Leite, décimo governante do Estado 
desde a proclamação da República, retornou ao poder, substituin-
do o dissidente republicano Barros Cassal, e nomeou para Vice o 
Visconde de Pelotas, primeiro a governar o Estado, em novembro 
de 1989. Em seguida, Leite resignou ao cargo. Por intermédio do 
Visconde, o segmento ligado ao antigo prócer liberal Gaspar Silvei-
ra Martins retomava o controle do Estado. Projetando a realização 
de eleições no dia 21, os gasparistas permaneceram nove dias no 
poder, sendo surpreendidos por uma sedição castilhista armada 

Lucia R.D.F.; SEELIG, Ricardo V. (orgs.) MORITZ, Gustavo. Acontecimentos políticos do 
Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Memorial do MPRS/PGJRS, 2005.
9  SCHULZ, John. A crise financeira da Abolição. São Paulo: Edusp, 1996; FURTADO, 
Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1998. 
(Primeira edição: 1959); AXT, Gunter. Ramiro Barcelos e as questões econômicas de seu 
tempo. In: FISCHER, Luis Augusto (org.). Antônio Chimango. Poemas, crônicas, discursos 
e polêmicas de Ramiro Barcelos. Caxias do Sul: Ed. Modelo de Nuvem, 2016.
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com o apoio do Presidente da República, Floriano Peixoto. O Ma-
rechal, que inicialmente concorrera para a sustentação do Governo 
Provisório, retrocedeu e deu garantias a Castilhos, provavelmente 
temeroso do renascimento do gasparismo parlamentarista. Desde 
o início de maio, Floriano Peixoto despachara para Porto Alegre o 
Major José Caetano de Faria, incumbido de tentar aproximar cas-
tilhistas e cassalistas a fim de evitar a explosão de animosidades. O 
negociador não obteve sucesso e alertou Floriano que, se realizadas 
eleições, o poder cairia em mãos de Gaspar Martins10.

Sem o apoio do Exército, o Marechal Visconde de Pelotas 
concluiu pela impossibilidade de resistência. Num gesto simbó-
lico, transferiu o governo para o Brigadeiro João Nunes da Silva 
Tavares (antiga liderança do Partido Conservador que aderira ao 
republicanismo, mas dissentira de Castilhos), que estava em Bagé, 
tentando destarte estabelecer o impasse em torno da dualidade de 
governos. Joca Tavares esboçou resistência, convocando correligio-
nários. Mas as brigadas de provisórios castilhistas, municiadas pelo 
Exército, já marchavam sobre a cidade, sob o comando de Hipólito 
Ribeiro, Isidoro Fernandes de Oliveira, Francisco Rodrigues Por-
tugal, Luís Alves Pereira, Francisco Rodrigues Lima e José Gomes 
Pinheiro Machado. O Coronel Artur Oscar de Andrade Guima-
rães, à frente de força de infantaria e artilharia, negociou com Tava-
res uma rendição, sob a condição de que as vidas e propriedades dos 
moradores fossem asseguradas. Depois de depostas as armas, Cas-
tilhos enviou telegrama desautorizando as garantias e os patriotas 
de Manuel Pedroso de Oliveira e de Bernardino Motta invadiram 

10  MOURA, Euclides. O vandalismo no Rio Grande do Sul. Pelotas: Universal, 1892; 
RUSSOMANO, Victor. História Constitucional do Rio Grande. 2ª ed. Porto Alegre: As-
sembleia Legislativa do Estado do RS, 1976; FRANCO, Sérgio da Costa. Júlio de Castilhos 
e sua Época. Porto Alegre: UFRGS, 1988, 2ª ed.; MEDEIROS, Laudelino T. A pacificação 
da Revolução de 1893. Porto Alegre : La Salle, 1995, p. 17. 
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Bagé, cometendo toda a sorte de tropelias e perseguições: o episó-
dio ficou conhecido como a “traição de Bagé”11. 

Em meio à onda de saques, prisões arbitrárias e assassinatos, 
muitos fugiram para o Uruguai. Floriano resolveu enviar outro 
observador, o General-de-Brigada João Batista da Silva Telles, que 
sugeriu, em novembro de 1892, a imediata nomeação de um in-
terventor militar a fim de evitar o iminente banho de sangue, não 
sendo, entretanto, atendido. Clara estava a disposição de Floriano 
de preservar Castilhos no poder a qualquer custo12.

Em 15 de dezembro, Castilhos retornou à Porto Alegre, sen-
do empossado Presidente do Estado pela Assembleia no dia 25 de 
janeiro de 1893. Logo em seguida, no dia 2 de fevereiro, os monto-
neros de Gumercindo Saraiva, estancieiro brasiguaio radicado em 
Santa Vitória do Palmar e refugiado no Uruguai desde a dissemi-
nação do terror, invadiram a fronteira nas proximidades de Bagé 
em companhia do velho Brigadeiro Joca Tavares, que, aos 76 anos 
de idade, fora investido Comandante-em-Chefe do Exército Li-
bertador. Nas duas semanas seguintes, gaúchos uniram-se às forças 
de Gumercindo, totalizando um efetivo de cerca de 3 mil homens. 
Evitando a praça fortificada de Bagé, os libertadores, também cha-

11  MEDEIROS, Manoel da Costa. História do Herval: descrição física e histórica. Porto 
Alegre: Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes; Caxias do Sul: Universi-
dade de Caxias do Sul; Herval: Prefeitura Municipal, 1980, 402 p.; THOMPSON, Al-
mirante A. Guerra Civil no Brasil. Subsídios para a história. 1893-1895. Vida e morte do 
Almirante Saldanha da Gama. Rio de Janeiro : Editora Carioca, 1959, p. 35; CABEDA, 
Coralio Bragança Pardo. Apontamentos sobre a relação de Julio de Castilhos com os mili-
tares. In; Axt, Gunter et alli (orgs.). Julio de Castilhos: o paradoxo republicano. Porto Alegre 
: Ed. Nova Prova, 2005, pp. 255-263, p. 262. 
12  VILLALBA, Epaminondas. A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Documen-
tos e comentários. Rio de Janeiro : Laemmert, 1897; CABEDA, Coralio Bragança Pardo. 
Apontamentos sobre a relação de Julio de Castilhos com os militares. In; Axt, Gunter et 
alli (orgs.). Julio de Castilhos: o paradoxo republicano. Porto Alegre : Ed. Nova Prova, 2005, 
pp. 255-263, p. 262.
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mados de federalistas ou maragatos, seguiram para Santana do Li-
vramento, conquistando no caminho a cidade de Dom Pedrito, no 
dia 22, depois de intenso tiroteio travado com o Exército brasileiro 
e os castilhistas13. 

Gumercindo e, posteriormente, seu irmão Aparício, celebri-
zaram-se como os mais ativos e aguerridos líderes militares entre 
os libertadores, praticamente levando a Revolução nas costas em 
diversos momentos. Joca Tavares empenhou seu prestígio e fortuna 
pessoal na empreitada, mas, com idade provecta, tinha mobilidade 
limitada. Dadas as dificuldades de comunicação, sua autoridade 
mal chegava aos chefes que sustentaram a Revolução em outros 
pontos do Estado, para além da chamada metade sul, tais como 
Dinarte Dorneles, Tico Dedê, Felipe Portinho, Aníbal Padão, nas 
Missões; Prestes Guimarães, Veríssimo da Veiga, Borges Vieira, Pe-
dro Bueno de Quadros, Elisiário Prestes, na Serra; José Antônio de 
Sousa, José Altenhoffen, Zeca Ferreira, Pedro Jungblut, Aníbal Ge-
raldo Pereira, no Alto Taquari e região colonial; Felisberto Batis-
ta, Belisário Batista, em Cima da Serra; Vicente Gomes, Francisco 
Vaz Ferreira (Chico Marinho), de Viamão ao litoral. O comando 
civil da Revolução instalou-se entre Montevidéu e Buenos Aires 
por onde circulavam Silveira Martins e Francisco da Silva Tavares, 
procurando levantar recursos e estabelecer alianças14.

13  CHASTEEN, John Charles. Héroes a caballo: los hermanos Saravia y su frontera insur-
gente. Montevideo : Ediciones Santillana; Ed. Aguilar; Fundación Bank of Boston, 2001, 
p. 25-79; AXT, Gunter. A Revolução Federalista (1893-1895). Guerra civil brasileira. In: 
AXT, Gunter (org.). As guerras dos gaúchos. História dos conflitos do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre: Ed. Nova Prova, 2008, pp. 224-248, p. 235.
14  CHASTEEN, John Charles. Héroes a caballo: los hermanos Saravia y su frontera insur-
gente. Montevideo : Ediciones Santillana; Ed. Aguilar; Fundación Bank of Boston, 2001, 
p. 25-79; AXT, Gunter. A Revolução Federalista (1893-1895). Guerra civil brasileira. In: 
AXT, Gunter (org.). As guerras dos gaúchos. História dos conflitos do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre: Ed. Nova Prova, 2008, pp. 224-248, p. 235; GUIMARÃES, Antônio Ferrei-
ra Prestes. A Revolução Federalista em Cima da Serra. Diário de Campanha. Porto Alegre : 
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A desvantagem dos federalistas era evidente. Financeiramen-
te escorado pela oligarquia paulista e militarmente amparado por 
Floriano Peixoto, Castilhos valeu-se da linha férrea da Southern 
Brazilian Railway para enviar reforços com agilidade a Bagé tão 
logo chegou a notícia da queda de Dom Pedrito. Além disso, uma 
rede telegráfica instalada nas décadas de 1870 e 1880 permitia a 
Castilhos monitorar o deslocamento dos rebeldes e coordenar ma-
nobras de suas forças, recurso com o qual os federalistas contavam 
apenas entre os países platinos e a fronteira, salvo no período em 
que controlaram os Estados de Santa Catarina e do Paraná. 

Em sua quase totalidade civis militarizados, eram agudos entre 
os federalistas os problemas de unidade de comando, exacerbados 
pelas dificuldades de comunicação e pelo espírito autonomista dos 
chefes e caudilhos. A hierarquia era instável e a disciplina não raro 
estabelecida a caro custo. Rivalidades e aspirações pessoais se en-
trechocavam. Testemunho eloquente disso foi a recusa do General 
Salgado em unir-se a Gumercindo Saraiva na infletida em direção 
ao norte, negando-se a “sair gauchando pelas estâncias”. A expressão 
traía o elitismo, desconectado da realidade da guerra de movimento 
em zona de campo aberto, vazado pelo distinto militar de carreira15.

Como registra Cabeda, “um dos casos mais emblemáticos” do 
impacto dessas dificuldades sobre a tomada de decisões estratégicas

“foi a falta de consenso entre os chefes sobre o ata-
que à Divisão do Sul, então em organização nas pro-
ximidades de Pelotas, logo após a importante vitó-

Ed. Martins Livreiro, 1987; AXT, Gunter; CABEDA, Coralio Bragança Pardo; SEELIG, 
Ricardo Vaz (orgs.). TAVARES, Joca; TAVARES, Francisco da Silva. Diários da Revolução 
de 1893. Porto Alegre : Memorial do Ministério Público/ Ed. Nova Prova, 2 vols., 2004.
15  AXT, Gunter; CABEDA, Coralio Bragança Pardo; SEELIG, Ricardo Vaz (orgs.). TA-
VARES, Joca; TAVARES, Francisco da Silva. Diários da Revolução de 1893. Porto Alegre 
: Memorial do Ministério Público/ Ed. Nova Prova, 2 vols., 2004.
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ria do Rio Negro [27/11/1893]. As probabilidades 
de sucesso da operação, que teria ameaçado aquela 
importante cidade, onde os revolucionários conta-
vam com muitos adeptos e simpatizantes, poderia, 
também, ter eliminado como força combatente uma 
grande unidade que muito trabalho lhes daria em 
futuro próximo. Em seu lugar, optou-se pelo mal 
sucedido cerco a Bagé, objetivo político onde se 
estiolaram os escassos recursos materiais dos revo-
lucionários, que não dispunham de artilharia para 
submeter os defensores da cidade.”16 (Cabeda in: 
Tavares, 2004:42-43)
“Do mesmo modo, decisões estratégicas tomadas 
pela liderança política localizada em Montevidéu 
ou Buenos Aires, à revelia do comando militar na 
fronteira, revelaram-se desastradas, com grandes 
prejuízos materiais e humanos. Tais foram os casos 
dos mal planejados e pior executados ataques à cida-
de do Rio Grande pelos Almirantes Wandenkolk e 
Custódio de Melo.
As questões financeiras e logísticas, muito inter-
-relacionadas, também revelaram certo grau de 
improvisação. Francisco da Silva Tavares critica a 
falta de previdência no aprestamento material da 
invasão, que, decidida, deveria ser acompanhada 
por medidas tendentes a remeter para a fronteira, 
parceladamente, os recursos indispensáveis, como 
armamento, munições, arreios, vestuário, a fim de 
não despertar suspeitas sobre grandes volumes. Isso, 
sem falar na cavalhada ou nos recursos para a sua 
aquisição. 
A rigor, do princípio ao fim, lutou-se com escassez 
desses elementos e muitas operações tiveram de ser 
adiadas ou abandonadas pela falta de meios. Em um 

16  CABEDA, Corálio. Eclosão e desenrolar da evolução. AXT, Gunter; CABEDA, Co-
ralio Bragança Pardo; SEELIG, Ricardo Vaz (orgs.). TAVARES, Joca; TAVARES, Francis-
co da Silva. Diários da Revolução de 1893. Porto Alegre : Memorial do Ministério Público/ 
Ed. Nova Prova, 2 vols., 2004, p. 42-43.
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tipo de guerra em que o cavalo desempenhava papel 
primordial, a substituição das manadas inutiliza-
das pelas marchas forçadas ou pelas enfermidades, 
como o chamado ‘mal-dos-vasos’, foi fator altamen-
te limitativo das operações.
O problema do armamento merece comentário à 
parte. A heterogeneidade do material adquirido, 
seja pela disponibilidade no mercado platino, seja 
pelos reclamos da frente de combate ou por qual-
quer outra razão, acarretou, como não poderia 
deixar de ser, sérios problemas de remuniciamento 
e não foram poucas as queixas de que a munição 
enviada não servia para as armas empregadas. Isso 
quando não acontecia estar o mercado totalmente 
carente de determinados tipos, como foi o caso das 
Mausers de um só tiro. A simples menção dos mo-
delos empregados fornece uma pálida ideia desse 
momentoso problema, que se refletiria, obrigatoria-
mente, na condução das operações: Comblain, Mi-
nié, Spencer, Winchester, Remington, Mannlicher, 
Chassepot, Mausers de um e de cinco tiros etc... Ca-
sos houve em que a munição disponível era de fogo 
circular, imprestável para armas que utilizavam as de 
fogo central....”17

A maior parte dos chefes federalistas lutava com recursos béli-
cos modestos, evitando confrontos diretos com forças melhor apa-
relhadas. Foi uma típica guerra de movimento ou de guerrilha, onde 
as cargas de cavalaria com lanceiros desempenhavam função central. 

O objetivo direto da Revolução era a derrogação da Consti-
tuição estadual de 14 de julho de 1891, que aluía a separação dos 
Poderes e facultava ao mandatário reeleições indefinidas, bem como 

17  CABEDA, Corálio. Eclosão e desenrolar da evolução. AXT, Gunter; CABEDA, Co-
ralio Bragança Pardo; SEELIG, Ricardo Vaz (orgs.). TAVARES, Joca; TAVARES, Francis-
co da Silva. Diários da Revolução de 1893. Porto Alegre : Memorial do Ministério Público/ 
Ed. Nova Prova, 2 vols., 2004, p. 43-44.
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a remoção de Castilhos do Governo. Mas se combatia também o 
Regimento Eleitoral Alvim e o presidencialismo florianista. Já, para 
os castilhistas, resistir tratava-se de consolidar a hegemonia repu-
blicana positivista e não parlamentar, além de afastar o fantasma da 
restauração monárquica, igualmente temido por Floriano Peixoto18.

Mas além das causas políticas, havia interesses econômicos 
que a permeavam. Os conflitos atingiram contornos mais violen-
tos nos municípios onde os partidos imperiais melhor se consoli-
davam e onde disputas pela posse de terras se exacerbavam. Além 
disso, muitos fronteiriços reagiam à extinção da tarifa especial – ar-
quitetada por Silveira Martins durante o Império e que facilitava a 
integração comercial da zona fronteiriça com o Uruguai, em prejuí-
zo das casas comerciais da chamada zona urbano-litorânea, isto é, 
Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande19. O interesse dos comerciantes 
uruguaios estava diretamente envolvido, pois era por seu intermé-
dio que as mercadorias protegidas pela tarifa especial inundavam as 
cidades da zona limítrofe, eventualmente chegando até a Capital20. 
Numa economia pré-capitalista, o controle do estado era essencial 
para a posse da terra, importância relevada, no caso gaúcho, em vir-
tude do combate ao contrabando de fronteira21. Rodolpho Costa 

18  THOMPSON, Almirante A. Guerra Civil no Brasil. Subsídios para a história. 1893-
1895. Vida e morte do Almirante Saldanha da Gama. Rio de Janeiro : Editora Carioca, 
1959; QUEIRÓS, Suely Robles Reis. Os radicais da República: jacobinismo, ideologia e 
ação (1893-1897). São Paulo : Ed. Brasiliense, 1986; JANOTTI, Maria de Lourdes Mô-
naco. Os subversivos da República. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1986. 
19  BARETA, Sílvio Rogério Duncan. Political Violence and Regime Change: a Study of the 
1893 Civil War in Southern Brazil. University of Pittsburgh, 1985.
20  ALVES, Francisco das Neves. Protecionismo X Americanização republicana: o caso do 
RS no final do século XIX. In: ALVES, Francisco das Neves & TORRES, Luiz Henrique. 
Pensar a Revolução Federalista. Rio Grande : Editora da FURG, 1993, pp. 137-148.
21  FRANCO, Sérgio da Costa. Panorama geral da Revolução Federalista. In: ALVES, 
Francisco das Neves & TORRES, Luiz Henrique. Pensar a Revolução Federalista. Rio 
Grande : Editora da FURG, 1993, pp. 11-14, p. 13.
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e Rafael Cabeda, haviam reconhecido entre as causas a reação dos 
comerciantes fronteiriços à política anticontrabando dos Gover-
nos Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Julio de Castilhos22.  

Não obstante, a base social do Partido Federalista e da Revo-
lução de 1893 não estava circunscrita a uma região e classe. Assim 
como na Campanha estancieiros e mercadores viram no projeto de 
Castilhos uma chance de ganho e de afirmação de poder, o Litoral e 
a Serra conheceram lideranças que se identificaram com os federa-
listas, provavelmente instigadas por vendetas e reagindo à exclusão 
política da qual foram vítimas23. 

A memorialística permite captar a complexidade social que 
permeou a Revolução para além do conflito no interior da classe 
dominante. Ângelo Dourado revela a adesão de contingentes po-
pulares à coluna de Gumercindo Saraiva, que em dado momento 
chegou a contar com cerca de 6 mil homens, seguidos por cerca de 
até 2 mil mulheres e crianças. Essa massa de gente deslocando-se 
por três diferentes Estados sugere um fenômeno social complexo. 
Dourado e Prestes Guimarães oferecem indícios de que os chama-
dos bugres, posseiros e ervateiros da Serra incorporaram-se às colu-
nas. Pobres e analfabetos, estes indivíduos deixaram poucos regis-
tros de suas visões de mundo, mas reagiam à expulsão de suas terras 
em decorrência da expansão do latifúndio, das serrarias e das vias 
férreas. O então Major Leonel Rocha, célebre liderança popular 
de 1923, já figurava na Revolução de 1893, incorporado à coluna 

22  CABEDA, Rafael & COSTA, Rodolpho. Os crimes da ditadura. Rivera : O Maragato, 
1902; AXT, Gunter; CABEDA, Coralio B. P. & SEELIG, Ricardo V. (orgs.). CABE-
DA, Rafael & COSTA, Rodolpho. Os crimes da ditadura. A história contada pelo dragão. 
Introduções de Gunter Axt e Coralio Cabeda. Porto Alegre : Memorial do Ministério 
Público, 2002.
23  AXT, Gunter. A Revolução Federalista (1893-1895). Guerra civil brasileira. In: AXT, 
Gunter (org.). As guerras dos gaúchos. História dos conflitos do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: Ed. Nova Prova, 2008, pp. 224-248, p. 238.
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Prestes Guimarães e contribuindo na comunicação com a coluna 
de Gumercindo Saraiva. 24

A presença de Leonel Rocha poderia ser encarada como 
fenômeno isolado, não fosse a participação de outras lideranças 
sem conexão com o latifúndio. Wenceslau Escobar destaca o pa-
pel desempenhado pelo Tenente-Coronel Agostinho Rodrigues, 
pequeno proprietário rural. Honório Lemes, protagonista incon-
fundível da Revolução de 1923, era outro pequeno proprietário 
que já figurava na Federalista, incorporado como oficial na coluna 
de Ismael Soares. O próprio Adão Latorre, celebrizado pelos epi-
sódios da degola do Rio Negro, teria sido mais do que um simples 
capataz da família Tavares: Tarcísio Taborda indica que antes de 
se incorporar à Federalista, Latorre já ocupava posto de oficial no 
Exército blanco uruguaio.25

A coluna de Gumercindo, especialmente depois da retirada 
do Paraná, também chegou a ser integrada por praças de unida-
des governistas derrotadas. O engajamento ao federalismo, neste 
caso, não deixa de ser curioso, pois sinaliza a fluidez das posturas 
ideológicas: para esses soldados, ou era indiferente o lado pelo 
qual lutavam ou estiveram inseridos contra à vontade nas unida-
des governistas26. 

24  DOURADO, Ângelo. Voluntários do martírio. Narrativa da Revolução de 1893. Porto 
Alegre : Martins Livreiro Editor, 1977; CABEDA, Coralio Bragança Pardo. Considera-
ções em torno da batalha de Passo Fundo. Porto Alegre : Revista do IHeGRS, nº 139, 2004, 
pp. 9-26; GUIMARÃES, Antônio Ferreira Prestes. A Revolução Federalista em Cima da 
Serra. Diário de Campanha. Porto Alegre : Ed. Martins Livreiro, 1987; ARDENGHI, 
Lurdes Groll. Caboclos, Ervateiros e Coronéis. Lutas e Resistência no Norte do Rio Grande 
do Sul. Passo Fundo : Ed. UPF, 2003.
25  ESCOBAR, Wenceslau. Apontamentos para a história da Revolução rio-grandense de 
1893. Rio de Janeiro : s/ed., 1919; TABORDA, Tarcísio A. Costa. Cem Anos do Cerco de 
Bagé. In: Correio do Sul, Bagé, 23/11 a 22/12/1993. In: Revista do IHeGRS, Porto Alegre, 
nº 130, 1994, com nota explicativa de Coralio B. P. Cabeda.
26  AXT, Gunter. A Revolução Federalista (1893-1895). Guerra civil brasileira. In: AXT, 
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Francisco Grabowski, um imigrante polonês cujo diário é ci-
tado por Cabeda27, dá uma ideia das razões que levaram muitos 
imigrantes europeus, liderados pelo Coronel Antônio Zdizslaw 
Bodziak, a se associar à coluna Gumercindo: havia uma inclinação 
natural dos imigrantes pela oposição a Floriano Peixoto, agravada 
pelos desencantos com promessas feitas na Europa diante da dura 
realidade colonial, marcada pela pobreza, pelas enfermidades e 
pela exploração – o roubo nos negócios que os vitimava, o calote 
no pagamento de serviços na construção de estradas e o recruta-
mento forçado para a Guarda Nacional. 

Sem deixar de admitir que a região colonial foi fundamental 
para o lado governista, pois abastecia Porto Alegre e as unidades 
militares com víveres, Gertz constata o vasto prestígio de Silveira 
Martins e do Partido Liberal nos anos anteriores à Proclamação 
junto aos teuto-brasileiros, vistos com certo preconceito pelos re-
publicanos. Os agentes castilhistas intensificaram a cooptação dos 
teutos apenas a partir dos meses finais da Revolução. De um modo 
geral, “a região colonial como um todo participou ativamente do 
episódio revolucionário”, reagindo cada recanto com suas peculia-
ridades, o que contraria tese difundida de que os imigrantes euro-
peus não teriam se envolvido na política da passagem do Império 
para a República.28

José Cândido da Silva Muricy, em depoimento sobre o “Ba-
talhão Garibaldi”, comandado pelo jornalista Francisco Colombo 

Gunter (org.). As guerras dos gaúchos. História dos conflitos do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: Ed. Nova Prova, 2008, pp. 224-248, p. 238.
27  CABEDA, Coralio Bragança Pardo. Considerações em torno da batalha de Passo Fun-
do. Porto Alegre : Revista do IHGRGS, nº 139, 2004, pp. 9-26, 2004.
28  GERTZ, René. Aspectos da Revolução Federalista na zona de colonização alemã. In: 
ALVES, Francisco das Neves & TORRES, Luiz Henrique. Pensar a Revolução Federalista. 
Rio Grande : Editora da FURG, 1993, pp. 115-122.
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Leoni e incorporado à coluna de Gumercindo no Paraná, registra, 
a propósito da Colônia Santa Cecília, formada por imigrantes ita-
lianos, que pretenderam criar no Oeste paranaense um modelo de 
sociedade anarquista:

“(Leoni) recrutou para o seu batalhão toda a corja 
de comunistas que, reunidos, formavam a célebre 
Colônia Santa Cecília e que infestavam, como ban-
didos e salteadores, toda a região, vivendo exclusiva-
mente à custa das outras colônias que dilapidavam. 
O General Pinheiro Machado, em cujas mãos foram 
cair, contou-me que não escapou um só desses ho-
mens, nenhum voltando à colônia que, assim, desa-
pareceu...”.29

A Revolução não foi financiada apenas pelos estancieiros da 
Campanha e exilados. Gaspar Martins e Saldanha da Gama, a pro-
pósito, queixavam-se dos ricos companheiros emigrados que an-
davam retraídos. Para compensar, muitos chefes federalistas con-
corriam com seus recursos. O próprio Joca Tavares valeu-se de seu 
prestígio pessoal para tomar empréstimos na região da fronteira30.

A confiança dos financistas e agiotas na Revolução melhorou 
durante o período em que se deu a conexão com a Revolta da Ar-
mada. Todavia, Francisco Tavares, queixou-se da falta de apoio do 
Governo do Desterro com a rebelião no Rio Grande do Sul. Fran-
cisco alude às contribuições feitas para a campanha pelos mercado-

29  MURICY, Gal. José Cândido da Silva. A Revolução de 1893 nos Estados de Santa Cata-
rina e Paraná (memórias). Rio de Janeiro : Bibliex, 2ª ed., 1946.
30  AXT, Gunter; CABEDA, Coralio Bragança Pardo; SEELIG, Ricardo Vaz (orgs.). TA-
VARES, Joca; TAVARES, Francisco da Silva. Diários da Revolução de 1893. Porto Alegre : 
Memorial do Ministério Público/ Ed. Nova Prova, 2 vols., 2004; AXT, Gunter; COSTA, 
Milena C.; MARTINS, Hélio Leoncio (orgs.) Diário e correspondências do Almirante Sal-
danha da Gama. Porto Alegre: Ed. Sulina, 2009.
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res uruguaios da cidade de Salto, os quais, como se viu, se beneficia-
vam do regime viabilizado pela antiga tarifa especial31.

Uma correspondência de Saldanha da Gama a Joca Tavares, 
datada de 20 de junho de 1895, em que o Almirante, desgostoso 
com os rumos tomados pelas negociações de paz, que já sinalizavam 
no sentido de serem declinadas reivindicações de caráter nacional, 
insistia que o comando revolucionário deveria levar em considera-
ção o decisivo concurso financeiro empenhado pelos monarquistas 
no início da Revolução e no segundo semestre de 1894. Saldanha 
queria condicionar a pacificação à realização de um plebiscito que 
escolhesse pelo voto popular a forma de Governo, monarquia par-
lamentar ou república. Assim, em que pese tudo o que fizessem os 
federalistas para afastar a pecha de restauradores, que os castilhistas 
amiúde queriam lhes fazer recair, houve uma corrente monarquista 
engajada no movimento, da qual o Almirante Saldanha da Gama 
era o paladino mais evidente.

Em meados de 1893, depois do combate do Inhanduí32, trava-

31  AXT, Gunter; CABEDA, Coralio Bragança Pardo; SEELIG, Ricardo Vaz (orgs.). TA-
VARES, Joca; TAVARES, Francisco da Silva. Diários da Revolução de 1893. Porto Alegre 
: Memorial do Ministério Público/ Ed. Nova Prova, 2 vols., 2004.
32  Combates da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul: 1893: 20 de fevereiro 
a 17 de março – sítio de Santana do Livramento; 22 e 23 de fevereiro – tomada de Dom 
Pedrito; 15 de março – Upacaraí; 16 de março – Caneleiras; 19 de março – tomada de 
Alegrete; 27 de março – Jararaca; 31 de março – tomada de Quaraí; 3 de maio – Inhan-
duí; 12 de maio – Upamaroti; 17 de junho – Jaguari; 20 de junho – Piraí; 23 de junho 
– Serrilhada; 12 de julho – Rio Grande; 18 de julho – Cerrito; 27 de agosto – Cerro do 
Ouro; 25 de setembro – Passo do Mariano Pinto; 27 de setembro – tomadas de Itaqui e 
de Quaraí; 15 de outubro – Mato Castelhano; 18 de outubro – Mato Português; 23 de 
outubro – Bom Jesus; 19 de novembro – Rio Canoas; 20 de novembro – Passo Fundo; 24 
de novembro a 8 de janeiro – sítio de Bagé; 27 de novembro – Rio Negro; 1º de dezembro 
– Costão; 20 de dezembro – Passo da Cruz. 1894: 2 de janeiro – Umbu; 8 de fevereiro – 
Valinhos; 9 de fevereiro – ocupação de São Gabriel; 11 e 15 de fevereiro – Bom Jesus; 27 
de fevereiro – Sarandi; 6 de abril – Barra de Rio Grande; 10 e 11 de abril – Rio Grande; 
11 de abril – Boi Preto; 7 de maio – Carovi; 6 de junho – Três Passos; 7 de junho – Encru-
zilhada; 13 de junho – Lagoa Vermelha; 23 de junho – Ranchinho; 27 de junho – Rincão 
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do em 3 de maio, a Revolução perdeu ímpeto. Às margens do Ar-
roio Inhanduí, quando a vitória parecia ao alcance da mão, abafado 
o inimigo sob forte cerco, os federalistas bateram em retirada. O 
Exército Libertador, então com cerca de 6 mil homens, apoiava-se 
sobretudo na cavalaria e em lanceiros sem armas de fogo. Após seis 
horas de corajosas cargas de lanceiros, comandadas por Aparício 
Saraiva, os federalistas tinham dificuldade para romper as linhas 
adversárias. Mal sabiam, contudo, que os republicanos estavam 
exauridos e quase sem munição. Pressionados no flanco pelas co-
lunas governistas de Hipólito Ribeiro, Rodrigues Lima Xavier da 
Câmara e João Telles, terminaram buscando refúgio na fronteira. 
Ainda assim, não puderam evitar o confronto com a 4ª Brigada do 
Coronel Francisco Portugal na travessia do Upamoroti – dificul-
tada pelas fortes chuvas e perda de muitos cavalos –, no dia 12, 
quando as forças de Joca Tavares foram salvas pela Divisão de Gu-
mercindo Saraiva. No dia seguinte, à sombra de um famoso umbu, 
os chefes federalistas decidiram pela desmobilização, apenas recha-
çada pelo bravo Gumercindo. Muitos federalistas internaram-se no 
Uruguai. Joca Tavares chegou, em 8 de junho, a referir um ofício do 
General João Telles ao chefe político de Cerro Largo no qual o ofi-
cial governista dizia acreditar que, diante da migração de Salgado e 
Joca para o Uruguai, dava a Revolução por concluída33. 

dos Melos, Pulador ou Passo Fundo; 10 de agosto – Carovi; 13 de agosto – Igrejinha; 16 
de agosto – Timbaúva; 31 de agosto – Campo Novo; 6 de setembro – Laranjeira; 7 de 
novembro – Traíras. 1895: 20 de janeiro – tomada de Piratini; 2 de fevereiro – ocupação 
de Camaquã; 28 de fevereiro – Tarumã; 16 de março – São Luís; 21 de março – Estiva; 24 
de junho – Campo Osório; 23 de agosto – assinatura da paz. 
33  AXT, Gunter; CABEDA, Coralio Bragança Pardo; SEELIG, Ricardo Vaz (orgs.). TA-
VARES, Joca; TAVARES, Francisco da Silva. Diários da Revolução de 1893. Porto Alegre 
: Memorial do Ministério Público/ Ed. Nova Prova, 2 vols., 2004; CHASTEEN, John 
Charles. Héroes a caballo: los hermanos Saravia y su frontera insurgente. Montevideo : 
Ediciones Santillana; Ed. Aguilar; Fundación Bank of Boston, 2001, pp. 103-128; AXT, 
Gunter. A Revolução Federalista (1893-1895). Guerra civil brasileira. In: AXT, Gunter 
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Gumercindo Saraiva, então, sustentou quase sozinho o mo-
vimento em solo brasileiro. Depois de escaramuçar com a Brigada 
Portugal nas pontas do Jaguari (17/06), com Menna Barreto no 
Piraí (20/06) e na Serrilhada (23/06) com Elias Amaro e Manuel 
Pedroso no Cerrito (18/07), alcançou importante vitória em 27 
de agosto no Cerro do Ouro, município de São Gabriel. Foi uma 
vitória tática conquistada pelas cargas de cavalaria, “explorando-
-se dispositivo defeituoso do adversário” e frustrando a manobra 
de cerco, onde pereceram muitos soldados, sobretudo republica-
nos – cujas forças combinadas da Divisão do Norte e da Brigada 
Portugal somavam cerca de 5 mil homens. A repercussão projetou 
o prestígio do caudilho maragato em momento de desfalecimento 
da Revolução e às vésperas da eclosão da Revolta da Armada no 
Rio de Janeiro. A cidade de São Gabriel não foi tomada, embora o 
esmagamento da Brigada Portugal tenha deixado a praça à mercê 
dos federalistas e seus recursos tenham garantido condição invejá-
vel ao Exército Libertador. Mesmo assim, reabastecido com os des-
pojos da Brigada Portugal, Gumercindo pôde marchar em direção 
ao Ibicuí, levando a Revolução aos Estados de Santa Catarina e do 
Paraná. Seu objetivo passou a ser conflagrar São Paulo, enquanto a 
Armada organizaria o Governo paralelo no Desterro34.

O caminho pelo litoral, para o avanço de Gumercindo, esta-
va monitorado. Em novembro de 1893, a Divisão do Centro che-

(org.). As guerras dos gaúchos. História dos conflitos do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 
Ed. Nova Prova, 2008, pp. 224-248, p. 240.
34  CABEDA, Coralio Bragança Pardo. Combate do Cerro do Ouro. Porto Alegre, Revis-
ta do IHeGRS, nº 129, 37-41, 1993; AXT, Gunter; CABEDA, Coralio Bragança Pardo; 
SEELIG, Ricardo Vaz (orgs.). TAVARES, Joca; TAVARES, Francisco da Silva. Diários 
da Revolução de 1893. Porto Alegre : Memorial do Ministério Público/ Ed. Nova Prova, 
2 vols., 2004; CHASTEEN, John Charles. Héroes a caballo: los hermanos Saravia y su 
frontera insurgente. Montevideo : Ediciones Santillana; Ed. Aguilar; Fundación Bank of 
Boston, 2001, p. 105;
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gara à cidade de Torres, com a missão de interceptar a penetração 
das colunas de Gumercindo e do General Salgado em direção ao 
território catarinense. Ali se deu a junção com um destacamento 
comandado pelo Major Firmino Lopes Rêgo, que viera do Rio de 
Janeiro para organizar a defesa de Santa Catarina, acompanhado 
de um contingente do 22º Batalhão de Infantaria e de um pelotão 
de cavalaria. Mas, com a capitulação do Governo no Desterro ante 
a esquadra rebelada, o Major Firmino ficou isolado no litoral sul, 
motivo pelo qual se uniu a Arthur Oscar em Torres. Juntos, mar-
charam para Tubarão, onde se deixaram permanecer por algumas 
semanas, obstando o avanço dos revolucionários, que ficaram em 
Laguna35. 

Detalhes desse capítulo da Revolução são conhecidos graças 
aos testemunhos de Carvalho Lima e de Vieira da Rosa, que forne-
cem perspectivas pungentes das dificuldades materiais e logísticas 
enfrentadas pelo Exército brasileiro, como durante uma marcha 
forçada pelas areias calcinadas de Araranguá, quando os soldados 
beberam a própria urina no desesperado afã de se hidratar. Ou, ain-
da, como nos tenebrosos dias passados em Torres, quando praças, 
sob a acusação de deserção que lhes recaiu por terem deixado o 
acampamento por algumas horas em busca de alimento, eram es-
paldeirados até a morte, depois de terem de cavar a própria cova na 
areia, enquanto a banda tocava marchinhas eletrizantes.36

Não era apenas comida, água, munição e vestimenta que ca-

35  AXT, Gunter. Considerações sobre as memórias do Gal. Vieira da Rosa (1893-1930). 
Pelotas, UFPel, Memória em Rede, Vol 4, n. 1, pp. 112-135, 2014.
36  LIMA, José Carvalho. Narrativas militares da Revolução no Rio Grande do Sul. Período 
de 1893 a 1895. Belém do Pará: Typografia da Casa Editora Pinto Barbosa, 1906; AXT, 
Gunter; SANCHES, Helen C. C.; ZEFERINO, Augusto C. (orgs.). Memórias: General 
Vieira da Rosa – participação na Guerra do Contestado. Florianópolis: Procuradoria-Geral 
de Justiça de Santa Catarina, 2012.
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reciam aos combatentes florianistas. Carvalho Lima descreve os 
horrores da falta de medicamentos e de assistência no hospital de 
campanha depois dos primeiros combates cruentos havidos na 
fronteira, em 1893: 

“Quase nus, conservando nos restos do fardamen-
to uma legião incalculável de muquiranas, que não 
nos permitia a firmeza de posição nas formaturas; 
cavalgando altos tamancos, alpercatas ou sapatos de 
pano, com solados de corda trançada, aquartelamos 
em Bagé, de regresso da nossa primeira expedição, 
cobertos dos louros da primeira derrota. (...) Instala-
do numa boa casa para família e péssima para o fim a 
que era destinada, o hospital militar de Bagé estava 
aparelhado para acolher e deixar morrer à míngua 
30 enfermos, pois tantas seriam as tarimbas que ali 
se viam, coom seus travesseiros de madeiras e suas 
colchas de lã encarnada com barra preta, ocultando 
a falta de colchões (...). Sua direção era confiada a 
um alferes, auxiliado por um sargento, que acumu-
lava as funções de enfermeiro-mor, um farmacêuti-
co, dois soldados cozinheiros, e oito ditos serventes 
acomodavam-se na imundície reinante (...) naquele 
todo infecto onde dores atrozes curtiam centenas de 
defensores das instituições republicanas (...).”37

Os federalistas acreditaram nos primeiros meses na possibi-
lidade de entendimento com o Governo Federal. Floriano Peixo-
to enviou mais um negociador. O Senador Francisco Manoel da 
Cunha Júnior chegou ao porto de Rio Grande, em 4 de maio, no 
contexto da crise desencadeada com a demissão do Ministro da 

37  LIMA, José Carvalho. Narrativas militares da Revolução no Rio Grande do Sul. Período 
de 1893 a 1895. Belém do Pará: Typografia da Casa Editora Pinto Barbosa, 1906, pp. 
35-38.
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Fazenda, Serzedelo Corrêa, e do Ministro da Marinha, o Contra-
-Almirante Custódio de Mello, os quais exigiram a celebração da 
paz no Estado sulino mediante intervenção federal e destituição de 
Julio de Castilhos38 

Felisbello Freire chegou a mencionar o esboço de uma ata por 
Joca e Cunha Júnior. Em virtude, porém, do declínio da Revolu-
ção antes do combate do Cerro do Ouro, os intuitos conciliadores 
dos governistas teriam arrefecido. Enquanto isso, no Rio de Janei-
ro, congressistas tentavam o congraçamento dos rio-grandenses 
numa reunião que começou com uma proposta de renúncia de 
Floriano Peixoto e terminou dissolvida. A descabelada investida 
do Almirante Wandenkolk contra o porto de Rio Grande, em 8 
de julho, sepultou as chances de entendimento. Consciente, aliás, 
de que a cidade de Rio Grande poderia ser uma ratoeira, Gumer-
cindo, que em julho chegara a incursionar até Jaguarão, retornara 
pelos próprios passos, fazendo junção com o General Luís Alves 
Leite de Oliveira Salgado – um dos poucos oficiais do Exército que 
aderiram aos federalistas e que, depois de se desmobilizar após o 
Upamoroti, voltara a invadir o Rio Grande em 17 de julho à frente 
de 800 homens, surgindo no Ponche Verde – às margens do Santa 
Maria (03/08), de sorte a garantir o sucesso do Cerro do Ouro39.

Silveira Martins empenhou-se no erguimento de um Gover-
no revolucionário em território brasileiro, condição para que os 
rebeldes fossem reconhecidos por estrangeiros, melhorando garan-

38  JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. Os subversivos da República. São Paulo: Ed. 
Brasiliense, 1986; MEDEIROS, Laudelino T. A pacificação da Revolução de 1893. Porto 
Alegre : La Salle, 1995.
39  FREIRE, Felisbello. História da Revolta de 6 de setembro de 1893. Rio de Janeiro : 
Cunha Irs., 1896; MEDEIROS, Laudelino T. A pacificação da Revolução de 1893. Porto 
Alegre : La Salle, 1995, pp. 24-26; CABEDA, Coralio Bragança Pardo. Combate do Cerro 
do Ouro. Porto Alegre, Revista do IHeGRS, nº 129, 1993, pp. 37-41, p. 38.
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tias diplomáticas aos exilados e facilitando o acesso ao crédito para 
o financiamento da guerra. Santa Catarina oferecia espaço ideal 
para essa empreitada, pois lá a oposição estava no poder. 

A conexão com a Revolta de 6 de setembro foi recheada de 
ruídos. As duas investidas contra o porto de Rio Grande simboli-
zam este desencontro. Foram ações precipitadas e inconsistentes, 
incapazes de se articular com as forças de terra que operavam na 
fronteira. Perdeu-se ali precioso armamento, que poderia ter sido 
decisivo na definição do conflito a favor dos federalistas40.

Tumultuado foi o Governo do Desterro. Para Francisco Ta-
vares, que para lá seguiu na condição de Ministro, não chegando, 
porém, a tomar posse, Custódio de Mello, entre os compromissos 
assumidos com Silveira Martins e a intenção de isolar Saldanha da 
Gama, afirmando o sentido republicano do Governo Provisório, 
optou pela segunda alternativa, entregando o comando a elemen-
tos alinhados aos positivistas Barros Cassal e Demétrio Ribeiro, os 
quais influenciavam parte do oficialato intermediário da Marinha. 
Barros e Demétrio procuraram, no Desterro, apartar os gasparistas 
da mesma forma que haviam feito em 1892, o que suscitou a ira 
dos gaúchos e precipitou o rompimento. A repetição do quadro de 
1892, com a ascendência de Barros Cassal sobre um Governo sem 
base de sustentação social sólida e a mesma sequência de desenten-
dimentos, levou Dunshee de Abranches a reproduzir a alcunha de 
Governicho.41

40  AXT, Gunter. A Revolução Federalista (1893-1895). Guerra civil brasileira. In: AXT, 
Gunter (org.). As guerras dos gaúchos. História dos conflitos do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: Ed. Nova Prova, 2008, pp. 224-248, p. 241.
41  ABRANCHES, Dunshee de. A revolta da Armada e a revolução rio-grandense. Rio de 
Janeiro : M. Abranches, 1914; AXT, Gunter. A Revolução Federalista (1893-1895). Guer-
ra civil brasileira. In: AXT, Gunter (org.). As guerras dos gaúchos. História dos conflitos do 
Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Ed. Nova Prova, 2008, pp. 224-248, p. 241.
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Afinal, o desfecho para tantas desinteligências e oportunida-
des desperdiçadas foi trágico. Em abril de 1894, Floriano Peixoto, 
com sua “esquerda de papel” mobilizada para enfrentar a Armada 
sublevada, reconquistou o Desterro. A capital de Santa Catarina 
teve o nome trocado para Florianópolis, após um cruento massacre 
que pode ter ceifado na fortaleza de Anhatomirim a vida de até 185 
membros da fina flor da sociedade local, ordenado pelo general 
Moreira César, com o consentimento do presidente da República, 
marechal Floriano Peixoto. A homenagem ao mais feroz de seus 
algozes foi a suprema humilhação imposta à cidade.42

Enquanto Silveira Martins articulava-se com Custódio de 
Mello e os governantes do Desterro, Gumercindo Saraiva susten-
tava a Revolução no Paraná. Em janeiro de 1894, a tomada de Ti-
jucas, praça fortemente guarnecida por modernos canhões Krupp, 
marcou o ponto alto da contenda, num combate encarniçado. So-
breveio a conquista da Lapa, dramaticamente sitiada durante quase 
um mês. Os defensores apenas se renderam (11/02) quando mor-
reu o seu Comandante, Gomes Carneiro, com vontade de ferro 
para a resistência43

Gumercindo foi então aclamado com entusiasmo em Curiti-
ba, para onde seguiu em companhia do médico Ângelo Dourado, 
para tratar os feridos. A partir daí a Revolução entrou novamente 
em declínio. No Governo do Desterro, avançavam as desinteli-

42  OLIVEIRA, Maurício. A chacina de Anhatomirim. Florianópolis: Ed. Terceiro Milê-
nio, 1995.
43  CHASTEEN, John Charles. Héroes a caballo: los hermanos Saravia y su frontera in-
surgente. Montevideo : Ediciones Santillana; Ed. Aguilar; Fundación Bank of Boston, 
2001, pp. 129-213; ESCOBAR, Wenceslau. Apontamentos para a história da Revolução 
rio-grandense de 1893. Rio de Janeiro : s/ed., 1919; DOURADO, Ângelo. Voluntários do 
martírio. Narrativa da Revolução de 1893. Porto Alegre : Martins Livreiro Editor, 1977, 
pp. 195-202; LACERDA, Francisco Brito de. Cerco da Lapa: do começo ao fim. Curitiba: 
Lítero-Técnica. 1985.
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gências, enquanto o General Piragibe era barrado na fronteira do 
Paraná com São Paulo pelo Coronel Pires Ferreira e, em seguida, 
desentendendo-se com seus oficiais, abandonou a Revolução. Gu-
mercindo pressentiu a inconsistência da investida contra São Pau-
lo e decidiu retornar ao Rio Grande do Sul. Enquanto isso, em 6 
de abril, o ataque do Almirante Custódio à cidade de Rio Grande, 
com apoio por terra de uma Divisão comandada pelo General Sal-
gado – que retornara de Laguna ao Sul –, por mal planejado, foi 
repelido. Em fins de 1893, o General Tavares havia desperdiçado 
preciosas forças com o infrutífero cerco a Bagé.44

A coluna de Gumercindo foi perseguida de perto pela grande 
Divisão do Norte, comandada pelo General-de-Brigada honorário 
Francisco Rodrigues Lima e pelo Senador José Gomes Pinheiro 
Machado. Inicialmente formada por missioneiros, recebeu mais 
tarde o reforço de unidades da Brigada Militar e de batalhões do 
Exército. Estava melhor dotada de peças de artilharia do que o ad-
versário, além de poder remunerar seus componentes com soldo.

Em sua retirada para o Rio Grande do Sul, Gumercindo co-
meteu o erro de dividir seu contingente em três colunas. Pretendia 
distrair o inimigo e enfrentar a dificuldade de abastecimento de ví-
veres, mas acabou perdendo efetivo – em maio de 1894, Juca Tigre, 
Comandante de uma das colunas, perseguido pelo Coronel Braz 
Abrantes, internou-se no sertão do Iguaçu, abandonando pelo ca-
minho canhões e metralhadoras e sendo desarmado na Argentina, 
para onde emigrou – e preciosa artilharia, que tanto lhe custara 

44  AXT, Gunter. A Revolução Federalista (1893-1895). Guerra civil brasileira. In: AXT, 
Gunter (org.). As guerras dos gaúchos. História dos conflitos do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: Ed. Nova Prova, 2008, pp. 224-248, p. 242; CABEDA, Corálio. Eclosão e desen-
rolar da evolução. AXT, Gunter; CABEDA, Coralio Bragança Pardo; SEELIG, Ricardo 
Vaz (orgs.). TAVARES, Joca; TAVARES, Francisco da Silva. Diários da Revolução de 1893. 
Porto Alegre : Memorial do Ministério Público/ Ed. Nova Prova, 2 vols., 2004, p. 44-46.
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conquistar. Mas restavam cerca de 3,5 mil homens nas duas outras 
colunas. A esperança passou a ser a união com a Brigada de Prestes 
Guimarães em Passo Fundo, que engajava mais 1,5 mil homens. 45

Entrementes, em 10 de abril, a 5ª Brigada da Divisão do Norte, 
sob o comando do Coronel Firmino de Paula, destroçou no Capão 
do Boi Preto os revolucionários de Ubaldino Machado. A vitória 
foi celebrizada pelo ritual macabro das degolas dos vencidos numa 
ação que pretendia vingança sobre a anterior degola do Rio Negro, 
comandada pelos maragatos, a qual, por sua vez, pretendia vingar a 
traição de Bagé. Ódio e barbárie fundiam-se. Chegou-se a contabi-
lizar 500 degolados no Rio Negro, embora hoje as estimativas mais 
realistas calculem apenas cerca de 30, todos provisórios castilhistas, 
e 370 degolados no Boi Preto, por lotes, ao longo de uma marcha 
em direção a Santa Bárbara, sendo os cadáveres deixados insepultos, 
entregues aos corvos e cães selvagens na beira do caminho.46 

Após uma dramática marcha, descrita por Ângelo Dourado, 
Gumercindo conseguiu juntar-se a Prestes Guimarães em 24 de 
junho. Debelada a Revolta da Armada e fracassada a tentativa de 
tomar o porto e a cidade do Rio Grande, a estratégia do Governo 
focava-se em impedir que Gumercindo marchasse para o Sul, onde 
sua presença aqueceria a refrega. Para isto, concentrava recursos na 
Divisão do Norte. O que desconhecia Gumercindo era que os Ge-
nerais Menna Barreto e Arthur Oscar deixavam de persegui-lo, re-
cuando momentaneamente para Lagoa Vermelha a fim de restabe-
lecer cavalhada e suprimentos. Após atravessarem a cidade de Passo 
Fundo, praticamente abandonada pelos efeitos da guerra civil, as 

45  CABEDA, Coralio Bragança Pardo. Considerações em torno da batalha de Passo Fun-
do. Porto Alegre : Revista do IHeGRS, nº 139, 2004, 2004, pp. 9-26. 
46  TABORDA, Tarcísio A. Costa. O Combate do Rio Negro. In: Correio do Sul, Bagé, 
28.01.1979; SOARES, Mozart Pereira. A Revolução Federalista de 1893 e a degola do Boi 
Preto. Revista do IHeGRS, nº 135, pp. 47-50, Porto Alegre, 2000.
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forças federalistas chocaram-se em 27 de junho com as do Gene-
ral Lima nos banhados do Pulador, onde as cargas de cavalaria de 
Gumercindo eram dificultadas pelo terreno dobrado e encharcado. 
Gumercindo, temendo pela retaguarda, insistiu no combate. De-
pois de seis horas de pugna, as baixas foram enormes de ambos os 
lados. Com cerca de 800 mortos, foi um dos mais renhidos enfren-
tamentos da Federalista. Gumercindo só não foi esmagado porque 
Menna Barreto e Arthur Oscar nunca chegaram. O General Lima 
organizou suas forças em quadrados, que não foram rompidos 
pelas cargas de Gumercindo, mas também não pôde perseguir o 
inimigo por falta de cavalhada. Com sua força enfraquecida, Gu-
mercindo foi atacado pela Divisão do Norte no Carovi, em 10 de 
agosto, quando pereceu varado por uma bala. Sua sepultura foi 
violada, suas orelhas cortadas, salgadas e entregues numa caixa de 
brinde a Castilhos em Porto Alegre. Segundo outros relatos, teria 
sido a própria cabeça de Gumercindo entregue nesta caixa.47

Foi um golpe duríssimo. Prestes e Aparício conseguiram levar 
o que restou do corpo de combatentes veteranos para a Argentina, 
mas a luta entrou em declínio. Enquanto parcela considerável dos 
refugiados deixava-se assaltar pelo desânimo, arrostando dificulda-
des materiais e esperando como salvação que a atitude pacificado-
ra de Prudente de Morais o levasse, ao assumir, a anistiá-los, novo 
alento aos rebeldes veio com a organização de um corpo expedi-
cionário, formado, sobretudo, por marinheiros mobilizados pelo 
Almirante Saldanha da Gama, convidado por Silveira Martins a 
assumir o comando de uma rebelião esfacelada. O Almirante, que 
aderira tardia e romanticamente à Revolta da Armada, quando 

47  LIMA, José Carvalho. Narrativas militares da Revolução no Rio Grande do Sul. Período 
de 1893 a 1895. Belém do Pará: Typografia da Casa Editora Pinto Barbosa, 1906; DOU-
RADO, Ângelo. Voluntários do martírio. Narrativa da Revolução de 1893. Porto Alegre : 
Martins Livreiro Editor, 1977. 
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ela já estava perdida, propunha-se agora a salvar a Revolução Fe-
deralista, tentando animá-la com sua verve apaixonada. A grande 
esperança de Saldanha residia na ação da coluna comandada por 
Aparício Saraiva, herdeiro do carisma do irmão Gumercindo. A 20 
de janeiro, Aparício cruzou o rio em Monte Caseros, impressio-
nando o governo, que deslocou para a fronteira toda força dispo-
nível. Aparício chegou a lograr vitórias importantes, como a sobre 
o Coronel João César Sampaio, mas foi logo constrangido a recuar 
para Bagé, refugiando-se na Serrilhada, onde permaneceu até o 
Armistício. Saldanha decidiu comandar uma coluna com objetivo 
de se juntar a Aparício. Mas a pá de cal chegou com a derrota no 
Campo Osório, na fronteira com o Uruguai em 24 de junho de 
1895. Pouco ambientados ao combate à gaúcha, de grande mobili-
dade e baseado nas cargas de cavalaria, os marinheiros de Saldanha 
foram destroçados pelas forças de João Francisco Pereira de Souza 
– popularmente conhecido mais tarde com a alcunha de Hiena do 
Cati – e o Almirante lanceado. Com a morte de Saldanha, também 
morria a Revolução.48

Complexas foram as conexões da Revolução com as Repúbli-
cas do Prata. A Argentina, ao que tudo indica, teria sido mais com-
preensiva do que o Uruguai com a presença de líderes insurretos 
em seu território nos primeiros meses da Revolução. De fato, em 
abril de 1893, Gaspar Silveira Martins queixava-se de não poder ir 
ao Uruguai, onde sua prisão estava decretada. Em agosto de 1893, 
as autoridades policiais uruguaias tentaram prender o General Joca 
Tavares, que se retirara do Brasil gravemente enfermo para repou-
sar em uma estância. Na mesma época, foram presos Francisco e 
Zeca Tavares. Para Joca, tais prisões, antes de prejudicar a Revo-

48  AXT, Gunter; COSTA, Milena C.; MARTINS, Hélio Leoncio (orgs.) Diário e corres-
pondências do Almirante Saldanha da Gama. Porto Alegre: Ed. Sulina, 2009.
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lução, alentavam-na, pois muitos federalistas teriam precipitado o 
seu retorno ao teatro de batalhas no Rio Grande do Sul em um mo-
mento de refluxo da rebelião para se evadir da polícia uruguaia.49

Em compensação, os Departamentos uruguaios fronteiriços 
fizeram vistas grossas durante o segundo semestre de 1892 às mo-
bilizações dos emigrados no sentido de preparação das forças de 
invasão. A linha divisória de fato foi uma espécie de escudo am-
plamente utilizado pelos revolucionários durante toda a guerra. 
Em princípio, bastava cruzar a fronteira para interromper a per-
seguição imposta pelas forças legalistas. Além disso, cidadãos uru-
guaios tomaram parte ativa na vanguarda revolucionária brasileira. 
Os brasiguaios Gumercindo e Aparício Saraiva, célebres caudilhos 
blancos, do Partido Nacionalista, então oposição no Uruguai, enga-
jaram-se com sua gente na Revolução brasileira.

A imprensa montevideana, segundo Tavares, principiou po-
sicionando-se desfavoravelmente aos revoltosos, mas reverteu suas 
impressões ainda no primeiro semestre de 1893. Na Argentina, Sal-
danha da Gama achou a opinião pública mais favorável aos revolto-
sos a partir de outubro de 1894. O Almirante destacava o especial 
apoio de Virasoro, Governador da Província de Corrientes. Na 
mesma época, Saldanha da Gama apurava, no Uruguai, a simpatia 
do Presidente Borda e do “elemento tajista”, mas denunciava a forte 
oposição de Júlio Herrera, sintonizado com Victorino Monteiro, 
à causa revolucionária. Em agosto de 1893, Joca Tavares também 
atribuíra a Herrera y Obes a responsabilidade pelas perseguições 
impostas aos federalistas em solo uruguaio.

49  AXT, Gunter; CABEDA, Coralio Bragança Pardo; SEELIG, Ricardo Vaz (orgs.). TA-
VARES, Joca; TAVARES, Francisco da Silva. Diários da Revolução de 1893. Porto Alegre 
: Memorial do Ministério Público/ Ed. Nova Prova, 2 vols., 2004; RECKZIEGEL, Ana 
Luiza Gobbi Setti. A diplomacia marginal. Vinculações políticas entre o Rio Grande do 
Sul e o Uruguai (1893-1904). Passo Fundo : Ed. UPF, 1999.
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Para Silveira Martins, ainda mais extraordinário era que o 
Governo uruguaio tivesse vendido armamento aos revolucionários 
em julho de 1893, para, em seguida, retê-lo na fronteira, negando 
liberação da alfândega. Os problemas dos revolucionários com a 
polícia e os funcionários de alfândega uruguaios repetiram-se ao 
longo de todo o conflito. Além disso, Joca Tavares queixava-se dos 
empecilhos estabelecidos por funcionários uruguaios em geral ali-
ciados para a espionagem à custa dos cofres brasileiros.

Se o trânsito dos revolucionários pelo território uruguaio era 
complexo e o comportamento do Governo oriental parecia contra-
ditório, também os castilhistas e florianistas teriam se beneficiado 
da superposição de jurisdições própria da zona fronteiriça. O diário 
de Joca faz referência a batalhões do Exército brasileiro que teriam 
se protegido de ataques revolucionários do outro lado da linha di-
visória. Por sua vez, Tavares registra que, em outubro de 1894, a 
imprensa uruguaia noticiava que o Governo daquele país autorizara 
o Governo brasileiro a transitar armamentos por território oriental 
para abastecer as forças governistas no Rio Grande do Sul.50

Considerações finais

No segundo semestre de 1894, já desgastados por uma sucessão 
de fracassos e pelas dificuldades da guerra, alguns federalistas ani-
maram esperanças em relação ao Governo Prudente de Moraes. O 
próprio Gumercindo Saraiva, pouco antes de falecer, teria, segun-
do matéria do jornal uruguaio El Siglo, de 21 de setembro de 1894, 
recomendado aos seus comandados que depusessem as armas, caso 

50  AXT, Gunter; CABEDA, Coralio Bragança Pardo; SEELIG, Ricardo Vaz (orgs.). TA-
VARES, Joca; TAVARES, Francisco da Silva. Diários da Revolução de 1893. Porto Alegre 
: Memorial do Ministério Público/ Ed. Nova Prova, 2 vols., 2004.
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Floriano permitisse a posse de Prudente. Mas Prudente embaçou 
as negociações de paz, justamente, por não admitir o envolvimento 
dos marinheiros da Revolta da Armada, que sinalizariam para o 
caráter nacional e monarquista da Revolução. Repercutiu muito 
mal, entre Joca e Francisco, a mensagem de posse de Prudente de 
Moraes de 15 de novembro de 1894. 

Posteriormente, segundo Tavares, a fragilidade das finanças 
brasileiras e a revolta da Escola Militar no Rio de Janeiro em 18 de 
março de 1895 precipitaram a retomada das tratativas. Prudente 
também se preocupava com o enfraquecimento, decorrente do es-
forço de guerra, perante as nações estrangeiras.

Francisco Tavares passou a negociar a paz com o Vice-Presi-
dente da República, Manoel Victorino, com o Ministro da Fazen-
da, Rodrigues Alves, e com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Carlos de Carvalho. Enquanto Prudente tartamudeava, para Ma-
noel Victorino a sobrevivência da República dependia da pacifica-
ção, motivo pelo qual teria chegado, inclusive, a concordar com a 
deposição de Julio de Castilhos, proposta jamais aceita por Pruden-
te, que, conforme Medeiros não queria correr o risco de prolongar 
a guerra civil com uma reação castilhista. Nomeado, em 7 de maio 
de 1895 para costurar a pacificação, o General Inocêncio Galvão 
de Queiroz iniciou a missão entrevistando-se com Francisco, ainda 
no Rio de Janeiro, chegando em Rio Grande no dia 8 de junho. 51

A pacificação não era consensual entre os revolucionários. 
Joca e Francisco trabalhavam pela paz. Saldanha da Gama era refra-
tário à proposta da missão Queiroz. Silveira Martins desacreditava 
dos sinais do Governo Federal quanto à revisão da Constituição de 

51  AXT, Gunter; CABEDA, Coralio Bragança Pardo; SEELIG, Ricardo Vaz (orgs.). TA-
VARES, Joca; TAVARES, Francisco da Silva. Diários da Revolução de 1893. Porto Alegre : 
Memorial do Ministério Público/ Ed. Nova Prova, 2 vols., 2004; MEDEIROS, Laudelino 
T. A pacificação da Revolução de 1893. Porto Alegre : La Salle, 1995, pp. 58-60.
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14 de Julho e quanto à deposição de Julio de Castilhos, desejando, 
portanto, prosseguir com o movimento. Aparício Saraiva e Rafael 
Cabeda queriam ganhar tempo para reorganizar o Exército Liber-
tador e continuar a Revolução, mas não pareciam estar dispostos a 
se opor à decisão da maioria dos chefes.

Em meados de 1895, uma tentativa desesperada de salvar a 
Revolução, conquistando apoio mais consistente dos países do 
Prata, rondou a possibilidade da proclamação de um manifesto se-
paratista por parte dos chefes rio-grandenses. Saldanha da Gama 
foi contra e propôs um manifesto monarquista, o qual, supunha, 
sensibilizaria as nações europeias.

Francisco assinala que o General Galvão de Queiroz, em con-
ferência no dia 11 de julho de 1895 com o General Tavares, exigiu 
como condição para o acordo que se lavrasse uma ata, consignan-
do-se que a “revolução nunca atentara contra o Governo da União”. 
Castilhos, por sua vez, fora obrigado a aceitar a paz e a anistia aos 
revoltosos. Conseguiu, entretanto, permanecer no Governo esta-
dual até 1897, evitando uma intervenção federal. Mais do que isto, 
evitou, mesmo durante o Governo de Campos Salles, que lhe era 
hostil, a revisão da Constituição estadual pelo Congresso Nacio-
nal, uma das principais reivindicações dos federalistas. Com o Go-
verno Federal e os revolucionários silenciando, a partir de então, 
sobre o caráter nacional da Revolução, a Federalista tendeu a ser 
lembrada como um evento regional52.

O desfecho consolidou a ditadura castilhista. Seria necessá-
ria outra revolução, em 1923, para rever os termos da Constitui-
ção estadual de 1891 e a reeleição indefinida banida. A economia 

52  AXT, Gunter; CABEDA, Coralio Bragança Pardo; SEELIG, Ricardo Vaz (orgs.). TA-
VARES, Joca; TAVARES, Francisco da Silva. Diários da Revolução de 1893. Porto Alegre 
: Memorial do Ministério Público/ Ed. Nova Prova, 2 vols., 2004.
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foi severamente desorganizada, com campos talados, benfeitorias 
arrasadas e atividade produtiva e mercantil desarranjada, sendo 
necessários alguns anos para a sua recuperação, o que retardou o 
desenvolvimento da região em seu conjunto. Mas Porto Alegre foi 
fortalecida como centro mercantil do Estado, como desejavam os 
capitalistas que apoiavam Castilhos. 

Em nível nacional, a derrota dos federalistas não apenas sepul-
tou a ameaça restauradora monárquica, como, ainda, deu muscu-
latura o modelo presidencialista e federativo. O esforço de guerra 
ajudou o corroer as combalidas finanças nacionais impactadas pelo 
Encilhamento e postergou a recuperação da economia do país, que 
apenas começou a se desenhar com a chegada do século XX. 

No plano da memória, a Federalista passou a figurar como 
“guerra fratricida”, inexplicável explosão de violência entre irmãos, 
mas cujo alcance teria ficado restrito ao Sul do Brasil e, especial-
mente, ao Rio Grande do Sul, não sendo assumida como guerra 
civil brasileira. A Revolução Federalista deveria ser esquecida. É 
evidente o contraste com as celebrações que se agitam, sobretudo 
desde 1935, em torno da Revolução Farroupilha, que mobilizou os 
dois Estados austrais entre 1835 e 1845. 

Com efeito, depois da Paz de Ponche Verde, em 1845, fazia-se 
pouca questão de se invocar a lembrança da longa peleja, já que 
todos estavam novamente irmanados na nação brasileira. Com a 
emergência do movimento republicano no último quartel do sécu-
lo XIX, o republicanismo da Farroupilha foi subitamente recupe-
rado. Na esteira da Revolução de 1930, a Farroupilha, devidamente 
esconsada de seu aspecto separatista, prestava-se à exaltação de va-
lores de uma gauchicidade então vitoriosa. Com o Golpe civil-mi-
litar de 1964, e a perda de autonomia política das unidades fede-
rativas, surgiu no Rio Grande do Sul a “Semana Farroupilha”, um 
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modo de celebrar o regionalismo. A fórmula coincidia com certa 
nostalgia da vida no campo, reação ao acelerado processo de urba-
nização do Estado, de forma que os valores rurais também encon-
traram fruição nas novas comemorações. Tradições foram inventa-
das e hoje a Farroupilha é quase um mito fundante da identidade 
sul-rio-grandense.53

Enquanto isso, a Federalista foi condenada a ser ocasional-
mente referida no máximo como um ponto fora da curva, um le-
vante regional, quando foi uma verdadeira guerra civil que assumiu, 
num determinado momento, feições antirrepublicanas, inclusive. 
Para os governos que se seguiram, não convinha invocar o abantes-
ma de uma conflagração civil de tamanhas proporções. Por sua vez, 
a Marinha não fazia questão de reverenciar a quebra de hierarquia 
e o desastre militar das investidas descabeladas de seus, então, me-
lhores almirantes. Já o Exército, patrono de uma República dima-
nada de uma quartelada, também não tinha por que reconhecer 
as notáveis fragilidades e fraturas intestinas expostas pela macabra 
contenda. Gaúchos e catarinenses, por fim, tinham dificuldade 
de equacionar, no plano da memória regional, aquela explosão de 
ódios que tisnou o solo avoengo. Não calhava a ninguém, salvo a 
um punhado de sobreviventes federalistas, derrotados e afônicos, 
reconhecer que a República se erguera sobre campas sangrentas.

53  AXT, Gunter. Notas sobre uma guerra esquecida. In: AXT, Gunter; MACHADO, 
Paulo Pinheiro. O processo de Adeodato, último chefe rebelde do Contestado. Florianópolis: 
TJSC, 2017.
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Cerro do Ouro1

No domingo, 27 de agosto de 1893, os federalistas, sob o comando 
de Gumercindo Saraiva, obtiveram significativa vitória que, além 
de reavivar-lhes o ânimo, bastante abalado desde o Inhanduí, pro-
porcionou-lhes os recursos de que tanto necessitavam para o pros-
seguimento da luta. As repercussões dessa vitória, alcançada no 
combate do Cerro do Ouro, município de São Gabriel (RS), foram 
de molde a aumentar o prestígio daquele chefe, inegavelmente o 
mais famoso dos caudilhos maragatos. A ameaça que representava 
mobilizou todos os esforços governistas para a sua eliminação, que 
só seria concretizada um ano depois, no Carovi.

1  Este texto reúne três artigos originalmente publicados na Revista do IHGRGS. Com-
bate do Cerro do Ouro, Revista do IHGRGS, nº 129, 1993; A Brigada Portugal e a Divisão 
do Centro em Operações no Litoral (1893/94), nº 135, 2000; Considerações em torno da 
Batalha de Passo Fundo, nº139, 2004. 

Três ensaios de História Militar sobre a Três ensaios de História Militar sobre a 
Revolução Federalista:Revolução Federalista:

o combate de Cerro do Ouro, a Brigada Portugal da Divisão do Centro 
em operações no Litoral e o combate do Pulador em Passo Fundo

Coralio Bragança Pardo Cabeda
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Cerro do Ouro foi uma vitória tática e estratégica, na qual se 
frustrou manobra de cerco, batendo-se o inimigo em campo raso 
antes que pudesse realizar a junção planejada. A decisão foi obtida 
pelas cargas de cavalaria, explorando-se o defeituoso dispositivo do 
adversário. Por tudo isso, torna-se merecedor de uma reconstitui-
ção comentada.

Razões até hoje controvertidas levaram os federalistas a retira-
rem-se do campo do Inhanduí, quando muitos imaginavam terem 
a vitória ao alcance da mão, mantendo o inimigo sob cerco e com 
recursos escasseando. Essa retirada (04.05.1893), somada à pressão 
das colunas governistas de Hipólito Ribeiro. Rodrigues Lima, Xa-
vier da Câmara e João Telles, obrigou-os a buscar a proteção da linha 
fronteiriça. Embora a duras penas tenham conseguido furtar- se à 
manobra de aniquilamento, não puderam evitar o combate com a 
vanguarda de João Telles na travessia do Upamaroti (12.05.1893). 
Ali, destacou-se a 4ª Brigada do coronel Francisco Rodrigues Por-
tugal, cujas unidades deram impetuosa carga de cavalaria. As forças 
de Joca Tavares foram salvas pela divisão de Gumercindo Saraiva, 
que sustentou a retirada dos companheiros. Na ordem-do-dia do 
general Telles sobraram elogios para Portugal e seus comandantes, 
José Narciso Antunes, Eduardo Ferreira Bica Filho, Antônio Cân-
dido Vaz de Oliveira e Fabrício Batista de Oliveira Pilar.

No dia seguinte, à sombra do famoso umbu, tão citado pelos 
historiadores, reuniram-se os chefes federalistas para decidir o fu-
turo da Revolução. Tamanhas eram as dificuldades, que tudo po-
deria terminar por ali. Mas, Gumercindo Saraiva e alguns poucos 
se recusaram à emigração. O caudilho manteria viva a rebelião, in-
ternando-se na campanha e fazendo a guerra de movimento. Com 
isso, daria tempo ao exército federalista para refazer-se e reequipar-
-se em território uruguaio.
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Levantando quanta cavalhada pudesse, recurso fundamental 
para esse tipo de guerra, e movendo-se com a habilidade e a rapi-
dez de quem está em seu elemento, Gumercindo saberia como nin-
guém fazê-la à gaúcha, negaceando, retirando e caindo de surpresa 
sobre o inimigo desprevenido. Esquivando-se dos engajamentos a 
fundo, que lhe pudessem comprometer o armamento e a munição, 
sempre escassos e de difícil reposição, escaramuçou com a Brigada 
Portugal, nas pontas do Jaguari (17.06.1893), com Menna Barre-
to, no Piraí (20.06.1893) e na Serrilhada (23.06.1893), com Elias 
Amaro e Manuel Pedroso, no Cerrito (18.07.1893), e incursionou 
por Pedras Altas, Herval, Arroio Grande e Jaguarão. Mas não foi 
tolo para deixar-se enfiar no fundo de saco que é a cidade do Rio 
Grande, onde o aguardava o almirante Wandenkolk. Retornando 
sobre seus passos, foi fazer junção com o general Salgado, às mar-
gens do Santa Maria (03.08.1893).

Salgado voltara a invadir o Rio Grande, surgindo no Ponche 
Verde, em 17 de julho, à frente de 800 homens, “mal arnados, mal 
equipados e mal montados”, segundo Antônio Augusto de Car-
valho, seu chefe de estado-maior. São apenas 150 clavinas, 9.000 
tiros, uma centena de lanças e simulacros falquejados. Mas traz o 
título de general comandante-em-chefe do Exército Libertador 
Rio-grandense, em papel passado por Joca Tavares...

Gumercindo aceitou, pelo menos aparentemente, a chefia do 
outro, um coronel de infantaria que comandara o 6º BI em Uru-
guaiana. Agora, são uns 2.000 homens com a responsabilidade 
de reavivar as brasas da Revolução, dependentes quase que só dos 
recursos capturados ao inimigo. Entrementes, é mister marchar, 
pois o marechal Isidoro Fernandes, em Santana do Livramento, e 
o general Antônio Joaquim Bacellar, na Coxilha de São Sebastião, 
aprestam-se para dar-lhes combate. A disparidade de forças e de 
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meios sinaliza a marcha para o norte, passando entre as forças opo-
nentes, no rumo de Caçapava e da Encruzilhada. Lá, aguardariam 
os atiradores pedidos a Rafael Cabeda, supostamente disponíveis e 
armados, mas que nunca chegariam. Salgado e Gumercindo mar-
cham em colunas paralelas, de modo a se protegerem e cobrirem a 
maior área com seus potreadores. Arrebanham 6.000 cavalos, faci-
litando a sua remonta e privando-a ao inimigo. As armas e muni-
ções, sempre tão carentes e sem as quais não se poderá prolongar a 
guerra por muito tempo, são afanosamente buscadas por colunas 
expedicionárias, enviadas aos quatro cantos, Dom Pedrito, Lavras, 
Caçapava, São Sepé, Cachoeira, Encruzilhada, Alegrete e Quaraí, a 
cargo dos melhores e mais vaqueanos chefes. A um deles, o coronel 
Gaspar Barreto, também é confiada a missão de cortar os trilhos en-
tre Cachoeira e Santa Maria, a fim de embaraçar o deslocamento rá-
pido das tropas governistas, não sendo, entretanto, bem-sucedido.

A 22 de agosto, acampados no arroio Santa Bárbara, tiveram 
as forças de Salgado notícias da presença do general Portugal nas 
pontas do Camaquã, imediações da Serra do Acampamento Velho. 
Portugal era uma das peças-chaves da operação de cerco montada 
pelo governo. As outras, a guarnição federal de São Gabriel, co-
mandada pelo coronel Jorge Diniz Santiago, a divisão do norte, 
forte de 3.000 homens, ao mando do general Rodrigues Lima e 
do senador Pinheiro Machado, e a coluna do general Bacellar, com 
1.000 homens aproximadamente. Lima e Pinheiro Machado mar-
chariam de Capela de Saicã; Portugal, apoiado por Diniz Santiago, 
de São Gabriel; e Bacellar, do Piraizinho. Reunidos, seriam mais 
de 5.000 homens das três armas, efetivos e meios muito superiores 
a tudo o que Salgado e Gumercindo poderiam opor. Para tanto, 
era necessário, além do plano. boa coordenação de ações entre os 
comandos governistas. Aos revolucionários, restavam duas alterna-
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tivas, iludir o cerco ou bater aquela força antes da junção. Veremos 
que esta última foi a preferida.

A brigada do general Francisco Rodrigues Portugal contava 
com 900 homens aproximadamente, formada de corpos de cavala-
ria da Guarda Nacional de São Gabriel e um de Santa Maria. Vale 
dizer, unidades de civis ou “patriotas” militarizados. Correspondia 
a pouco menos da metade do efetivo adversário, embora melhor 
armada e municiada. Por razões desconhecidas, a guarnição fede-
ral daquela cidade, dotada de artilharia, que deveria acompanhá-la 
permaneceu nos quartéis. Documentos capturados posteriormen-
te pelos federalistas falavam das queixas de Portugal à inação do co-
ronel Diniz Santiago e do general Bacellar, este último acampado 
no Tabuleiro (Lavra) localidade relativamente próxima àquela em 
que se feriu o combate.

A Brigada Portugal (algumas fontes tratam-na impropria-
mente de Divisão) estava dividida cm duas colunas, comandadas 
pelos tenentes-coronéis Hermenegildo Laureano da Silva e João 
Fernandes Barbosa. Levava, ainda, como espécie de “comissário 
político”, o Dr. Fernando Abbott, político de prestígio, republica-
no histórico e que, até recentemente, exercera o governo do estado. 
Era uma força que estava em operações desde o início da revolução 
e que já se batera com os mesmos adversários em outras ocasiões. A 
tropa federalista, ou “Exército Libertador Rio-grandense”, estava 
dividida em dois “corpos-de exército”, o 1° sob o comando de Gu-
mercindo Saraiva e o 2º, do próprio general-em-chefe, Luiz Alves 
Leite de Oliveira Salgado. Com efetivo aproximado de 2.000 ho-
mens, dos quais uns 500 dotados de armas de fogo (clavinas e fuzis 
de vários tipos) e pouca munição, tinha o seu forte na cavalaria, 
comandada por chefes como Aparício Saraiva e Torquato Severo, 
que conquistaram justificado renome durante a guerra civil.
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No sábado, 26 de agosto, a vanguarda de Gumercindo tiro-
teava com a força do tenente-coronel Hermenegildo, postada no 
Passo dos Carros, sobre o arroio do Salso. A uma légua.do local, no 
Cerro do Ouro, permanecia em reserva o restante da brigada, sob o 
comando do general Portugal. Ao cair da noite, deixando fogueiras 
acesas nas alturas em frente ao passo, Gumercindo contornou a po-
sição inimiga e mandou abrir uma picada na mata do arroio, quase 
em frente à posição de Portugal. De madrugada, aproveitando-se 
da cerração, vadeou o Salso com o 1° Corpo, surpreendendo o ad-
versário, que o imaginava mais acima, no Passo dos Carros. Após 
curto e cerrado tiroteio, foi dado o toque de carga, pois a força re-
volucionária, como de hábito, não dispunha de munição suficiente. 
A pouca profundidade do dispositivo de Portugal, duas linhas ex-
tensas e rarefeitas de atiradores, facilitou a tarefa dos lanceiros ma-
ragatos. As cargas de cavalaria em forrageadores destroçaram-nas 
uma após outra. Todos os quadrados formados foram rompidos. 
O tenente-coronel Hermenegildo, que continha o 2° Corpo do ge-
neral Salgado no Passo dos Carros, procurou reunir-se a Portugal, 
cuja força vacilava e começava a retirar. Em pouco tempo, a retirada 
transformou-se em debandada. O engarrafamento de homens, ani-
mais e viaturas no “apertado”, estreita passagem entre dois cerros, 
aumentou a confusão e o morticínio. O aproveitamento do êxito 
levou os lanceiros federalistas às portas de São Gabriel, a cinco lé-
guas do campo da luta. Ao aproximarem-se da ponte do Vacacaí, 
receberam dois tiros das peças da guarnição. A tanto se reduziu o 
apoio do coronel Diniz Santiago...

O número de mortos foi avultado entre os vencidos, chegan-
do as estimativas a 300, ou seja, 30% do efetivo da brigada! Entre 
eles, o tenente-coronel João Fernandes Barbosa, lanceado antes de 
poder montar a cavalo. Prisioneiros, poucos, considerando-se a ca-
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tástrofe, algo mais de meia centena, dos quais o mais graduado foi o 
venerando tenente-coronel Manuel João Marinho, comandante de 
um dos corpos. O butim foi importante e o carcheio permitiu vestir 
muito soldado mal de roupa... A parte oficial de Gumercindo rela-
ciona 221 Comblains, 5 Spencers, 3 Remingtons, 1 Mauser, 124.250 
tiros de Comblain, espadas, lanças, barracas, ponchos, carretas, car-
roças, cargueiros, arreios, víveres, etc. O suficiente para reabastecer 
os federalistas e permitir o prosseguimento da campanha.

Cerro do Ouro foi urna desforra, com juros, de Upamaroti, 
alcançada praticamente só por Gumercindo e seu 1° Corpo. Salga-
do, detido no Passo dos Carros, participou apenas da perseguição. 
Apenas o tenente-coronel Isidoro Dias Lopes, da sua força, com 
o 7” Regimento, tomou parte no combate, formado à direita do 
dispositivo de Gumercindo. Seu depoimento, meio século depois, 
ainda é peça importante para a história da revolução.

O esmagamento da Brigada Portugal deixou quase à mercê 
dos vencedores a praça de São Gabriel. Como vimos, a inexplicável 
inatividade da sua guarnição, que deveria ter apoiado Portugal, fa-
cilitou a tarefa de Gumercindo. Nunca se soube ao certo as razões 
dessa atitude. Segundo fontes federalistas, soldados aprisionados 
no combate informaram da recusa da tropa federal em marchar 
para a luta, o que é difícil confirmar. O antigo chefe do estado 
maior de Salgado afirmou que era intenção atacar a cidade no dia 
seguinte, 28 de agosto, o que não se concretizou pela aproximação 
da divisão do norte e da coluna Bacellar. Salgado aspirava a incor-
porar a artilharia e os demais recursos da guarnição.

Ângelo Dourado, chefe do Serviço de Saúde federalista, teria 
proposto, com apoio de Gumercindo, convidar a guarnição a aderir. 
Salgado ter-se-ia oposto, preferindo uma demonstração de força. 
Seja como for, São Gabriel não foi tomada, nem os seus recursos 
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incorporados aos federalistas o que os deixaria em situação bélica 
invejável. Entretanto, reabastecidos com os despojos da Brigada 
Portugal, puderam marchar em direção ao Ibicuí e iniciar a grande 
marcha que chegaria às portas de São Paulo.

A estrela de Gumercindo começava a refulgir, fazendo som-
bra ao comando do general Salgado. Talvez, por essa razão, ainda 
quente as cinzas do Cerro do Ouro, começaram os atritos entre os 
dois chefes...

Isidoro Dias Lopes considera nulos os conhecimentos táti-
cos e estratégicos de Gumercindo, reconhecendo-lhe, entretanto, 
a coragem, a astúcia e a aptidão de guerrilheiro. Quanto a Salgado, 
foi mais severo. Inapto à guerra de guerrilhas pela sua formação, 
teve a sua conduta na campanha considerada “altamente medío-
cre”. Apesar desses juízos pouco abonadores, o certo é que ambos se 
constituíram em séria ameaça para Castilhos e Floriano, pondo em 
evidência as deficiências militares do País que, poucos anos mais 
tarde, em Canudos, atingiriam o seu ponto mais crítico em termos 
de doutrina, organização e operacionalidade. Ironicamente, ao 
marcharem do Cerro do Ouro, avistaram os maragatos a coluna do 
general Bacellar, que chegava com um dia de atraso...2

2  Fontes: CARVALHO, Antônio Augusto de. Apontamentos sobre a Revolução do Rio 
Grande do Sul. O General Salgado. Montevídéo: Imprensa El Siglo Ilustrado, 1895; GUA-
SINA, Luiz de Senna. Diário da Revolução de 1893 (manuscrito). Porto Alegre: Arquivo 
Histórico do Rio Grande do Sul.; DOURADO, Angelo. Voluntários do Martírio. Porto 
Alegre: Martins Livreiro-Editor, 1979, 3ª edição fac-similada da edição de 1896; LOPES, 
Isidoro Dias. Depoimento, in Magalhães, Cel J.B., A Consolidação da República. Rio de 
Janeiro: Ed. da Biblioteca Militar, 1947; ESCOBAR, Wenceslau. Apontamentos para a His-
tória da Revolução Rio-grandense de 1893. Porto Alegre: Of. G. da Livraria do Globo, 1920.
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A Brigada Portugal e a Divisão do Centro 
em combates no Litoral

No segundo semestre de 1893, quando os revolucionários federa-
listas cruzavam os sertões do norte do Estado em demanda do ter-
ritório catarinense, organizou-se uma expedição que, em manobra 
atrevida, deveria cortar-lhes a frente. A reconstituição desses fatos, 
hoje em quase completo esquecimento, além de abordar as opera-
ções militares oferece-nos a oportunidade de conhecer um pouco 
da vida do soldado de 93.

Participante da grande tragédia que foi a Revolução Federa-
lista, embrutecido pela violência, sofrendo com a precariedade ou 
quase inexistência de sistema logístico digno desse nome e subme-
tido aos rigores e horrores de código disciplinar do século XVIII, 
não é de admirar que esse homem - soldado de ofício ou simples 
civil arregimentado - agisse de modo censurável em relação à vida e 
aos bens de quantos julgasse inimigos, quando não de seus próprios 
superiores. Estes, nem sempre modelos de conduta, muitas vezes 
fechavam os olhos ao comportamento dos subordinados. Noutras, 
castigavam com inusitada violência, raiando à desumanidade.

Quando as forças reunidas de Gumercindo Saraiva e do Ge-
neral Salgado3, iludindo o cerco preparado com os efetivos da Bri-
gada Portugal4, da guarnição de São Gabriel, da Divisão do Norte e 
da coluna Bacelar5, derrotaram a primeira delas no Cerro do Ouro 
(27 de agosto de 1893)6 e marcharam para ltaqui, onde esperavam 
obter a adesão da Flotilha do Alto Uruguai, seguiu-lhes no encalço, 

3  Luiz Alves Leite de Oliveira Salgado. Oficial do Exército, ex-comandante do 6º Bata-
lhão de Infantaria (Uruguaiana), que aderira aos revolucionários.
4  Coronel comissionado Francisco Rodrigues Portugal.
5  General Antonio Joaquim Bacelar.
6  ver Cabeda, Combate do Cerro do Ouro.
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em tenaz perseguição, a Divisão do Norte. Não alcançando a espe-
rada adesão, retomaram a marcha rumo nordeste.

Ainda que os pontos de vista dos dois generais federalistas 
nem sempre coincidissem, para dizer o menos, o fato é que a sua 
permanência em campo, com apreciável ativo de sucessos milita-
res, representava ameaça que Castilhos e Floriano não poderiam 
tolerar. Assim, organizou-se em Cachoeira a Divisão do Centro, 
que deveria reforçar a perseguição deslocando-se por ferrovia. Para 
comandá-la foi escolhido o recém promovido General Arthur Os-
car de Andrada Guimarães7, que já exercera comandos importantes 
como o das Forças em Operações no Sul do Rio Grande, o da 7ª 
Brigada da Divisão do Norte e o da Divisão da Capital.

Como coronel comandante do 30º Batalhão de Infantaria 
(Porto Alegre), participara do dispositivo militar de apoio a Júlio 
de Castilhos e envolvera-se em episódio crucial para a eclosão da 
guerra civil. Em julho de 1892, convergindo sobre Bagé as brigadas 
castilhistas que enfrentariam a resistência organizada pelo General 
Joca Tavares, a quem o renunciante Presidente do Estado, Marechal 
Visconde de Pelotas, transmitira o poder, foram enviados emissá-
rios ao Cel. Arthur Oscar, então em marcha de Pelotas para Bagé, 
oferecendo-lhe a deposição das armas e a dissolução dos contingen-
tes tavaristas, mediante a garantia de que não entrariam na cidade 
as tropas dos coronéis Manoel Pedroso e Bernardino Motta. Tendo 
concordado com essa condição, no elogiável intuito de evitar previ-
síveis e anunciados atos de vandalismo, viu-se Arthur Oscar desau-
torizado por telegrama de Júlio de Castilhos, Vitorino Monteiro 
e General Bernardo Vasques, comandante do 6º Distrito Militar.8

7  Embora comumente grafado Andrade Guimarães, seu irmão e biógrafo Marechal Car-
los Eugênio (v. ref. bibliográfica) afirma que o nome de família é Andrada Guimarães.
8  Cópia do telegrama em poder do autor.
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As consequências não se fizeram esperar. Ocupada Bagé, 
iniciou-se o êxodo de milhares de pessoas para Uruguai, fugindo 
à sanha da horda de Pedroso e Motta. A partir desse momento, a 
guerra civil seria apenas questão de tempo. 

A tentativa de alcançar Gumercindo e Salgado na Cruz 
Alta, transportando a Divisão do Centro pela Estrada de Ferro 
do Norte, também falhou. Atingindo Vila Rica (hoje Júlio de 
Castilhos), que era o seu terminal, sem conseguir contato com o 
inimigo, pensou-se em outra alternativa: fazê-la retornar para, su-
bindo a serra por São Leopoldo e São Francisco de Paula, sair-lhe 
à frente, pois haviam rumado para os sertões do Mato Castelhano 
e do Mato Português.9

Essas manobras frustradas de encerrar Gumercindo Saraiva 
em um cerco, planejadas nos gabinetes do comando governista em 
Porto Alegre, pareciam dar razão ao Ministro da Guerra, General 
Francisco Antônio de Moura, a quem se atribuía o seguinte comen-
tário: “Aqui na carta ele não passa, mas lá no campo ele passa ... “

A Divisão do Centro fora constituída com unidades das três 
armas: a Brigada Portugal, reorganizada após a derrota do Cerro 
do Ouro, com três corpos de cavalaria da Guarda Nacional de, 
São Gabriel e Santa Maria, também conhecidos como “patriotas”, 
comandada pelo Coronel comissionado Francisco Rodrigues Por-
tugal; uma secção (2 peças Krupp 75) do 1º Regimento de Arti-
lharia a Cavalo (São Gabriel), comandada pelo Tenente Antônio 
Moreira, e dois Batalhões de Infantaria, o 4º (com “grande número 
de pretos”, no dizer de Carvalho Lima), comandado pelo Coronel 
José Salustiano do Reis,10 e o 11º, vindo do Ceará e trazendo in-

9  Ver Pilar, Memórias da Revolução de 1893.
10  Filho do Marechal Barão de Camaquã, Salustiano Jerônimo dos Reis, que fora Coman-
dante das Armas da Província do Rio G. do Sul e do 6º Distrito Militar.
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corporados alunos da Escola Militar de Fortaleza, comandado pelo 
Tenente-Coronel Pedro Paulo da Fonseca Galvão.11

Ao chegar a Porto Alegre, vindo de Rio Grande, o 11º BI 
recebeu ordem para deixar na cidade as mulheres. Pela usança da 
época, mulheres e crianças costumavam acompanhar as unidades, 
mesmo em tempo de guerra. Era como se fizessem parte dos efeti-
vos. Pode-se imaginar o estorvo que isso representava. Mas, apesar 
da grita geral, acabaram aquarteladas na capital, com direito a meia 
ração por cabeça... 121

Assim, quase entrando no século XX, o Exército Brasileiro 
ainda mantinha usos e costumes dos tempos do Paraguai.

Na altura de São Francisco de Paula, a Divisão teve de modi-
ficar o eixo de marcha, sendo obrigada a efetuar difícil descida pela 
“terrível picada do Chico Pinto, até Conceição do Arroio” (Osó-
rio).13 É que, aproximando-se os revolucionários do rio Pelotas, 
entendeu-se deslocá-la pelo litoral até a cidade de Tubarão e dali, 
galgando a Serra Geral pela picada do Oratório ou das Minas, sair 
em São Joaquim ou Bom Jesus, cortando-lhes à frente. Como se vê, 
manobra de mais fácil concepção na carta do que de execução no 
terreno. É bem possível que a precariedade das comunicações e um 
incorreto exame da situação tenham determinado tantas marchas 
e contramarchas.

O deslocamento da infantaria para o litoral foi o prenúncio 
das agruras que estavam por vir. O mau estado sanitário da tropa, 
a falta de elementares cuidados profiláticos e a deficiente organi-
zação logística revelaram-se em pouco tempo. Ao atingir Concei-

11  Entre os componentes do 11º BI estava o aluno da Escola Militar do Ceará, Carvalho 
Lima, que nos legou as interessantes “Narrativas Militares”.
12  ver Carvalho Lima, Narrativas Militares.
13  ver Borges Fortes e Faustino Filho, Histórico do Regimento Mallet.
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ção do Arroio apareceram os primeiros casos de varíola e a velha 
companheira do soldado em campanha, a fome. Abandonando os 
enfermos à própria sorte e à caridade de meia dúzia de praças sem 
recursos médicos,14 a expedição prosseguiu até a lagoa da Pinguela, 
onde foi possível acomodar parte dos infantes em pequenas embar-
cações que faziam a navegação lacustre.

No dia 1º de novembro de 1893, a Divisão entrava na vila de 
São Domingos das Torres. Vilarejo pobre, com poucos recursos, 
Torres dispunha, entretanto, de estação telegráfica, o que facilita-
ria a comunicação com Porto Alegre. Dali, expediram-se cartas e 
telegramas do Ministro da Guerra para a Divisão do Norte, dando 
conta da chegada do General Arthur Oscar ao litoral e da marcha 
do General Argolo, do Paraná para Santa Catarina.15 Pelo que se 
depreende, o plano ficava ainda mais ambicioso, pois à manobra en-
volvendo as duas divisões do Rio Grande do Sul acrescentava-se um 
terceiro elemento, a tropa do General Francisco de Paula Argolo.

Ainda em Torres, a Divisão do Centro efetuou junção com 
o destacamento comandado pelo Major Firmino Lopes Rego, que 
viera do Rio de Janeiro para organizar a defesa de Santa Catarina 
contra uma possível invasão federalista. O Major Firmino chegara 
ao Desterro (hoje Florianópolis) acompanhado de um contingente 
do 22º Batalhão de Infantaria e de um pelotão de cavalaria, que 
seriam o casco do destacamento. Dali, rumara no mês de abril para 
a Laguna, reforçado por elementos do 25º BI (Desterro). Entre os 
oficiais que o acompanharam estava o Alferes José Vieira da Rosa, 
autor de interessante relato sobre esses eventos.16  Como curiosida-
de, cabe assinalar que, como Chefe de Polícia, o então Capitão Fir-

14  ver Carvalho Lima, op. cit.
15  ver Pilar, op. cit.
16  ver Rosa, Combate dos Conventos.
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mino Lopes Rego sufocara uma manifestação de praças do 25º BI 
na noite de 18 de novembro de 1889, quando saíram pelas ruas da 
cidade dando vivas à monarquia e “outros brados subversivos “... 17

Com essa pequena força deveria o Major Firmino vigiar e 
guardar os passos da fronteira, desde Campos Novos, no planalto, 
até o Mampituba. Algo totalmente irrealizável e um caso típico de 
incompatibilidade entre meios e missão.

A base de operações escolhida foi a freguesia de São Gabriel 
das Pedras Grandes, na margem direita do rio Tubarão, posição 
que tinha a vantagem de poder interceptar a marcha das forças 
que descessem a serra, além de poder interpor-lhes o rio em caso 
de ataque. Ademais, a vizinhança com núcleos coloniais facilitaria, 
certamente, o abastecimento da tropa.18

Entrementes, ocorrendo a capitulação do Governo de Santa 
Catarina ante a esquadra rebelada, em 29 de setembro, ficou o Ma-
jor Firmino isolado no Sul sob a ameaça de ataque por forças vin-
das do Desterro. Em face dessa perigosa situação, determinou-lhe 
o Ministro da Guerra que se dirigisse a Torres, onde aguardaria a 
Divisão do Centro para operarem em conjunto. A ameaça não se 
fez esperar, com a chegada a Laguna, a bordo do ltapemirim, do 1 º 
Tenente da Armada Felinto Perry Junior e 200 praças da Marinha, 
do Exército e da Polícia, no dia 10 de outubro.19 Antes de seguir 
para Torres, o Major Firmino fez retirar as boias da barra da La-
guna e danificar o vão móvel da Ponte das Laranjeiras, no intuito 
de embaraçar a progressão do inimigo. A retirada efetuou-se com 
serviço de segurança ativado, ante a possibilidade de ataque pelo 

17  ver Boiteux, Notas para História Catharinense.
18  ver Rosa, op. cit.
19  Há divergências sobre o tamanho da força de Felinto Perry. Enquanto Oswaldo R. 
Cabral estima em 200 homens, o Major Vieira da Rosa fala em 400.
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bando de Candinho Baiano, caudilhete que atuava nas regiões ser-
rana e litorânea dos dois estados.

A junção das duas forças governistas em Torres parece não 
ter sido das mais auspiciosas, segundo o relato de um dos oficiais 
catarinenses:

A nossa junção às forças do General Arthur Oscar 
ocasionou uma verdadeira desilusão com os regi-
mentos de patriotas que recebemos. Ao vermos 
as fisionomias pouco agradáveis dos gaúchos que 
formavam aqueles corpos, sentimo-nos mal, adqui-
rimos um pressentimento de que se desenrolariam 
cenas de tal maneira trágicas, que deixariam a perder 
de vista as mais horripilantes tragédias.20

E prossegue em seu relato pouco lisonjeiro da Brigada Por-
tugal:

No dia seguinte ao da chegada, quando o sol às 9 
horas alonga as sombras, começaram a surgir sobre 
o areal os regimentos de cavalaria de Portugal, no-
doando de grandes retângulos escuros os cômoros 
alvacentos. Pareciam grupos de tuaregs (e quem 
sabe se o moral dessa gente seria superior ao dos 
bandidos saarianos?) no areal africano, fazendo 
projetar a sombra de suas compridas lanças no terre-
no estéril, maldito.

Para arrematar, desfere a estocada:

Na ocasião da passagem (do Mampituba) dizia-se 
que os patriotas haviam pedido permissão para sa-
quearem livremente porque, diziam também, esta-

20  ver Rosa, op. cit.
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va-se agora em país estrangeiro. É um caso irrisório 
(sic), porque saque livre sempre tiveram eles, o que 
não se justifica, porém, porque recebiam soldo e 
comida. É verdade que, sob as vistas diretas do co-
mandante dos patriotas, veterano do Paraguai, os 
patriotas portavam-se bem, e era quando nos pique-
tes avançados ou nas forças da retaguarda que eles 
degolavam e roubavam à vontade. É possível que 
não passasse de um diz-se o caso do engraçado pedi-
do, mas o procedimento posterior desses patrióticos 
cidadãos armados prova que eles eram bem capazes 
de o haverem formulado.

Esse contundente retrato traçado por um oficial do Exérci-
to a respeito de seus correligionários civis, exageros à parte e com 
as exceções de praxe, poderia ser estendido a outras unidades da 
Guarda Nacional. A profunda animosidade gerada pela guerra ci-
vil, liberando o que há de pior no ser humano, deixaria um rastro 
de violências e retaliações manchando a implantação do projeto 
republicano em nosso país.

Reunidas as forças do General Arthur Oscar e do Major Fir-
mino, sob o comando do primeiro, ficou a Divisão do Centro assim 
constituída: Infantaria - 4º, 11º e 25º Batalhões (o 25º absorveu o 
contingente do 22º, reconstituindo a unidade-mãe que se rendera 
no Desterro para a Esquadra), com 970 homens; Cavalaria - a Bri-
gada Portugal, com três corpos da Guarda Nacional (“patriotas”), 
600 homens, mais o piquete do general, formado por cavalarianos 
do Exército; Artilharia - uma secção do l º Regimento de Artilharia 
a Cavalo. Ao todo, uns 1.800 homens.

Recebendo ordens do Ministro da Guerra para reocupar 
Santa Catarina, em poder dos rebeldes da esquadra, que haviam 
constituído um governo revolucionário no Desterro, a Divisão do 
Centro atravessou o Mampituba, no Passo do Potreiro, no dia 4 de 
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novembro. O primeiro objetivo seria Araranguá, a duas etapas de 
marcha, ocupada pelo Tenente Felinto Perry. Logo se soube que o 
vapor armado em guerra ltapemirim estava retido pela pouca água 
do rio Araranguá. Procurando tirar partido da situação, o General 
Arthur Oscar determinou que a Brigada Portugal, o 11º BI e uma 
peça 75 avançassem pela estrada do rio Negro e se entrincheirassem 
na barranca do Araranguá, a fim de impedir a passagem do Itape-
mirim, enquanto ele, com o restante da Divisão tomaria a estrada 
dos Conventos e cairia de surpresa sobre a embarcação.

Detectada a movimentação da tropa, inviabilizou-se a surpre-
sa, tendo o navio desatracado e remontado o rio. Na manhã de 6 
de novembro, o Itapemirim tentou forçar a passagem, travando-se 
intenso tiroteio. Com a vazante e o perigo de encalhe, retrocedeu 
a toda a marcha, indo ocultar-se em uma curva do rio. Foi melhor 
sucedido no dia seguinte, conseguindo sair à barra no meio da fu-
zilaria e do canhoneio da Divisão. 3 mortos e 15 feridos, entre os 
soldados da Divisão e 1 morto e 10 feridos, entre eles o Tenente 
Perry na tripulação do barco, foram as baixas registradas.

A nota cruel, entretanto, foi o reaparecimento da varíola na 
tropa de Arthur Oscar, sendo os enfermos, mais uma vez, abando-
nados na margem do rio como medida profilática... 21

Os dias 7 e 8 foram destinados à passagem do rio pela Divi-
são, que foi estacionar na Volta das Cangicas, onde se demoraria 
por alguns dias antes de marchar sobre Tubarão. Essa jornada re-
presentaria cruel provação para a infantaria, marchando sob o peso 
de 45kg de equipamento, debaixo de um sol abrasador, em região 
desprovida de água e estando a maioria dos soldados sem cantis e 
sem calçados. Não poucos procurariam, no desespero, refrescar-se 
com a própria urina.22

21  ver Lima, op. cit.
22  ver Rosa e Lima, op. cit.
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Ironicamente, ao aproximarem-se de Tubarão souberam-na já 
ocupada pelas forças do General Salgado, aquele mesmo a quem 
Arthur Oscar deveria cortar a frente... Parece que a demora na Vol-
ta das Cangicas fê-lo perder a carreira para Salgado, que chegara no 
dia 10 de novembro.

O Governo Provisório do Desterro, sabendo da aproximação 
das forças de Gumercindo e Salgado do rio Pelotas, enviara-lhes 
emissário com o convite para marcharem ao litoral. O contato 
foi efetuado em 28 de outubro, resolvendo Salgado levar o seu 2º 
Corpo de Exército para Tubarão, através da Picada do Oratório. A 
descrição dessa difícil travessia é muito esclarecedora a respeito dos 
obstáculos que se antepunham à Divisão do Centro, que deveria 
efetuar o mesmo trajeto em sentido contrário, caso tentasse cum-
prir a missão que lhe fora atribuída.23

Após entendimentos com o Governo Provisório e fazer o es-
tudo da situação, Salgado pretendera propor um plano de opera-
ções, prejudicado pelo internamento de Gumercindo nos sertões 
de Santa Catarina. Optara, então, por transferir o seu Corpo de 
Exército para a Laguna, por julgá-la posição de mais fácil defesa. 
Controlando, ademais, a Estrada de Ferro Teresa Cristina, poderia 
livremente deslocar tropas e material na região, o que lhe propor-
cionaria sensível vantagem estratégica. Sabedor da situação de iso-
lamento em que se encontrava a Divisão do Centro, resolveu, como 
ação primordial, atacá-la, eliminando a ameaça por ela representa-
da. Para tanto, pleiteou ao Governo Provisório o fornecimento de 
armas e munições, de que muito carecia o seu Corpo de Exército, 
na maior parte equipado apenas de lanças. Recebeu como reforço 
uma divisão composta de soldados do Exército, Marinha e Guarda 
Nacional, sob o comando do General Laurentino Pinto Filho, mas 

23  ver Lima, op. cit.
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o material que tanto aguardava chegara em más condições. Mesmo 
assim, o ataque foi tentado.

Arthur Oscar, entretanto, tomara suas precauções, danifican-
do a ponte ferroviária do rio Tubarão, único acesso à praça, e levan-
tando trincheiras nos pontos mais importantes. Desse combate, 
travado em 17 de novembro, resultou a retirada dos atacantes para 
Laguna. Nova tentativa, através de desembarque no rio Araranguá, 
o que tomaria a Divisão do Centro pela retaguarda, fracassou por 
haver encalhado o ltapemirim. Os insistentes pedidos de embar-
cações de menor calado, feitos ao Desterro, ficaram sem resposta. 
Arthur Oscar conservou a posse de Tubarão.

O exército revolucionário, obrigado a permanecer em Lagu-
na, onde sobreveio um surto de febres e sofrendo privações de toda 
a ordem, começou a desgostar-se com o Governo Provisório. Cres-
cendo as divergências, demitiu-se o General Salgado, assumindo o 
comando de todas as forças de terra e mar o Almirante Custódio 
José de Mello. Este fato, antes de aplacar o descontentamento só o 
fez agravar, passando os revolucionários gaúchos a reclamar o re-
torno ao Rio Grande.24

Enquanto isso, também sem poder avançar, a Divisão do 
Centro continuava em Tubarão, onde se demorou por várias sema-
nas. A estada nessa localidade deu ensejo à aplicação de bárbaras 
sanções disciplinares à tropa. Embora abolidos desde 1874, ainda 
em tempos do regime monárquico, os castigos corporais teimavam 
em sobreviver, tendo adentrado o século XX e permanecido até, 
pelo menos, a primeira década.25

Por faltas hoje punidas com prisão, soldados eram conde-

24  ver Guasina, Diário da Revolução Federalista.
25  Cidade, Francisco de Paula (General), in Revista Militar Brasileira, janeiro/junho 
1952.
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nados ao açoite, em presença da tropa e sob os acordes das valsas 
executadas pelas bandas de música, a fim de abafar-lhes os gritos e 
lamentos... 26 Após uma noite passada “estaqueado”, o que, por si 
só já seria terrível suplício, o condenado era surrado “sobre as ar-
mas”, recebendo 50, 100, 200 ou mais pranchadas. “E raro era o 
dia em que uma futilidade qualquer não desse ensejo à reprodução 
da cena.” 27

O impasse foi rompido com a ordem de regresso a Torres. 
Nos últimos dias de novembro ocorrera o desastre militar do Rio 
Negro e o Ministro da Guerra, necessitando contar com a Divisão 
em ponto mais próximo, tomara a decisão de chamá-la de volta. 
Por outro lado, na fronteira do Mampituba também teria condi-
ções de barrar qualquer avanço revolucionário para o sul.

Essa retirada, porém, deixaria tristes lembranças, pois, “logo 
após a saída das forças, foram encontrados nos fundos da Câmara 
Municipal e nos quintais de casas particulares 23 cadáveres dego-
lados, alguns já em adiantado estado de putrefação.”28 Para maior 
contraste, registrou um dos oficiais: “Manda a justiça que decla-
remos ter encontrado a cidade do Tubarão intacta, apesar de ter 
por ali passado a gente de Salgado, faminta e quase nua. E eram 
revolucionários!”29

A chegada a Torres não diminuiria os padecimentos da Di-
visão, que ali estacionaria por três longos meses. O mau estado 
sanitário da força agravou-se com o recrudescimento da epidemia 

26  ver Lima, op. cit. O autor recorda-se de ouvir sua avó materna descrever, com lágrimas, 
esses suplícios, que lhe foram contados por familiares que serviram como oficiais na Bri-
gada Portugal.
27  ver Lima, op. cit.
28  ver Escobar, Apontamentos para História da Revolução de 1893.
29  ver Rosa, op. cit.
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de varíola e por surtos de febres diversas, “tendo para mil e tanto 
doentes dois médicos e nenhum remédio.”30 Como se isso não bas-
tasse, esgotados os recursos, sobreveio a fome e a tropa sofreu com 
a quase nudez. Não seria de admirar que, em tal situação, alguns 
procurassem saída na deserção. Para esses casos, porém, os regu-
lamentos previam punições sumárias e inexoráveis. Ouvidos pelo 
general, os presos recebiam a sentença de fuzilamento.

Torres assistiria a, pelo menos, dois soldados serem passados 
pelas armas. Se mais não foram executados, deveu-se ao apelo feito 
pelas famílias do lugar.31 Sabe-se, entretanto, que a Brigada Portu-
gal, em local não mencionado, fuzilou três praças, um dos quais 2º 
Sargento, por agressão a oficiais.32

Na tentativa de encontrarem o que comer, além do recurso à 
pesca e à cata dos mariscos, grupos incursionavam em segredo pela 
serra, pelo vale do Mampituba, pelas vizinhanças da Conceição do 
Arroio. Em uma dessas incursões foram encontradas pipas de ca-
chaça ocultas no mato, com consequências facilmente previsíveis...33

Entre fins de janeiro e princípios de março de 1894, foram or-
ganizadas expedições para bater o bando de Candinho Baiano, que 
vivia nas serranias próximas. Conhecedores do terreno, os guerri-
lheiros armaram várias emboscadas, de que resultaram baixas nos 
efetivos da Divisão e nenhum resultado prático para contabilizar.

Somente em abril chegaria a esperada ordem de retorno a 
Porto Alegre. A redução da guarnição da capital e o ataque à cida-
de do Rio Grande, ocorrido entre 6 e 10 de abril, aconselharam o 
comando a concentrar forças para enfrentar possíveis emergências.

30  Idem.
31  ver Lima, op. cit.
32  Livros do 4º Corpo Provisório de Cavalaria da Guarda Nacional, arquivo do autor.
33  ver Lima, op. cit.
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Em marchas forçadas, que esfalfaram homens e animais, a 
Divisão entrou na capital no dia 14 de abril, indo acampar no 
Cristal em virtude de sua situação de penúria. O general, enfer-
mo, regressara em março, passando o comando ao Coronel José 
Salustiano dos Reis. 

A odisseia dessa força militar, pequeno e esquecido capítulo 
da guerra civil de 1893-95, pôde chegar aos nossos dias graças 
a dois memorialistas que nela tomaram parte: o antigo cadete-
-sargento José Carvalho Lima e o já então Major José Vieira da 
Rosa. As descrições que nos legaram, redigidas alguns anos após 
os acontecimentos, nada perderam em termos de crueza, indig-
nação e crítica.

Carvalho Lima, mais próximo da tropa, pois era sargento, 
através de suas Narrativas Militares, oferece-nos uma visão do que 
era a vida do soldado raso, de sua índole, de suas carências e do 
seu sofrimento. Geralmente esquecido pela historiografia de 93, o 
praça de pré está ali retratado com todas as suas virtudes e defei-
tos, submetido a condições de vida e disciplina hoje inconcebíveis 
e inaceitáveis.

Vieira da Rosa, que já era oficial na época, é muito mais crí-
tico no que respeita à condução das operações e à apreciação do 
comportamento de seus camaradas. Além de não ocultar sua pouca 
simpatia pelo General Arthur Oscar e pelos combatentes da Bri-
gada Portugal, é bem possível que, por desconhecimento de certas 
instruções, tenha incorrido em críticas injustas.

Os problemas enfrentados pela Divisão do Centro para o 
cumprimento de sua missão eram apenas a revelação do estado em 
que se encontrava o Exército Brasileiro em termos operacionais, 
doutrinários e de organização. Foram o prenúncio do que estava 
por vir, pouco tempo depois, com a infeliz campanha de Canudos.
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O combate do Pulador, Passo Fundo

Quando o General Joca Tavares, comandante-em-chefe do exérci-
to federalista, confiou a Gumercindo Saraiva a missão que o consa-
graria como o maior dos comandantes revolucionários, proveu-lhe 
dos recursos que, à altura,  pôde dispor, além de promovê-lo a ge-
neral (25-05-1893). Não era muito o que dispunha Gumercindo: 
1.100 homens, dos melhor montados, armados e vestidos que Joca 
Tavares pôde reunir, embora os lanceiros constituíssem a base da 
força, guiados com tino e mão firme por chefes da estatura de Apa-
rício Saraiva e Torquato Severo.

Antes de marchar, Gumercindo convidou para com ele asso-
ciar-se o General Luís Alves Leite de Oliveira Salgado, oferecen-
do-lhe o comando da expedição. Salgado, militar profissional que 
deixara o comando de sua unidade (6º BI de Uruguaiana) para 
aderir aos maragatos, respondeu-lhe de maneira tão brusca quan-
to reveladora da diferença de mentalidades: “que não era nenhum 
aventureiro para andar gauchando pelas estâncias...”34

Tal fato vem a propósito para que se observe quão delicadas 
seriam as relações entre os dois comandantes, não bastassem as di-
ficuldades materiais de que sempre padeceriam as forças revolucio-
nárias. Entretanto, após conferenciar com o Conselheiro Silveira 
Martins, a quem fora solicitar recursos, Salgado voltava a invadir o 
Rio Grande à frente de 800 homens, “mal armados, mal equipados 
e mal montados”, segundo as palavras de seu próprio chefe de Es-
tado Maior35, reunindo-se a Gumercindo na costa do Santa Maria 
(03-08-1893).

Assim, embora marchando em colunas separadas, a fim de 

34  Tavares, Diário.
35  Carvalho, o General Salgado.



356

cobrirem maior território e protegerem-se mutuamente, seguiram 
os dois generais “gauchando pelas estâncias” do Rio Grande... Não 
se perca de vista que os revolucionários, em sua quase totalidade, 
eram paisanos arregimentados, aos quais aderiram alguns milita-
res, i.e., alunos da Escola Militar, praças de unidades batidas em 
campo raso e incorporadas e uns quantos oficiais, como era o caso 
do próprio Salgado. Amalgamar toda essa gente, dando-lhe coesão, 
disciplina e senso de hierarquia não seria tarefa de nenhum modo 
fácil e as agruras da campanha haveriam de pôr à prova a fibra e o 
ardor de combatentes tão diferenciados, revelando as verdadeiras 
vocações de soldados e de generais.

Salvo os elementos bélicos que levavam ao marchar da fron-
teira, nenhuma esperança de apoio material poderiam abrigar, de-
vendo contar com os recursos de gado e cavalhada - elementos fun-
damentais ao tipo de guerra que se travava - das regiões a atravessar. 
Quanto ao suprimento de armas e munições, só o que o butim dei-
xado pelo inimigo derrotado pudesse prover... O carcheio, as requi-
sições e as contribuições de guerra forneceriam o restante, segundo 
os costumes da época. E estávamos às portas do século XX!

Foi assim que Gumercindo e Salgado, à testa de 1.900 ho-
mens, partiram para o centro do Estado, despachando potreadores 
e piquetes em busca de recursos, sendo arrebanhados 6.000 cavalos 
para a remonta da força. O papel do potreador merece destaque es-
pecial para a compreensão da maneira pela qual se fazia essa guerra 
“à gaúcha”. Deveria ser campeiro, dotado de espírito de iniciativa 
e com bom sentido de orientação, pois tinha de afastar-se léguas 
da força principal, cujo rumo sempre teria de encontrar no desem-
penho de seu duplo papel de arrebanhador e de coletor de infor-
mações. A cavalhada, estranzilhada pelas marchas forçadas e mal 
alimentada, rapidamente se inutilizava, sendo necessário renová-la 
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com frequência. Nessa tarefa tinha importância fundamental o po-
treador, pois, ao mesmo tempo que renovava as manadas de cavalos 
e éguas, impedia o inimigo de suprir-se na mesma área.

A grande unidade mais obstinada na missão de perseguir e 
bater os revolucionários seria, desde o início, a Divisão do Norte, 
comandada pelo General-de-Brigada honorário Francisco Rodri-
gues Lima e pelo Senador José Gomes Pinheiro Machado, ambos 
veteranos do Paraguai e exercendo o segundo deles funções polí-
ticas e militares. Embora não isenta de atritos e divergências, que 
foram surgindo tanto no seio da força como em relação às demais 
unidades, guardou a divisão boa harmonia de vistas e foi de uma te-
nacidade admirável, fatores importantes no desfecho da campanha.

A ironia do destino ficou por conta de ter a divisão partici-
pado do combate de Inhanduí e, quiçá, escapado da destruição 
pelo prematuro desengajamento da luta por parte dos federalistas 
na noite de 03-05-1893. Formada inicialmente com elementos 
missioneiros, origem também de seus dois comandantes, passou a 
contar, posteriormente, com unidades da milícia estadual, coman-
dadas por oficiais do Exército Brasileiro em comissão, além de cor-
pos civis ou “patriotas” e de batalhões do Exército que se lhe foram 
agregando.

Ao contrário das forças de Gumercindo e Salgado, cuja de-
ficiência material já acentuamos, a Divisão do Norte era muito 
superior em recursos bélicos, estando dotada de algumas peças de 
artilharia, coisa que o adversário, enquanto atuou no território do 
Rio Grande, não contava. Além disso, seus componentes auferiam 
soldo, ainda que pago com atraso, e poderiam, pelo menos, abrigar 
a esperança de receber o apoio material proporcionado pelos tesou-
ros estadual e federal. Também se dispunha de algumas facilidades 
de transporte e de comunicações em território gaúcho e eventual 
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combinação operacional com outras unidades, ainda que nem sem-
pre a harmonia entre os comandos predominasse.

Em fins de agosto de 1893, com a intenção de eliminar a força 
expedicionária rebelde, o governo montou operação de cerco, mobi-
lizando 5.000 homens da Divisão do Norte, da brigada do Coronel 
Francisco Rodrigues Portugal, da guarnição federal de São Gabriel 
e da coluna do General Antônio Joaquim Bacelar. Essa operação foi 
desfavorável às intenções de quem a planejou. Gumercindo e Salga-
do batem a Brigada Portugal no Cerro do Ouro (município de São 
Gabriel), em 27-08-1893, antes que se concretizasse a junção das 
hostes adversárias. A vitória foi completa e aplastante e a exploração 
do êxito levou os lanceiros maragatos às portas de São Gabriel. 

Reequipados convenientemente, depois da vitória no Cerro do 
Ouro, os revolucionários rumaram para as Missões, transpondo o 
Ibicuí em demanda de Itaqui, onde se pretendia obter a adesão da 
Flotilha do Alto Uruguai. 36 Frustrados nesse intento, marcharam 
para a Cruz Alta, sempre perseguidos por Lima e Pinheiro Machado.

Planejando-se outra manobra de cerco, foi chamada em au-
xílio da Divisão do Norte a recém organizada Divisão do Centro, 
comandada pelo General Artur Oscar de Andrade Guimarães. De-
veria essa grande unidade deslocar-se pela Estrada de Ferro do Nor-
te ou de Itararé, cuja ponta dos trilhos alcançava as proximidades 
de Vila Rica (atual Júlio de Castilhos). Quando atingiu esse pon-
to, Artur Oscar não mais encontrou o inimigo, retrocedendo para 
Porto Alegre com a intenção de cortar-lhe a frente, marchando de 
Cima da Serra (atual São Francisco de Paula) para Vacaria ou Bom 
Jesus.37 Tais rocagens de forças só eram possíveis pela existência de 
alguns trechos ferroviários utilizáveis. 

36  Cabeda, Combate.
37  Cabeda, A Brigada Portugal.
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Enquanto isso, em princípios de outubro, os revolucionários 
aproximavam-se de Passo Fundo, onde a revolução era sustentada 
por chefes dedicados como Elisiário Prestes, Veríssimo da Veiga, 
Borges Vieira e Pedro Bueno de Quadros, os quais, mesmo com 
minguados recursos, somavam vitórias importantes para a causa e 
traziam em inquietação os defensores do castilhismo. As duas colu-
nas não se demoraram em Passo Fundo, indo acampar no Mato Cas-
telhano, a três léguas dali. Do outro lado, no Mato Português, estava 
a força do Tenente-Coronel Chachá Pereira, oficial do Exército, que 
tentou barrar-lhes a progressão, a fim de dar tempo à aproximação 
da Divisão do Norte. Derrotado, Chachá Pereira retira para Lagoa 
Vermelha, onde os revolucionários entram nas suas pegadas.

Foi na Lagoa Vermelha que se soube estar o governo do Des-
terro apoiando francamente os revolucionários rio-grandenses, 
circunstância essa que determinaria a passagem para o vizinho Es-
tado de Santa Catarina. A permanência na região, para onde con-
vergiam as divisões já citadas e as dificuldades na remonta de força 
numerosa, era totalmente desaconselhável.

No dia 2 de novembro os federalistas atravessaram o rio Pelo-
tas no Passo da Cadeia, depois de algumas discussões sobre a opor-
tunidade de oferecer-se combate na região, o que vozes prudentes 
desaconselhavam por não ser terreno propício ao desenvolvimento 
da cavalaria. Transposto o passo difícil, era de esperar que se obstasse 
a passagem do inimigo, o que Gumercindo não fez, provocando ás-
pero debate com Salgado e acentuando as divergências entre os dois.

Parece que Salgado pretendia entender-se com o governo do 
Desterro, com o fito de obter recursos para o prosseguimento da 
luta, deixando a Gumercindo a missão de guarnecer os passos do 
rio Pelotas. Se esse era o plano, o futuro encarregou-se de demons-
trar a sua inviabilidade e Gumercindo poderia ficar cortado em 
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posição ingrata, correndo o risco de cerco e derrota à medida que 
chegassem reforços para o inimigo e forçada a passagem por outros 
pontos.

No campo contrário, falhara, mais uma vez, a manobra con-
cebida, por ter Artur Oscar voltado do rio das Antas, e as forças de 
Chachá Pereira e de Santos Filho, este último operando na região 
colonial italiana, não terem chegado a tempo. Escasseavam, tam-
bém, os recursos da Divisão do Norte e alguns oficiais, dando parte 
de doentes, seguiram no rumo da capital...

O Major Miguel José Pereira, historiador da Brigada Militar e 
contemporâneo dos fatos, criticou a condução das operações, cen-
tralizada em Porto Alegre, longe do teatro da luta, a falta de coesão 
e harmonia entre as unidades e o descaso com os problemas logísti-
cos. Considerou, mesmo, a entrada da Divisão do Norte no sertão 
catarinense “desastrada operação de guerra, menos infeliz à conta 
da inépcia ou fadiga intensíssima do inimigo.” Concluiu sua crítica 
severa dizendo que a 

“ostensiva temeridade e a ultra imprevidência iam 
dando cabo da Divisão do Norte, que, ao regressar 
a território patrício, rota, estropiada, em apertado 
jejum, parecia mais uma leva de retirantes do Norte, 
acossados pela seca, do que a coluna heróica e in-
cansável, à cuja testa estiveram sempre dois homens 
denodados : Lima e Pinheiro Machado”.38

A 6 de novembro, enquanto a Divisão do Norte transpunha 
o Pelotas, Gumercindo e Salgado separavam-se definitivamente, 
marchando o primeiro para o norte, rumo ao vale do Itajaí, e o se-
gundo para Tubarão, através da Serra do Oratório. Era o fim da 
cooperação entre os dois generais, cujas personalidades e diferenças 

38  Pereira, Esboço Histórico.
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de formação já não conseguiam manter a unidade da expedição. 
A nenhum deles aproveitou a separação, contrária aos princípios 
de guerra e comprometedora do futuro da revolução, como logo 
ficaria provado.

A travessia de 36 léguas de sertão pelo 1º Corpo de Exército 
(Gumercindo), sempre seguido pelo seu tenaz adversário, sob as 
mais adversas condições de tempo e de terreno, submeteria as duas 
tropas a duros sacrifícios.  Faltos de quase tudo, por ser região pra-
ticamente despovoada e desprovida de recursos, atingiu-se Blume-
nau a 29 de novembro, também alcançada pelos governistas uma 
semana mais tarde. A permanência de ambos no vale do Itajaí, além 
de alguns porfiados combates, serviu para Gumercindo entender-
-se com a Marinha, revoltada contra Floriano Peixoto e senhora do 
litoral catarinense, a respeito das futuras operações. 

Quanto a Lima e Pinheiro Machado, defrontaram-se com o 
dilema de disputar a região ao inimigo, longe de suas bases e sem 
esperança de socorros, tentar ligação com as forças florianistas no 
Paraná ou retornar ao Rio Grande. Em conselho de oficiais, o pro-
blema foi claramente exposto, dividindo-se as opiniões. Para acau-
telar responsabilidades, pediu-se, por escrito, a sugestão de cada 
um. Fabrício Pilar, oficial do Exército comissionado no comando 
do 1º RC da Brigada Militar, diz que esta foi a primeira vez que os 
dois generais pediram a opinião de seus comandantes.39

Novas circunstâncias, entretanto, pesavam na decisão de re-
tornar ao Rio Grande, como muito bem expôs o Coronel Menna 
Barreto, comandante da 2ª Brigada:  a retirada de Artur Oscar para 
Torres, por ordem do Ministro da Guerra; a notícia do desastre do 
Rio Negro; a falta de notícias da esquadra que Floriano organizava; 
a escassez de munições e de gado para a alimentação da tropa e o 

39  Pilar, Memórias.
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risco de envolvimento por uma expedição que, partindo do litoral, 
lhes atalhasse o passo.40

 Era, aliás, o que seria de esperar da parte dos revolucioná-
rios, se Salgado e o governo do Desterro estivessem em harmonia 
e obrassem em combinação com Gumercindo, o que não sucedia. 
Como no Inhanduí, perdia-se a oportunidade de eliminar como 
força combatente a mais pugnaz das divisões castilhistas.

Assim, a 28 de dezembro, iniciava-se a retirada para Lages, 
com precipitação, em condições quase dramáticas. Segundo Pilar, 
“em tudo transparecia a desordem e o medo!” As chuvas constantes 
transformaram a picada, já de si difícil, em imenso lamaçal, exau-
rindo homens e animais, que, mal alimentados, ainda tinham a em-
baraçar-lhes a marcha o transporte da munição e a tração das peças 
de artilharia e das metralhadoras. Para maior desgraça, todas essas 
agruras ainda tinham de ser compartilhadas pelas mulheres e crian-
ças que acompanhavam a tropa, pois continuava-se a fazer a guerra 
como nos tempos do Paraguai.

Dia houve em que 4 reses foram repartidas para alimentar 
1.200 homens, quando a etapa de campanha correspondia a l boi 
para 65 a 70 praças. Em todo o caso, uma fartura, comparada com 
maneadores e correias amolecidos em água quente... 

Inutilizados os animais de tiro, canhões e metralhadoras fo-
ram transportados a pulso! Essa medida dramática, cruel e desu-
mana que fosse, mostraria a sua inestimável valia em futuro muito 
próximo. A 13 de janeiro de 1894 chegavam a Lages os primeiros 
corpos da divisão, transpondo-se o Pelotas, no Passo de Santa Vi-
tória, em princípios de fevereiro.

Enquanto isso, Gumercindo vencia em Tijucas e na Lapa, 
chegava a Curitiba e decidia retornar ao Rio Grande. Wenceslau 

40  Pilar, idem.
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Escobar, historiador federalista, sugere que a derrota da esquadra 
de Saldanha, no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1894, teria le-
vado Gumercindo a instar com Custódio de Melo sobre a neces-
sidade da tomada da cidade do Rio Grande, da qual dependeria a 
vitória da revolução. Por trás de Gumercindo, segundo Wenceslau, 
estaria aquele a quem chama de “o general” do General Gumercin-
do, o Dr. Manoel Lavrador, seu chefe de Estado Maior.41

Na verdade, Saldanha foi praticamente abandonado à própria 
sorte e seu plano para que a esquadra levasse o Corpo de Exército 
de Gumercindo para o Rio, atacando Floriano em sua base, nunca 
foi tentado. Mal planejado e pior executado, o ataque à cidade do 
Rio Grande teve trágicas consequências, com a entrega da esquadra 
ao governo argentino e o desaparecimento como força combatente 
das colunas de Salgado e Laurentino Pinto.

Como se isso não bastasse, o encouraçado Aquidabã, unidade 
mais poderosa da esquadra, que ficara guarnecendo o Desterro, era 
torpedeado na Barra Norte na madrugada de 16 de abril. Resta-
va, assim, uma única alternativa a Gumercindo, o regresso ao Rio 
Grande do Sul.

A marcha, iniciada em meados de abril, fez-se em três colunas. 
Uma, sob o comando do Coronel José Serafim de Castilhos ( Juca 
Tigre), marcharia de Ponta Grossa para Guarapuava e Palmas até 
o rio Pelotas. Outra, chefiada por Aparício Saraiva, cruzaria o rio 
Negro e demandaria Curitibanos e Campos Novos, dali rumando 
para o Pelotas, que seria o ponto de reunião. Pelo centro, iria a co-
luna de Gumercindo e do Coronel Timóteo Paim, que, embarcada, 
desceria o rio Iguaçu até Porto União e, deste ponto, atravessaria os 
campos de Palmas, buscando a junção no Pelotas.

41  Escobar, Apontamentos.
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Se a decisão de dividir o Corpo de Exército era orientada pela 
necessidade de abastecimento, mostrou-se, na prática, um desastre 
ocasionado pelo fracionamento. Mais uma vez, não eram observa-
dos os princípios de guerra. 

Em maio, Juca Tigre, perseguido pela coluna do Coronel Braz 
Abrantes,  sem esperança de socorro, teve de internar-se no sertão 
do Iguaçu, abandonando pelo caminho canhões e metralhadoras, 
até ser desarmado na fronteira argentina, por onde emigrou.

Restavam, assim, uns 3.500 homens das outras colunas. Ne-
las, além dos rio-grandenses e uruguaios sobreviventes da força pri-
mitiva, estavam incorporados novos elementos, como praças das 
unidades governistas derrotadas no Paraná e imigrantes alemães, 
poloneses e italianos que haviam aderido à revolução, formando o 
grosso da infantaria.

Pelas memórias legadas por Francisco Grabowski, tem-se 
uma ideia das motivações que levaram os polacos, liderados pelo 
Coronel Antônio Zdizslaw Bodziak, a participar da luta, arre-
gimentados no “Batalhão Gumercindo Saraiva”. Seu tradutor e 
anotador, Prof. Rui C. Wachowicz, comenta que, além da natural 
inclinação da maioria dos imigrantes para a oposição, as desilu-
sões com as promessas que lhes fizeram na Europa, as doenças, a 
exploração e o roubo de que eram vítimas nos negócios e nos pa-
gamentos por serviços na construção de estradas e o recrutamen-
to forçado para a Guarda Nacional influenciaram poderosamente 
aquela atitude. O mesmo aconteceria com os poloneses das colô-
nias de Santa Catarina.42

Quanto aos italianos, haveria entre eles anarquistas da Colô-
nia Cecília, organizados no “Batalhão Garibaldi”, sob o comando 
do jornalista Francisco Colombo Leoni, segundo José Cândido da 

42  Grabowski, Memórias.
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Silva Muricy. Muricy, oficial do Exército, duas vezes prisioneiro dos 
maragatos e outras tantas por eles libertado, deixou o seguinte co-
mentário sobre os italianos :

“... (Leoni) recrutou para o seu batalhão toda a corja 
de comunistas que, reunidos, formavam a célebre Co-
lônia Santa Cecília e que infestavam, como bandidos 
e salteadores, toda a região, vivendo exclusivamente à 
custa das outras colônias que dilapidavam. O General 
Pinheiro Machado, em cujas mãos foram cair, con-
tou-me que não escapou um só desses homens, ne-
nhum voltando à colônia que, assim, desapareceu...”.43

O trajeto, inçado de dificuldades, tais como as sofridas pela 
Divisão do Norte, ainda seria agravado pela hostilização das forças 
governistas, alertadas sobre os propósitos dos retirantes. Além de 
guarnecer os principais passos do Pelotas e do Uruguai, visando a 
impedir a passagem dos revolucionários, foram lançadas forças na 
direção de Palmas, para, reunidas à guarnição da Colônia Militar 
de Xanxerê, picar-lhes a retaguarda.

Nessa região, incorporaram-se a Gumercindo o Capitão-de-
-Fragata Alexandrino Alencar, comandante do Aquidabã, com al-
guns companheiros. Reunidas na picada do rio do Peixe, as duas 
colunas, já desfalcadas por muitas deserções, rumaram para o Passo 
do Barracão, por onde pretendiam entrar em território gaúcho.

Encontrando-o guarnecido, foi necessário buscar outra pas-
sagem através de terreno difícil, abandonando-se em caminho ar-
tilharia, metralhadoras e até cunhetes de munição, cuja falta seria 
fatal. Ângelo Dourado observaria a propósito: “Perder a artilharia 
que tanto nos custou a obter, quando, para sermos senhores 

43  Muricy, A Revolução de 93,
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do Rio Grande, só nos faltou uma boca de fogo, é doloroso, 
acabrunhante...”.44

Enquanto isso, ocupada em escaramuças contra caudilhos re-
volucionários da região, nem por isso a Divisão do Norte deixava 
de apresentar fissuras em sua organização, a mais grave das quais 
o pedido de demissão apresentado pelo Coronel Menna Barreto, 
comandante da 2ª Brigada, por sentir-se ofendido em seus brios 
por Lima e Pinheiro Machado, que, à socapa, intrigavam e dimi-
nuíam-lhe os méritos de soldado.  Com sua tropa, Menna Barreto 
foi incorporar-se à força do Coronel Tomaz Flores e, com este, se-
guiu para Porto Alegre conferenciar com Castilhos e o Ministro 
da Guerra. Mandada recolher para a capital a Brigada Flores, ao 
mesmo destino seguiu a Brigada Menna Barreto, por “não querer 
continuar a servir sob o comando de paisanos pretensiosos como o 
Senador Pinheiro”.45

Com o fracasso do ataque à cidade do Rio Grande, podia o 
governo liberar outra grande unidade, mandando retornar do lito-
ral a Divisão do Centro, do General Artur Oscar, à qual foi incor-
porada à força de Menna Barreto. Reorganizada, recebeu a missão 
de guardar a região de Vacaria e Lagoa Vermelha, a fim de impedir 
a passagem do exército de Gumercindo.

Pela mesma época, chegava à capital o Senador Pinheiro 
Machado, em busca de reforços para a Divisão do Norte, le-
vando duas peças de artilharia e a Brigada do Coronel Santos 
Filho, que defendia a Estrada de Ferro Porto Alegre-Uruguaia-
na. Como outra ironia da história, Santos Filho fora derrotado 
e aprisionado por Prestes Guimarães no Combate da Jararaca 
(24-03-1893), fugindo, segundo este, ou sendo libertado, se-

44  Dourado, Voluntários do Martírio.
45  Pilar, op. cit.
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gundo Joca Tavares, para ter, mais tarde, papel importante na 
Batalha de Passo Fundo...

Enquanto Menna Barreto e Artur Oscar destacavam elemen-
tos para guarnecer a costa e os passos do Pelotas e percorriam a re-
gião até o Campo do Meio, lançando descobertas pela costa da ser-
ra, a chegada de Prestes Guimarães, vindo da Argentina, trazia novo 
alento aos revolucionários da região de Passo Fundo, Soledade, Pal-
meira e Alto Uruguai. Pelo seu prestígio, liderança e tirocínio, seria 
o grande aliado de Gumercindo, compensando as defecções que vi-
nha sofrendo. De sua chegada deu-lhe conta, em arriscada e solitá-
ria missão, o Major Leonel Rocha, que viria a ser destacado general 
em 1923. Em sua interessante narrativa, Prestes Guimarães chama 
Passo Fundo de “cidade maragata”, por isso mesmo alvo de requisi-
ções e pilhagens.46 Muito ativo e conhecedor do terreno, trazendo a 
experiência de guerra adquirida na fronteira sul, onde comandou a 
divisão mais tarde chefiada por Salgado, tratou de organizar as for-
ças desse município e de Soledade, reunindo cavalhada e cargueiros 
e mandando fabricar lanças nas ferrarias da região.

Por essa época, destacou-se da Divisão do Norte a 5ª Brigada, 
sob o comando do Coronel Firmino de Paula, que surpreendeu e 
destroçou no Capão do Boi Preto os revolucionários de Ubaldino 
Machado. Segundo as palavras de seu comandante, constantes da 
Ordem do Dia, “foi um exemplo e uma lição; está vingada a heca-
tombe do Rio Negro !”. 47 Justificava, assim, as degolas que o torna-
ram tristemente célebre.

Organizada a sua força, forte de 1.500 homens, Prestes Gui-
marães deixou o município de Soledade, rumando para Passo Fun-
do em princípios de junho.

46  Guimarães, A Revolução Federalista.
47  Coutinho, Marcha da Divisão do Norte.
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No dia 6 desse mês, retornando de incursão a Santa Catari-
na, aproximou-se a Divisão do Norte do passo do rio Jacuizinho, 
onde acampava a vanguarda de Prestes, que retirou para junto do 
grosso da força, a uma légua de distância.  Simulando retirada ge-
ral, ardil bastante comum em nossas revoluções, e fazendo judi-
cioso emprego do terreno, Prestes fortificou-se nas elevações além 
do arroio Três Passos.

Caindo no engodo, o General Lima destacou as Brigadas 
Tupy Caldas (1ª) e Caminha (3ª) para, em marcha acelerada, car-
regar sobre o inimigo.  Avançando bastante separadas da Divisão, 
vieram as duas cair no terreno escolhido pelo adversário. A cavala-
ria de Prestes praticamente destroçou o 30º Batalhão de Infantaria 
de linha, além das baixas ocasionadas nas outras unidades. Tão ou 
mais importante foi o butim de centena e meia de Comblains e 
milhares de tiros, muito bem-vindos para quem tinha nas lanças 
o principal armamento. A Divisão do Norte retirou, então, para 
Carazinho, onde foi dissolvida a 3ª Brigada, passando à disposição 
do Ministro da Guerra seus oficiais superiores...48

Foi com a bela vitória de Três Passos que Prestes Guimarães e 
seus companheiros Elisiário, Veríssimo, Borges, Bueno, Chico dos 
Santos, Batista e tantos outros iriam acolher Gumercindo e Apa-
rício. Estes, depois de imensas dificuldades opostas pelo terreno 
escabroso, pelas chuvas e pelo assédio das brigadas da Divisão do 
Norte, que não lhes davam descanso, e pela dieta forçada, reduzida 
a pinhão, palmito e algum milho de pobre roça sertaneja, desfazen-
do-se do trambolho da artilharia, que muita falta faria brevemente, 
forçaram o Pelotas em ponto menos vigiado, a jusante do Barracão.

O que foi essa marcha de tons dramáticos está descrito nos 
Voluntários do Martírio, de autoria do médico da expedição, Dr. 

48  Coutinho, op. cit.
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Ângelo Dourado, que a acompanhava desde a fronteira uruguaia. 
Internada nas matas da margem esquerda, tiroteando os destaca-
mentos de Menna Barreto e de Artur Oscar, sempre com a fome 
por companheira, abrindo caminho a machado, a expedição cru-
zou o Forquilha, o Ligeiro e o Pirassucê, saindo a 22 de junho entre 
o Mato Castelhano e Passo Fundo, “exausto, abatido, quase nu e 
estropiado”, no dizer de Prestes Guimarães.

Socorrido pelo Corpo de Veríssimo da Veiga, que, com os 
bugres de Papai Pretim (Prestes Guimarães), ainda recuperou uma 
metralhadora e munição deixados pelo mato, Gumercindo, cons-
ciente do perigo representado por aqueles generais, cujas descober-
tas andavam nas cercanias, marchou em ordem de batalha, buscan-
do junção com Prestes, realizada a 24.

Nesse mesmo dia, Artur Oscar comunicava ao Ministro da 
Guerra que, estando desprovido de cavalhada e munição de boca, 
retirava para Lagoa Vermelha, onde aguardaria ordens, pois na re-
gião havia forças suficientes para enfrentar os revolucionários. Pilar 
registrou sua inconformidade com essa resolução, pois era de opi-
nião que se ligasse com o General Lima para obstar a junção de Gu-
mercindo com Prestes.  Segundo suas Memórias, teve contra si “to-
das as cabeças pensantes e até as mais bem formadas da divisão...”. O 
ânimo guerreiro dessa divisão pode ser avaliado pelas deserções de 
200 praças e o regresso a Porto Alegre de duas vintenas de oficiais, 
que deram parte de doentes!49

Ao chegarem a Lagoa Vermelha, “todos vinham contentes, 
tocando músicas e com ar triunfante; ninguém  se atrasou na mar-
cha, só quem escreve estas linhas não vinha satisfeito”, registrou 
Pilar. Decididamente, as divergências entre as Divisões do Norte 
e a do Centro impediriam a colaboração entre elas, quando mais se 

49  Pilar, op. cit.
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fazia necessária, às vésperas do grande combate. Disso, entretanto, 
não tinha conhecimento Gumercindo, que agiria na ignorância do 
que se passava no lado contrário.

A estratégia do governo era muito clara. Debelada a Revolta 
da Armada, fracassada a tentativa de tomar o porto e a cidade do 
Rio Grande, dispersos ou internados os seus sobreviventes, acossados 
os federalistas que operavam na fronteira, baldos de recursos que a 
diplomacia de Floriano obrava por dificultar o trânsito através das 
repúblicas platinas, a ênfase das operações voltava-se para impedir 
que Gumercindo marchasse para o sul, onde sua presença alevanta-
ria ânimos e aqueceria o espírito revolucionário. Daí, que recursos e 
tropas, liberados de outros fronts fossem despachados para o norte do 
Estado, ocupando possíveis rotas de marcha. Com a atitude tomada 
pelo comando do Divisão do Centro, todo o embate recairia sobre os 
ombros da Divisão do Norte, quando a tática elementar aconselharia 
apertar o inimigo entre as duas, o que Gumercindo temia.

No dia 26 de junho, os federalistas atravessaram Passo Fun-
do, em plena estação invernosa, com os campos cobertos de gea-
da. Grabowski, o infante polaco memorialista, assim descreveu a 
cidade: “Estava localizada numa elevação, possuindo casas baixas 
e apenas uma única rua, porém larga. Muitas casas estavam aban-
donadas, com janelas arrancadas. Havia muitas e doces laranjas, as 
quais não parávamos de comer...”50

Angelo Dourado, por sua vez, retratando o estado do comér-
cio local, disse que “na cidade nada se achou para comprar; fós-
foros, mesmo, encontrei um pacote com dificuldade, uma família, 
porém, deu-me alguns biscoitos e queijo”.51 Era a guerra civil com 
todas as suas sequelas. 

50  Grabowski, op.cit.
51  Dourado, op. cit.
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Próximo da cidade encontra-se a capela de São Miguel, que “a 
coluna serrana de Prestes, de mil e tantos homens, passando por ali, 
quase toda foi beijar aquele santo”. Bivacou-se no Pinheiro Torto, a 
uma légua da cidade.

No dia seguinte, 27 de junho, ao retomar a marcha, tomou-se 
contato com as avançadas do inimigo, que recuaram para o Pula-
dor, a duas léguas da cidade. Era o campo de batalha escolhido pelo 
General Lima, onde banhados e valos impediriam o desdobramen-
to e as cargas da cavalaria, a arma de choque dos revolucionários. 
Para Lima, já era meia vitória, pois impunha a sua vontade sobre o 
outro. Caberia a este, ponderando os fatores, aceitá-la ou não.

O que teria levado o atilado e experiente guerrilheiro a acei-
tar o combate em terreno tão desvantajoso, quando contava com o 
conselho experiente de Prestes Guimarães, conhecedor da região? 
Os relatos e memórias existentes são concordes em falar do receio 
de Gumercindo de ser atacado pela retaguarda, supondo a presença 
de Menna Barreto e de Artur Oscar a poucas léguas dali, quando, 
na realidade, já retrocediam para Lagoa Vermelha. Foi uma lamen-
tável falha de informações, que constituem princípio de guerra 
fundamental.

Segundo Dourado, a superioridade numérica era aparente, 
pois os efetivos estavam incompletos. Seriam uns 1.500 homens, 
dos quais a metade lanceiros, pouca munição e nenhuma artilharia, 
abandonada na travessia do sertão, conforme já observado. Como 
se vê, quebravam-se alguns princípios táticos elementares, talvez na 
suposição de poder bater o inimigo separadamente. Lima tinha por 
si superioridade de meios (artilharia, metralhadoras e munições) e 
de terreno e saberia disso tirar partido.

Inicialmente, no intuito de mascarar o seu dispositivo, Gu-
mercindo mandou atear fogo ao campo, obrigando Lima a recuar 
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para posição adrede escolhida, após responder com o “contrafogo” 
na mesma intenção. A Divisão do Norte formou três grandes qua-
drados com as Brigadas Santos Filho (2ª) e uma secção de artilha-
ria, à direita; Firmino de Paula (5ª) e uma metralhadora, à esquer-
da; Tupy Caldas (1ª), 7º Corpo civil e outra secção de artilharia, ao 
centro. Em escalão, à direita, a Brigada Pithan (7ª). À frente, linha 
de atiradores, ocultando os quadrados. A Brigada Salvador Ayres 
(4ª), que atraíra o inimigo, veio postar-se à direita da 7ª Brigada.

Note-se que ainda usávamos a formação tática em quadrado, 
já ultrapassada pela evolução do armamento, mas ainda utilizada 
nas campanhas coloniais das potências europeias e, no nosso caso, 
pelo largo emprego das cargas de lanceiros e por menor dotação 
de meios modernos. Contra esse dispositivo Gumercindo lançou 
sua infantaria de poloneses, italianos, alemães e brasileiros, procu-
rando forçar os quadrados a se desdobrarem, possibilitando a ação 
da cavalaria de Prestes Guimarães, antes da chegada da Divisão do 
Centro, esperada para qualquer momento...

Não foi sem razão, pois, que Pilar, em arroubo literário, regis-
trou: “quantas vezes nos Valinhos não se bradou por Oscar e Adolfo 
[Menna Barreto], como em Waterloo se bradava por Grouchy?”.52 
Realmente, tivessem eles superado velhas quizílias e Gumercindo 
seria certamente esmagado, como temia.

Depois de 6 horas de violento combate, em que ambos os 
contendores rivalizaram em arrojo e valentia, os quadrados não fo-
ram rompidos. A muralha de ferro e fogo, protegida por banhados 
e profundos valos, quebrou o ímpeto de infantes e cavalarianos.

Segundo Grabowski, metade dos poloneses ficou no campo 
e as baixas só não foram maiores por não ter havido perseguição. 
Lima alegou não dispor de cavalaria para tanto.

52  Pilar, op. cit.
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O general Raymundo Negrão Torres, no prefácio à 2ª edi-
ção das citadas memórias, chama a atenção para outra falha de 
Gumercindo, apontada pelo Coronel Bodziak, comandante dos 
poloneses: o mau emprego das reservas, que não se posicionaram 
de maneira a acolher e apoiar os infantes em retirada, cuja valida-
de tática ainda é atual.

Analisando-se o sucedido no Pulador, verifica-se que o gene-
ral Lima venceu por ter melhor observado os princípios de guerra. 
Se não contou com o concurso da Divisão do Centro (princípio da 
cooperação), de cuja proximidade Gumercindo estava consciente e 
assim operou, soube aplicar judiciosamente os princípios do obje-
tivo, da massa, da economia de forças, da manobra (movimento) e 
da surpresa.53

Efetuada a retirada para o Pinheiro Torto, no dia seguinte 
(28/06) partia o exército revolucionário para Soledade, enquan-
to a Divisão do Norte seguiria rumo a Cruz Alta. Após marchas e 
contramarchas, apagava-se a estrela do grande caudilho no Carovi, 
a 10 de agosto de 1894. 

Para a revolução, foi uma tragédia. Perdia-se tropa veterana, 
cujos restos Aparício e Prestes conseguiriam levar para a Argentina 
e, principalmente, perdia-se o comandante mais prestigioso e que 
mais longe levara a bandeira federalista. Para o governo, era a eli-
minação de séria ameaça e a quase circunscrição da rebeldia à linha 
fronteiriça, para onde poderiam afluir todas as unidades e recursos 
recém liberados.

A pá de cal seria lançada em Campo Osório, em 24 de junho 
de 1895. Daí para diante, a luta passaria para a mesa de negociações 
com Prudente de Moraes, sucessor de Floriano. A vitória gover-
nista foi a vitória do mais forte, do que reuniu maiores recursos 

53  Lanza, Napoleão.
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materiais e, antes de tudo, a vitória da unidade de comando, o que 
os federalistas nunca conseguiram atingir.

O Exército Brasileiro, embora vitorioso, revelou o quanto es-
tava perigosamente defasado em termos operacionais, de doutrina e 
de organização, que Canudos iria dramatizar dois anos mais tarde.

No Rio Grande, consolidou-se o modelo político castilhis-
ta, autoritário e excludente, que vigoraria até fins da década de 20 
do século seguinte, mas cujas influências far-se-iam sentir até bem 
mais tarde.

Sobre Gumercindo Saraiva, dois depoimentos finais de ho-
mens que o acompanharam e que alcançariam o generalato na Ma-
rinha e no Exército:  Alexandrino de Alencar diz que 

“nas campinas do Rio Grande e do Estado Orien-
tal é extraordinário à frente de uma vanguarda, mas 
como comandante de um exército das três armas 
deixa muito a desejar. Perturba-se na condução de 
uma operação que requeira o emprego coordenado 
de suas forças. Falta-lhe a visão de conjunto para 
atuar durante a luta com oportunidade. Somente 
por essa razão não derrotou o general Lima no com-
bate de Passo Fundo.”54

Isidoro Dias Lopes considerou nulos os seus conhecimentos 
táticos e estratégicos, reconhecendo-lhe, entretanto, a coragem, a 
astúcia e aptidão de guerrilheiro.55

Mas, será que ambos teriam feito melhor naquelas circunstân-
cias? Alexandrino, quando emitiu essa opinião, era o comandante 
amargurado pela perda do Aquidabã e pessimista quanto ao futuro, 
além de não ser homem das coxilhas. Isidoro, entrevistado na velhi-

54  Alencar, Alexandrino.
55  Cabeda, Combate.
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ce, foi o líder militar dos “tenentes” na década de 1920 e, embora 
comandasse militares profissionais, também não foi vitorioso.

Quanto a Gumercindo, não possuía qualquer formação mi-
litar regular. Era um intuitivo, uma vocação não burilada de sol-
dado, que enfrentou as melhores tropas que a República pôde à 
altura reunir, comandadas, supõe-se, pelos seus mais ilustres cabos 
de guerra. Com todas as deficiências que lhe apontaram, levou seus 
lanceiros à fronteira de São Paulo, cruzando territórios que desco-
nhecia, para, depois, retornar ao Rio Grande e transformar-se em 
legenda da Revolução Federalista.
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Na transição do século XIX ao XX, a fronteira Brasil-Uruguai foi 
abalada por um sucessão de levantes armados que desorganizaram 
a região. As revoltas, originadas no Rio Grande do Sul (1893-
1895) e no Uruguai ( 1897 e 1904), em que pese suas particulari-
dades, podem ser interpretadas por meio de uma chave de análise 
comum,  relacionada ao intenso trânsito interfronteiriço que fazia 
o outro lado da fronteira uma  extensão da luta. A busca de refú-
gio e de aliados para além do respectivo  limite nacional, consistiu 
fundamental recurso para os  revolucionários, daqui e de lá, viabi-
lizarem as condições de enfrentamento com o inimigo no decurso 
da guerra. 

A circulação bilateral  desde há muito estava naturalizada, 
quer fosse pela via dos negócios, dos vínculos familiares ou mesmo 
da cultura compartilhada. Em razão de tal proximidade, quando 
eclodiu a Revolução Federalista (1893-1895), foi no Uruguai que 

Os federalistas no ciclo revolucionário Os federalistas no ciclo revolucionário 
rio-grandense/platino (1893-1904)rio-grandense/platino (1893-1904)

Ana Luiza Setti Reckziegel
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os revolucionários se organizaram para invadir o Rio Grande e  de-
pôr o governo sob controle de Júlio de Castilhos (1860-1903), do 
Partido Republicano Rio-grandense (PRR). Assim, durante os 30 
meses de guerra, a fronteira foi o  referencial para planejar a pró-
xima investida, recuperar as tropas exaustas e repôr a cavalhada e 
o armamento. Do mesmo modo, os blancos do vizinho Uruguai 
buscaram, na fronteira brasileira, alianças e proteção estratégica 
durante os levantes de 1897 e 1904. 

O objetivo desse estudo consiste em acompanhar, particular-
mente, a movimentação dos federalistas nas marchas e contra-mar-
chas do ciclo revolucionário, ora sendo protagonistas, ora tentando 
voltar a sê-lo. Nesse contexto (1893-1904), os federalistas apare-
cem atuando em três momentos: durante a Revolução Federalista 
(1893-1895), um  primeiro tempo da luta revolucionária contra o 
castilhismo; em um segundo tempo,  na circunstância da Revolu-
ção de 1897, desencadeada desde o norte do Uruguai pelos blan-
cos, liderada pelo caudilho Aparício Saraiva, contra os colorados; e 
o terceiro tempo, quando da  Revolução Nacional de 1904, a qual 
repetiu, em proporções mais alargadas, o conflito anterior.  Vê-se, 
pois, que os federalistas, após a derrota em 1895, seguiram procu-
rando aliados na espectativa de que seria possível, com as alianças 
externas, derrubar o governo castilhista-borgista.

As fontes documentais pesquisadas estão no Arquivo Histó-
rico do Itamaraty, no Archivo General de la Nación e no Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. A imprensa também 
constituiu uma fonte importante para acompanhar o desenrolar 
do período, sendo localizada na Biblioteca da Universidad de la 
República ( Montevidéu) e na hemeroteca da Biblioteca Nacional 
Brasileira.
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Os Federalistas e a Revolução de 
1893-1895 no Rio Grande do Sul

A passagem da Monarquia para a República, em 15 de novembro 
de 1889, colocou no centro da cena política do estado sulino, o 
PRR, fundado em 1882, ainda no tempo do Império .Os anos ini-
ciais da República foram marcados por intensa instabilidade políti-
ca, o que se pode medir pela sequência de governantes, entre 1889 
e a eclosão da revolução federalista, em 1893.1  Até então pouco 
expressivo, o PRR passou a ter o controle da situação e, embora o 
presidente Deodoro da Fonseca tenha nomeado um liberal para 
comandar o estado sulino, o marechal Correa da Câmara, visconde 
de Pelotas, assegurou que o líder dos republicanos, Júlio de Casti-
lhos, integrasse a administração na condição de secretário de go-
verno, função que lhe permitia controlar vários fluxos, dentre eles a 
tão importante nomeação de funcionários públicos.2 

Após uma sucessão de governos provisórios, Castilhos foi elei-
to governador, aos 31 anos de idade, de forma indireta3, para um 
mandato de cinco anos. O governador, que já havia dado mostras 
de seu estilo, concebeu um governo centralizado, autoritário e dis-

1 2 Governantes do Rio Grande do Sul a partir de 1889 até a eclosão da revolução, em 
1893: marechal José Antônio Correia da Câmara, visconde de Pelotas; marechal Júlio 
Anacleto Falcão da Frota; Francisco da   Silva Tavares; general Carlos Machado Bitten-
court; general Cândido José da Costa; Júlio de Catilhos,   Fernando Abbott, Júlio de Cas-
tilhos, o ‘Governicho” (formado por Barros Cassal, general Barreto Leite e Assis Brasil e 
general Rocha Osório), visconde de Pelotas, Júlio de Castilhos, Vitorino Monteiro, Fer-
nando Abbott e, por fim, em 20 de novembro, Júlio de Castilhos, como único candidato, 
foi eleito, assumindo como governador em  25 de janeiro de 1893. Cf. FRANCO, Sérgio 
da Costa. Júlio de Castilhos e sua época. Porto Alegre: Ed. Universidade, 1998, p. 105 ss; 
LOVE, Joseph. O regionalismo gaúcho. São Paulo, 1975, p.43 ss.
2  Cf. LOVE, Joseph. Op. cit, p. 43.
3  Castilhos foi eleito pelos 32 deputados diplomados para elaborarem a constituição esta-
dual, em 14 de julho de 1891. Todos eram membros do PRR, pois nenhum candidato da 
oposição chegou a ser reconhecido.. Cf. LOVE, Joseph. O regionalismo gaúcho. São Paulo, 
1975, p.48.
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posto a eliminar a oposição4. Governou por poucos meses quando, 
em função de ter prestado apoio ao presidente Deodoro no episó-
dio do fechamento do Congresso, a 3 de novembro de 1891, sofreu 
importante revés. A posição do governador gaúcho a favor do ato 
arbitrário ficou clara quando o jornal A Federação, órgão do PRR, 
publicou o Manifesto presidencial na primeira página.5 O ambien-
te político, acirrado pela crise econômica que corroía os salários, 
desencadeou uma onda de pressão popular para que o governador 
renunciasse, visto que a confiança nele havia sido derrogada. Estra-
tegicamente, Castilhos renunciou em 13 de novembro, porém com 
planos de retorno a fim de “pôr no chão essa canalha”6, referindo-se 
aos que  o haviam substituído. Com a renúncia, o governo passou 
às mãos de uma Junta Governativa, integrada por dissidentes do 
PRR, ex- liberais e ex-conservadores7, alcunhados por Castilhos de 
“governicho”. 8

O Governicho logo tratou de desmontar a máquina pública 
que encontrara. Por decreto, convocaram eleições para eleger uma 
nova assembléia constituinte, derrogada a Constituição de 14 de 
julho; suspenderam os direitos do funcionalismo, extinguiram o 
Tribunal de Relação, cercearam a liberdade de imprensa, persegui-
ram e prenderam lideranças do PRR e destituíram administrações 

4  Ideologicamente, Castilhos buscou em alguns postulados do positivismo de Auguste 
Comte a justificativa para a centralização do poder no executivo, tal qual o modelo de 
ditador republicano  Porém, no que tange à redução das funções legislativas da Assembléia 
dos Representantes, restrita à votar questões orçamentárias, não estava de acordo com o 
comtismo. Cf. ROUSTON Junior, Eduardo. O “Testamento Político” de Gaspar  Silveira 
Martins: uma reação à república castilhista-borgista. Revista Estudos Políticos. Rio de Janei-
ro, v. 5, n. 10,  2014/02, p. 660-679.
5  Cf. LOVE, Joseph. Op. cit. p.51
6  Cf. LOVE, J. Op. cit, p. 53

⁷  Integravam a Junta: Assis Brasil, Barros Cassal e o general Barreto Leite. 

⁸  Cf. FRANCO, Op. cit., p. 110-111.
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municipais afins com o castilhismo, em um clima de violência que 
evoluiu para assassinatos em várias cidades. A situação foi poten-
cializada após a tentativa de derrubada do Governicho, em 4 de 
fevereiro, por militares do Exército e da Guarda Cívica.9

Foi nesse contexto que Gaspar Silveira Martins (1834-1901) 
retornou do exílio na Europa10 e iniciou os planos para reunir a 
oposição e enfrentar o PRR e o Governicho. De Porto Alegre, di-
rigiu-se para Bagé, a convite de João Nunes da Silva Tavares (1818-
1906), Joca Tavares, oriundo do extinto Partido Conservador, para 
discutirem a “reconstrução do estado”. Do encontro, em 31 de mar-
ço de 1892, no qual estiveram presentes cerca de 80 chefes políti-
cos, anunciaram a fundação do Partido Federalista (1892-1928)11. 
Na ocasião,  Joca Tavares foi designado comandante-em-chefe do 
exército federalista aos 76 anos de idade12, assumiu a liderança mi-
litar e Silveira Martins, o comando político.13 

A formação de uma frente anti-castilhista ocorria em meio a 
grave crise econômica enfrentada pela região, havia mais de uma 

9  Idem, p. 118
10  Em 19 de novembro de 1890 o presidente Deodoro da Fonseca decretou a anulação 
do banimento dos monarquistas. O retorno de Silveira Martins ocorreu em 5 de janeiro 
de 1892. Cf. ROSSATO, M.;  PADOIN, M. M. . A trajetória de Gaspar Silveira Martins: 
relações de poder entre a região fronteiriça platina e a Europa. Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Sul. v. 1, 2016, p. 1-20
11  Cf. FRANCO, Sérgio da Costa. O Partido Federalista. In RECKZIEGEL, Ana Luiza 
Setti; AXT, Gunter. História Geral do Rio Grande do Sul. Passo Fundo: Méritos, 2007, v 
3, t 1, p. 134.
12  Devido à idade, Joca Tavares não pode acompanhar o exército revolucionário. No en-
tanto, empenhou prestígio e fortuna pessoal na guerra. Cf. AXT, Gunter. A Revolução 
Federalista (1893-1895): Guerra Civil no Brasil. R.IHGB. Rio de Janeiro, ano. 179, n. 
477,  mai/ago, 2018, p. 112; ANDRADE, Gustavo Figueira. Op. cit., p.
13  Sobre as diferenças entre os grupos que compuseram o Partido Fedralista e a liderança 
militar de Joca Tavares, ver ANDRADE, Gustavo Figueira. Fronteira e territorializa-
ção: uma cartografia da Revolução Federalista (1891-1896) a partir das redes de relações 
de poder da família Silva Tavares na região platina. UFSM, Programa de Pós-Graduação 
em História (tese), 2021.

http://lattes.cnpq.br/7863155517478900
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década. Quando o  governo federal tornou extintas as tarifas pre-
ferenciais14 e estabeleceu uma jurisdição alfandegária especial para 
o estado, criando as chamadas “zonas especiais”, a fim de atacar o 
contrabando através da fronteira com o Uruguai, a situação se agra-
vou. Decorrente dessa lei, o comércio da fronteira praticamente pa-
ralisou, sendo o do Litoral o grande beneficiário, o que instalava 
uma clara animosidade entre Campanha x Litoral. Além disso, nos 
momentos que antecedem à eclosão da revolução, ficava evidente a 
perda de posição da fronteira frente à outras regiões com economia 
nascente e diversificada como o Planalto e a Serra.15

O governo castilhista apoiou a extinção das tarifas e iniciou 
rígido controle do contrabando, atingindo diretamente os pecua-
ristas e comerciantes, na maioria ex-liberais. O imposto sobre o 
charque foi aumentado, agravando o prejuízo tido pela redução de 
50% da comercialização no pós-Abolição; os couros foram perden-
do competitividade tanto pelo aumento das taxas fiscais estaduais 
quanto pela má qualidade das matrizes em relação às da Argenti-
na e do Uruguai. Esse conjunto de medidas acirrou o desconten-
tamento da região frente ao governo, desencadeando o confronto 
entre dois projetos inconciliáveis: castilhismo  x federalismo.16 

14  As tarifas preferenciais foram uma conquista de Silveira Martins, quando senador, em 
1878.  Após a proclamação da República,  Rui Barbosa, ministro da Fazenda, as torna 
extintas. Sob o argumento de que a tarifa enriquecera os comerciantes fronteiriços em 
detrimento das cidades litorâneas, criou a Delegacia Fiscal, reinstituindo as zonas fiscais, 
implantadas a ¼ de légua além da divisa. Cf.  LOVE, J. op. cit,  p. 49; Cf. AXT, Gunter. De-
pois da Revolução Federalista. Militares, milicianos, combate ao contrabando e o governo 
do Estado do Rio Grande do Sul na passagem do século XIX para o XX. Luso-Brazilian 
Review. V. 58, n. 1.2021, p. 87-121
15 No Planalto criava-se gado em propriedades menores, que se combinava com criação 
de suínos e certa diversificação agrícola. Na Serra, desenvolvia-se a lavoura colonial, na 
pequena propriedade, tocada por imigrantes europeus e seus descendentes. Cf. FONSE-
CA, Pedro Cezar Dutra.  Revolução federalista: uma interpretação. In Pensar a Revolução 
Federalista. Rio Grande: Ed. da Fundação Universidade Federal de Rio Grande, 1993.
16  Cf. TARGA. Luiz Roberto Pecoits. In SALOMÃO, Ivan C. (org). O Brasil em cons-
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Os planos do PRR  para retomar o poder foram feitos desde 
a Argentina, na localidade de Monte Caseros, onde lideranças or-
ganizaram o golpe que derrubou o Governicho, em 17 de junho de 
1892.17 Foram apoiados pelo presidente Floriano Peixoto e conta-
ram com o suporte da Brigada Militar de Porto Alegre, para derru-
bar o visconde de Pelotas e repôr Castilhos no comando do estado. 
Alçado novamente ao governo, Castilhos tratou de destruir a opo-
sição que, sem condições de opor resistência, trataram de cruzar a 
fronteira uruguaia para dali preparar a contraofensiva.18

O enorme contingente que chegou aos departamentos do 
norte uruguaio, encontrou ali um predomínio de rio-grandenses, 
como atesta levantamento realizado em 1890, no qual consta que 
aproximadamente 60% dos investimentos realizados ali eram de 
brasileiros, diante de apenas 30% dos uruguaios. Essa presença or-
ganizada talvez ajude a compreender como os emigrados, em um 
contingente calculado em quinze mil pessoas19,  permaneceram ali, 
praticamente sem ser incomodados pelas autoridades locais duran-

trução. Teoria, história e economia na obra de Pedro Cezar Dutra Fonseca. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2017, p. 53-62
17  Estavam em Monte Caseros dezesseis dirigentes do PRR, dentre os quais Pinheiro Ma-
chado, Manuel Nascimento Vargas (Missões), Evaristo Amaral (Serra), Hipólito Ribeiro e 
João Francisco Pereira de Sousa (Campanha). Cf. LOVE. Op. cit, p. 54
18  Os revolucionários federalistas de maior destaque na luta, partiam de várias regiões 
do Estado, não só da Campanha:  Silva Tavares (Bagé), Guerreiro Vitória (Erval), Juca 
Tigre (São Gabriel), Estácio Azambuja (Camaquã), Manoel Machado Soares (do Caverá), 
Rafael Cabeda (Livramento),  Ulisses Reverbel (Quaraí), Ladislau Amaro Silveira ( Jagua-
rão e Erval), David José Martins ( Livramento), Antonio Barbosa Netto (Bagé) Timóteo 
Pahim (Alegrete), Tomás Mércio Pereira (Bagé), Marcelino Pina de Albuquerque (São 
Gabriel), Vicente Gomes (Santo Antônio da Patrulha), Dinarte Dornelles (São Borja), 
Antônio Prestes Guimarães ( Passo Fundo), Cf. FRANCO, 1998, p. 140
19  O número de quinze mil emigrados foi mencionado em correspondência da Legação 
Brasileira em Montevidéu para o Ministério das Relações Exteriores, no Rio de Janeiro. 
Arquivo Histórico do Itamaraty. Doc 256/4/5, 8/11/1892. De Domingos J. da Silva a 
Custódio de Mello.
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te o longo período de duração da guerra. Os preparativos para a 
incursão foram realizados com relativa tranqüilidade no país vizi-
nho, alheio, na prática, aos apelos do governo brasileiro para que 
coibisse as atividades dos revolucionários. Como sempre, a frontei-
ra representava um refúgio e uma base de operações para os revo-
lucionários.20

Nessas circunstâncias, Castilhos solicitou ao governo uru-
guaio o internamento dos emigrados, bem como seu desarmamen-
to. As queixas do governador versavam sobre a proteção que os as 
autoridades departamentais davam a esses grupos, principalmente 
em Rivera, onde o chefe político, coronel Nemêncio Escobar, igno-
rava as queixas sobre o contingente de federalistas ali estacionados 
e argumentava que, devido à extensão da fronteira, tornava-se im-
possível impedir uma invasão. Por sua vez, o intendente de Santana 
do Livramento, Sebastião Barreto, constatava: “cada vez engrossam 
mais os grupos de emigrados que ostensivamente fazem exercícios 
e têm acampamentos. É imoral o que se passa naquele departamen-
to, com aquiescência dos chefes.” 21

A imprensa especulava sobre a transposição da fronteira por 
número tão elevado de exilados, concluindo que estavam fugindo 
“das bárbaras perseguições da gente da situação imperante naquela 
anarquizada província”22. Aventavam, além do mais, que a presença 
de lideranças federalistas nos departamentos da fronteira, sugeria 
que estavam à espera da ocasião certa para invadir o Rio Grande.23 
Sobre a invasão, Silveira Martins afirmaou aos jornalistas  que lhe 

20  Cf. CHASTEEN, John Charles. Héroes a caballo. Los hermanos Saravia e su frontera 
insurgente. Montevideo: Aguilar/BankBoston, 2001, p. 53.
21  Telegrama de Sabastião Barreto ao deputado Alcides Lima, 02/12/92. Archivo General 
de la Nación, Carpeta 862.
22  La Tribuna Popular. Montevidéu, 8/11/1892.
23  El Siglo. Montevidéu. 6/7/1892.
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entrevistaram no hotel Bella Barcelona, no qual sempre se hospe-
dava quando estava em Montevidéu: “já que não me deixam viver 
em meu país tranquilamente, como advogado, venho fazer aqui a 
vida de estancieiro, pois tenho algumas propriedades nos departa-
mentos de Cerro Largo e Taquarembó”.24

 Não satisfeitos, os jornalistas insistiram no fato de as autori-
dades brasileiras terem lhe imputado a chefia de uma conspiração 
contra o governo, ao que Silveira Martins respondeu que nada sa-
bia sobre conspirações, mas ressalvava: “porém, isso não quer dizer 
que o descontentamento não possa preparar uma revolta, pois a 
emigração continua e aumenta a cada dia mais.”25

Embora a pressão do governo rio-grandense para que as auto-
ridades uruguaias coibissem a ação dos emigrados em seu território 
fosse constante, os federalistas seguiam se aproximando tanto dos 
políticos colorados, em Montevidéu, quanto dos caudilhos blan-
cos, no Cerrito.26  A fronteira entre os dois países, nessa circunstân-
cia, não afastava, antes unia. A passagem fácil, sem nenhum grande 
acidente natural a tolher o trânsito, o comércio entre os dois lados, 
as propriedades dos rio-grandenses no norte uruguaio, as relações 
pessoais, tudo contribuía para a construção de uma identidade sin-
gular: a do fronteiriço. Essa realidade facilitou os preparativos da 
invasão desde o norte uruguaio, região que se tornou um quartel 
general para as operações de guerra. Formado o Exército Liberta-
dor27, adotaram a guerra de movimento como estratégia, marchan-

24  El Día 7/11/1982.
25  El Día 7/11/1982.
26 “ Governo do Cerrito” era a denominação do comando dos blancos desde Cerro Largo, 
em oposição ao governo estabelecido em Montevidéu.
27  Joca Tavares intitulava a força militar de Exército Libertador, enquanto Silveira Martins 
preferia Exército Revolucionário. Gustavo Andrade indica que essa  divergência já consistia 
em um dos indicativos de que os federalistas estavam longe de ser um grupo homogêneo. 
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do da fronteira rio-grandense até o Paraná, com o objetivo de der-
rubar Castilhos28. 

Os líderes federalistas faziam constantes encontros pre-
paratórios para a invasão. A casa de Gaspar Silveira Martins, em 
Melo, transformou-se no quartel -general dos revolucionários. As 
reuniões estendiam-se noite adentro, tratando da obtenção do ar-
mamento e de contribuições pecuniárias de fazendeiros da região. 
Junto aos estancieiros da fronteira foi conseguido montante signi-
ficativo para os recursos de guerra. Foi o caso de doações vindas de 
Rivera, Salto e San José. Aqueles que não contribuíam com dinhei-
ro, ofereciam os títulos de suas propriedades ao comitê revolucio-
nário e também homens para a luta.

A imprensa de Montevidéu descrevia a situação da fronteira 
em artigos extensos e detalhados alertando que “dia a dia aumen-
tam os voluntários orientais no exército revolucionário.” 29 O go-
verno castilhista fazia o possível para guarnecer a região, enviando 
batalhões de soldados para tentar impedir a constante passagem 
dos federalistas de um lado ao outro. Entretanto, os recursos esta-
duais para a formação das tropas escasseavam, as autoridades rio-
-grandenses solicitavam verba federal para custearem as despesas 
com a vigilância da fronteira, atrelando o conflito com os federalis-

Cf. ANDRADE, Gustavo Figueira. A fronteira e a territorialização: uma cartografia da 
Revolução Federalista (1891-1896) a partir das redes de relações de poder da família Sil-
va Tavares na região platina. Tese (Doutorado).Programa de Pós-Graduação em História. 
Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2021, p. 141  
28  O propósito dos federalistas era 1) a extinção da Constituição de 14 de julho de 1891, 
dado seu caráter autoritário, que ignorava o princípio da separação dos Poderes, reduzindo 
o Legislativo à função de votar a aprovação do orçamento anual do Estado; garantia o 
instituto da reeleição, em desacordo com a Constituição Federal que não a previa; 2) subs-
tituição do sistema presidencialista, vigente desde 1889, por um sistema parlamentarista, o 
que atingiria o governo Floriano Peixoto.
29 El Dia, 28/02/1893
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tas a uma questão de segurança nacional, fosse por suposta ameaça 
restauradora ou separatista.30

Guardadas as diferenças, pode-se dizer que os federalistas, 
em 1893, abriram um ciclo revolucionário que acabou, em suas 
motivações, por ter um ponto de confluência com as revoluções 
promovidas pelos blancos em 1897 e em 1904, no Uruguai.  Da 
mesma maneira que a oposição federalista foi impedida de se ma-
nifestar em razão da hermética estrutura, política e repressiva, do 
castilhismo, também os blancos encontravam-se imobilizados dian-
te da fraude eleitoral e do desrespeito aos pactos políticos por parte 
do governo colorado. Os eventos revolucionários  podem ser in-
terpretado para além de uma tentativa de assalto ao poder. A raíz 
dessas revoluções estava no dilema posto pela impossibilidade de 
a oposição, daqui e de lá, disputar, com a situação, em igualdade 
de condições. À época, não restou  aos federalistas e aos blancos o 
recurso à revolução, à guerra, à montonera, as quais não lhes eram 
nem um pouco estranhas.

E assim desenrolou-se a guerra civil rio-grandense, ultrapas-
sando as fronteiras nacionais em busca de aliados que lhes dessem 
guarida, armas e engrossassem suas fileiras. Os exércitos coman-
dados pelos federalistas e com o apoio estrtatégico do caudilho 

30 A aproximação dos federalistas com os uruguaios dava margem para que os castilhistas  
acusasse a oposição de separatista. Para eles, o fato de os federalistas articularem-se em 
território oriental configurava prova de que planos separatistas vigorariam caso os revo-
lucionários fossem vitoriosos. É provável que as ameaças de separatismo e mesmo a ideia 
de uma eventual anexação ao Uruguai fossem parte integrante de uma dupla estratégia: de 
um lado, chamar a atenção do governo federal e dos demais estados para a situação no sul e, 
de outro, ao acenar com a bandeira da anexação, ganhar as simpatias do governo uruguaio, 
que tão úteis eram para a empresa revolucionária. No entanto, em mais de uma ocasião, os 
federalistas referiram-se ao fato de que se a separação fosse realmente efetivada, não seria 
por força de seu movimento, mas o culpado seria o poder central que fazia vista grossa ao 
autoritarismo castilhista. Cf. RECKZIEGEL, Ana Luiza Setti. A Diplomacia Marginal. 
Vinculações políticas entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai (1893-1904). Passo Fundo: 
UPF Editora, 1999, p. 157-168
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Aparício Saraiva e de outras lideranças da campanha oriental levou 
os federalistas a resistirem às forças estaduais e federais pelo longo 
tempo que durou a contenda. 

Nessas circunstâncias, ao reinvidicar a neutralidade dos paí-
ses vizinhos na guerra civil rio-grandense, o governo brasileiro era 
pressionado pelas autoridades uruguaias e argentinas 31 a também 
pronunciar-se neutro diante de movimentos subversivos que por-
ventura se formassem na fronteira com o Brasil. O equilíbrio polí-
tico regional se mostrava instável e as divisões político-partidárias 
nos países vizinhos foram exploradas pelos rio-grandenses. A um 
tempo pelos federalistas, a outro pelos castilhistas. Por seu turno, o 
governo colorado, estava ciente de que a oposição blanca não estava 
morta, apenas adormecida e que as conturbações no Rio Grande 
poderiam despertar-lhe os ímpetos. 32

Os Federalistas na Revolução Blanca de 1897

Recém realizada a pacificação rio-grandense de 1895, os aconteci-
mentos que se desenrolaram no Uruguai demonstraram que o im-
bricamento político na região permaneceria ativo. Assim como o 

31  Na Argentina, a instabilidade política estava associada às disputas relacionadas ao bi-
nômio federação x centralização, tradicionais posições defendidas pelas províncias e por 
Buenos Aires, respectivamente. Em 1893, a União Cívica Radical (UCR)  insuflou focos 
revolucionários nas províncias de Corrientes, São Luís, Buenos Aires e Santa Fé, contra o 
governo de Luis Sánz Peña.  Silveira Martins chegou a receber uma proposta de um emis-
sário da UCR disposto a fornecer armamentos e munição nos pontos de fronteira com 
o Brasil em troca do apoio dos federalistas às empreitadas dos radicais. Iclusive, propôs 
que a aliança poderia evoluir para a constituição de uma república independente formada 
pelo Rio Grande do Sul e pelas províncias rebeladas. Cf. CORREA, Carlos Humberto. A 
consolidação da República e os países do Prata. Hoy es História. Montevideo, ano VI, n. 
35, oct. 1989, p. 48-81
32  Cf.  RECKZIEGEL, Ana Luiza Setti. Op. cit., p. 112
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Rio Grande do Sul, o Uruguai estava longe de ter tranquilidade no 
que se referia à polarização política-partidária. O Partido Nacional 
atravessava um momento difícil, dividido internamente em uma 
clivagem entre os doutores da capital e os caudilhos da campanha. 
Mas não era só isso. Os blancos viam-se impossibilitados de enfren-
tar a disputa eleitoral, cerceada por expedientes fraudulentos desti-
nados a assegurar a perpetuação dos colorados no poder.

Estava na presidência do país, o colorado Idiarte Borda, alvo 
constante de acusações de corrupção, desonestidades financeiras e 
até a aquisição de propriedades em seu benefício, que enchiam as 
manchetes na impressa, diarimente. Agravando a situação, a crise 
econômica refletia-se nas classes pobres que não foram absorvidas 
em outras atividades quando a modernização atingiu o campo. A 
introdução da máquina de esquilar, por exemplo, aumentou o ren-
dimento da lã, melhorou a qualidade dos flocos de lã com um corte 
mais apurado, diminuiu os ferimentos, permitiu cortar pessoal em 
quase 50% e, com isso, reduzir o valor pago pela jornada de traba-
lho. O desemprego no campo, deixou enorme contingente a vagar 
sem perspectiva, vivendo de serviços eventuais. 

No âmbito político, a dicotomia entre cidade-porto e campa-
nha respingava na organicidade do Partido Nacional, visto que os 
blancos da capital, que dominavam o Diretório, não partilhavam 
das mesmas expectativas que os correligionários do norte, embora 
também ali não houvesse total coesão entre as lideranças. Exemplo 
temos durante a presidência Julio Herrera y Obes, colorado, que 
foi apoiado por uma ala dos blancos, aos quais foram destinados 
um ministério e três chefaturas departamentais,  de Cerro Largo, 
Treinta y Tres e Flores. Os desacertos internos foram, em larga 
medida, responsáveis pelas sucessivas abstenções decretadas pelos 
blancos durante os períodos eleitorais, o que acabava no isolamento 
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do partido na política nacional e na passividade do Diretório que 
se resignava com o papel de minoria.33

O retorno de Aparício Saraiva ao Uruguai, em 1895, foi 
acompanhado da expectativa de reversão do quadro de exclusão 
dos blancos da política nacional. Fazendo um balanço da situação 
no Uruguai, constatava que o presidente Idiarte Borda estava atre-
lado a uma minoria vinculada aos capitais estrangeiros, à qual fazia 
grandes concessões financeiras, enquanto impunha uma política  
de sacrifícios  para o povo. Incomodova-o, como sempre, a falta 
de autonomia departamental e a divisão de seu próprio partido, 
sendo que vários caudilhos blancos34 visitavam-no constantemen-
te, solicitando que liderasse a revolução, certos de não haver outra 
saída para aquele contexto que não fosse a revolução popular na-
cionalista.

Termômetro dos preparativos revolucionários foi a fundação 
do club Gumersindo Saravia, em agosto de 1896, cujo propósito  
era lutar para que o direito de voto fosse respeitado, terminando 
com as vexatórias fraudes eleitorais. Inaugurado o club, resolveu-
-se que no primeiro domingo do mês de outubro  iniciariam-se os 
exercícios militares, escolhendo-se  a zona de Cañada Brava, nos 
campos de Chiquito Saraiva.  À fundação do club Gumercindo Sa-
raiva seguiu-se a de mais dois, o Comandante Vázques e o Puentes 
Barrera , em San Ramón  e em San Gregorio, respectivamente . 
O movimento de fundação de clubes nacionalistas repercutiu em 
todo o país. 

33  Cf. REYES ABADIE, Washington. Crónica de Aparicio Saravia. Montevideo: El Na-
cional, 1989, tomo 1, p. 156
34  Entre estes caudilhos figuravam Carmelo Cabrera y Arostegui ,  Basílio Muñoz e ou-
tros, veteranos de 1870, como Agustín Urtubey, Fortunato Jara, Celestino Alonso, Nicásio 
Trías, Manoel Rivas, Pedro Francia. Cf.  REYES ABADIE, Washington. Op. cit., p. 141



393

O início dos exercícios ocorreu em 23 de novembro, data que 
se supõem ter sido escolhida para perturbar as eleições marcadas 
para o dia 29 do mesmo mês. O caudilho rumou em direção à sua 
estância El Cordobés, a sudoeste do departamento de Rivera, dis-
tante apenas seis ou sete léguas da fronteira com o Rio Grande do 
Sul. Começaram, então, a movimentar-se em busca de incorpora-
ções, obtendo apenas um contingente de mil homens armados de 
lança, com algumas dezenas de carabinas e pouca munição. À mar-
cha juntaram-se, também, alguns grupos vindos de Montevidéu, de 
outros departamentos e de Buenos Aires. Centenas de uruguaios 
emigravam, indo somar-se aos quadros revolucionários que se or-
ganizavam  na Argentina  sob as instruções da Junta de Guerra e, no 
Rio Grande do Sul, sob o comando de Saraiva.

Noticiava-se que o líder blanco havia retornado aos campos 
gaúchos. O jornal Gazeta da Manhã, de Bagé, publicava que, “pessoa 
chegada do município de Dom Pedrito nos informa que o ex-che-
fe revolucionário, Aparício Saraiva, esteve em 20 do corrente em 
Santa Maria, acompanhado de oito homens “.35 Aparício espalhou 
os boatos que lhe davam como futuro fazendeiro rio-grandense, po-
rém todos já sabiam que o propósito oculto da viagem era obter ar-
mamento com chefes federalistas, seus antigos companheiros, para  
sustentar os planos que  fazia contra o governo de Idiarte Borda.

Saraiva passou por Dom Pedrito, com a intenção de ver o es-
tado das armas deixadas em Alegrete, ao final da revolução gaúcha. 
O contato deu-se com Torquato Severo, amigo e companheiro fe-
deralista, homem de sua confiança. O encontro ocorreu em San-
ta Maria, tendo o general blanco regressado ao Uruguai contando 
com a palavra de Torquato de que colaboraria com homens e ar-
mas. No entanto, a promessa do federalista não pôde ser mantida, o 

35  Gazeta da Manhã . Bagé , 20/01/1896
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armamento estava velho e era pouco, os homens, desmobilizados e 
Torquato foi violentamente perseguido e até preso por algum tem-
po. Da mesma forma, o apelo a outro federalista, Estácio Azambu-
ja, foi inócuo, considerada a circunstância dele estar  “espionado e 
ameaçado de internamento” pelas autoridades rio-grandenses.36 Os 
movimentos dos federalistas eram cuidadosamente acompanhados 
e rigidamente cerceados. 

Saraiva percebeu que a pretérita aliança com os federalistas 
não lhe serviria na circunstância de ter de buscar a segurança no 
outro lado da fronteira, em caso de fracassar o levante. Pragmáti-
co, solicitou a Abelardo Márquez, caudilho blanco de Rivera que 
conhecia “meio Rio Grande”, que falasse com Castilhos e que lhe 
transmitisse que uma vez morto Gumercindo, “considerava-se des-
ligado dos federalistas”37  e que carecia de sentido o velho antago-
nismo com os castilhistas.38

. O mesmo recado fez chegar aos ouvidos do comandante da 
fronteira, João Francisco Pereira de Souza.39  Momentaneamente, 
isto bastou para acalmar o governo castilhista, que acompanhava 
discretamente a movimentação de Saraiva  no estado. Seguro de ter 
plantado uma base de aprovisionamento, regressou a Melo e conti-
nuou nos preparativos que desencadearam nos acontecimentos do 
final de 1896.

Abelardo Márquez  deslocou-se várias vezes de Porto Alegre à 
estância de El Cordobés, tendo sido bem sucedido nas conversações 
com Castilhos. Foi importante, do mesmo modo, a intercessão 

36  Cf. GARCIA, Nepomuceno Saravia. Memórias de Aparicio Saravia. Montevidéu:  Me-
dina, 1956, p. 65.
37  Idem, p. 181.
38  Cf. SILVEIRA MARTINS, J.J. Silveira Martins. Rio de Janeiro:São Benedicto, 1929, 
p. 411.
39  Cf: ABADIE, Washington Reyes. Op cit, p. 142.
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do delegado da Junta de Guerra que funcionava em Buenos Aires, 
Duvimoso Terra, que de lá viajou à capital rio-grandense para en-
trevistar-se com Castilhos, possivelmente acompanhado de  Eduar-
do Acevedo Díaz.40  O resultado das conversações entre os chefes 
revolucionários e o governo rio-grandense foi um acordo tácito, 
segundo o qual as autoridades da fronteira gaúcha ignorariam as 
atividades de guerra ali desenvolvidas. Os rebeldes necessitavam 
contar com a passividade do Rio Grande, sem ela não era possível 
preparar a revolução.

Diante da possibilidade de que a guerra civil no Uruguai 
oportunizasse uma brecha para a ação dos federalistas lá assentados 
atacarem seu governo, Castilhos julgou estratégico ter os blancos 
como aliados:

 O fantasma de uma provável reação federalista con-
tra o governo gaúcho muito  o incomodava.Tudo 
deveria ser feito para desestabilizar esta cogitação, 
inclusive aliar-se aos antigos desafetos orientais. O 
que não podia, no entanto, era oficializar este fato, 
mesmo que já o fosse de conhecimento público, 
uma vez que comprometeria constrangedoramente 
as relações de governo a governo. 41

             
Outra versão é oferecida por Galvez, para o qual o que levou 

Castilhos a consentir o favorecimento ao seu ex-inimigo Saraiva, 
teria sido,

o sempre atual prazer dos deuses: a vingança. O go-
verno do Uruguai nada fez durante a revolução no  

40  Cf. GALVEZ, Manuel .Vida de Aparicio Saravia. Buenos Aires: El Ateneo, 1942, p. 
159.
41  A Reforma. Porto Alegre. 29/11/1896.
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Rio Grande para impedir que em seu território se 
formassem verdadeiros exércitos. Durante três anos 
as estâncias uruguaias da fronteira, algumas delas 
pertencentes a brasileiros, foram arsenais e quartéis. 
O Brasil deveu lutar diplomaticamente para que o  
governo do Uruguai não permitisse a permanência 
em  Montevidéu de Silveira M.42 

        É provável que ambas as variáveis estivessem contidas na 
equação que levou, desde os primeiros momentos dos preparativos 
revolucionários, as autoridades castilhistas fazerem vistas grossas, 
permitindo que da  chácara Gentil,  propriedade de Saraiva em 
Bagé, o caudilho comandasse  os movimentos da rebelião que se 
aproximava. Os uruguaios emigrados tinham liberdade suficiente 
para permanecer nas cidades e estâncias do Rio Grande e também 
para reunir-se em numerosos grupos. A única precaução que de-
veriam ter era a de ocultar o armamento, transportado sempre à 
noite a fim de não levantar suspeitas, pois as autoridades zelavam 
por manter a aparência de neutralidade.43 

             Diante do quadro de guerra, é possível que os federalistas 
tenham considerado oportuno  manter a aproximação que vinham 
tendo com o governo colorado, que os abrigava em Montevidéu e 
desconsiderava os inúmeros protestos do governo castilhista para 
que coibisse sua movimetação naquele país. Nestas circunstâncias, 
Silveira Martins fazia questão de minimizar a importância de Apa-
rício Saraiva na revolução de 1893. Extratos de uma entrevista sua 
em A Reforma provam o fato:

42  Cf. GALVEZ, Manuel .Op. cit. p. 159.
43  Os blancos se organizavam também na Argentina, com a Junta de Guerra, em um traba-
lho de arrecadação de fundos e adesões de lideranças regionais, como foi o caso de Diego 
Lamas, nomeado chefe do Estado Maior do Exército Revolucionário.
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se exagera muito a significação que Saraiva tinha 
no exército federal: ele era um de tantos chefes que, 
como Torquato Severo e outros, foram designados 
para o comando de forças compostas de elementos 
que nos pertenciam em absoluto.44

Os federalistas atribuíam qualquer auxílio que eventualmente 
pudesse ser dado a uma das facções em combate, à responsabilidade 
individual de seus filiados. Ou seja, o partido em si declarava-se 
neutro na contenda. Diziam os federalistas em  A Reforma:

lutaremos nas urnas, e pelas armas faça quem quiser, 
sem co- participação do partido republicano federa-
lista, quer direta, quer indiretamente. Aos rio-gran-
denses nossos correligionários aconselhamos a mais 
rigorosa abstenção na luta armada.45  

           
 Silveira Martins viajou ao Rio Grande do Sul por ocasião do 

2° Congresso Federalista, em 23 de agosto de 1896, mas não per-
maneceu na capital gaúcha, voltando a radicar-se em Montevidéu, 
onde gozava de apreciável prestígio nos meios políticos. Os anos de 
guerra o haviam empobrecido consideravelmente, o que o levou a 
dedicar-se à fração de campo que ainda lhe restara no departamen-
to de Tacuarembó. Contraiu empréstimos com os amigos e povoa 
de gado a sua estância do Rincão do Pereira, na costa do Rio Negro. 
Recebia os amigos na sua residência em Montevidéu, à calle Rin-
cón. Ali era constantemente procurado pelos chefes federalistas de 
maior prestígio que iam solicitar-lhe conselhos.46 Gunter Axt regis-
tra que mesmo tendo sido consultado pela dissidência republicana 

44  A Reforma. Porto Alegre. 05/12/1896.
45  A Reforma. Porto Alegre. 29/11/1896.
46 Ver SILVEIRA MARTINS, J.J. Op. cit, p. 411 ss
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sobre integrar o Partido Republicano Liberal, fundado em 10 de 
julho de 1896, não aderiu em razão de que o programa era refratá-
rio ao parlamentarismo, sua principal bandeira:” não tratemos de 
ideias que não se fundem”, e sugerindo unirem-se em torno de uma 
candidato que lhes garantisse “liberdades públicas”.47

Enquanto isso, o castilhismo seguia na prédica de que havia 
preparativos para uma invasão do estado e acusava Rafael Cabeda 
(1857-1922) de tramar um plano, junto a Silveira Martins, com o 
beneplácito do colorado Idiarte Borda, o qual, em troca de auxílio 
no enfrentamento da revolução de Saraiva, os compensaria com 
meios para organizar o ataque ao governo rio-grandense. As acu-
sações eram repelidas pelos federalistas sob o argumento de que as 
autoridades castilhistas faziam acreditar que havia uma conspira-
ção para justificar a “manutenção da força armada em plena paz”, 
inventando conspirações e outras falsidades. 48

No Uruguai, o exercício revolucionário de dezembro de 
1896, não teve a adesão esperada, sendo Aparício Saraiva quase 
preso por uma patrulha do Exército que o aguardava quando re-
tornava à fronteira com os últimos sessenta revolucionários. O que 
não ocorreu porque seu velho amigo federalista Adão de Latorre49, 
veio em seu socorro com seus lanceiros e conseguiu que o grupo 
passasse para Bagé. 

Foi dali que Aparício Saraiva preparou a volta, em março de 
1897, liderando uma coluna de cerca de dois mil homens, a maior 
que já tinha comandado. O  armamento obtido no Rio Grande e 
na Argentina era pouco e a maioria dos que se incorporavam não 

47  AXT, Gunter (2021), p. 96-97.
48  Cf. RECKZIEGEL, Ana Luiza Setti. Op. cit., p. 202.
49  Dos federalistas aos quais Aparício solicitara apoio, Adão de Latorre foi o único a com-
parecer na manifestação de 1896, pois “nunca tinha que ser convidado duas vezes para uma 
revolução”. Cf.  CHASTEEN, John. Op. cit., p. 176.
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tinha arma alguma. Nisso, seu exército era tão mal armado como os 
maragatos de Gumerindo.50 

Durante seis meses, os blancos enfrentaram várias derrotas 
e algumas vitórias; Aparício perdera o irmão, Chiquito, e seu fi-
lho mais velho fora gravemente ferido, tendo a perna amputada; 
o inverno fustigava a tropa, propriedades estavam destruídas e os 
investimentos fugiam do país. Nessas circunstâncias, Aparício 
considerou negociar a paz, que seria firmada no Pacto de la Cruz, 
em 18 de setembro de 1897. O ponto principal do pacto com-
prometia o governo a destinar  seis chefaturas departamentais aos 
blancos: Rivera, Trienta y Tres, Cerro Largo, Maldonado, Flores e 
San José. Duas delas, na fronteira com o Rio Grande do Sul. Os 
blancos, depois de décadas, estavam novamente inseridos no poder 
e oficializavam a coexistência de dois governos: o do presidente 
colorado, em Montevidéu, e o do caudilho blanco, no Cerrito, 
onde “o governo não mandava”51. 

Federalistas na guerra civil de 1904

A troca do titular do governo rio-grandense, de Castilhos para 
Borges de Medeiros, não comprometeu as linhas mestras da po-
lítica gaúcha52. Borges assumiu o governo do estado pela primeira 
vez em 1898 e  teve novamente o aval do ex-governador para um 

50  Cf.  CHASTEEN, John. Op. cit., p. 196.
51  Idem, p. 210.
52  De acordo com Helgio Trindade, o autoritarismo borgista seguirá literalmente as di-
retrizes implantadas pelo modelo constitucional castilhista, apenas alterando o estilo de 
atuação: enquanto Castilhos era uma personalidade política mais combativa e carismática, 
Borges apresentava o protótipo da eficiência organizatória combinada com a sobriedade 
na condução política. Cf. TRINDADE, Helgio. Aspectos políticos do sistema partidário 
republicano rio-grandense (1882-1937). In DACANAL, Hosé H.; GONZAGA, Sergius 
(orgs) RS: economia e política. 2ª ed., Porto Alegre: Mercado Aberto,1993, p. 81.
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segundo mandato, o qual se encerrou em 1908. Todos sabiam, no 
entanto, que Castilhos continuava retendo o poder real na condi-
ção de chefe do PRR e era ele quem propunha e dispunha.53 

Se, em nível estadual, o novo governador gaúcho não preci-
sou enfrentar a oposição em armas, já não se pode dizer o mesmo 
quanto ao envolvimento internacional. Do Uruguai, o grupo que 
efetivamente poderia oferecer resistência e ameaçar a hegemonia 
do castilhismo, os federalistas, tratavam de se inserir nas querelas 
políticas daquele país para, de uma forma ou outra, tirar proveito 
para sua causa.

A morte de Silveira Martins, decorrente de complicações car-
díacas, em 23 de julho de 1901, em Montevidéu, não implicou no 
encerramento das pretensões federalistas, mas as tornaram cada vez 
mais remotas. Enquanto os castilhistas articulavam com os blancos 
de Saraiva, os federalistas reuniam-se em Bagé, no Congresso presi-
dido pelo general Silva Tavares, em 20 de novembro de 1901. Duas 
posições marcaram as discussões: uma, que pleiteava a manuten-
ção do programa oriundo da Convenção de 1896, que era a norma 
do partido republicano federalista até então; e outra, proposta por 
Rafael Cabeda e Pedro Moacyr, que era a síntese  do testamento 
político de Silveira Martins54.

Em função dessas dissidências e momentaneamente desnor-
teados com a morte do velho tribuno, os federalistas optaram por 
uma moção conciliatória, que nomeou uma comissão composta 

53  LOVE, Joseph. Op. cit. p. 82.
54  O chamado “testamento político” consistiu em um documento elaborado por Silveira 
Martins que continha o programa de reformas para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, em 
particular. Motivado para dar uma resposta ao regime autoritário de Castilhos, continha 
22 itens dentre os quais se propunha desde o fortalecimento do governo representativo, o 
fortalecimento da União sobre os estados, até a proibição de os estados organizarem polí-
cias com caráter militar. Cf.  ROUSTON Junior, Eduardo. Op. cit., p. 667-669.                                           
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de dois membros, incumbida de representar a oposição gaúcha na 
Convenção Revisionista Nacional, que iria reunir-se em São Pau-
lo.55 Após este episódio, os federalistas concentraram suas energias 
na observação do embate entre blancos e colorados, do qual poderia 
advir uma possibilidade de aliança com um dos partidos para inva-
dir o Rio Grande e desbancar o governo. 

Mesmo desaparecido Silveira Martins, os federalistas conti-
nuavam vigiados pelo corpo diplomático brasileiro. O cônsul em 
Montevidéu, Geraldino Silveira, escrevia para Borges nos seguin-
tes termos:

Agora, com a falta do chefe, veremos o rumo que 
pretendem tomar. Cassal permanece em Corrientes. 
É mais do que evidente que a falange libertadora do 
Rio Grande caia agora em um período de completo 
desânimo, apesar de que não faltarão as fases retum-
bantes das ameaças dos oradores fúnebres (...)

E seguia, aconselhando,

(...) convém continuar vigiando; agora mais do 
que nunca o espírito de aventura dominará no âni-
mo dos despeitados e sobretudo dos desocupados. 
Aqui, continuarei observando.56

Como nas revoluções anteriores, a fronteira consistiu em uma 
grande preocupação de parte do governo uruguaio, o qual moveu 
intensa campanha para que neutralidade brasileira fosse respeitada.  

Em conferência entre os ministros brasileiro, general Francis-

55  Sobre esta Convenção consultar: CARONE, Edgard. Op. cit. p.200-204.
56  Geraldino Silveira a Borges de Medeiros. Montevidéu. 27/07/1901. Instituto Históri-
co e Geográfico do Rio Grande do Sul.



402

co de Paula Argollo, e  o representante uruguaio, Federico Guarch, 
ficou acertado que seria ordenado à guarnição do Rio Grande que 
desarmasse e internasse todos os orientais que chegassem à frontei-
ra. O ministro Rio Branco dirigiu-se ao presidente Borges de Me-
deiros solicitando a neutralidade do estado no conflito oriental e 
propondo o envio de tropas federais para aquela fronteira

A disposição de Borges de Medeiros em manter a tal  neutra-
lidade chocava-se com informações de que os federalistas se movi-
mentavam novamente. O comandante da fronteira, João Francis-
co, em correspondência ao senador Pinheiro Machado dizia saber 
que Ulysses Reverbel, Bernadino Câmara, Julio Barros e outros 
federalistas, esperavam que o governo uruguaio retribuísse  favores 
prestados, armando-os e atirando-os contra nós.57 

A Federação,  publicava  que os federalistas haviam se anima-
do com a eleição de Batlle para atentar novamente contra o Rio 
Grande do Sul. Durante este período, é notório como esta folha 
reduziu o noticiário sobre a revolução uruguaia, restringindo-se à 
notas sobre as batalhas militares, sem emitir opinião contra ou a 
favor deste ou daquele partido envolvido. Falava-se mais da opor-
tunidade que os federalistas teriam, com a desorganização da fron-
teira, para atacar o governo gaúcho e dos combatentes arregimen-
tados naquela zona para lutar ao lado das forças do general Escobar, 
ligado aos colorados. 

Rafael Cabeda passa a ser um dos mais visados, segundo Ge-
raldino Silveira,

Acham-se aqui Rafael Cabeda e Prestes Guimarães; 
residem na mesma casa com Moacyr, Camara Cou-
to, et. Cabeda anda sempre em companhia de indi-

57  Arquivo Histórico do Itamaraty. Porto Alegre. ?/1/1904.
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víduos pertencentes ao partido colorado (...). É pois 
razoável supor-se que Cabeda, agora, com voz de 
mando, trate de jogar a última cartada, aproveitan-
do (...) o mal estar que nesses últimos dias se acentua 
na política uruguaia58

Os anos que separaram as revoluções de 1897 e de 1904 foram 
marcados pelo crescente enfrentamento entre o Cerrito e Montevi-
déu. A regionalização do poder, prevista no acordo de paz de 1897, 
constitui-se um obstáculo para a harmonia com o governo central 
e tensionou constamente o relacionamento de blancos e colorados. 

Do Rio Grande do Sul,  Castilhos inferia que os blancos vol-
tariam às armas em pouco tempo e, sendo assim, o PRR deveria 
estar preparado para repetir o apoio à revolução “ da qual podemos 
jeitosamente tirar proveito, sem o mínimo compromisso para nós”. 
Alertava João Francisco que continuasse “a alimentar (com astúcia 
e devidas precauções) as relações de camaradgem com Lamas, Apa-
rício e outros caudilhos de modo que eles se mantenham divorcia-
dos de Gaspar Martins e Cabeda”.59

Saraiva, que passara para o primeiro plano dentro do Partido 
Nacional, tornando-se o segundo nome mais importante do país, 
o símbolo da causa blanca, preparava-se para a revolução, compra-
va armamento e treinava sua gente. O local escolhido para o ades-
tramento militar de seus homens foi novamente o Rio Grande do 
Sul, precisamente a propriedade de João Francisco em Livramento, 
chamada Parque Oriental60. Ali, com a conivência das autoridades 
rio-grandenses, preparavam-se os futuros oficiais do exército revo-

58  Geraldino Silveira a Borges de Medeiros. Montevidéu. 2/08/1901. Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Sul.
59  Província de São Pedro. Porto Alegre, n. 20, 16/11/1898
60  ABADIE, Washington Reyes. Op. Cit,. p. 312
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lucionário, recebiam-se provisões e armanentos enviados de Porto 
Alegre. Contavam, mais uma vez, com a cooperação de Abelardo 
Márquez, que adquiria armas no Brasil e as passava a Cerro Largo; 
e de Carmelo Cabrera, convertido em agente do caudilho, respon-
sável por contatos com o Diretório nacionalista e com lideranças 
políticas do Rio Grande e da Argentina.  

Saraiva  sabia o motivo de tecer alianças com os castilhistas. 
O Pacto de 1897 era instável e  qualquer discrepância mais gra-
ve poderia derivar o levante armado. Os blancos da campanha não 
pretendiam abdicar de suas posições conquistadas e, por isso, ne-
cessitavam cercar-se de garantias. O discurso poderia ser profícuo, 
pensava Saraiva, mas a força das armas era  argumento  mais con-
vincente . O principal nesta conjuntura constituía-se na dúvida 
sobre a sobrevivência ou não do regime de co-participação. Disto 
dependia a manutenção da paz.

Para as eleições que ocorreriam em 1901, o Partido Nacional 
acabou por não indicar candidato, porque entendiam ser possível 
eleger um presidente colorado que, nos mesmos moldes de Cues-
tas, garantisse a vigência do pacto de 1897 por meio do qual os 
blancos poderiam continuar ganhando escalões parlamentares por 
meio do sufrágio livre e sem acordos. 

O problema é que o projeto do candidato colorado, José Batl-
le y Ordóñez alijava totalmente os blancos da participação, pois sua 
proposta centrava-se na eliminação do binômio presidente-colora-
do/caudilho-blanco e na consequente unificação política do país. 
O candidato  estava disposto a liquidar o Estado bifronte de coexis-
tência de uma administração blanca dentro do governo colorado. 
Não estava disposto a transacionar e faria todo o possível para apli-
car sua política de partido.61 

61  Cf. HIERRO, Luis Antonio. Batlle - democracia y reforma del Estado. Montevideo: 
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O radicalismo de Batlle inviabilizava a co-participação, o que 
era interpretado pelos blancos como um retrocesso inaceitável. O 
Partido Nacional tinha motivos para dizer que Batlle era o candi-
dato da guerra. A poucos dias da eleição comentava-se na imprensa 
montevideana que “Batlle é visto com clara aversão e desconfiança, 
especialmente entre os nacionalistas, para a maioria dos quais re-
presenta uma candidatura de guerra”.62 

Batlle consolidou as forças favoráveis a ele e ainda obteve ade-
sões de última hora. Em março de 1903, José Batlle y Ordoñez foi 
eleito presidente da República por cinquenta e cinco votos, sendo 
oito dos nacionalistas dissidentes63.  Na sequência, designou qua-
tro chefes políticos nacionalistas de acordo com as indicações do 
Diretório, porém reservou os dois cargos restantes - e um ministé-
rio - para recompensar a minoria blanca que o havia apoiado. San 
José e Rivera, foram entregues aos blancos calepinos, o que Sarai-
va considerou  inaceitável. Batlle desconheceu o acordo firmado 
em 1897, sob a alegação de que o pacto era um comprimosso de 
Cuestas e não dele, negando ao partido adversário as conquistas 
antes arrancadas à duras penas. Ao lado disso, tratou de estrangular 
a capacidade de reação dos blancos, interditando os bens dos estan-
cieiros nacionalistas a fim de impedi-los de financiar a revolução64 
e, ainda, censurou a imprensa. 

Ediciones de la Banda Oriental, 1977.
62   Cf. BARRAN, José P. e NAHUM, Benjamín. El Uruguay del Novecientos. Montevi-
deo: Ediciones de la Banda Oriental,1990. p.246.
63  Os nacionalistas dissidentes votaram em Battle na última hora, quando esse já era 
apontado como vencedor, ficando conhecidos como calepinos, nome dado a um cavalo de 
carreira desclassificado por fraude. Cf.  RECKZIEGEL, Ana Luiza Setti. Op.cit., p. 239
64  Essa manobra visava principalmente a fortuna de Arturo Heber Jackson, membro do 
Diretório Nacionalista, acusado de ter comprado, na Europa, o armamento de que Saraiva 
dispunha e de ser um dos mais importantes financiadores da revolução. Cf.  REYES ABA-
DIE, Washington. Op. cit., p. 434
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Ao tomar conhecimento do ocorrido acerca das chefaturas, 
Aparício Saraiva ordenou a Abelardo Márquez, chefe político de-
salojado, em Rivera: “não entregue”. As chefaturas eram estratégi-
cas para os blancos e funcionavam como academias militares: os 
funcionários da polícia eram treinados para manejar armas e atirar 
com precisão, sendo substituídos por recrutas a cada dois meses. 
Sem contar que, naquele momento, o Caty abria as portas para pre-
parar os futuros oficiais do exército nacionalista.65

 Batlle põe em andamento as negociações para um acordo, 
sendo que suas bases foram rechaçadas por Saraiva.  Após várias 
rodadas de negociações, a paz foi firmada em Nico Perez, em 30 
de março de 1903. O acordo era, em síntese, a renovação do Pacto 
da Cruz, cumprindo função provisória  até que fosse efetivada a 
cláusula fundamental, a das eleições livres. Ambos os partidos de-
veriam acatar o resultado das urnas.

A pacificação foi apenas uma trégua.No início de janeiro de 
1904, as forças de Saraiva puseram-se em movimento. Deslocan-
do-se num movimento de guerrilha, o conflito emulou a de 1897, 
em escala maior, mais demorada e mais cruenta. Seu objetivo era 
lutar até que o governo estivesse disposto a negociar. Os comba-
tentes lutavam com armamentos obsoletos, deslocavam-se à cavalo, 
enquanto o exército battlista contava com  um aparato  de guerra 
muito mais moderno: suas tropas deslocavam-se  preferencialmen-
te de trem, seu exército era melhor organizado e apetrechado, a 
rede de comunicações era bastante ágil para a época.

Borges de Medeiros (1863-1961), por meio de circulares, 
orientava os funcionários da fronteira que não favorecessem as for-
ças revolucionárias caso essas entrassem no Brasil. As acusações de 

65  Cf. GÁLVEZ, Manuel. Vida de Aparicio Saravia. Buenos Aires: El Ateneo, 1942, p. 
253-254.
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conivência de João Francisco com os blancos de Saraiva pululavam 
na imprensa. Alguns líderes blancos foram desarmados na frontei-
ra, enquanto em Montevidéu, a Legação brasileira informava ao 
ministro Rio Branco (1845-1912)  que “ os próprios descontentes 
da política dominante no Rio Grande, que os contamos numerosos 
e audazes, pensarão ter chegado a oportunidade de ensaiar a resis-
tência ramada.”66

Os enfrentamentos militares sucederam-se até final de junho, 
com vitórias e refregas de ambas as partes. Saraiva chegou a reunir 
dezessete mil homens, dos quais muitos iam sem armas. O cansaço 
dos homens e da cavalhada, a falta de munições, o frio do inverno 
e a ameaça do exército inimigo minava o ânimo da liderança e dos 
soldados, que andavam de um lado a outro do país. 67

Saraiva leva seus homens em direção ao norte e próximo de 
Nico Perez, acampam, aguardando o armamento prometido por 
João Francisco.  Os governistas ainda têm armas e, às vezes, se 
deslocam de trem, mas precisam fazer o mesmo. A guerra trouxe 
ruína e morte ao país e muitos querem a renúncia de Battle. A Jun-
ta de Guerra aceita as condições de paz propostas por Aparício, a 
garantia de seis chefaturas.68 Mas os exércitos não se desarmam e 
no primeiro dia de setembro, perto da fronteira com o Brasil, em 
Masoller, Saraiva foi gravemente ferido. Levado a uma estância 
próxima, cuja proprietária era a mãe de João Francisco, morreria 
dias depois. 

Como afirma Gálvez, 

estranho destino de Aparicio Saraiva. Durante os 
três anos da guerra do Brasil foi inimigo de João Fra-

66  Arquivo Histórico do Itamaraty. 2/4/1904.
67  Cf. GÁLVEZ, Manuel. Op. cit., p. 290- 296.
68  Ide, ibidem.
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cisco e aqui que agora repousa ferido em sua própria 
casa. E nessas paragens, chamadas Campo Osório 
ou Campos de Osário, morreu seu amigo e chefe, 
o almeirante Saldanha da Gama, vencido por João 
Francisco e degolado e mutilado, segundo se crêe, 
por suas ordens.69

Após longa agonia, Saraiva morreu em 10 de setembro, se-
pultado em terras rio-grandenses, no mausoléu da família Pereira. 
Cerca de três mil soldados haviam cruzado a fronteira com o Brasil. 
Era inútil seguir lutando. Encerrava-se o ciclo revolucionário rio-
-grandense/platino o qual sobrepujou o espaço fronteiriço e deu 
visibilidade ao intenso trânsito bilateral.

Considerações Finais

 Desaparecido Saraiva, não desapareceu a virulência política 
com a qual Battle submeteu o Partido Blanco. Por essa razão, até o 
final da década se manteve o receio de um levante dos radicales70 
contra os governos colorados, o que exigiu a vigilância permanente 
da fronteira  e dos vínculos com o aparato de Estado do PRR71, 
para que dali não se organizasse o movimento. 

69  GÁLVEZ, Manuel. Op. cit., p. 303.
70  Radicales eram chamados os blancos dos departamentos do norte, que viam na revo-
lução armada a única forma de ascender ao poder. Cf.AYÇAGUEr, Ana María Rodiguez. 
Levantamientos armados y “diplomacia marginal”. João Francisco Pereira de Souza e las 
redes políticas del gobierno uruguayo en la frontera con Brasil (1908 y 1910). Estudios 
Históricos. Año XI,  n. 22, diciembre /2019.
71  O sucessor de Borges de Medeiros, Carlos Barbosa, teria como homem de sua confiança 
o barão Gabriel de Tavares Leite, importante comerciante da região de Jaguarão, o qual foi 
seu emissário nos contatos com o presidente do Uruguai, o colorado Cláudio Williman e 
demais autoridades diplomáticas daquele país e do Brasil. Cf. AYÇAGUER, Ana María 
Rodiguez. Op. cit., p. 4 ss.
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João Francisco seguiu operando estratégias de controle da 
fronteira que mantiveram os federalistas longe do Rio Grande e 
os afastaram dos blancos, o que poderia ter sido essencial para uma 
contra-ofensiva sobre o castilhismo-borgismo.

Confinados ao outro lado da fronteira, os federalistas che-
garam ao epílogo desse ciclo revolucionário rio-grandense/plati-
no enfraquecidos, com suas principais lideranças envelhecidas ou 
mortas e seus sucessores calados pela violência e intimidações. Sem 
poder manter a aliança com os blancos de Saraiva, foram, paulatina-
mente, constatando que o apoio dos colorados se tornava cada vez 
mais distante, imersos que estavam na suas próprias guerras.

Passada uma década, o cenário se modificara. Os federalistas 
haviam perdido sua grande referência, Silveira Martins, e o parti-
do lutava para se reorganizar em torno de seu testamento político. 
Por sua vez, as diretrizes modernizadoras do presidente Battle y 
Ordoñez, estavam em descompasso com a expectativa que os fede-
ralistas mantinham de, em algum momento, poder contar com o 
apoio colorado à invasão do Rio Grande do Sul.

De uma lado e de outro da fronteira, o legado desse ciclo revo-
lucionário consistiu no enfraquecimento político dos grupos tra-
dicionais vinculados à campanha e à pecuária, os federalistas e os 
blancos. À impossibilidade de disputar o poder, o recurso ao levan-
te armado e as perdas sociais e econômicas provocou um processo 
de  radicalização político-partidária, que perpassou o tecido social 
e se alastrou por décadas.
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Esta coletânea foi organizada com o 
objetivo de reunir os resultados do 

trabalho de pesquisadores que se dedicam 
a estudar a Revolução Federalista, guerra 
que eclodiu em 1893, no Rio Grande do 
Sul, a qual opôs castilhistas e federalistas, 
chamados também de pica-paus e 
maragatos.  Guerra civil de longa duração, 
a Federalista extrapolou o caráter de 
confronto regional e espalhou-se pelo sul 
do Brasil, avançando a Santa Catarina e ao 
Paraná. Ultrapassou, inclusive, as fronteiras 
nacionais, em articulações estratégicas com 
o Uruguai e a Argentina.
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