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Durante os anos de 1920, no Brasil, ocorreu uma série 
de processos de modernização, bem como uma série de 

transformações em nível cultural e político. A década foi mar-
cada pelo crescimento da população urbana, o surgimento de 
novas manifestações artísticas e o início da difusão do rádio. 
Nesse período, a indústria começou a crescer, as greves operá-
rias aumentaram, e a exportação do café, o principal setor da 
economia brasileira, começou a dar sinais de crise.

A República, inaugurada com um Golpe Militar em 
1889, se consolidou sobre um modelo econômico agrário-ex-
portador. Assim, a política foi marcada pelo forte regionalis-
mo, tendo como alicerce os arranjos políticos entre as oligar-
quias estaduais e o poder federal, que garantiam mutuamente a 
estabilidade no poder.

O voto era aberto e apenas homens alfabetizados podiam 
ser eleitores. Além da exclusão, o sistema eleitoral era marcado 
por fraudes e organizado para assegurar que os mesmos grupos 
permanecessem no poder. 

Nos arranjos oligárquicos, eram dois os estados que ti-
nham preponderância nas escolhas políticas: São Paulo e Mi-
nas Gerais, o que deu origem à chamada política do café-com-

Pródromos de uma revolução



-leite. Quase todos os presidentes desse período eram paulistas 
ou mineiros, sem que outras oligarquias estaduais tivessem for-
ça para se contrapor.

Esse cenário começou a mudar na década de 1920, quan-
do o sistema apresentou sinais de esgotamento. A saber, na elei-
ção presidencial de 1922, foi lançada uma chapa que contestava 
a candidatura oficial apoiada por São Paulo e Minas. Também 
em 1922, ocorreu outro movimento de contestação da ordem, 
dessa vez, liderada por militares de baixa patente do Exército: o 
Movimento Tenentista. Os tenentes pediam uma moralização 
da política e questionavam as oligarquias. Os movimentos fo-
ram reprimidos, com vários de seus participantes presos, mas as 
suas ideias e sentimento de insatisfação continuaram a influen-
ciar partes da sociedade1.

1 Para saber mais sobre a década de 1920: Assista: Como ser moderno no Brasil: Os anos 
20 e o centenário da nação https://www.youtube.com/watch?v=sqrFn2youu0.

https://www.youtube.com/watch?v=sqrFn2youu0


Militares ligados ao Mov. Tenentista.

Em 1929, o presidente Washington Luís escolheu para 
ser seu sucessor o também paulista Júlio Prestes, governador de 
São Paulo. Isso levou a um desentendimento com a oligarquia 
mineira, que queria participar dessa escolha.

Logo, o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, 
resolveu articular uma candidatura de oposição, junto do Rio 
Grande do Sul e da Paraíba, estados de segunda grandeza na 
política nacional. Foi lançada a Aliança Liberal, com Getúlio 
Vargas, então governador do Rio Grande do Sul, como candi-
dato a presidente, e João Pessoa, governador da Paraíba, como 
vice. Os apoiadores da Aliança Liberal formavam uma base he-
terogênea. Em parte, eram membros de velhas oligarquias que 



viam uma oportuni-
dade para enfrentar 
o núcleo dominante; 
outros eram jovens 
políticos que que-
riam reformas no sis-
tema; também con-
tavam com o apoio 
de grupos da classe 
média urbana, e até 
mesmo de integran-
tes do Movimento 
Tenentista.

O programa de governo da Aliança contemplava esses 
interesses diversos: planejavam reformas no sistema político, 
com a adoção do voto secreto e o fim das fraudes eleitorais; 
defendiam direitos sociais, como jornada de trabalho de oito 
horas; ainda, por serem de estados que não produziam café, 
queriam a diversificação da economia, com a defesa de outros 
produtos agrícolas e a diminuição das disparidades regionais.

A busca pelo apoio do Rio Grande do Sul tinha motivo: 
era um dos estados com grande importância política e uma das 
maiores populações no país. No estado, os dois grandes parti-
dos e opositores eram o Partido Republicano Rio-Grandense, 
liderado por Borges de Medeiros, e o Partido Libertador, che-

Cartaz da Aliança Liberal. Disponível em: 
http://historiaehistoriografia2.blogspot.
com/2016/03/9_45.html.

http://historiaehistoriografia2.blogspot.com/2016/03/9_45.html
http://historiaehistoriografia2.blogspot.com/2016/03/9_45.html


fiado por Assis Brasil. Durante quase todo o Período Republi-
cano, o território sul-rio-grandense foi marcado pelas tensões 
políticas entre esses dois partidos, levando a duas guerras civis: 
a Revolução Federalista, que envolveu republicanos e federalis-
tas, e a Revolução de 1923, entre borgistas e assisistas.

Em 1928, Getúlio Vargas, do PRR, foi eleito governador 
do estado. Vargas já tinha ocupado os cargos de deputado esta-
dual, deputado federal e escolhido por Washington Luís para 
ser ministro da Fazenda. O seu governo representou um perío-
do de conciliação e união entre as forças opositoras gaúchas. 
Quando Vargas foi escolhido como candidato à presidência, os 
partidos se uniram na Frente Única Gaúcha, apoiando a ideia 
de ter um representante do estado no centro do poder.

A campanha eleitoral ocorreu entre o fim de 1929 e o 
começo de 1930. Nesse período, além das disputas políticas, 
apareceram as dificuldades econômicas após a Crise de 1929 
nos Estados Unidos. Com a quebra da bolsa de Nova York, a 
exportação do café foi muito impactada: as fábricas faliram, o 
desemprego aumentou e houve uma elevação no custo de vida. 
Nessa perspectiva, as tensões políticas, sociais, militares e a cri-
se econômica dos anos 1920 influenciarão os rumos da nova 
década.

A eleição foi realizada em 1º de março de 1930, e deu vi-
tória a Júlio Prestes. As fraudes eleitorais ocorreram de ambos 
os lados. Aparentemente, as disputas políticas haviam se en-
cerrado com reconhecimento da vitória do paulista. Todavia, 



no interior da Aliança Liberal, nem todos os seus apoiadores 
aceitaram a derrota, passando a admitir a hipótese de um mo-
vimento armado para a tomada do poder. Um grupo formado 
por políticos como João Neves da Fontoura, Oswaldo Aranha 
e Virgílio de Melo Franco buscou uma articulação junto às li-
deranças do Movimento Tenentista.

As conspirações revolucionárias só ganharam força e 
adeptos após o assassinato de João Pessoa, governador da Pa-
raíba, ocorrido em 26 de julho de 1930, resultado de conflitos 
internos da oligarquia do seu estado. Seu assassino estava mo-
tivado pela ideia de “lavar a honra”, depois de ter sua reputação 
destruída pelo grupo do governador da Paraíba, mas as razões 
de sua morte foram redimensionadas e exploradas politica-
mente, associando o crime ao governo de Washington Luís.

Na imprensa gaúcha, predominavam as críticas ao gover-
no de Washington Luís enquanto era exaltada a Aliança Libe-
ral. Os boatos sobre a revolução já eram mencionados meses 
antes de outubro. Os posicionamentos eram diversos, alguns 
editoriais apostaram em fazer oposição ao governo a tomar 
posse; outros diziam que a revolução seria um remédio de de-
sespero para a manutenção da liberdade.

Durante o mês de setembro, a tensão política aumentou 
no Rio Grande do Sul, na Paraíba e em Minas Gerais. A mando 
do governo federal, parte do contingente militar do interior 
gaúcho foi concentrada em Porto Alegre. Ou seja, o presidente 
buscava medidas para a crise, bem como procurava negociar e 



solucionar a situação com o Rio Grande do Sul. No entanto, se 
as notícias anunciavam as negociações para uma resolução que 
mantivesse a ordem, nos bastidores eram trocadas mensagens 
entres os políticos gaúchos para a preparação do movimento 
armado.

No fim dos anos 1920, Passo Fundo era um dos maiores 
municípios do Rio Grande do Sul, com a economia da região 
sustentada pela criação de gado, venda de madeira, cultivo de 
erva-mate e cereais. Também, pela grandeza de sua área, con-
tava com um número expressivo de eleitores. Em 1930, esta-
vam alistados 12.285 votantes entre os 14 distritos. No distrito 
sede, a cidade de Passo Fundo, eram 2.880 eleitores.

Ademais, a posição de Passo Fundo era estratégica. A li-
nha férrea Santa Maria-Passo Fundo-Marcelino Ramos conec-
tava o interior do Rio Grande do Sul ao interior de São Paulo, 
percorrendo o interior de Santa Catarina e do Paraná. Os trens 
eram o principal meio de transporte de pessoas e cargas. Por 
conseguinte, possuir uma estação de trem no município foi 
fundamental para seu desenvolvimento econômico, e seria fun-
damental para o sucesso de um eventual movimento armado.



Grupos de apoiadores da Revolução de 1930 com destino ao centro do país. 
Acervo IHPF.

Desde o começo da República, Passo Fundo foi palco de 
diversas batalhas. Os grandes conflitos entre as elites gaúchas, 
na Revolução Federalista e Revolução de 1923, tiveram gran-
de repercussão no município. Na região havia uma hegemonia 
do PRR, que no fim dos anos 1920 era chefiado por Nicolau 
Araújo Vergueiro.

Doutor Vergueiro, como ficou conhecido, era médico em 
Passo Fundo e filiado ao PRR. Foi eleito diversas vezes para 
ocupar os cargos de intendente municipal, deputado estadual 
e deputado federal. Em 1928, Vergueiro foi eleito como inten-
dente municipal de Passo Fundo pela segunda vez, junto com o 
vice-intendente Henrique Scarpellini Ghezzi. Já em 1930, foi 



eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul, assumindo o 
cargo em maio. Assim, Scarpellini Ghezzi tornou-se o vice-in-
tendente em exercício, e Vergueiro continuou como chefe local 
do PRR, mantendo sua influência política no município en-
quanto estava no Rio de Janeiro. Por ser o chefe político local, 
ele era o interlocutor de Passo Fundo junto aos outros políticos 
gaúchos. 

Em entrevista ao jornal Diário Carioca, Vergueiro conta 
como participou dos preparativos para a revolução. Ele estava 
no Rio de Janeiro, mas foi chamado para regressar a Passo Fun-
do no fim de agosto pelos chefes do movimento. Seu papel era 
de organizar no município as forças necessárias para a luta.

“De início, sob o pretexto da falta de po-
liciamento do município, muito extenso 
e populoso, começamos por aumentar o 
efetivo da policia para duzentos homens, 
o que foi rapidamente conseguido. Todo 
Rio Grande vibrava de indignação contra 
os crimes e as violências do governo de-
posto. Cada cidadão desejava ser um le-
gionário da Liberdade.” Nicolau Verguei-
ro para o Diário Carioca, 16 nov. 1930.

No decorrer do mês de setembro, conseguiram para Passo 
Fundo armamento, com centenas de fuzis. Pela posição do mu-
nicípio, por sua malha ferroviária e por contar com um Quartel 
do Exército, era estratégico que Passo Fundo participasse da re-



volução. Em carta a Vergueiro, Oswaldo Aranha articula com 
ele sobre o prosseguimento do movimento na cidade.

“Não preciso encarecer a tua ação em tudo 
isso: és e serás a alavanca da serra. Sobre o 
teu prestígio e o teu valor assentam graves 
responsabilidades quanto ao golpe inicial. 
Confio tranquilamente em que tudo sairá 
a tempo e hora, porque conheço tua ca-
pacidade e a do Miguel. [...] Põe todo teu 
esforço para que o golpe essencial ao movi-
mento, seja rápido, seguro e eficaz. Isto fei-
to o mais virá com ordem e segurança. [...] 
Não há mais dúvida: a coisa sai e a vitória é 
nossa. Só assim, meu caro Vergueiro, com o 
teu Passo Fundo a frente, teremos honrado 
o nosso compromisso com o povo brasilei-
ro.” Carta de Oswaldo Aranha a Nicolau 
Vergueiro, 3 de setembro de 1930.

Oswaldo Aranha apresentou Vergueiro a Miguel Costa, 
um dos líderes do Movimento Tenentista que aderiu à conspi-
ração. O general Costa permaneceu na residência de Vergueiro 
até a madrugada do dia 2 de outubro, seguindo para Marcelino 
Ramos, de onde invadiria o território catarinense, levando par-
te do armamento organizado em Passo Fundo.

No dia 30 de setembro, um emissário vindo de Porto Ale-
gre entregou o aviso aos chefes locais de que a revolução teria 
início em todo país no dia 3 de outubro, às 17h30. 



Ao meio-dia de 3 de outubro foi entregue uma carta ao 
coronel Estevão Leitão de Carvalho, o comandante do 8º Re-
gimento de Infantaria, convidando-o a aderir ao movimento. 
Após algumas horas, o comandante do quartel envia a recusa 
do convite. Às 17h30, seguindo o planejamento, foi distribuí-
do na cidade o manifesto ao povo de Passo Fundo, assinado por 
Nicolau Vergueiro.

Ao povo de Passo Fundo
Governador civil desta praça, em nome 
da Revolução Brasileira, cumpre-me fazer 
a presente proclamação, menos de exposi-
ção de motivos que de palavra de calma, 
ordem e respeito.
Povo da minha terra, confia na ação da tua 
gente, porque é ter confiança em ti mes-
mo.
O exército, que é tirado do teu seio, está 
conosco, em sua quase totalidade.
A nossa vitória é certa, como é certo que o 
povo do Brasil é livre.
Tem calma.
Não desesperes porque a nossa ação é pa-
triótica.
Será punido sumaria e severamente todo 
aquele que praticar qualquer ato de des-
respeito ou depredação.
Há esta hora todo o Rio Grande, como 
todo o Brasil, num vibrante hino de civis-
mo, avança, com a bandeira da liberdade 



à frente, contra as muralhas do despotis-
mo, para destruir com a labareda dos seus 
ideais, a bastilha, onde os maus brasilei-
ros, políticos profissionais, vem tramando 
a nossa infelicidade.
Tudo por um novo Brasil, são e redimido.
Passo Fundo, 3 de outubro de 1930.
Dr. Nicolau Araújo Vergueiro.

Foram organizadas quatros tropas militares, com a 
presença de muito civis, que receberam a ordem de cercar o 
Quartel do 8º RI. Enquanto isso, lideranças civis ocuparam os 
serviços de comunicação: o Telégrafo foi ocupado por Victor 
Graeff, a Companhia Telefônica por Arthur Lângaro, a cadeia 
municipal ficou sob a guarda de Ruy Vergueiro, e a estrada de 
ferro e o serviço de radiotelegrafia, a cargo de Henrique Scar-
pellini Ghezzi.

Ao redor do terreno do Quartel, formou-se um cordão 
com as quatro tropas, comandadas pelos tenentes-coronéis 
Edmundo Dalmásio de Oliveira (coronel Mundica), Antônio 
Quim Cesar, Pires e Marcos Bandeira.

Com a aproximação, iniciou-se um tiroteio entre sitiados 
e sitiantes. 

“Movimento revolucionário em Passo 
Fundo. Quartel do 8º Regimento. 3 de 
outubro de 1930. Dezessete horas. Sibi-
lar de balas pelo flanco direito e a saída 
do rancho. Travessia do pátio. Reserva de 



soldados. Munições. Depois, uns atirando 
e outros embaixo da cama. Novas tropas 
ao fundo. Oficiais dirigindo serviço. Ti-
roteio forte à frente. Um morto. Depois, 
calma. Cai a noite. Chuva fria. Vento cor-
tante. Horas horríveis de expectativa. [...]” 
Caderneta de um oficial do 8º Regimento 
encontrada por Nicolau Vergueiro.

Findado o tiroteio, as forças mantiveram suas posições. 
Com o passar da noite, iniciaram-se as conversas, sendo en-
viado o tenente-coronel Quim Cesar para pedir a rendição 
ou adesão ao movimento dos comandantes do regimento. O 
Quartel estava isolado, sem acesso à comida e com a energia 
elétrica cortada.

O coronel Leitão de Carvalho já havia sido procurado em 
duas ocasiões, meses antes, por Virgílio de Melo Franco, que 
propôs a ele sua união ao movimento revolucionário. Leitão de 
Carvalho recusou a adesão todas as vezes.

“A falta de víveres, de água, a escassez de 
munição, o isolamento em que se acha-
va o Corpo, estando as guarnições mais 
próximas rebeladas e prisioneiros dos re-
volucionários os comandantes da Região 
e da Brigada, levaram o comandante e os 
oficiais do Regimento a negociar sua ren-
dição a mais honrosa que a difícil situação 
permitia.” Boletim militar n.º 231, fls. 2, 
de 4-10-1930.



Após a rejeição da primeira tratativa, mais uma conver-
sa foi feita na madrugada com a elevação do tom. Caso não 
houvesse rendição, o Quartel seria bombardeado. Pressionados 
pela situação do cerco, foi hasteada bandeira branca e iniciada 
as negociações da rendição. Foi acordado que os oficiais seriam 
considerados prisioneiros, e que tanto o Quartel como todo 
material nele existente seriam entregues a Nicolau Vergueiro.

“Meia hora. Aviso pelo telefone: caso não 
queiram se entregar, retirar famílias, para 
se efetuar bombardeio. Entra-se em ne-
gociações. Uma hora. Novo telefonema: 
responda urgente. Pede-se uma entrevista. 
Vem sozinho o Quim Cesar. A sua fisio-
nomia... Fala do movimento no Estado. 
É geral. Entra-se em negociações. Condi-
ções: rendição e entrega de todo material. 
Oficiais: presos e conduzidos a Porto Ale-
gre. Aceita-se. Às quatro horas, retirada 
dos sitiantes e os nossos da posição.
Desarmamento Às oito. Reunião de todos 
no pátio do Quartel. Vem o comandante e 
fala: diz tudo o que fez, isolamento nestas 
paragens, descura do comando da região.
Adeus de despedida. Abalo profundo. 
Fisionomias de tristeza. Olhos cheios 
d’agua. Debandada. [...].” Caderneta de 
um oficial do 8º Regimento encontrada 
por Nicolau Vergueiro.



A manhã do dia 4 de outubro foi marcada pelas come-
morações da vitória dos revolucionários. O embate do dia an-
terior resultou em vários homens feridos, e pelo menos quatro 
mortes. 

No Rio Grande do Sul o movimento foi vitorioso, ven-
cendo as resistências em poucos dias. O controle sobre Porto 
Alegre ocorreu já na madrugada do dia 4. Com a situação do-
minada, começaram a organização de tropas para integrarem a 
luta em Santa Catarina e no Paraná, para que se pudesse avan-
çar até São Paulo. Entre os principais organizadores do mo-
vimento estavam Oswaldo Aranha, Flores da Cunha e Góes 
Monteiro, este último o chefe militar da revolução. Era o “Rio 
Grande, de pé pelo Brasil”.

No dia 8 de outubro, partiu de Passo Fundo a tropa reor-
ganizada do 8º RI sob o comando do major Cesar Martins. Na 
liderança de Quim Cesar, no dia seguinte, é iniciada a viagem 
de outro batalhão. Muitas tropas passaram pela Estação Férrea 
de Passo Fundo vindas de diversas regiões do estado. O trem 
parava primeiro em Marcelino Ramos. Em seguida, as tropas 
seguiam para Porto União, Santa Catarina, e depois para Ponta 
Grossa, no Paraná, para se unirem às outras forças do Sul.

O jornal O Nacional, de Passo Fundo, mantinha um re-
gistro diário do desenrolar da revolução, e da participação dos 
passo-fundenses no conflito. O tom era de muita esperança, os 
integrantes do movimento eram vistos como libertadores, justos 
soldados atendendo aos clamores do povo para derrotar a tirania.



Nos dias que seguiram, a movimentação na cidade era 
grande. Havia chamadas frequentes no jornal sobre a forma-
ção de corpos de voluntários. Em documento encontrado no 
Arquivo Histórico Regional, é possível ver uma relação de 
homens incluídos no Corpo Auxiliar Dr. Vergueiro durante o 
mês de outubro de 1930. 

Muitos civis se voluntariaram para a luta, outros fizeram 
doações de mantimentos para os corpos revolucionários. Nas 
estações de trens, muitos populares iam para receber as tropas, 
montando barracas de lanches para alimentar os soldados.

Getúlio Vargas assumiu o comando de chefe das forças 
revolucionárias, organizando uma comitiva para se unir às 
tropas no Paraná. Essa comitiva partiu de trem e passou por 
diversas cidades gaúchas, incluindo Passo Fundo. A passagem 
de Vargas na cidade ocorreu na madrugada do dia 14, quando 
foi recepcionado por Nicolau Vergueiro e diversos populares.

Em meados de outubro, o movimento armado já tinha 
vencido as resistências em Minas Gerais e nos estados do Nor-
deste. Com a situação controlada no Sul, as tropas preparavam-
-se para o embate em Itararé, no estado de São Paulo. O plano 
era vencer as forças paulistas e, em seguida, tomar o controle 
do Rio de Janeiro. 

Contudo, muitos oficiais de alta patente romperam a 
postura legalista e, percebendo o controle de boa parte do país 
nas mãos dos revolucionários, organizaram no Distrito Federal 
a derrubada do presidente Washington Luís. Havia apreensão, 



porque segundo Tasso Fragoso, “a agitação explodia em toda a 
parte”.

No dia 24 de outubro, um grupo de militares foi até a 
residência oficial do presidente, intimando que renunciasse. 
Após algumas horas, Washington Luís aceitou sua saída, na 
condição de prisioneiro. Uma junta governativa assumiu o 
poder do país, formada pelos generais Tasso Fragoso, Menna 
Barreto e pelo almirante José Isaías de Noronha. 

A junta governativa propôs a suspensão das hostilidades. 
Já o comando revolucionário manteve a ordem de avanço de 
tropas para o Rio de Janeiro, para garantir a vitória da revo-
lução. Foram enviados Osvaldo Aranha, Lindolfo Collor e 
Herculino Cascardo para negociarem as condições da transfe-
rência do poder a Vargas. Após as negociações e pelo estado de 
inquietação e apoio ao movimento, a junta militar acertou que 
iria entregar o poder a Getúlio Vargas.

Acompanhado de grande contingente militar, Vargas 
chegou ao Rio de Janeiro. Em 3 de novembro de 1930, foi em-
possado presidente e deu início a um governo provisório.



Getúlio Vargas toma posse como presidente provisório, em 1930. Disponí-
vel em: https://www.cursosapientia.com.br/conteudo/noticias/revolucao-
-de-1930.

“[...] Era vossa, também, a convicção de 
que só pelas armas seria possível restituir 
a liberdade ao povo brasileiro, sanear 
o ambiente moral da Pátria, livrando-a 
da camarilha que a explorava, arrancar a 
mascara de legalidade com que se rotula-
vam os maiores atentados á lei e á justiça 
— abater a hipocrisia, a farça e o embuste. 
E, finalmente, era vossa, também, a con-
vicção de que urgia substituir o regime de 
ficção democrática, em que vivíamos por 
outro de realidade e confiança. [...]” Dis-
curso pronunciado pelo Dr. Getúlio Var-
gas por ocasião de sua posse como chefe 
do governo provisório da República. 3 de 
novembro de 1930.

https://www.cursosapientia.com.br/conteudo/noticias/revolucao-de-1930
https://www.cursosapientia.com.br/conteudo/noticias/revolucao-de-1930


Cronologia de acontecimentos sobre 1930

• 1882 – Nascimento de Getúlio Vargas

• 1889 – Proclamação da República

• 1889 – Alistamento de Getúlio Vargas

• 1898 – Eleição de Campos Salles e consolidação da 
República-Oligárquica

• 1902 – Após abandonar o Exército, Getúlio Vargas 
ingressa na faculdade de Ciências Jurídicas

• 1909 – Getúlio Vargas elege-se deputado estadual pelo 
PRR

• 1921 – Reação Republicana

• 1922 – Revolta do Forte de Copacabana

• 1924 – Início da Coluna Prestes

• 1923 – Getúlio Vargas é eleito deputado federal, após a 
morte do deputado Rafael Cabeda, em 1924, torna-se 
líder da bancada republicana gaúcha na Câmara

• 1926 – Getúlio Vargas assume o Ministério da Fazenda 
durante o governo de Washington Luís

• 1927 – Getúlio Vargas é eleito presidente do Rio Grande 
do Sul

• 1929 – É lançada a chapa de Getúlio Vargas e João 
Pessoa para a disputa presidencial.

• 1930 – Júlio Prestes é o vencedor do pleito 



• 26/07/1930 – Assassinato de João Pessoa impulsiona 
movimento revolucionário

• 1º/11/1930 – Chegada de Getúlio Vargas ao poder e fim 
da Primeira República



Proposta de atividade

O Golpe de 1930 e 
a nova estruturação política:

rupturas e permanências

Objetivos

• construir o conceito de “golpe de Estado”;

• compreender o processo que abarcou a decadência 
da política do café-com-leite e a ascensão de novas 
forças políticas;

• analisar os significados políticos da ruptura da Re-
volução de 1930, entendendo-os como fruto de um 
contexto e de uma série de fatores anteriores à toma-
da do poder, relacionando a história local com os 
acontecimentos em nível estadual e nacional;

• ler e interpretar fontes históricas. 

Passo a passo

• Distribuir para cada aluno um excerto do jornal 
passo-fundense O Nacional, do dia 6 de outubro 
de 1930. O periódico anuncia a pretensa “Revolu-



ção Brasileira”, pela voz do político Nicolau Araújo 
Vergueiro.  A proposta é inserir o jornal como fonte 
histórica, a partir da discussão sobre o significado e 
a importância das fontes históricas, ressaltando que 
não existe construção de conhecimento histórico 
sem fontes.

• Questionar os estudantes sobre quais fontes históri-
cas eles conhecem. Depois disso, aprofundar a dis-
cussão destacando as mudanças acerca da concep-
ção de História, bem como a nova dimensão que as 
fontes históricas passaram a ter ao longo do tempo, 
buscando demonstrar para os estudantes que o docu-
mento é como uma matéria-prima que serve aos his-
toriadores nas suas pesquisas, inclusive a reprodução 
do jornal que têm em mãos.



AO POVO DE PASSO FUNDO, O Nacional, 6 out. 1930. Fonte: Instituto 
Histórico de Passo Fundo.



1. Estruturar um mapa conceitual com a ajuda dos alu-
nos a fim de estimulá-los a destacar os aspectos que 
compuseram a República Velha (1889-1930).

2. Ao iniciar as discussões acerca do Golpe de 1930, 
é interessante que se discuta e se indague os alunos 
acerca do conceito de “golpe” e “golpe de Estado”, 
perguntar aos alunos se têm na memória algum 
exemplo de golpe para partilhar e dar início às dis-
cussões acerca do conceito. As ideias dos alunos serão 
anotadas no quadro e, posteriormente, conectadas 
ao mapa conceitual que será realizado pelo professor. 
Da mesma forma, será questionado aos alunos o con-
ceito de revolução e anotadas suas ideias.

3. Entregar um breve texto para a leitura individual dos 
alunos, ao fim da qual responderão algumas ques-
tões. O texto trata sobre o episódio do Golpe de 
1930, discutindo justamente o debate existente entre 
historiadores acerca de como esse movimento pode 
ser considerado: “golpe” ou “revolução”?



Texto
A “Revolução de 1930”

Por: Joelza Ester Domingues. 
Adaptado por Alex Antônio Vanin.

O movimento de 1930 foi, desde o início, chamado de “revolu-
ção” e considerado marco divisor entre a República Velha e a Re-
pública Nova – denominações dadas pelos protagonistas, dado 
que se julgavam portadores de um novo tempo. O período ante-
rior, segundo eles, era um tempo velho, pleno de vícios políticos 
e com uma economia arcaica que a “revolução” rompeu em nome 
da necessária modernização do país. Apresentavam, assim, uma 
visão dos fatos que mascarava a mera disputa pelo poder político 
entre os grupos oligárquicos. 

Nessa linha, autores como Nelson Werneck Sodré interpre-
taram o movimento de 1930 como a verdadeira revolução bur-
guesa que levou este estrato social ao poder ao poder. Rompia-se, 
desse modo, a ordem na qual um Brasil, dominado pelas elites 
agroexportadoras, defrontou-se com a burguesia nacional, núcleo 
dinâmico da economia. O resultado dessa tomada de poder foi a 
implantação da indústria de base no país. 

A “Revolução de 1930” foi entendida, também, como uma 
revolução das classes médias urbanas, cujas aspirações foram cata-
lisadas pelos “tenentes”, conforme analisou Virgínio Santa Rosa. 
O Movimento Tenentista, desencadeado nos anos de 1920, pre-
tendia remover a oligarquia do poder e implantar um ideário libe-



ral democrático: voto secreto, moralização das eleições e vagas 
reformas sociais.

Um rearranjo político

Na década de 1970, essas interpretações foram criticadas por 
Boris Fausto, que, baseado em pesquisas empíricas, afirmou 
que a burguesia industrial não participou da articulação do gol-
pe e nem o movimento a conduziu ao poder. Fausto interpreta 
o Golpe de 1930 como a realização dos setores dissidentes da 
oligarquia aliados aos militares. Sua consequência foi o esta-
belecimento de um “estado de compromisso” entre as diversas 
forças políticas. Francisco Weffort, em seus vários ensaios sobre 
as origens do populismo no Brasil, também entende o golpe 
como o resultado de um “compromisso entre setores urbanos 
(classes médias) e grupos agrários tradicionais menos vincula-
dos à exportação”. Segundo as análises de Fausto e Weffort, o 
cerne da crise brasileira estava no rompimento entre as oligar-
quias agrárias, a isso se somou o potencial desestabilizador do 
movimento militar, bem como a fraqueza política da burgue-
sia industrial. Esses fatores propiciaram um “vazio do poder” 
no pós-1930 que favoreceu uma recomposição e a ascensão da 
força pessoal do chefe do Executivo como “árbitro” da moder-
nização. 

Para muitos historiadores, o movimento de outubro de 
1930 não se classifica como uma revolução, entendida como 



um processo de mudanças rápidas e profundas nas estruturas 
sociais, mas em uma reordenação do sistema de poder que man-
teve o povo afastado das decisões políticas. Para Mendonça, “o 
que definiu o período foi a disputa – ainda entre oligarquias – 
pelo controle do Estado, não conquistado por nenhuma delas”. 
É inegável, porém, que a rebelião de 1930 encerrou a Primeira 
República. A partir de 1930, o papel do Estado foi redefinido, 
orientando-se na centralização e na nacionalização dos ins-
trumentos de controle e decisão, buscando submeter as elites 
políticas regionais. Esse novo modelo de Estado, forte e centra-
lizado, ancorado na figura carismática de Vargas, estabeleceu a 
ideia do chefe de Estado como materialização do poder públi-
co apoiado pelo povo.

Fonte: Joelza Ester Domingues. Adaptado. Disponível em: http://www.
ensinarhistoriajoelza.com.br/outubro-de-1930-a-revolucao-que-mudou-o-
-brasil/. Acesso em: 24 nov. 2017.

1. Segundo a autora do texto, o debate entre os histo-
riadores ainda acontece em torno do movimento de 
1930. Quais são os principais argumentos que ampa-
ram a “revolução”? Pode, esse movimento, ser enca-
rado também como um “golpe”? Por quê?

2. Segundo a autora, podemos afirmar que a chegada 
de Getúlio Vargas ao poder representou uma ruptura 
total com a política anterior? Explique.



3. Qual a sua interpretação acerca desse episódio? Foi 
um golpe ou uma revolução?

Após a realização da atividade pelos alunos, destacar al-
guns pontos do texto, analisar as respostas dos alunos e debater 
sobre elas. Em seguida, elencar no quadro algumas característi-
cas e reivindicações que tomaram vulto e deram corpo ao Gol-
pe de 1930, dando início ao chamado Governo Provisório de 
Getúlio Vargas, ressaltando rupturas das políticas do café-com-
-leite e dos governadores da República Velha, criando novas ar-
ticulações políticas, com centralização da figura do presidente, 
governo sob a égide de decretos-lei, intervenção nos estados, 
dentre outros aspectos.


