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Resumo 
Este artigo é resultado da investigação de doutorado: A Organização da Educação Pública 

Municipal no Governo de Carlos Cavalcanti Mangabeira (1925-1929) no município de 

Bagé/RS, que vem sendo realizada junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UNISINOS. Nosso propósito é estabelecer diálogos historiográficos sobre a gênese do 

universo político e partidário no município de Bagé/RS no contexto da Primeira República 

gaúcha. Neste sentido, os documentos (Jornais, Relatórios Intendenciais e o Regulamento da 

Praça dos Desportos) utilizados na composição deste trabalho foram abordados pela 

perspectiva da analise documental e sobre o prisma da metodologia histórico-crítica. Nesta 

perspectiva, buscou-se compreender as concepções políticos de formação dos partidos 

políticos no município, bem como as especificidades desse processo político na Primeira 

República no Estado do Rio Grande do Sul.  

Palavras-Chave: História do Rio Grande do Sul, História de Bagé, Política na Primeira 

República.  

 

Introdução 

Paralelamente ao processo de ocupação do território de Bagé, assim como a 

incorporação da cidade no cenário econômico do Estado do Rio Grande do Sul, entre os 

séculos XIX e XX, alguns momentos históricos são importantes para a compreensão da 

gênese política do município de Bagé, entre eles, destacam-se: a Revolução Farroupilha, a 

Revolução Federalista e a Revolução Assissista, estes conflitos figuram como os principais 

acontecimentos históricos da ascensão e exacerbação das divergências político-partidárias e 

na configuração das vertentes ideológicas e antagônicas que se constituíram na história 

política gaúcha. 

A região da Campanha, encravada no limite das terras brasileiras e historicamente 

importante nos conflitos fronteiriços advindos do século XVII e XVIII, abrigou originalmente 

um grande número de estancieiros ligados à pecuária, estes participaram efetivamente nos 

conflitos com o Estado Imperial na epopéia farroupilha. É possível afirmar, que nesta região 
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se formara uma elite diferenciada de outras regiões do Estado gaúcho. Nas palavras de Padoin 

(2006, pág. 40, 41 - 43): 

 
A Revolução Farroupilha (1835-1845) surgiu como fruto dos interesses econômicos 

e políticos pertencentes à elite da campanha rio-grandense, que, por vínculos e 

crenças políticas, defendia um projeto político que teve no federalismo sua bandeira. 

[...] Assim, o Rio Grande do Sul constitui-se num espaço fronteiriço, fato este que 

gerou um perfil específico na sua história, à construção de sua sociedade e de sua 

formação política. Enquanto espaço fronteiriço e em processo de formação no século 

XIX, foi palco de disputas, palco de fomento e discussão de idéias e projetos 

políticos, [...] Com isso, a elite que se formou no sul do Brasil adquiriu um perfil 

próprio, mas característico do contexto histórico e de um espaço fronteiriço. [...] 

Nesse sentido, a elite farroupilha, composta de comerciantes, estancieiros, militares, 

charqueadores e sacerdotes, nascidos ou não no Rio Grande do Sul, uniu-se na 

defesa de um projeto federalista. Porém, é importante salientar que nem todo o rio-

grandense foi farroupilha como nem todo farroupilha foi republicano e separatista.  

 

Neste contexto, é importante lembrar que as regiões de fronteira sempre representaram 

um espaço de manutenção dos interesses expansionistas do Estado Imperial nos séculos 

anteriores, isto significa afirmar que o Rio Grande do Sul, e particularmente a região da 

Campanha, eram efetivamente a defesa do Estado Brasileiro em formação.  

O processo desencadeado na/pela Revolução Farroupilha e a assimilação dos ideais 

federalistas e republicanos, somados a congruência de vários acontecimentos históricos 

vivenciados pelas elites gaúchas ali localizadas, provocaram na Campanha gaúcha, de certa 

forma, a significação de um Estado sui generis
3
 provocando, por vários momentos, 

distanciamentos ideológicos e políticos com o governo imperial do Rio de Janeiro. 

Sobre as compreensões políticas advindas com a Revolução Farroupilha, Padoin (2006, 

p. 68), contemporiza a seguinte conclusão: 

 
Concluindo, a Revolução foi mais uma variável e expressão no contexto brasileiro, 

platino e americano da propagação das idéias liberais e federalistas transformadas 

num projeto político de um novo Estado que se pré-configurou. Nesse sentido, o 

estudo da Revolução Farroupilha vem muito bem exemplificar e demonstrar o 

quanto nossa história, apesar das divergências e disputas políticas, é integrada ao 

contexto e espaço fronteiriço platino e ao contexto de formação e consolidação dos 

Estados Nacionais modernos, em especial dos americanos. 
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Estes processos estão intimamente ligados aos acontecimentos históricos e aos 

desdobramentos políticos oriundos com a invasão da “Banda Oriental” ou Cisplatina (1811 e 

1812), a perda da Guerra da Cisplatina (1828), a Constituição Centralizadora Imperial (1824) 

e o Tratado de Poncho Verde (1845), estes eventos produziram na campanha gaúcha a 

constituição de um fazer político-administrativo particular que permanecerá até o final da 

década de 1920.  

Muitos historiadores tratam o assunto da fronteira gaúcha como uma Questão de 

Estado, pois suas vinculações com o mundo platino e a especificidade de uma fronteira aberta 

e vazada, possibilitava um envolvimento maior com as idéias republicanas provenientes da 

República Oriental del Uruguay, estes ideais representavam um perigo iminente ao Estado 

Brasileiro. 

Portanto, é preciso compreender que mesmo com o fim da secessão, em 1845, produzir-

se-á no seio político da Província Rio-Grandense, duas forças políticas antagônicas e 

divergentes que irão disputar o cenário político durante todo o Segundo Reinado no Brasil. 

Conforme Carneiro (2007, pág. 137): 

 

Cabe observar que, o centro físico do regionalismo localizava-se na Campanha, na 

sua área mais extrema, onde se encontra com o Uruguai, seu centro político, ao 

longo da segunda metade do século XIX, constituiu no Partido Liberal. Tanto que 

esse veio a desempenhar ativo papel de elaborador e gestor político dos interesses 

enraizados junto às elites rurais. Papel que, para ser questionado, exigiu que o 

florianismo e o castilhismo conduzissem o Rio Grande do Sul em direção a um 

escabroso banho de sangue e impusessem à sociedade sul-rio-grandense – e também 

à brasileira, por força do convívio – uma ditadura que se estenderia por 

impressionantes quarenta anos. 

 

Em fins do século XIX, uma série de mudanças políticas e econômicas ocorridas no 

Brasil, tais como: a promulgação das leis abolicionistas, os processos imigratórios europeus, 

as experiências de industrialização, a Guerra do Paraguai e o surgimento do Manifesto 

Republicano, possibilitaram a inserção e/ou a assimilação de idéias republicanas por parte de 

algumas elites brasileiras, estes novos ventos também sopraram na Província do Rio Grande 

do Sul.  

O Partido Liberal, que adotara durante o Segundo Reinado o discurso marcadamente 

reformador e questionador do centralismo monárquico, representado por Gaspar Silveira 

Martins
4
 – estancieiro da campanha - sua maior liderança, defendia uma maior autonomia 
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administrativa, financeira da província e uma ampla reforma eleitoral. Logo, constata-se que 

os ideais republicanos deveriam ter esteio no Partido Liberal, mas, na concepção de 

historiadores como Helga Piccolo (1979) e Ricardo Pacheco (2006), este processo foi 

extremamente tímido e com uma leitura e uma postura particularizada do movimento 

republicano.  

Porém, estas confluências republicanas tiveram apoio também na região da campanha, 

berço político do grupo liberal de Gaspar Silveira Martins, esta constatação é observada por 

Salis (1955, pág. 215), sobre o panorama político que ocorria nas últimas décadas do século 

XIX na cidade de Bagé:  

 
Os sentimentos republicanos, que de há muito vicejavam neste legendário rincão da 

gleba gaúcha, passaram da fase cautelosa a feição publicitária, em fins de 1887, 

quando ardorosa e intensa campanha democrática visando o sufrágio nacional para a 

eleição direta do primeiro mandatário do país, e dos representantes do poder 

legislativo, se fêz sentir através da propaganda dos mais credenciados condutores. 

Bagé teve em Nereu Soares Martins, quando cheio de entusiasmo esposou a nova 

doutrina, um adepto de real mérito que em 1888, congregou os elementos 

simpatizantes da nova causa para fundar o Partido Republicano, neste município. 

Um dos seus primeiros atos à frente dos correligionários, foi convidar o festejado 

orador Dr. Francisco de Assis Brasil, pois que estava em grande evidência por vir 

mantendo galhardamente na Assembléia Provincial do R. G. do Sul, veemente 

discussão política com o glorioso tribuno Gaspar Silveira Martins, para que fôsse o 

primeiro orador a se dirigir ao povo desta cidade pregando os salutares ideais por êle 

preconizados, desde os tempos acadêmicos. 

 

As ações descritas acima revelam a forma cautelosa e reticente do Partido Liberal 

Gaúcho em promover uma campanha republicana, visto que a divulgação do Manifesto 

Republicano, no Rio de Janeiro, e a Fundação do Partido Republicano Paulista, na Convenção 

de Itu, ocorreram no transcorrer da década de 1870, essas observações devem-se ao fato que o 

Partido Liberal era a única força política representativa do pensamento republicano no Rio 

Grande do Sul. Ainda sobre o caráter político reticente de Gaspar Silveira Martins sobre o 

regime republicano, Rossato e Padoin (2011, p. 04-05) trazem a seguinte afirmação: 

                                                                                                                                                                                     
brasileiros e uruguaios. Era filho do casal Carlos Silveira e Maria das Dores Martins, brasileiros, donos de uma 

vasta extensão de terras na região da fronteira platina. Em sua obra Love (1975, p. 24) traz os seguintes 

comentários sobe a figura do homem e do político Gaspar Silveira Martins: Nascido na elite, rebelde e 

agressivo. Ávido pela aclamação popular. Constituía o estereótipo do caudilho gaúcho. Alto, de peito cheio e 

corpulento, com uma barba farta e ajeitada [...]. Era um homem fascinador das massas, condutor de homens, 

verdadeiro caudilho. A atuação política da Silveira Martins foi presente durante todo o século XIX, sendo o 

principal chefe do Partido Liberal durante o império representando a elite da campanha gaúcha, que tinha sua 

base de sustentação na economia pastoril do grande latifúndio da região pampeana. Sobre a vida de Silveira 

Martins, consultar as Obras: CARVALHO, M. T. de. Nobiliário Sul-Rio-Grandense. Livraria do Globo: Porto 

Alegre, 1937 e CONTREIRAS RODRIGUES, Felix. Esboço da filosofia política de Silveira Martins 

(Conferência). Porto Alegre: Livraria do Globo,1945. 
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Portanto, sua defesa como representante do Partido Liberal, não estava pautada em 

uma forma de governo específica Monarquia ou República, mas sim a defesa das 

liberdades individuais que deveriam estar acima de qualquer forma de governo. Por 

isso, colocava-se como um grande defensor da liberdade: “Não tenho idolatria por 

forma de governo; quero a liberdade, por ela trabalho, por ela trabalharei enquanto 

me restar um sopro de vida” [...]. Nesse sentido, o presidencialismo advindo com a 

República era combatido por Silveira Martins, pois sempre defendeu o 

parlamentarismo na organização do governo. Da mesma forma, a República 

Parlamentar seria ideal para a superação dos males da monarquia, desde que essa 

garantisse a liberdade dos cidadãos. Com isso, permitiria que a representação fosse 

da região para o centro, garantindo autonomia regional. Porém, uma autonomia em 

um estado unitário a nível federal. (grifos das autoras) 

 

Logo, esta demora em assumir uma postura mais próxima em relação ao pensamento 

republicano produziu de certa forma, uma cisão dentro do próprio Partido Liberal, que 

naturalmente seria o Partido Republicano Rio-Grandense. Esta constatação é verificada por 

Pinto (1979, p. 101) apud Pacheco (2006, p. 146 - 147), em relação às dificuldades de 

enquadramento e das resistências dos diferentes grupos políticos aos ideais republicanos no 

Estado: 

o grupo em estudo constitui-se de elementos muito jovens, com uma instrução 

formal excepcional para o contexto intelectual em que viviam, e que, em sua 

grande maioria, pertencia à classe média urbana. Portanto, trata-se de um grupo 

que não estava envolvido diretamente nos interesses do grupo dominante da 

campanha ou de regiões dominantes das regiões mais pobres do norte da 

Província. A propaganda republicana foi feita à revelia destes segmentos da 

sociedade gaúcha e por isto mesmo o movimento não obedeceu aos interesses de 

cada uma dessas regiões.  

 

A afirmação de Pacheco (2006) refere-se ao grupo composto por elementos jovens, esta 

observação é extremamente relevante para a compreensão dos dois tipos de movimentos 

republicanos existentes no Rio Grande do Sul, o primeiro deles estava ligado aos bacharéis de 

Direito formados na década de 1860, que reorganizaram o Partido Liberal naquele período, e 

um segundo grupo de bacharéis oriundos da mesma Faculdade de São Paulo, em 1880, estes 

tiveram contato com novas teorias cientificas, como o positivismo, o darwinismo e o 

socialismo científico, entre eles, podemos citar Pinheiro Machado (1874-1879), Júlio de 

Castilhos (1877-1881), Assis Brasil (1877-1881) e Borges de Medeiros (1881-1884). 

Logo, o Partido Liberal que, teoricamente, deveria aglutinar todos os desejosos de um 

movimento ideologicamente republicano, no Estado do Rio Grande do Sul, provocou um 

enfraquecimento teórico e uma pulverização nas estruturas políticas republicanas estaduais, 

em fins do século XIX. 
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O estopim desta conjuntura política deu-se ainda no Império, quando, em julho de 1889, 

ocorreu o retorno do político Liberal Gaspar Silveira Martins
5
 à presidência da Província, o 

qual comandou a ocupação dos cargos públicos por seus partidários liberais. Esta ação levou a 

que algumas lideranças tradicionais do Partido Conservador, tais como, Francisco da Silva 

Tavares – estancieiro da região da campanha – a ingressarem nas fileiras do Partido 

Republicano. (Pacheco, 2007). 

Diferentemente do ocorria em outras províncias do Brasil, onde os Liberais adensavam 

e/ou criavam o Partido Republicano, no caso do Rio Grande do Sul, os conservadores foram 

responsáveis pelo engrandecimento das fileiras republicanas.  

Através desta compreensão, têm-se no limiar da República, dois grupos antagônicos de 

mesma raiz política de republicanos no Rio Grande do Sul: os oriundos do Partido Liberal, 

que formariam mais tarde o Partido Federalista, com sua base política na Campanha gaúcha, e 

o Partido Republicano Rio-Grandense, ligado aos jovens bacharéis da Faculdade de Direito de 

São Paulo, da década de 1880, ligados a região central do Estado, com exceção de Assis 

Brasil, que não concordava com a política centralizadora promovida por Júlio de Castilhos 

após a Constituição Estadual. (Corsetti, 1998).  

Estes antagonismos políticos foram sentidos mais fortemente, posteriormente à queda 

do Império Brasileiro e a Proclamação da República, em 1889, e efetivamente depois do mês 

de julho de 1891, quando Júlio de Castilhos assumiu formalmente a Presidência do Estado do 

Rio Grande do Sul. Sobre este primeiro período republicano gaúcho, Rodríguez (2000, pág, 

63 – 65), traz a seguinte consideração: 

 
Castilhos assumiu o poder em 15 de julho de 1891; [...]. Ao assumir o cargo, 

Castilhos considerava-se disposto a proceder como um sereno magistrado [...]. 

Quanto à organização do Estado, Castilhos montou a máquina política e 

administrativa com pessoal de sua absoluta confiança, “preferindo à sisudez e 

prudência a altanaria corajosa de partidários exaltados”, que entregaram à prática 

de atos abusivos e violentos, especialmente contra os adversários de maior prestígio. 

[...] Castilhos não perdoava ninguém, nem sequer aos próprios republicanos 

                                                           
5
 O político liberal Gaspar Silveira Martins, foi banido do território brasileiro pelo art. 2º, do Decreto nº 78, de 

21 de dezembro de 1889, que assim afirmava: Fica desterrado do território nacional, com a obrigação de 

residir em qualquer dos países do continente europeu, o cidadão Gaspar Silveira Martins. (Fonte: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-78-21-dezembro-1889-542219-

publicacaooriginal-50068-pe.html). Sendo que sua prisão ocorreu quando estava em sua viagem pelo Estado de 

Santa Catarina, apesar do distanciamento do Rio Grande do Sul, manteve-se sempre informado sobre a situação 

da República Castilhista estabelecida no Estado. Após um ano no exílio, pode retornar para o Brasil, pelo 

Decreto nº. 1037, de 19 de dezembro de 1890, em sua volta ao Estado seu pensamento era principalmente de 

uma república mais representativa e parlamentarista, na afirmação de Gutfreind (1979, p.88) constata: Desde sua 

chegada, reafirmou Silveira Martins seu desejo de um regime republicano representativo, em moldes 

parlamentaristas, combatendo o presidencialismo. 

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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dissidentes, entre os quais havia, sem dúvida, velhos e íntimos amigos com quem 

talvez tivesse podido chegar a uma oportuna reconciliação. Informava, além disso, 

em vista de não terem cessado as ameaças da ordem, que o Governo “estava 

preparado para reprimir prontamente qualquer tentativa de desordem”. Em 

conseqüência da crescente intransigência aumentou a onda oposicionista contra 

Castilhos. Os jornais contrários, na capital e no interior, começaram a chamar-lhe de 

tirano e autocrata, apesar de reconhecerem a honradez pessoal e a inteligência. E 

todos os adversários esperavam, atentos, a ocasião de tirar-lhe as rédeas do poder. 

(grifos do autor) 

 

A leitura deste excerto nos possibilita compreender então, que os primeiros anos da 

nascente República no Estado do Rio Grande do Sul, foram marcadamente constituídos pela 

hegemonia e ortodoxia do Partido Republicano Rio-Grandense na condução político-

administrativa do Estado, tendo um forte controle, muitas vezes autoritário do Estado sobre as 

municipalidades. Esse modus operandi
6
 instituído por Júlio de Castilhos, ancorou-se na 

leitura particular do Positivismo e na manutenção e controle do aparelhamento estatal por 

parte dos republicanos gaúchos.  

Sobre as particularidades da filosofia do Positivismo, encontradas no Estado do Rio 

Grande do Sul durante a Primeira República, Rodríguez (2006, p. 73-74), faz a seguinte 

afirmação: 

O castilhismo firmou-se como uma versão positivista diferente do comtismo, ou do 

positivismo tout-court. Como filosofia prática atuante, a ideologia castilhista criou 

um modelo político que se perpetuou no Rio Grande do Sul ao longo de mais de três 

décadas, [...]. Em síntese, o castilhismo diferencia-se do comtismo em virtude de 

destacar incisivamente a presença dominadora do Estado nos diferentes campos da 

vida social, ao mesmo tempo em que era criada toda uma infra-estrutura econômica, 

política e jurídica para perpetuar tal estado de coisas. O castilhismo mostrou-se mais 

decididamente totalitário que o comtismo. 

 

Este controle do aparelhamento estatal por parte dos republicanos teve seu momento 

máximo de contestação na Revolução de 1893, pelos Federalistas, que tinham na região da 

Campanha as suas principais lideranças políticas desde o período imperial brasileiro. Este 

grupo afirmou-se na política gaúcha como uma forte oposição na República, no Estado do Rio 

Grande do Sul. Como afirma Salis (1955. pág. 238, 241-242): 

                                                           
6
 A expressão modus operandi usada no corpo do texto, pode ser entendida como um mesmo modo ou maneira 

de agir, operar ou executar uma atividade seguindo sempre os mesmos procedimentos, sejam eles, políticos, 

econômicos e/ou sociais. A compreensão do modus operandi de Júlio de Castilhos no controle do Partido 

Republicano Gaúcho, pode ser entendido como forma de dominação política e de clientelismo, neste viés, o 

conteúdo dessas relações políticas deve ser um pressuposto permanente para a análise das políticas sociais nos 

primeiros anos da República Rio-Grandense. Em termos concretos, interessa aqui perceber uma prática corrente 

do governo estadual de Júlio de Castilhos tendo como suas características mais evidentes: um poder político-

administrativo centralizador, uma administração pública percebida como questão de foro pessoal do 

governante; uma concepção personalista de autoridade; uma prática “apropriação privada” das instituições 

públicas. Sobre patrimonialismo no Brasil, ver: (FAORO, 1975; SCHWARTZMAN, 1988), e sobre clientelismo 

ver: (CARVALHO, 1987, 1997, 2000; GRAHAM, 1997; LEAL, 1997). 
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Assim, após longas tertúlias em tôrno à figura de grande moral e prestígio do Gen. 

Joca Tavares, assentaram os líderes das oposições ao governo de então, fundar a 31 

de março de 1892, o Partido Federalista, Realizou-se nesse dia marcante da 

História de Bagé, memorável reunião do congresso político sobre a presidência do 

Gen. Joca Tavares, no qual foi lançada na República, pela primeira vez, a adoção e 

defesa dos princípios parlamentaristas, por inúmeros chefes de incontestável valor. 

[...] Após a Fundação do Partido Federalista o ambiente de divergência política 

no Estado cada vez mais se acentuou. Assim, após célebres conferências realizadas 

no “Hotel La Minuta”, à rua dos Andradas, em Pôrto Alegre, nos aposentos de César 

Ferreira Pinto, entre Julio Prates de Castilhos e Gaspar Silveira Martins, apesar da 

sinceridade de ambos, faliram. Não lhes foi possível um accôrdo, que pusesse fim 

às divergências existentes entre os partidos republicano e federalista. Castilhos 

que no momento estava no gôverno por um golpe revolucionário desejava realizar 

eleições como fim de restaurar a ordem constitucional do Estado, regularmente 

instituída pela Assembléia Constituinte em 14 de julho de 1891, dizendo: “O 

Gôverno republicano é o governo da opinião; por isso mesmo deverá governar o 

partido que obtiver vitória em um pleito de honra, como o que proponho”. (grifos 

nossos) (grifos do autor) 

 

Esta nota reafirma o descontentamento dos Liberais/Federalistas com a Carta 

Constitucional de julho de 1891, promulgada por Julio de Castilhos. Entre os principais 

pontos questionados estão: a substituição da Constituição Comtista do Estado por uma 

Constituição republicana segundo os modelos parlamentaristas; a reeleição ininterrupta do 

Presidente Estadual; a autonomia municipal e a liberdade imprensa. (Salis, 1955). Esta 

belicosidade, provocada pela ascensão dos partidários de Júlio de Castilhos ao governo, 

também pode ser compreendida nas palavras de Reckziegel (2006: p.32): A Campanha, 

tradicional reduto de grandes propriedades e de onde saíam os quadros políticos de mando 

provincial, [...] perdeu a importância para outras áreas [...] notadamente a Serra e o Litoral.  

Sobre a Revolução Federalista, é importante mencionar que esta representou um dos 

maiores conflitos armados vivenciados nos campos rio-grandenses, bem como incorporou a 

região da campanha gaúcha, notadamente à cidade de Bagé, como a terra do esteio à oposição 

do governo do PRR, no período da República Velha, no Estado do Rio Grande do Sul. Ainda 

sobre este mesmo assunto, Franco (2006, pág. 135 -136-137) comenta: 

 
A base de sustentação do novo partido mostrava-se forte. Embora com 

predominância de elementos da Fronteira, notadamente de Bagé e Santana do 

Livramento. [...] Já então tudo se encaminhava para a guerra civil, que os 

federalistas preparavam afanosamente. Em fevereiro de 1893, depois de empossado 

Júlio de Castilhos na presidência do Estado, a insurreição se declarava na região de 

Bagé, com a invasão do caudilho Gumercindo Saraiva. A revolução que entrou para 

a história com a denominação de “Federalista” foi de fato comandada pelo partido 

que Silveira Martins e os Silva Tavares haviam fundado no ano precedente. Da 

insurreição, saíram os federalistas com a alcunha de “maragatos”, alusão aos 

comandados de Gumercindo Saraiva, que precediam, em parte, do Departamento de 
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San José, no Uruguai. [...] A idéia central do pensamento dos federalistas era a 

liquidação do castilhismo, representado sempre como a encarnação de uma tirania 

opressiva, cruel e desligada da opinião pública. Esse ódio ao partido de Castilhos 

estendeu-se depois ao marechal Floriano, desde que o presidente ofereceu mão forte 

ao governo do Rio Grande do Sul e desde que à revolução se associou à Armada.
7
 

 

Sobre o início dos conflitos entre republicanos e federalistas e a presença marcante da 

cidade de Bagé, no limiar do estopim deste motim, a historiadora Rekziegel (2006: pág 42), 

faz a seguinte consideração: 

A revolução eclodiu no dia 2 de fevereiro de 1893,quando os federalistas liderados 

por Gumercindo Saraiva, passaram a Fronteira rumo a Bagé com mais de 400 

homens, em grande parte brasileiros, usando divisas vermelhas, mas também com 

número considerável de orientais, que ostentavam divisas brancas, demonstrando 

sua vinculação com o Partido Blanco. [...] Os líderes federalistas faziam constantes 

encontros preparatórios para a insurreição. 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 armamento e de contribuições pecuniárias 

de fazendeiros da região. Junto aos estancieiros da Fronteira foi conseguindo 

montante significativo para os recursos de guerra.  

 

Portanto, compreende-se que, a partir dos textos acima, a relevância e a especificidade 

histórica que a Revolução Federalista possui na história fronteiriça do Estado do Rio Grande 

do Sul, como na cidade de Bagé. Neste ínterim, é interessante analisar, as preocupações do 

governo estadual com as aproximações e relações políticas e/ou econômicas dos federalistas 

com os vizinhos uruguaios. Rekziegel (2006) defende a tese que os republicanos gaúchos, 

notadamente, a cúpula do PRR, ocupavam-se em designar “agentes secretos” para espionar as 

ações federalistas em território uruguaio.  

Neste sentido, é também interessante observar o discurso pronunciado pelos líderes 

revoltosos para justificar os pretextos das belicosidades e das escaramuças entre federalistas e 

republicanos. Em decorrência dos motivos que levaram a deflagração do movimento de 1893, 

a obra de Caggiani (1996, p. 53-55) faz referência ao pronunciamento realizado por João 

                                                           
7
 A Revolta da Armada foi um movimento deflagrado por setores da Marinha brasileira no ano de 1893, contra o 

presidente da República, marechal Floriano Peixoto. Encabeçado pelo contra-almirante Custódio de Melo e pelo 

almirante Luiz Filipe Saldanha da Gama, o episódio expressou com clareza os interesses e as disputas políticas 

do início do período republicano. O conflito tem suas origens quando Custódio de Melo, que havia apoiado 

Floriano na eleição para vice-presidente, não aceitou as medidas do governo em relação à política gaúcha. De 

outro lado, havia o problema sucessório. Pela Constituição, Floriano deveria convocar novas eleições no prazo 

de dois anos após a posse. Porém, isso não ocorreu. E Custódio, que era candidato à Presidência, ficou 

contrariado com a nova situação. Especificamente sobre a revolta da Armada, consultar as obras: JANOTTI, 

Maria de Lourdes Mônaco. Os subversivos da República. São Paulo: Brasiliense, 1986; MARTINS, Hélio 

Leôncio. A Revolta da Armada. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1997; PENNA, Lincoln de 

Abreu. O Progresso da Ordem: O florianismo e a construção da República. Rio de Janeiro: Sette Letras, 

1997; QUEIROZ, Suely Robles de. Os radicais da República. São Paulo: Brasiliense, 1986, ente outras. 
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Nunes da Silva Tavares (Joca Tavares) e Rafael Cabeda – líderes federalistas - retirados do 

Jornal El Dia da república uruguaia: 

 
Os povos oprimidos em armas, no Estado do Rio Grande do Sul, estão sendo injusta 

e atrozmente caluniados em seus nobres e elevados ideais patrióticos. Nossos 

adversários com o intento pérfido de fazer a antipatia à revolução, nos apresentam 

ao país como restauradores da Monarquia! É uma monstruosa calúnia! É uma torpe 

e miserável especulação! Não! O objetivo dos revolucionários rio-grandenses não é 

a restauração da Monarquia; é libertar o Rio Grande da tirania que oito meses o 

oprime, restabelecendo a garantia de todos os direitos individuais, é acabar com o 

regime de perseguições, das violências inauditas, do latrocínio, do saque e do 

assassinato oficial, que desgraçadamente tem sido apoiado pelo governo de 

Marechal Floriano Peixoto. [...] nos chamam restauradores! Mentira! Queremos a 

restauração da lei, do direito, da justiça, da liberdade e da garantia dos bens e da vida 

de todos os cidadãos. Lamentamos que os nossos irmãos do norte acreditem em mais 

essa perfídia oficial, inventada para desnaturar os intuitos patrióticos do único 

direito que resta a um povo oprimido – a revolução.  

 

Segundo alguns historiadores, a atrocidade das lutas entre federalistas e republicanos 

tem seu ápice nos conflitos ocorridos no final de novembro de 1893, quando a força 

governista foi dominada pelo maragato Joca Tavares às margens do rio Negro
8
 (5º distrito da 

cidade de Bagé). Na noite do dia 24 de novembro cerca de 300 prisioneiros, de um total de 

mil republicanos, foram executados por degola, sob supervisão de Adão Latorre
9
, 

supostamente por serem uruguaios. 

Logo após a chacina do Rio Negro, Joca Tavares faz uma investida para tomar a cidade 

de Bagé. Esta cidade tinha um valor subjetivo para os revolucionários, pois era considerado o 

berço do movimento federalista.  

Este acontecimento deve ser revisitado na história deste conflito, o Cerco Federalista de 

Bagé, como ficou conhecido pela historiografia gaúcha. Este evento representou a derrocada 

                                                           
8
 A trágica degola do Rio Negro, em 1893, é referencial histórico, fazendo parte também da literatura gaúcha da 

região da campanha, através da Lenda da Lagoa da Música de Pedro Wayne, onde o autor faz o seguinte 

comentário: É quando chegando às dezesseis horas, vai se realizar o antigo rito do encantamento daquelas 

águas. Então, lá do fundo de certo trecho da lagoa, vem um som harmonioso que pouco a pouco vai 

aumentando de intensidade até que, estruge forte e enérgico, deixando atônitos os que não estão acostumados 

com ele. Mas os dali sabem que é o encantamento produzido pelo sangue de trezentos e muitos gaúchos 

degolados, com seus corpos atirados na Lagoa, que está se realizando. Sobre as relações da obra de Pedro 

Wayne com a História, consultar: MEDEIROS, Vera Lúcia Cardoso. Lagoa da Música, de Pedro Wayne: Ecos 

da História e do imaginário do Pampa Gaucho. In: Revista Eletrônica de crítica e teoria de literaturas. Dossiê: 

literatura, oralidade e memória. PPG – LET – UFRGS – Porto Alegre – Vol 04 N. 01 – jan/jun 2008. 
9
 A Literatura gaúcha e a música nativista fazem muitas referências ao negro Adão Latorre, mas a historiografia 

gaúcha trouxe ainda poucas contribuições sobre realmente quem era este federalista, capataz e homem de 

confiança de Joca Tavaves. Sobre a presença de Adão de Latorre na literatura, consultar: BARBOSA LESSA, 

Luiz Carlos. Rodeio dos Ventos. Porto Alegre: RBS / Editora Globo, 1978; RUAS, Tabajara & BONES, Elmar. 

A cabeça de Gumercindo Saraiva. São Paulo: Record, 1998 e GUAZELLI, Cesar Augusto Barcelos. Olha a 

faca de bom corte! Aproximações histórico-literárias à violência no Rio Grande do Sul. In: Revista Métis: 

história & cultura – v. 6, n 11, p.47-67, jan/jun, 2007. 
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do ideário federalista e a ascensão e afirmação do republicanismo no Estado do Rio Grande 

do Sul.  

O Cerco Federalista ocorreu quando as tropas federalistas do General Joca Tavares, 

sitiaram a cidade de Bagé, durante os últimos meses de 1893, provocando a ruína do cenário 

urbano da cidade e o entrincheirando das tropas republicanas na Praça da Matriz, como se 

pode observar na imagem abaixo. 

Ainda que com um contingente de aproximadamente 3 mil homens, Joca Tavares não 

obtém sucesso. A resistência fortemente armada da cidade de Bagé, sob a liderança de Carlos 

Maria da Silva Telles faz com que os revolucionários desistissem da mesma no início de 

janeiro do ano de 1894, após 46 dias de cerco.  

 

Figura 01 – Imagem das tropas republicanas em 1893 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tropas do Coronel Carlos Telles entrincheirados diante da Igreja da Matriz 

Fonte: Acervo Iconográfico Museu Dom Diogo 

A resistência empregada pelas tropas republicanas do Coronel Carlos Telles, durante os 

meses de novembro e dezembro, juntamente com os reforços militares enviados pelo governo 

republicano gaúcho, possibilitaram o fim do Cerco Federalista à cidade de Bagé no limiar do 

ano de 1894. Sobre este fato, Salis (1955, pág. 293) comenta: 

 
Finalmente, às 23 horas de 7 para 8 de janeiro de 1894, é retirado o cinturão de força 

que envolvia a cidade; não mais se ouviu um tiro, trazendo esse fato o esboço alegre 

de um sorriso para uns, e a desconfiança para outros. Foram formuladas várias 

hipóteses: pensavam uns que o inimigo os atraía para a orla da cidade a fim de 

metralhá-los; outros achavam que a munição se esgotara; e, finalmente, alguns, 

julgaram que se aproximava o reforço da Divisão Sul, há tanto tempo esperado. O 

extraordinário Carlos Teles, não ligou às hipóteses imaginárias, não perdeu tempo 

em lucubrações, em vista das circunstâncias ótimas para reparador descanso, 

mandou redobrar a vigilância e determinou aos demais que aproveitassem aquela 

pausa para repousar.  
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Este evento de resistência das forças republicanas, em virtude do Cerco Federalista de 

1893, promoveu a afirmação política do Partido Republicano Rio-Grandense no Estado e na 

cidade de Bagé, bem como, a asseveração dos preceitos ideológicos castilhistas na 

organização das instituições republicanas, no decorrer da República que estava se instaurado 

no Rio Grande do Sul.  

Estas duas constatações podem ser revisitadas nas cartas encontrados no acervo do 

Museu Dom Diogo de Souza, na cidade de Bagé. A primeira delas, escrita por Coronel Carlos 

Teles e endereçada para o Presidente do Estado, como também na resposta de Júlio de 

Castilhos para o comandante da resistência republicana na cidade de Bagé, respectivamente: 

 
Quartel do Comando da Guarnição e Fronteira de Bagé. 

09 de janeiro de 1894 

Após quarenta e seis dias longos dias de sítio, é com maior satisfação que 

este comando, rememorando o que então se passara, torna publico o 

seguinte: As instituições nascentes e a integridade da nossa Pátria não 

perigarão jamais enquanto tiverem defensores valorosos e abnegados até o 

sacrifício, com vós. [...] Contrabalançando as alegrias provenientes da 

grande vitória alcançada pelas armas gloriosas da República, este comando 

lamenta aqueles que tombaram no campo de luta; aos feridos, os que apenas 

chegaram a verter seu sangue em prol das novas instituições, - os nossos 

respeitos e admiração; aqueles, porém, que sucumbiram para sempre, as 

nossas saudades e a gratidão da Pátria. 

 

Porto Alegre, 14 de janeiro de 1894 

Coronel Carlos Teles – Bagé 

Vosso heroísmo e de vossa guarnição provocou o entusiasmo e admiração de 

todos os republicanos e os justos aplausos nacionais, pela imperterrita e 

prodigiosa resistência, que opuzestes aos sanguinários inimigos da Republica 

durante prolongado sítio. 

Abraço-vos jubilosamente e aos vossos comandados.  

 

Em relação à Revolução de 1893, muitos historiadores afirmam que esta provocou 

tamanha destruição do cenário urbano da cidade, que, sufocado este conflito pelos 

republicanos, a cidade de Bagé, haveria por passar por transformações em seu cenário. Como 

afirma Lemieszek (1997, pág. 34):  

 
A própria Revolução de 1893 contribui para a expansão e crescimento de 

Bagé, uma vez que exigiu a reconstrução de tudo quanto havia sido destruído 

na luta. Por outro lado, a sucessão de vários Intendentes com extraordinária 

capacidade administrativa e afinada com o forte poder central de Júlio 

Castilhos e Borges de Medeiros tiveram também importância fundamental 

para deixar marcado este esplendoroso período. 
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A partir destas constatações afirma-se que, na cidade de Bagé, ocorreram várias e 

diversas transformações estruturais, fossem elas políticas, culturais e/ou educacionais no 

transcorrer do final do século XIX e início do século XX. 

A belicosidade destas diferenças político-partidárias desencadeadas no processo 

republicano de 1889, e aprofundadas com os acontecimentos pós-revolução federalista 

agravaram em muito as divergências entre republicanos e federalistas estabelecidos na região 

da campanha gaúcha. Logo, o controle estatal que se estabeleceu nesta região, entre o fim do 

século XIX e as primeiras décadas do século XX, necessitava que houvesse a existência de 

governos municipais extremamente vinculados aos discursos da ortodoxia republicana e 

castilhista na Primeira República.  

Sobre isto, Axt (2007) afirma que Júlio de Castilhos, após as derrotas impostas à 

oposição, impôs sua liderança unipessoal, controlando o PRR, a administração pública, bem 

como, a política estadual e as situações municipais. Ademais, estas idéias reafirmam que a 

doutrina castilhista caracterizou-se pela polarização política de um governo autoritário, onde 

os interesses estaduais tinham a primazia na condução política, com um caráter moralista e 

conservador, tudo isto tutelado pelo carisma de seu líder. 

Esse controle estatal evidenciou-se também no município de Bagé, durante todo o 

período republicano, esta observação pode ser compreendida no telegrama enviado por Júlio 

de Castilhos, enquanto chefe político do PRR gaúcho para as bases do PRR Bageense, em 23 

de julho de 1903, em relação à condução partidária na cidade. 

 

Figura 02 - Telegrama de Júlio de Castilhos para o PRR Bageense 
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Fonte: Acervo Iconográfico Museu Dom Diogo de Souza 

Deste longo telegrama, destacamos a seguinte parte, que reafirma nossas idéias iniciais, 

de que houve um apoderamento político do PRR na condução política nas cidades gaúchas, 

como o controle onipotente de Júlio de Castilhos nas decisões partidárias locais: 

Estando, porém, definitivamente assentado entre elles alvitre de ficar constuitida 

direcção unipessoal, resulta para mim a obrigatoriedade de fazer recahir a decisão 

arbitral de um só nome. Isto posto, resolvo escolher Octavio, pelos motivos 

seguintes: - Primeiro, porque respeitando continuidade da direcção que de facto tem 

elle exercido ahi desde 1896, cumpre-me obstar de interrompel-a bruscamente por 

iniciativa mim emanada que se contraporia á minha intuição orgânica. – Segundo, 

porque sendo elle antigo chefe do governo municipal com meu apoio, reeleito por 

indicação minha, não seria licito destituil-o por acto meu de funcções de direcção 

política, o que affectaria sua autoridade moral na governação do município, além 

de me acaretar incongruência.[...] Confio que este alvitre seja adoptado por todos 

inclusive Octavio, que assim contara na junta consultiva um auxiliar importante e 

a cohesao partidaria se tornara completa e definitiva [...] (grifos do autor) 

 

A leitura pacienciosa e acurada deste telegrama nos revela como eram conduzidas as 

relações político-partidárias nos municípios, isto significa afirmar que o controle do aparelho 

estatal estava tutelado ao chefe do Estado e ao chefe do PRR gaúcho, evidentemente que este 

mandonismo estatal se apresentava mais fortemente nas regiões que apresentavam querelas 

internas. Outra demonstração deste poder do PRR gaúcho na cidade de Bagé pode ser 

verificada no quadro político abaixo: 

 
Quadro 01 – Representação Partidária do PRR no município de Bagé 

Intendente Início Mandato Fim Mandato Condição 

Antonio Xavier de Azambuja 20/04/1893 12/04/1897 Nomeado 

José Octavio Gonçalves 12/04/1897 12/04/1905 Eleito 

Augusto Lucio de Figueiredo Teixeira 12/04/1905 11/04/1909 Eleito 

Juvêncio Maximiliano Lemos 15/04/1909 03/10/1910 Nomeado 

José Octavio Gonçalves
 

31/10/1910 07/04/1913 Eleito 

José Manuel Rodrigues 12/04/1913  05/01/1914  Nomeado 

Martim Tupy Silveira 05/01/1914 11/04/1925 Eleito 

Carlos Cavalcante Mangabeira 11/04/1925 11/04/1925 Eleito 

José Bernardo de Medeiros Junior 12/04/1929 14/08/1929 Eleito 

José Gomes Ferreira 12/12/1929 03/03/1930 Nomeado 

Juvêncio Maximiliano Lemos (PRR) 11/03/1930 31/12/1930 Eleito 

Fonte: Livre Adaptação do livro de TABORDA, Tarcísio Antônio Costa. Governos e Governantes de Bajé. 

Bajé: Museu Dom Diogo de Souza, Número I, Série I, 1966.  
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A partir da compreensão do princípio da hegemonia
10

 (Gramsci, 1978), o PRR, quando 

tomou a condução política e administrativa do Estado do Rio Grande do Sul, certificou-se que 

também os intendentes municipais deveriam estar sobre o “controle estatal”, bem como sob a 

“tutela política” do Governo Estadual, esses fatos corroboram na compreensão de que no 

município de Bagé, durante todo o período da República, os representantes municipais fossem 

ligados politicamente ao PRR. 

Na construção deste imaginário e na produção simbólica da ideologia republicana
11

, o 

PRR da cidade de Bagé criou, em 15 de novembro de 1901, o jornal O Dever, órgão de 

divulgação e representante dos interesses do comércio e indústria do Estado do Rio Grande do 

Sul. Além disso, também é possível mapear os discursos da municipalidade, sobre as questões 

educacionais e pedagógicas presentes no transcorrer das primeiras décadas do século XX.  

Outro fato que deve ser considerado é que, no município de Bagé, foi fundado o Partido 

Federalista, em 1892, e retomada suas bases políticas, durante o Congresso Federalista de 

1901, com a presença de políticos ligados às lideranças da campanha gaúcha, representou 

também uma releitura do legado e do testamento político deixado com a morte de Silveira 

Martins, em 1901, como uma tentativa de desfossilização do Partido Federalista na Campanha 

Gaúcha, como afirma Franco (2007). 

A partir de então, podemos afirmar que o Partido Federalista estabeleceu uma oposição 

rigorosa, austera e atuante a partir de anos de 1900, e mais diretamente após a fundação do 

jornal Correio do Sul
12

 em 1914, no município de Bagé.  

Esses conflitos ideológicos tomaram corpo novamente na Revolução de 1923, quando, 

na cidade de Bagé, os políticos federalistas contestavam a Constituição Castilhista no artigo 

que tratava da reeleição ininterrupta dos governadores de Estado. O historiador Paulo Pezat 

                                                           
10

 Isto nos remete a pensar que a hegemonia, enquanto direção moral e intelectual não se faz apenas na estrutura 

econômico-política da sociedade, se faz também no campo das idéias e da cultura, na capacidade de uma classe 

específica criar o consenso e de formar uma base social concreta, ou seja, nas formas de pensar e construir 

estratégias de acordo com suas orientações ideológicas. 
11

 De acordo com Gramsci apud PORTELLI (1977, p. 69), a ideologia é uma concepção de mundo que se 

manifesta implicitamente em todas as manifestações cotidianas dos seres humanos, isto é, na cultura, na arte, no 

direito, como também nas atividades econômicas, estas implicações buscam a síntese simultânea da hegemonia e 

da dominação, em suas palavras: A supremacia de um grupo social se manifesta de dois modos, como 

domínio e como direção intelectual e moral. Um grupo social é dominante dos grupos adversários que 

tende a liquidar ou a submeter também mediante a força armada; e é dirigente dos grupos afins ou 

aliados.  
12

 No capítulo 3 deste trabalho, em sua primeira parte, será discutido o uso dos jornais com fonte para o estudo e 

a escrita da história, bem como, como os discursos encontrados nos jornais Dever editado pelo Partido 

Republicano e no Correio do Sul pertencente aos federalistas, evidenciaram as divergências políticas e suas 

implicações no cotidiano da cidade entre as três primeiras décadas do século XX.  
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(2007, pág. 71) faz a seguinte consideração sobre o processo eleitoral que desencadeou a 

Revolução Assissista: 

Como era esperado, a apuração dos votos deu a vitória à Borges de Medeiros, visto 

que era o próprio partido no poder que organizava o processo eleitoral. Descontentes 

com o desfecho e alegando a existência de fraude, os oposicionistas gaúchos 

pegaram em armas visando impedir que o líder do PRR iniciasse seu quinto mandato 

na presidência do Rio Grande do Sul. Assis Brasil e as demais lideranças da Aliança 

Libertadora esperavam que Arthur Bernardes, eleito em nível nacional com seus 

apoios, interviesse no Rio Grande do Sul, destituísse Borges e revogasse a 

Constituição de 14 de julho de 1891. A partir do início de 1923, os conflitos se 

espalharam pelo Estado. 

 

Esta continuidade política na condução do Estado provocou o desencadeamento do 

conflito, bem como o acirramento de antagonismos históricos e amálgamas nas relações 

partidárias no Estado do Rio Grande do Sul, bem como, na região da campanha gaúcha.  

Estes acontecimentos somam-se à tese defendida por muitos historiadores, que afirmam 

que em termos econômicos, o Estado do Rio Grande do Sul foi devastado por uma crise 

financeira entre o final da década de 1910 e os primeiros anos da década de 1920 sem 

precedentes na história gaúcha. Esta crise ocorreu em decorrência dos vários empréstimos 

tomados pelo governo de Borges de Medeiros, provocando processos inflacionários, a alta de 

juros, o interrompimento nos créditos ao segmento estancieiro e um aumento das taxas 

públicas, promovendo um distanciamento ideológico com o Partido Republicano Rio-

Grandense. Sobre este panorama, Axt (2011, p. 360 – 361 e 362), traz a seguinte 

consideração: 

 
Entre 1916 e 1921 o sistema financeiro regional viveu uma euforia determinada pela 

inflação econômica e monetária. O fenômeno da dupla inflação foi causado 

externamente pela elevação dos preços em função da guerra européia e internamente 

pelas emissões que elevaram ao dobro a circulação do papel moeda. Foi um período 

de expansão das filiais bancárias pelo interior do Estado. [...], entre 1916 e 1919 

estes estabelecimentos agiram mais como coletores do que agentes da circulação da 

riqueza. Diante disso, a elite dirigente entendeu recorrer ao sistema financeiro 

regional para financiar as encampações. [...] Na base do problema estava a deflação 

dos preços do “post bellum”, cujos efeitos se viram agravados pela precariedade das 

garantias internas das instituições bancárias regionais, seduzidas pela euforia 

inflacionária anterior e ainda pautada por uma administração mais empírica do que 

profissionalizada. [...] No caso do Rio Grande do Sul, esta asfixia do mercado 

financeiro determinava todo ano parte das atividades bancárias fosse sufocada 

durante algum tempo, até a chegada dos recursos advindos do intercâmbio de 

exportação. Com os ajustes da economia internacional após o término da 

Conflagração Mundial, a valorização das moedas européia provocou uma corrida 

especulativa no Brasil. [...] Em 1920 não havia sequer como financiar as exportações 

e muitos navios partiam vazios do porto de Rio Grande, enquanto a produção ficava 

estocada nos armazéns. Da imprensa independente alguns jornalistas 

responsabilizavam o Governo por esse desarranjo. Igual postura assumiram os 

representantes federalistas, no Congresso e na Assembléia. 
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O historiador Cláudio Lemieszek (2005, pág, 19-20) escreve sobre a tônica desta crise 

econômica, na cidade de Bagé, e as suas correlações com o governo de Borges de Medeiros: 

 
A partir da crise econômica iniciada em 1920, a evolução dos acontecimentos é 

rápida. No nascedouro desse movimento figura Bagé em posição de destaque, pois 

foi justamente na Exposição-Feira de Bagé, em 1921, que os fazendeiros 

conseguiram articular a criação da Federação das Associações Rurais do Estado, 

acatando a pregação da imprensa da capital que, principalmente através do Correio 

do Povo, incentivava os estancieiros a unirem-se através de associações e 

cooperativas para tentar dobrar o governo. [...] Basicamente, os produtores rurais 

reivindicavam a redução das tarifas ferroviárias, a elevação das taxas de importação 

dos produtos oriundos do prata, a diminuição dos impostos e a criação de um banco 

hipotecário ou de uma carteira agrícola. [...] Com a falta de ação do governo e face à 

bem sucedida mobilização dos fazendeiros, abriram-se às portas para o rompimento 

da classe com o governo. Tem início a decadência do ciclo de dominação política do 

PRR, cujo projeto de governo na verdade só funcionou enquanto às condições 

econômicas externas e internas atendiam os interesses da classe dominante.  

 

No plano político, estas conjunturas econômicas, associadas à participação de Borges de 

Medeiros na chamada “Reação Republicana”
13

, causou um certo afastamento com as elites 

dirigentes e com o exercito brasileiro, estes alijados as políticas nacionais. 

No plano interno, o descontentamento das elites pecuaristas com os rumos econômicos e 

políticos advindos do início da década de 1920, associados ao alijamento vivido em 

decorrência da política de Borges de Medeiros e as heranças históricas de 1893, 

favoreceram a candidatura do Federalista Assis Brasil ao governo estadual, como comenta 

Franco (2007: p. 164-166): 

O clima de insatisfação existente entre os pecuaristas rio-grandenses, no princípio da 

década de 20, favoreceu a candidatura de Assis Brasil como opositor de Borges de 

Medeiros, este pretendendo o exercício de um quinto mandato presidencial. Mesmo 

os federalistas, cujas convicções parlamentaristas sempre tinham sido hostilizadas 

por Assis Brasil, aderiram em sua maioria à coligação assissista. E o próprio 

Diretório Central do Partido, numa reunião em Bagé, em 14/10/22, sacramentou esse 

apoio, por unamidade. [...] Mas, basicamente, a coligação oposicionista, sem um 

programa definido, articulava-se em função de impedir o 5º mandato de Borges de 

Medeiros e de promover a revisão constitucional do Rio Grande do Sul. 

Inconformados com o resultado oficial da eleição, que dava por assegurada os três 

quartos de votantes, condição primária de reeleição segundo a carta constitucional 

castilhista, as oposições se levantaram em armas, em janeiro de 1923, esperançosas, 

sobretudo pela intervenção federal ditada pelo presidente Arthur Bernardes, a quem 

haviam apoiado. Pela primeira vez, o PRR havia dado seus votos ao candidato da 

oposição, Nilo Peçanha, derrotado nas eleições presidenciais. [...] Os federalistas, 

                                                           
13

 A Reação Republicana foi um dos primeiros movimentos de contestação da chamada Política do Café-com-

leite (representadas pelas elites do café dos Estados de São Paulo e Minas Gerais), quando forças de oligarquias 

periféricas indicam a contra-candidatura de Nilo Peçanha, no caso específico, do Estado do Rio Grande do Sul, o 

Partido Republicano Rio-Grandense iniciou uma franca oposição ao candidato Arthur Bernardes, representante 

da política do Café-com-leite. Sobre este assunto, ver FAUSTO (1982); CARVALHO (1980 e 1987). 
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coerentes com sua tradição revolucionária, vinda dos combates sangrentos de 1893, 

foram os agentes principais das guerrilhas de 23. [...]. A eles se somaram numerosos 

republicanos dissidentes. 
 

Portanto, pode-se concluir que as mudanças ocorridas durante a década de 1910 e no 

início dos anos de 1920, promoveram o aumento das cisões políticas e um agravamento nas 

questões administrativas internas no PRR, que de certa forma, promoveram um 

distanciamento da política castilhista, como também um afrouxamento nas relações 

hegemônicas do PRR gaúcho. 

Outra forma de aglutinação política usada pelos federalistas foi o condicionamento deste 

movimento a um caráter nacional e não regionalista, contrariando o que os republicanos 

borgistas exortavam, sobre as condições e as intenções políticas do movimento que apoiava a 

candidatura de Assis Brasil a Presidência do Estado do Rio Grande do Sul, como demonstra a 

imagem abaixo. 

Figura 03 – Cartaz da Campanha Federalista de 1923 

Fonte: Acervo do Museu Municipal de Caçapava do Sul 



ESTUDIOS HISTORICOS – CDHRPyB- Año V - Diciembre 2013 - Nº 11 – ISSN: 1688 – 5317. Uruguay 

 

19 

 

Sobre a representação acima, faremos algumas ilações teóricas
14

 sobre os indícios 

descritos na imagem que foi disseminada pelos partidários assististas em 1923: 

– A presença do gaúcho de lenços vermelhos sentado ao cavalo, segurando a bandeira 

brasileira envolvida por fitas vermelhas – cor que representava os maragatos - com as 

seguintes frases: Liberdade ou Morte, numa possível referência às palavras de Ordem e 

Progresso, determinando o caráter regionalista e nacionalista do movimento de 1923, isto nos 

permite ponderar que os líderes do movimento de 1923, tencionavam com o conflito um 

caráter de aglutinação política estadual e federal; 

- As fotografias expostas à esquerda da imagem, revelam o apoio de políticos ligados ao 

PRR gaúcho, como o Deputado Federal Nabuco de Gouveia e o Senador Soares dos Santos. 

Além deles encontramos a imagem dos ministros Tavares Lyra, e Setembrino de Carvalho, 

Ministro da Guerra e responsável pela assinatura do Pacto de Pedras Altas, a presença destes 

evidenciava o apoio da Federação brasileira nas causas do Rio Grande do Sul; 

- Outra presença importante de destaque, é a figura de Dom João Becker, Arcebispo 

Metropolitano de Porto Alegre no período de 1912-1946, responsável pelo fortalecimento das 

relações políticas da Igreja Católica com o Governo do Partido Republicano Rio-Grandense 

no Estado do Rio Grande do Sul, como afirma Isaia (2006, pág. 28): “Para o catolicismo rio-

grandense, a experiência política castilhista era valorizada enquanto projeto [...] apelo à 

ordem, no desdém às praxes da democracia liberal e no respeito, prestigio e liberdade 

desfrutados pelo catolicismo.” 

- Outras fotografias merecem destaque, quer seja pela sua importância política e/ou 

militar, como são os casos de: Assis Brasil, Honório Lemes, Zeca Netto, Simões Lopes Filho, 

Antunes Maciel, Menna Barreto, Adão Latorre, entre outros; 

- Por fim, encontramos ainda, o dizer: Pro Paz – Movimento Revolucionário de 1923, 

numa clara afirmação, que os assisistas queriam estabelecer a tranqüilidade política no Estado 

do Rio Grande do Sul. 

                                                           
14

 No propósito de fazer a análise da imagem, usamos como referencial teórico à idéia do “Paradigma 

Indiciário” presente na obra de Ginzburg. Esta movimento se traduz em "um saber prático”, caracterizado pela 

capacidade de, a partir de dados aparentemente irrelevantes, descrever uma realidade complexa que não seria 

cientificamente experimentável. Pode-se acrescentar que esses dados são sempre dispostos pelo observador, de 

modo tal que possa se traduzir numa seqüência narrativa, cuja formulação mais simples poderia ser "alguém 

passou por aqui". Ginzburg acredita que a própria idéia de narração (contar uma história, descrever situações e 

comportamentos), distinta de outras formas de expressão, como o sortilégio, o exconjuro ou a invocação, tenha 

nascido numa sociedade de caçadores, a partir da experiência da decifração das pistas. Sobre esta idéia, 

consultar: GINZBURG, C. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. 
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Estas hipóteses associadas às implicações políticas da Revolução Assissista de 1923, na 

política estadual, são retomadas por Axt (2007: p. 102 e 120): 

 
Com o Pacto de Pedras Altas de dezembro de 1923, que pacificou a revolução 

assisista, garantiu-se a permanência de Borges de Medeiros por mais cinco anos na 

presidência do estado. Em compensação, a oposição logrou impor uma reforma 

constitucional que alterou a espinha dorsal do constitucionalismo castilhista, pois 

[...] limitou as intervenções estaduais nos municípios. [...] O pacto apresentou 

também diminui a compressão sobre a oposição, que experimentou um 

renascimento, [...]. Finalmente, ao enfraquecer o comando central borgiano, o pacto 

permitiu um fortalecimento temporário do poder local. [...] A oposição federalista e 

dissidente logrou importantes vitórias no Pacto de Pedras Altas, com:  

- a proibição de reeleição do primeiro mandatário; 

- a adaptação das eleições estaduais e municipais à legislação federal; 

- consignação à justiça de competência para julgar recursos referentes às eleições 

municipais; 

- anistia para os presos e perseguidos políticos gaúchos. 

 

Estas hipóteses também são fundamentadas em Reckziegel (2007) e Franco (2007), 

estes dois autores contextualizam, em suas obras, as relações políticas complexas existentes 

na região da Campanha, no processo de implantação do Positivismo no Rio Grande do Sul, na 

passagem do Império para a República, afirmando que estas relações produziram condutas 

político-partidárias particularizadas naquela região.  

Outra hipótese tem por base os apontamentos de Pezat (2007), que afirma que os 

acontecimentos e as mudanças ocorridas efetivamente, após a Insurreição de 1923, 

promoveram certas adequações ideológicas na postura do Castilhismo-Borgista, na condução 

política gaúcha, como também, um novo arranjamento nas composições políticas do Estado 

do Rio Grande do Sul. Estas mudanças ocorridas no cenário político gaúcho, após a segunda 

metade da década de 1920, permitiram que as Intendências Municipais promovessem 

reformas educacionais, de acordo com suas intenções particulares e com suas características 

locais.  

É possível pensar que, a partir destas conjunturas estaduais associadas ao contexto 

nacional vivido pelo Brasil, no desencadear da década de 1920, promovessem novas leituras 

aos aspectos sociais e educacionais no Rio Grande do Sul, como também na cidade de Bagé. 

Ademais, sabe-se que, na década de 1920, vários grupos da sociedade começaram a delinear 

suas proposições sociais, entre eles destacam-se, os intelectuais, os artistas, os tenentes, os 

trabalhadores, os educadores e, também, aqueles que creditavam ao nacionalismo a 

possibilidade de romper com o passado colonial e as heranças portuguesas existentes ainda no 

Brasil República. 
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Outra questão fundamental e de interessante análise presente nos discursos positivistas 

na Primeira República sobre o processo de modernização da sociedade, foram os apelos pela 

escolarização profissional, como afirma Pesavento (1990, p. 146):  

 

Para o Estado gaúcho da República Velha, a racionalização da produção implicava a 

realização de aperfeiçoamentos técnicos no processo produtivo e no 

desenvolvimento do ensino profissional. Observa-se a associação do progresso 

econômico com os da educação, através do conhecimento cientifico. Tanto o 

progresso seria obtido pela aplicação da ciência e tecnologia, quanto o ensino 

profissional habilitaria os técnicos de nível superior e inferior serem os agentes desta 

renovação. Assim, os princípios de inspiração positivista mais uma vez atuavam a 

serviço das necessidades da produção e dos interesses dela decorrentes, convertidos 

em proposta político-ideológica. 

 

Ainda sobre esta questão é importante salientar a presença marcante da orientação 

ideológica do positivismo gaúcho na sociedade e na política do Estado do Rio Grande do Sul, 

as questões ligadas à educação elementar ganharam importância nos discursos oficiais, 

demonstrando assim que, a educação era prerrogativa exclusiva do governo do Estado.  

Sendo assim, neste contexto a educação pública passou a ter um papel fundamental na 

organização do Estado Republicano gaúcho. Esta educação deveria ser física, intelectual e 

moral, com objetivo explícito de garantir a ordem e promover a consciência dos cidadãos de 

seu papel social. Para isto, os positivistas trataram de organizar a escola segundo seus 

preceitos ideológicos. 

Segundo os estudos de Giolo (1997) a instrução contou, também, como uma das 

grandes prioridades nas dotações orçamentárias do Estado e nos programas de ação de muitas 

organizações civis. As verbas destinadas à educação durante a Primeira República gaúcha 

ficavam em torno de 15% da receita total do Estado, sendo que em alguns anos, esse 

percentual ultrapassou os 20 % do orçamento total. 

De fato, o ensino rio-grandense, no período da Primeira República, recebeu um 

incremento financeiro sem precedentes, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. 

Esta realidade deve ser analisada sob o ponto de vista de suas conexões estruturais e 

conjunturais, isto é, com os preceitos ideológicos do positivismo gaúcho. (Giolo, 1997). 
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Outro aspecto importante foi à articulação da educação às demandas capitalistas de 

produção, como afirma Pesavento (1990) que se solidificavam de forma plena no Rio Grande 

do Sul, como no resto do Brasil. 

Ainda sobre a importância dada ao ensino e ao papel da educação atribuído pelos 

republicanos do PRR no período da Primeira República, Corsetti (1998, 511-516), afirma: 

 
Os dirigentes políticos do Rio Grande do Sul, na Primeira República, não pouparam 

palavras para destacar a importância por eles atribuída à educação. [...] A escola 

pública tornava-se, assim, uma realidade estampada no crescimento quantitativo das 

instituições escolares patrocinadas pelo Estado e, com isso, possibilitara-se o 

atendimento de toda a sociedade rio-grandense. [...] O papel da educação na 

proposta de desenvolvimento capitalista do Rio Grande do Sul é inegável [...]. Ela 

espelha também a síntese contraditória que marcou a educação gaúcha no período 

[...]. No ensino gaúcho ocorreu um expressivo processo de expansão e organização. 

Ao lado da expansão quantitativa, a reorganização curricular implementada e a 

inserção dos conhecimentos científicos nos programas escolares, constituíram-se em 

elementos qualitativos de avanço que devemos ressaltar. Esses ingredientes, todavia, 

escamotearam a obra educacional da República. [...] a análise da organização 

educacional nos possibilitou perceber [...] uma hierarquização e centralização da 

autoridade e do poder.  

 

Portanto, podemos afirmar que os republicanos positivistas não pouparam esforços em 

atribuir à escola um papel modernizador característico da República, e por outro lado, também 

não se esqueceram de manter o controle sobre esta instituição. Essas afirmações podem ainda 

ser observadas quando examinamos os vários decretos e leis expedidos durante o primeiro 

período republicano no Estado do Rio Grande do Sul. 

Estas constatações podem ser apreendidas, quando analisamos os relatos sobe a 

Instrução Pública, presentes nos Relatórios expedidos pelos Presidentes do Estado do Rio 

Grande do Sul, compreendidos entre os anos de 1911 e 1923, respectivamente: 

 
Instrucção Publica – Pela sua peculiar relevância, consagra o governo a este ramo 

da administração especial cuidado. No intuito de melhorar a condições de serviço, 

attendendo-o com a necessaria prestesa, tomei a deliberação de entregal-o á 

Repartição Central, ficando assim mais immediatamente sob as vistas do respectivo 

Secretario de Governo. Deu-se consequentemente a suppresão da secretaria especial 

da instrucção publica, com aproveitamento do pessoal na nova directoria creada na 

citada Repartição Central. [...] O Estado tem prestado a 33 municipios auxilio para 

regencia de aulas nos districtos ruraes, estando já funccionando 127. A população 

escolar subiu a 99.210 alumnos. 

(Relatório do Presidente do Estado Rio Grande do Sul (1911, p. 11) 

 

Instrucção Publica – A instrucção publica é dentre os diversos ramos da 

administração, aquelle a que mais carinhosa solicitude tem dispensado o governo 

riograndense, desde a implantação da Republica. Por isso mesmo, é summamente 

grato registrar-se, através dos dados estatísticos, o augmento annual e rapido da 

matricula e da frequencia das numerosas escolas estaduaes. Certamente a ninguem é 

licito, nos julgamentos sobre tão delicado assumpto, subordinar-se ao criterio 
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exclusivamente quantitativo. Não deve preoccupar a attenção governamental apenas 

o numero de matriculas, mas tambem, e principalmente, a efficiencia do ensino 

minsitrado. Eis porque os methodos e processos de instrucção primaria e de 

educação physica w cívica, entre nós, são continuamente aperfeiçoados, de accôrdo 

com a experiencia dos povos mais adiantados na matéria.  

(Relatório do Presidente do Estado Rio Grande do Sul (1923, p. 17) 

 

Neste sentido, constata-se nestes discursos que os dirigentes republicanos atribuíram a 

Instrução Pública um papel fundamental no projeto de desenvolvimento econômico no Estado 

do Rio Grande do Sul, organizando a educação segundo os preceitos ideológicos do 

positivismo gaúcho e transformando os assuntos educacionais em ingredientes necessários e 

fundamentais para a viabilização do projeto republicano de modernização da sociedade rio-

grandense, como comenta Corsetti (2007, p. 310): A expansão do ensino, a diminuição do 

analfabetismo, a modificação curricular e programática, representaram os aspectos 

progressistas da ação republica, [...] como até então não se havia visto o Rio Grande do Sul.  
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