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A REVOLUÇÃO FARROUPILHA NAS LUTAS POLÍTICO-PARTIDÁRIAS DO FINAL DO 
IMPÉRIO NO RIO GRANDE DO SUL (1884-1889). Vanessa Silva, Luiz Alberto Grijo (orient.) 
(Departamento de História, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UFRGS). 

A presente pesquisa iniciou-se a partir no trabalho como bolsista no projeto de doutoramento do professor Luiz 
Alberto Grijó, que trata, em termos gerais, do papel da Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre em relação a 
política partidária no Rio Grande do Sul (RS) durante a República Velha. Tive como tarefa o levantamento de dados 
no jornal A Federação, periódico oficial do Partido Republicano Rio-grandense (PRR). Durante a realização deste 
trabalho, pude verificar a existência de vários artigos sobre a Revolução Farroupilha. Com base em tais dados, então, 
pensou-se em investigar a apropriação feita pelos republicanos rio-grandenses do movimento farroupilha no 
chamado período da propaganda (1884-1889), tendo como fonte o referido jornal. A fim de aprofundar e qualificar a 
análise, me propus a efetuar um contraponto com o jornal A Reforma, órgão de imprensa do partido político 
hegemônico na época na província, o Partido Liberal (PL). Assim, o desenvolvimento da pesquisa requer o 
levantamento, transcrição e análise dos artigos dos jornais citados que façam referência à Revolução Farroupilha, 
bem como a consulta ao material bibliográfico de caráter histórico-sociológico que abranja o período em questão. 
Mesmo estando em sua fase inicial, já foi possível realizar parte substancial do trabalho de levantamento das fontes. 
Já pude constatar que, na A Federação, a presença de artigos sobre a Revolução Farroupilha, principalmente nos 
meses de setembro, é constante, enquanto que no periódico do PL há uma completa ausência desses. Uma análise 
preliminar possibilitou verificar que os republicanos faziam constantes exaltações do movimento iniciado em 1835 e 
reivindicavam para eles próprios a posição de seus "verdadeiros" herdeiros, parecendo buscar legitimidade ao poder 
pretendido. Por outro lado, a curiosa ausência de referências constatada nos artigos do jornal A Reforma motiva a 
busca de compreensão do porque dessa aparente falta de interesse pelo movimento por parte dos membros do PL, o 
que será feito dialogando com a bibliografia a respeito. 

087 


