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E NTRODUCAO 

A id6ia deste trabalho nasceu de algumas reflex6es so-

bre a relev5ncia do Rio Grande do Sul enquanto espaco poll- 

tico-geogr5fico privilegiado para a investigac5o do comporta-

mento politico dos militares. A partir de uma primeira e r - 

pida observacao, havTamos identificado a import8ncia do Rio 

Grande do Sul tendo em vista a formac5o militarizada da so-

ciedade local, o largo contingente militar existente na regi5o 

durante toda a sua historia e a grande quantidade de quadros 

militares dela oriundos que exerceram func6es de comando nas 

Forcas Armadas e de direc5o no poder de Estado. 

Examinando mais atentamente a problem5tica militar no 

Rio Grande do Sul , deparamo-nos com novas quest6es que rea-

firmavam a fecundidade de urna investigac5o neste terreno. Ob- 

servamos que as forcas militares da regi5o apresentavam cer-

tos tracos particulares que as distinguiam no quadro nadio- 

nal. Especialmente, chamava nossa atencミo a marcante diferen- 

ciac云o politica e ideolOgica entre os quadros militares e o 

fato dos dirigentes militares 	gatichos terem assumido, em v - 

rios momentos da histOria, posturas politicamente aut6nomas 

em relac5o ミ  ciipula militar nacional. 
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O intento de explicar a origem desta autonomia e desta 

diferenciac5o conduziu-nos ミ  quest5o do entrelacamento social 

e poiTtico entre militares e classes dominantes no Rio Gran-

de do Sul. Percebemos que a autonomia manifesta na ac5o de 

alguns comandantes militares n5o poderia ser explicada sem que 

lev5ssemos em conta as estreitas ligac6es entre estes miii- 

tares e uma classe dominante regional politicamente aut6noma 

como a gaicha. Do mesmo modo, as diferenciac6es politico-ideo- 

l6gicas estariam relacionadas aos distintos projetos em tor-

no dos quais se dividiam as classes dominantes locais. Tais 

problemas remetiam a uma investigac5o mais profunda da for- 

mac5o militarizada da sociedade gaicha e da tradic5o politi- 

ca e cultural dai decorrente de valorizac5o do modo de pen-

sar militar. 

Por outro lado, o designio de explicar o processo me-

diante o qual tais caracteristicas particulares haviam dei-

xado progressivamente de existir a partir de 1930 levou-nos 

ao exame de outro processo: o de centralizac5oecoesionamen- 

to poiftico e ideol6gico da corporac5o militar. 	Interessa- 

va-nos saber como este processo de centralizacio se impusera 

e eliminara certos obst5culos como a autonomia regional, as 

divis6es polTtico-ideol6gicas e os fortes vinculos entre mi-

litares e classes dominantes sulinas. 

Atrav6s do exame da bibliografia, observamos que tais 

quest6es n5o haviam sido trabalhadas. Encontramos alguns ele-

mentos t picos sobre o assunto em estudos regionais, em an5- 
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uses sobre o comportamento politico dos militares no pais e 

em trabalhos historiogr ficos e autobiogr5ficos. Masoterre- 

no de investigac5o sobre esse tema encontrava-se praticamen-

te inexplorado. 

Nosso trabalho de investigac5o foi realizado atrav6s de 

pesquisa documental e de entrevistas. Levantamos dados em do-

cumentos de instituic6es militares (Brigada Militar, III Exるr- 

cito, 3早  Regi5o Militar, Col6gio Militar), em revistas e pu- 

blicac6es das mesmas, em documentos de acervos de particula- 

res, em documentos historiogr5ficos (Biblioteca Publica do Rio 

Grande do Sul, Arquivo Hist6rico do Rio Grande do Sul ,Biblio-

teca da Assembl る ia Legislativa do Estado, etc.), em reporta-

gens jornalisticas (ISA Federac5o", "Correio do Povo", etc.)e 

colhemos depoimentos de militares e ex-militares. 

Com o desenvolvimento da pesquisa e da reflex5o sobre o 

tema, fomQs definindo o objeto de investigac5o e os proble-

mas centrais que, de inicio, n5o possuiam contornos muito pre- 

cisos. Chegamos 5 conclusミo de que a relac5o entre os miii ー  

tares e o projeto politico positivista implantado no Rio Gran-

de do Sul nas primeiras d6cadas do periodo republicano cons- 

tituia o ponto de articulac5o das principais quest6es que nos 

preocupavam. As diferenciac6es poiitico-ideol6gicas entre as 

classes dominantes regionais e os militares a elas vincula-

dos adquiriram maior intensidade e nitidez com a polarizac5o 

entre liberais e castilhistaS verificada com o advento da "re- 
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ptblica positivista". A autonomia politica regional foi 	Vaー  

lorizada pelos governos castilhistas como em nenhuma outra ad- 

ministracミo anterior. O projeto positivista-castilhista ha-

via conseguido de maneira in6dita, soldar militares a seto-

res das cla,sses dominantes locais, uma vez que seus princ'1- 

pios politicos, る  ticos e morais ajustavam-se ao modo de pen-

sar militar. 

O exame da relac5o dos militares com o projeto positi- 

vista-castilhista tamb6m 6 fundamental para a compreens言o do 

processo de eliminacio da autonomia regional , dos foIrtes ・  yin- 

cubos entre militares e classes dominantes gaichas e do pro-

cesso de centralizac5o e coesionamento politico e ideol6gico 

da corporac5o militar. Neste sentido, as quest6es quenospreo- 

cupavam no inicio, agregadas a outras que surgiram com o de-

senvolvimento da reflex5o, foram englobadas nos seguintes pro-

blemas centrais: Qual a origem da identidade dos militares com 

o projeto positivista gaicho? Quais as raz6es das contradi- 

c6es entre o projeto positivista-castilhista e o projeto da 

corporac5o militar? Para responder estas quest6es analisa-

mos as condic6es que tornaram possivel a emerg6ncia do pro-

jeto positivista-castilhista no Rio Grande do Sul ; as caracー  

teristicas deste projeto; o processo 

giu, se desenvolveu e se esgotou; as 

militares com tal projeto; a relac5o 

cito e positivismo castilhista e sua 

litico nacional postefior. 

mediante o qual ele sur- 

raz6es da identidade dos 

contradit6ria entre Exir- 

influ6ncia no quadro po- 
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A exposi戸o dos resultados de nossa analise foi ireali- 

zada atravるs de quatro capitulos. No primeiro, tracamos um 

quadro de produc5o intelectual sobre o Ex6rcito e a poiTtica 

no Brasil, reconstituindo o debate te6rico-metodol6gicoocor- 

rido nas iltimas d6cadas. Procuramos situar nosso trabalho 

dentro deste quadro e neste debate, destacando as preocupa- 

c6es quanto ミ  teoria e ao m6todo que orientaram nossa pesqui- 

sa. No segundo capftulo, examinamos as caracteristicas dopro- 

cesso de formac5o da sociedade gaticha nos perTodos colonial 

e imperial. Precisamente, ativemo-nos a cadeia de guerras que 

marcou a origem da sociedade gaticha e ao processo de milita- 

rizac5o da sua estrutura social e poUtica, descrevendo o per-

fil das suas classes dominantes, as.caracteristicas das suas 

forcas militares e o entrelacamento social e polTtico existen- 

te entre elas. Atrav6s desse exame, buscamos reconstruir 	o 

quadro hist6rico no qual surgiu o projeto positivista riogran- 

dense. 

No terceiro capttulo,. realizamos a an5lise do projeto po-

litico positivista implantado no inTcio do periodo republi-

cano a partir da vit6ria militar da fracio "castilhista" das 

classes dominantes gatichas sobre a fracao "liberal", tradi- 

cionalmente hegem6nica. Examinamos as caracterTsticas do reー  

gime estabelecido a partir deste projeto: um regime autori- 

t rio, centralizado, ditatorial, militarizado, de orientacao 

paternalista e intervencionista; e, ao mesmo tempo, progres- 

sista e conservador, preocupado em criar condic6es paraode- 

~ 
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senvolvimento econ6mico e em manter a ordemestabelecida.l Des- 

tarte, analisamos o processo de surgimento, de consolidacミo 

e de esgotamento da IlRepibljca positivista ga6cha". 

Finalmente, no quarto capitulo, Investigamos a relac5o 

contradit6ria existente entre O Exercito e o projeto positi-

vista castlihista, procurando demonstrar os seus tracos de 

identidade com o projeto do Estado Novo, destacando a consi- 

der5vel influ6ncia exercida pelo positivismo castilhista na 

historia polTtica do pais. 



CAPITULO 1 

MILITARES E POLTICA: TEORIA E METODOLOGIA 
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Os militares tornam-se utemafi de investiga戸o nas Ci6nー  

cias Sociais, no Brasil, a partir do crescimento da relev5n- 

cia de sua intervenc5o na polTtica. H, no entanto, um certo 

descompasso nesta relac5o entre a relev5ncia do" tema'I eoin- 

teresse em investig-lo: muito tardiamente este tema passa a 

ocupar um lugar, ainda que modesto, na produc5o intelectual bra- 

sileira. 

Desde a instauracio da Rep6blica, e no decorrer das d6ca- 

das seguintes, a participac5o dos militares na polTtica vinha 

assumindo crescente import5ncia e as instituic6es militares viー  

nham se fortalecendo material, organizativa e politicamente. 

Na dるcada de 20, irrompem os movimentos tenentistas; em 1930, 

setores militares participam da Revoluc5o e, em 1937, a c6pu- 

la militar passa a desempenhar um papel chave no centro do po-

der de Estado atravるs do regime estado-novista (1937-1945). No 

entanto a produc5o de estudos sobre o assunto mantinha-se mui- 

to restrita quantitativa e qualitativamente. Os poucos traba-

lhos produzidos at6 o final dos anos 50 eram, no geral, obras 

historiogr5ficaS, biogr ficas ou autobiogr5ficas, que focali-

zavam a participac5o das organizac6es militares (ou dos seus 

comandantes) em guerras ou em eventos polTticos・  reconstituiam 

a evolu戸o da estrutura organizativa das instituic6es armadas 
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ou remontavam 言  hist6ria de movimentos militares, especialmen- 

te do movimento "tenentista"1 . 

Este quadro somente se altera no periodo p6s-64, quando 

a importミncia da intervencio dos militares na polTtica setor- 

na uma realidade inquestion5vel. Pela primeira vez na hist6- 

ria se estabelece um duradouro regime ditatorial militar, sem 

a provisoriedade dos primeiros governos militares da RepGbli- 

Ca, sem a imagem de movimento progressista, nacionalistaepo- 

pular, tal como o "tenentisnio" possuTa, e sem a capa de gover- 

no civil, que protegia a instituic5o militar do 6nus do coman- 

do do poder ditatorial no periodo do Estado Novo. 	Como 	em 

nenhum outro perlodo anterior, る  exatamente durante o regime 

militar instaurado em 1964 que as Forcas Armadas 	alcancam o 

5pice do processo de fortalecimento da instituic5o, omais ai- 

to grau de centralizacio e de coesionamento poiTtico e ideo- 

i6gico entre seus membros e o mais alto grau de autonomia po- 

Utica e de expansio de suas func6es e de seu poder na estruー  

tura do aparelho de Estado. Isto ocorre num contexto chamado 

por algUns autores de "militarizacミo do Estado na Am6rica La- 

tina": processos semelhantes de estabelecimento de regimes;mi- 

litares e de crescimento do "poder militar" ocorrem neste mes-

mo periodo em v5rios paTses latino-americanos. Todo este qua-

dro passa a atrair a atenc5o dos analistas. 

A produc5o.de  trabalhos sobre a problem5tica militar, que 

vinha atる  ent5o sendo realizada de forma ocasional atrav6s de 

iniciativas isoladas e limitadas, toma, assim, um grande mm- 
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p.0lso. Identificando o"con.t'LcL4-te. e.YL.t)LQ.a 6o九te. p九e.るe.nca do4 

戒UtVte.4 na poL.Lt.Lccz e. a. る u a 砕aca p/Le.4e.nctz na teon.えα 

れca'' 2 e constatando que"O Ex翫eL.to tern pvtmane.cLdo rio 

da LmagLna頭o - ou actUa de. rnagLna戸o - 4ocLol5g-Lca"3 , 

pol2ー  

Umbo 

varios' 

autores vol taram-se ao exame do tema e ei aborarem iniimeras obras 

consistentes, fartamente documentadas e bem construidas ana- 

liticamente, como as de Josる  Murilo de Carvalho, Edmundo Cam- 

Pos Coelho, Nelson Werneck Sodr6, Alfred Stepan, Eli6zer Rizzo 

de Oliveira, Ren6 Arniand Dreifuss, Alain Rouqui6, Heloisa Ro-

drigues Fernandes, entre outros. 

As investigac6es realizadas cobrem diversos temas que poー  

dem ser divididos, grosso modo, em seis. 5reas tem5ticas: 

1) 0 tenentismo 一  o famoso e curioso fen6meno "tenentisー  

ta" manteve-se como objeto de estudo e reflex5o. Continuaram a 

ser produzidos trabalhos de documentacio importantes, municia- 

dos de farto material de dados e testemunhos, como ・ os de H- ー  

i.io Silva, "1922 - SangLte. na. a'teLa de. Co,ctcc..bana"'( publicado 

em 1964), "1926 - A g/Lctnde. tncv..ch&' (1965) e "1931 - 04 t ene.n- 

te.4 no pode/L" (l966) 4 ; o d e Ed gar C a rone, "0Tenen-t- 6mo" (l975)5; 

e o de Neill Macaulay, "A Co&na. P'te.る te.4" (1977)6 . 

O debate sobre o "sentido do tenentismo", iniciado 	em 

1933 por VirgTlio Santa Rosa 7 , foi retomado ミ  luz' dos novos 

acontecimentos. Alguns autores, como Nelson Werneck Sodrる  em 

"A Co1 ana Pne.4te4" (1967)8 e Oct5vio Malta em "04 Te.ne.nte.4 na 
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Re.vo.a戸o 8'a4-2e...L/ia" (1969) 9 , ainda sustentam as principais 

teses de Santa Rosa, identificando os movimentos tenentistas 

como expressミo politica da pequena-burguesia, vanguarda da lu-

ta contra o dominio exercido pelos latifundi 言 rios e seus alia-

dos imperialistas, em defesa de um desenvolvimento capitalis-

ta aut6nomo e da democratizacao politica do pais. Nesta pers- 

pectiva, os militares assumiram, nos movimentos tenentistas, 

assim como anteriormente na instaurac5o da Rep丘blica,uma orien- 

tac5o democr5tica e progressita, em consonミncia com os an-

seios da classe pequeno-burguesa de onde majoritariamente pro- 

vinham. 

Questionamentos a esta vis5o, que durante muitos anos pre-

dominou entre a intelectualidade brasileira, adquirem corpo 

sob o impacto das evid6ncias da realidade do regime militar es-

tabelecido em 1964: insofismavelmente, os militares assumiram, 

enquanto corporacio, um comportamento politico autoritirio e 

conservador. A origem de classe dos membros das Forcas Arma-

das teria sido alterada? Como explicar, ent5o, a mudancado sen-

tido anteriormente atribuido ミ  ac5o politica dos militares? 

Um processo de revisio critica desta vis5o foi impulsio-

nado por excelente trabalhos como o de Boris Fausto, "A Re.vo- 

lu.ao de. 1930" (1970)10 ; os de D6cio Saes, "O'cえ  iLU4mo da4saa.ー  

rnada4 (e.d-Lct, anbana4 na PiLme.Lita Re.画btLca B九aるえZe.Lna''(1973) 

e "Cla44e. 碗d-La e. SLote.ma  Pofれ-Lao no 8).a4Le"(1 984)11 ; 

de Maria Cecilia Forjaz, "Te.ne.ntLるmo e. Po2Zt-Laa" (1977) 12 . Es- 

tes autores consideram limitadas as explicac6es anteriores, em 
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primeiro iugar, porque estio centradas nos vinculos de classe 

dos militares e, em segundo, porque atribuem um significado 

historicamente insustent5vel aos interesses da pequena burgue-

sia (e, em conseqU6ncia, aos da oficialidade militar). Ao ex-

pressar politicamente as camadas m6dias urbanas, a ac5o dos 

tenentes foi marcada nio por uma orientacio de vanguarda pro-

gressista como atる  ent5o se pensava, mas pelas ambigUidades 

e pelas limitac6es ideolagicas liberais reformistas tipicas de 

nossas camadas m6dias, subordinadas econ6mica, social e ideo-

logicamente ミ  s oligarquias dominantes. 

Al るm de redefinirem o conteudo polTtico-ideol6gico da re- 

1acio entre militares e classes mるdias, os trabalhos buscam ou-

tros elementos para o entendimento do "sentido" dos movimen-

tos tenentistas. As novas interpretac6es valorizam o papel dos 

tenentes enquanto militares, enquanto membros de uma organi- 

zacgo dotada de corpo doutrin5rio e funcionamento pr6prios e 

encarregada institucionalmente de assegurar a soberaniadoEs- 

tado. A definic5o funcional do agrupamento militar torna-se re-

levante na medida em que o leva a construir uma auto-imagem de 

representante da nac5o. Pela 16gica do pensamento militar, a 

luta em defesa dos interesses da nac5o e contra seus inimigos 

assume rapidamente a forma de combate armado. A condic5o fun-

cional e organizacional militar dos tenentes, assim, tambるm 6 

considerada importante para a exp1icac5o dos movimentos tener,ー  

ti stas. 

~ 

2) A centra1izacミo das Forcas Armadas - marca a abertura 
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de um novo espaco tem5tico o surgimento de estudos sobre o pro-

cesso de centralizacio e de coesionamerito das Forcas Armadas 

na hist6ria republicana. Nesta 5 rea, destacam-se os qualifi-

cados trabalhos de Jos6 Murilo de Carvalho, "44 Fo'cas Aiunaー  

da4 na P'tLmeLn.a Repibtc.a.:o Podeit. Ve.4e.4tctbLtLzado/t ・’(1977)13, 

e de Edmundo Campos Coelho, "Ent busca de. Lden-t-Ldc.de: o ExE九ー  

e..to e a Po!1t-Lca na 4ocLedade b'ta4Lee-L'ta" (1 976) 14 .Em suas 

an5lises, os autores p6em 	em relevo aspectos, atる  ent5o con- 

siderados secund5rios, da pr6pria din5mica interna da organi- 

zacio militar: sua estrutura material e organizativa (verbas, 

aparelhamento blico, n丘mero de efetivos, hierarquia, regras 

disciplinares, etc.), o, recrutamento de quadros, a formac5o 

t6cnica e intelectual dos oficiais, o posicionamento polTtico 

e ideol6gico de seus quadros mais expressivos, etc. 

A partir do exame destes aspectos organizacionais,os.tra- ・  

baihos buscam demonstrar como o Ex6rcito brasileiro se trans-

formou de uma organizac5o militar de segunda ordem, sem o mo- 

nop6lio legal da ac5o armada, pouco qualificada, pouco centra-

lizada e marginalizada do poder poUtico at6 o final do Imp- ー  

rio, em uma institui頁o material e politicamente fortalecida 

na Reptiblica, crescentemente centralizada, aparelhada belica- 

mente, coesa polTtica e ideologicamente e com crescente auto-

nomia enquanto corporac5o. 

A an5lise do processo atrav6s do qual as Forcas Armadas se 

especializaram enquanto uma organizac5o complexa, com discipli- 

na, hierarquia, formac5o doutrinaria/profissional e finalida- 
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des pr6prias,6 considerada fundamental para o entendimento 

do comportamento polTtico dos militares. Estabelecendo rela- 

c6es entre os elementos organizacionais e o seu contexto am-

biental em um exame da hist6ria, os autores buscam Identifl- 

car o "sentido" de tal comportamento polTtico. Murilo de Car-

valho entende que os militares cumpriram na Repiblica Velha ー  

periodo ao qual se refere seu estudo - um papel de "poder de- 

sestabilizador". J5 Campos Coelho assinala a exist6ncia pon-

tual de diferentes pap6is exercidos pelos militares no decor-

rer da hist6ria republicana (desde uma situac5o de hibernac5o 

polTtica at6 a busca de uma missio regeneradora do pais, des- 

de um apoliticismo profissionalista at6 a definicio da "poU ー  

tica do Exる rcito"), de modo a configurar uma "identidade di- 

fusa" ou uma identidade "n5o encontrada". 

3) Os regimes militares - A instaurac5o e consolidacミo do 

regime militar no Brasil , e, no mesmo perTodo (d6cadas de 1960/ 

1970), em outros paTses latino-americanos (BolTvia, Argenti- 

na, Uruguai, Chile), impulsionaram o debate e a producio te6- 

rica sobre a relac5o mil itares/poder poiTtico no paTs e na An恒ー  

rica-Latina. O crescimento do poder das Forcas Armadas., o es- 

tabelecimerito de duradouros governos militares eas alterac6es 

no sentido da militariza戸o da estrutura do Estado nas socie- 

dades brasileira e latino-americanas, tornaram-se objeto 	de 

estudo de virios trabalhos consistentes, desenvolvidos sob di ー  

ferentes perspectivas te6ricas. Entre a larga variedade de in-

tentos explicativos, destacam-se algumas interpretacoes. 
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O "brasilianist" Alfred Stepan sustenta, em sua famosa 

obra "Os Militares na Politica" (publicada em 1971 nos EUA e 

em 1975 no Brasil )15 , a conhecida tese do "poder moderador" exer- 

cido politicamente pelos militares desde a instaurac5o da Re- 

piblica at6 1964, tal como o poder anteriormente exercido pe-

lo Imperador. Adotando um comportamento politico de acordo com 

este padr5o moderador, os militares colocavam-se acima dos po-

deres do Estado e intervinham eventualmente como 5 rbitros em 

situac6es conflitivas. Contudo, em 1964, emerge um novo padr5o 

de relac6es entre civis e militares: o papel moderador 6 subs- 

tituido por um papel dirigente. 

Os militares assumem o comando direto do poder politico, 

fugindo 5 tradic5o que atる  ent5o pautava o seu comportamento, 

em virtude de uma situac5o especial e da conjuncao de v5riosfa- 

tores: uma profunda crise do governo, visto pelos 	militares 

como inoperante, moralmente corrupto, politicamente esquerdi- 

zante e socialmente desacreditado; um grande incremento derei- 

vindicac6es politicas, fator de instabilidade do sistema; uma 

descrenca generalizada nas regras do jogo politico; e um sig- 

ni fi cativo cresci mento da autoconfianca dos militares. 	Neste 

quadro de crise e de instabilidade politica, diante da incapa-

cidade das elites civis resolverem seus problemas e'conduzirem 

eficientemente a administrac5o estatal, os militares intervim 

para estabelecer a ordem e dirigir o pais. 

Stepan rejeita a tese huntigtoniana, defendida por Lucian 

W. Pye e outros autores16 , de que os militares, membros de uma 
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organizacio tipicamente moderna e necessariamente vinculada ミ  

perspectiva de industrializac5o, cumprem, em paises subdesen-

volvidos ou em desenvolvimento, um papel de "agente de moder- 

nizacミo". Embora tenha motivado a acミo politica dos militares 

o objetivo de promover o desenvolvimento destes paises mal admiー  

nistrados pelas elites civis - argumenta Stepan - os milita-

res s5o incapazes de solucionar os problemas de desenvolvimen-

to e, tendencialmente, buscar5o abandonar a func5o dirigente 

e voltar a exercer um papel moderador. 

O brilhante ensaio de Quartin de Moraes, "Alfred Stepan e 

o Mito do Poder Moderador" (1985) 17 , analisa rigorosamente as 

principais hip6teses de Stepan, demonstrando as ambigUidades 

e incongru6ncias da id6ia do "modelo moderador" e a impossi-

bilidade de sustent5-la frente a um exame da realidade hista- 

rica. Essa id&ia tem sobrevivido, no entender do autor,em vir-

tude de sua "funcionalidade ideol6gica"; isto 6 , emvirtudede 

sua funcio de legitimar um posicionamento polTtico, da cりpula 

militar e de setores das classes dominantes, que visa resguar-

dar para as Forcas Armadas um papel de 5 rbitro, autorizando-a 

a intervir em situac6es conflitivas no futuro politicodo paTs. 

Outros trabalhos produzidos constituem importante refe- 

r6ncia na linha das alternativas interpretativas. E1i るzer R. 

de Oliveira em "As Forcas Armadas: Po1T-tica e Ideologiano Bra- 

sil" (1976)18 redimensiona o significado da intervenc5o 	dos 

militares em 1964, delineando o perf 一i,l do pensamento poiTti- 

co-ideol6gico que possibilitou a emerg6ncia do movimento pa- 
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lttico-militar nas condic6es da crise configurada neste pe- 

nlodo. Para o autor, nEo se tratava simplesmente de uma inca-

pacidade das elites civis resolverem seus problemas, mas sim 

de uma crise de hegemonia, produto das crescentes contradic6es 

das formas de dominacio sob o pacto populista no est5gio mo-

nopolista e internacionalista do desenvolvimento capitalista. 

O projeto populista demonstrava-se incapaz de compatibi- 

lizar o atendimento das demandas do movimento popular, cres- 

centemente mobilizado, com a satisfacio.dos interesses da bur-

guesia associada ao capital internacional, setor hegem6nico das 

classes dominantes. Neste quadro de crise, o comando das For-

cas Armadas foi capaz de intervir decididamente, na medida em 

que havia construTdo uma forte coes5o ideolagica em torno de 

um pensamento doutrin5rio, elaborado na Escola Supenior!de Guer- 

na, que se ajustava, em seus principais postulados, ao proje-

to de desenvolvimento de um novo padr5o de acumulacio capita- 

1 f.sta. 

Michel Lowy e Eden Sader se valem do conceito gramsciano 

de "crise de hegemonia", utilizado por E1i6zer R. de Oliveira 

e outros autores para a caracterizac5o da situacio brasilel- 

na em 1964, para a explicacao do processo de "Militariza戸o do 

Estado na Am6rica Latina" (1976)19 . De um modo geral , as so-

ciedades latino-americanas vivem, em virtude de raz6es estru- 

turais, sob constantes crises politicas, agravadas pelo pro- 

cesso de monopolizacio e internacionalizacio do capital. 	Uma 

crise de hegemonia aprofunda-se na maior parte do continente 
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na medida em que novos e velhos setores das'classes dominan- 

tes, fortemente pressionados pelos movimentos populares, n5o 

conseguem unir-se em torno de uni projeto poiftico, nemconquis- 

tar o consentimento da populac5o. Frente ミ  incapacidade 	das 

classes dominantes locais chegarem ao consenso na direcio po- 

uTtica da sociedade e frente ao elevado grau de explosividade 

das contradic6es sociais, os militares, enquanto "categoria so- 

cial" institucionalmente vinculada ao Estado, enquanto membros 

de uma organizac5o corporativa, doutrinaria e hierarquicamen-

te estruturada e, assim, menos perine5vel aos efeitos das lu- 

tas sociais, acabam cumprindo um papel decisivo, como 	iltima 

garantia do sistema de dominacio. A partir do momento em que 

os militares assumem os postos-chave do governo, desenvolve-se 

o processo de militarizacio: as Forcas Armadas expandem suas 

func6es na estrutura do aparelho estatal, ins.titucionalizando 

um elevado grau de "poder militar". 

Novos elementos para o entendimento do car5ter do movi-

mento de 1964 s5o introduzidos pela consistente obra de Ren6 

A. Dreifuss "1964: A Conquista do Estado" (1981 ) 20 . O autor de-. 

monstra, atrav6s de farto material documental, o que ata en- 

t o era suposto ou tido como relaca'o indireta: a 	exist&ncia 

de vinculos poUticos e organizativos entre comandantes miii- 

tares e setores das classes dominantes no processo de prepa- 

rac5o do movimento que instaurou o regime de 1964. Ou seja, nio 

se tratava simplesmente de uma intervenc5o militar, mas sim 

de uma ac5o polTtica que envolveu diretamente, alam de.m4ii ita- 

res, empres5rios, parlamentares e intelectuais, representan- 
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tes da chamada "elite org5nica" do bloco multinacional e as-

sociado emergente, organizada politicamente atravるs do com-

plexo IPES (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais) .e IBDA 

(Instituto Brasileiro de Ac5o Democr5tica). Estes institutos 

elaboraram planos econ6micos e politicos de acordo com os in-

teresses do bloco multinacional e associado e orquestraram um 

conjunto de ac6es politicas em diversas frentes 	(parlamento, 

meios de comunicacao de massa, etc.), buscando dぜsestabilizar 

o governo Jogo Goulart, mobilizar o empresariado,as classes m- 

dias e os oficiais militares e obter a aceitacioda opini5o p- 

blica para uma ac5o ofensiva extra-legal. Nesta perspectiva, 

o movimento politico-militar de 1964 correspondeu ミ  ac5o exi- 

tosa da "elite orgミnica" no sentido da alteracio das regras do 

jogo que viabilizavam o dominio do populismo e da imposic5odo 

seu projeto de desenvolvimento capitalista dependente e asso- 

diado para a sociedade brasileira. 

Outras quest6es importantes para o debate foram levanta-

das pelo trabalho de Alain Rouqui6, "O Estado Militar na Ama- 

rica Latina" (1984)21 . 0 autor procura evitar os riscos de uma 

an5lise abusivamente generalizante, fazendo um estudo compa-

rativo das mi.ltip1as manifestac6es do fen6meno da "militari- 

zacio" na hist6ria dos paises latino-americanos. As identida-

des que possibilitam a configurac言o deste fen6meno sao traca- 

das atrav6s do exame das diversas realidades nacionais em uma 

perspectiva hist6rica. O estudo, assim, remonta ao processo de 

colonizac5o dos paises latino-americanos, de construc5o 	dos 

Estados Nacionais, de formac5o das Forcas Armadas,defortale- 
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cimento e de moderniza戸o desta institui戸o e de configurac o 

do "poder militar" nos diferentes paTses. Ou seja, busca 	re- 

constituir o processo de produc5o hist6rica das relac6es que 

tornaram possivel o surgimento do "poder militar" e do feno- 

meno de "militarizac5o" do Estado latino-americano. 

No que respeita particularmente ao comportamento polTti- 

co dos militares no Brasil, Rouqui る  tambるm refuta a tese 	do 

"poder moderador", com base na argumenta戸o de que este setor 

nunca teve, no periodo hi st6rico anterior a 1964, o grau de 

unidade e coer6ncia poiTtica que seria necess5rio para o exer- 

cicio de uma func5o arbitral. De outro lado, considera insu-

ficientes as explicac6es sobre o movimento de 1964 e outras in- 

tervenc6es militares baseadas no conceito de "crise de 、 hegemo- 

fia", uma vez que elas delimitam os marcos do processo na emer- 

g6ncia de soluc6es "bonapartistas", mas n5o esclarecem porque 

estas "soluc6es"assumem a forma de regimes de natureza miii- 

tar e n5o a forma de uma ditadura civil . As respostas a esta 

quest5o somente podem ser encontradas, segundo o ponto de vis-

ta de Rouqui る , no exame da pr6pria organizac5o militar e do 

aparelho de Estado. Nestas instituic6es s5o produzidas as vi ー  

s6es politicas que possibilitam, em situac6es de crise,.diver- 

sas formas de intervenc5o militar adequadas 5 realidade poliー  

tica local. 

4) Vis6es paranor5micaS - Alguns dos trabalhos produzi-

dos n5o se situam em i reas tem5ticas muito definidas nem' pos- 

suem problem5ticas muito delimitadas, talvez em virtude de sua 
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ousada pretens5o de tracar um panorama global da intervenc5o 

dos militares na hist6ria polTtica brasileira.E o caso 	das 

obras "Historia Militar do Brasil" (1965) de Nelson Werneck So- 

dr622 e "O Poder Militar" de H6lio Silva (1984)23 . 

O trabalho de Werneck Sodr6 examina a atuac5o 	politica 

dos militares e a evoluc5o das Forcas Armadas desde o perfodo 

colonial atる  a instauracao do regime militar de 1964. Procura 

caracterizar a estrutura militar e suas principais func6es em 

cada perlodo histOrico, desde as necessidades de assegurar a 

posse do territOrio e a expans5o das 5 reas ocupadas, no Bra-

sil Colonial, de defender o patrim6nio territorial edegaran- 

tir o exercTcio da autoridade central, no Imp6rio; at6 as ne- 

cessidades, surgidas p6s-l93O, de assegurar as instituic6es e 

a expans5o econOmica nacional. 

Hる lio Silva descreve os principais acontecimentos poll - 

ticos em que os militares estiveram envolvidos desde a Guerra 

do Paraguai atる  o governo militar Jo5o Figueiredo. Busca re-

constituir o processo atrav6s do qual osmilitaresItomaram cons- 

ci6ncia de sua forca e passaram a intervir crescentemente ria 

polItica, depondo governos e assumindo o poder em diversos mo-

mentos e instaurando, em 1964, um longo regime militar. 

5) Forcas militares especIficas - Importantes estudos rea-

lizados esquadrinham organizac6es armadas especIficas, criadas 

em determinados perIodos histOricos. Destaca-se, entre eles, 

o 6 timo trabalho de Heloisa FernandeS, "PolItica e Seguranca" 
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(1973) 24 , sobre a forca policial-militar de Sio Paulo 	desde 

sua constituic5o no periodo imperial atる  o final da Repiblica 

Velha. A autora traca o perfil da formac5o social 	brasileira 

e, em especial, da realidade regional de S5o Paulo, para con- 

textualizar o surgimento e o desenvolvimento deste organismo 

militar especifico, buscando, em toda a an5lise, estabelecer 

os nexos explicativos entre as alterac6es hist6rico-estruturais 

ocorridas na sociedade e as modificaC6es verificadas no inte- 

nior desta forca policial-militar estadual. 

Devem-se tamb6m 

de Jeane Berrance de 

e de John Schulz, "O 

ser mencionados os qualificados trabalhos 

Castro sobre a "Guarda Nacional" (1982) 25 

Ex6rcito e o Imp6rio" (1982) 26 . Etiquanto 

o primeiro analisa as caracteristicas da curiosa e 	pol6mica 

'Guarda-Cidad5o", que constituia a principal organizac5o mi-

litar do Imp6rio; o segundo analisa o Ex6rcito que neste mes-

mo periodo ainda era uma organizacio militar d6bil e pouco or- 

ganizada, a qual n5o detinha o monop6lio da acミo armada e dis-

putava com a Guarda Nacional a condic5o de forca armada esta- 

tal. Estas duas organizac6es militares s5o examinadas desde sua 

composic5o social atる  o papel exercido pa politica 	nacional 

no decorrer do Impるrio. 

6) 0 periodo p6s-64 - V5rios trabalhos e artigos t6m si-

do produzidos sobre a atuac5o politica dos militares noperio- 

do posterior a 1964, especialmente, sobre o comportamento dos 

militares na recente conjuntura da chamada "transic5o". Entre 

eles, podem ser citados os de Renる  A. Dreifuss, "As Forcas Ar- 
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madas e a Politica" (1983) e "Nova Repuiblica. Novo Ex6rcito?" 

(1986); os de Eli6zer R. de Oliveira, "Forcas Armadas: Pensa- 

mento e Ac5o Pblitica" (1986) e "Aparelho Militar: Papel lute- 

lar na Nova Republica" (1986); o de Bernardo Kucinski, "Aber- 

tura, a hist6ria de unia crise" (1982); o de H6lio Silva, U1964: 

Vinte anos de golpe militar" (1983); de Hる lio Bicudo, 	"Segu- 

ranca Nacional ou Submissミo" (1984); o de Alfred Stepan, "Os 

Militares: da Abertura ミ  Nova Republica" (1984); o de Roberto 

Armando R. de Aguiar, "O papel constitucional das Forcas Ar- 

madas" (1986); o de Jogo Quartin de Moraes "A Funcgo das For-

cas Armadas num Brasil Democr5tico" (1986); e o de E1i6zer R. 

de Oliveira, Geraldo L. Cavagnari Filho, Jogo Quartin de Mo-

raes e Ren6 A. Dreifuss, "As Forcas Armadas no Brasil" (1987)27. 

A produc5o intelectual sobre militares e poUtica no Bra-

sil voltou-se para as areas tem5ticas acima referidas, neste 

breve e n5o exaustivo cadastramento, em virtude da trajet6ria 

do debate, da qual nos ocuparemos a seguir. 	As preocupacoes 

teni5tica.s e metodol6gicas dos analistas reo史 ientaram-se a me-

dida em que algumas das interpretac6es 'em quest5o perderam sua 

credibilidade e em que novas proposic6es adquiriram importan- 

cia no movimento de alterac5o da realidade. De um lado, sur- 

giram novas leituras sobre realidades que j5 haviam sido in-

vestigadas e, de outro, surgiram novas realidades a serem in- 

terpretadas. Devido ミ  sua relev8ncia, certos temas"velhos" man- 

tiveram-se no centro do debate ao lado dos novos temas surgi- 

dos. 
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N5o る  fortuita a grande concentrac5o de interesse em tor- 

no dos movimentos de 1930 e de 1964. 0 movimento 	tenentista 

tornou-se objeto de tantos estudos por ser visto como um ele-

mento constituinte da Revoluc言o de 1930. N5o s6 porquefoi im-

portante a participac5o militar nesta revoluc5o, mas, princi- 

palmente, porque esta revoluc5o foi decisiva na conformac5o da 

fisionomia da sociedade brasileira. 1930 simboliza e marca um 

conjunto de transformac6es fundamentais: ruptura com as for-

mas de dominacio olig5rquicas tradicionais, transforma戸o da 

economia agr5ria para a economia predonilnantemerite urbano-in- 

dustrial, centralizacio polTtica nacional, fortalecimento do 

poder 'estatal, reformulac5o dos padr6es culturais, etc. 	Os 

analistas queriam explicar qual fora o papel exercido pelos re-

beldes tenentes neste processo e quais foram as raz6es sociais 

e polTticas que os levaram a exercer tal papel. Como os pri- 

meiros intentos explicativos foram muito marcados pela I ideali- 

zac5o do papel dos militares como "her6isII, dotados de; espi- 

rito "democr5tico", "progressita" ou "revolucion5rio"; poste- 

riormente, tornou-se necess5rio desfazer os mitos criados,re- 

lendo a histeria sob novas perspectivas. 

A inport5ncia atribuida a 1964 j5 tem outro sentido. Uma 

nova realidade precisava ser' interpretada. N o mais se trata- 

va, como em 1930, de uma ala rebelde minorit5ria, de um exる r- 

cito ainda desorganizado e desaparelhado, que participara com 

um papel auxiliar no movimento de conquista do poder de Esta- 

do. Em 1964 assume o comando do movimento a pr6pria c6pula mi-

litar de um Ex6rcito mais centralizado e mais poderoso. Os mi ー  
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litares que comandam o movimento n5o estio mais preocupados, 

como em 1930, com ideais de "justica", mas com os 	objetivos 

de resguardar a ordem e de garantir a expans言o econ6mica atra- 

vるs da eliminacao do "populismo" e do "consumismo", da refor- 

mulac5o do modelo del desenvolvimento capitalista e da 	trans- 

formac5o da estrutura juridica e politica do Estado no senti-

do do fortalecimento do aparato repressivo-militar. Os analis-

tas buscam explicar as raz6es da intervencio militarem 1964, 

a natureza do regime militar, o significado do processo de mi- 

litarizac5o do Estado em sua dimens5o nacional e latino-ame- 

ricana, etc. A nova realidade das Forcas Armadas sob o regime 

militar - o fortalecimento, a centralizac5o, a coesao poUti- 

ca e ideol6gica e a autonomia da institui戸o frente a socie-

dade civil - leva alguns analistas a valorizar aspectos inter-

nos da corporac5o para a explicacao da acミo polTtica dos mi- 

litanes. A pr6pria realidade interna das organizac6es milita- 

res る  tomada como objeto de investigac5o. 

Metodologicamente, h5 um processo de questionamentoede 

negac5o da vis5o predominante na producao intelectual 	de at6 

1960, notabilizada por in丘meros autores desde VirgTlio Santa 

Rosa atる  Nelson Werneck Sodr6. Estamos nos referindo ミ  pers- 

pectiva que concebe a acao polTtica dos militares como subor-

dinada a interesses de forcas sociais. Duramente, esta vis5o 

foi caracterizada como'instrumental" na arguta critica de Ed- 

mundo Campos Coelho e de Jos6 Murilo de Carvalho 28. 	Redimen- 

sionando o debate nos anos 70, os autores denunciam a incapa-

cidade do enfoque tradicional captar a comnplexidade da ac5o mi- 

卿  ’ ” 日  ，  
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litar: de um lado, porque desconsidera que os militares 	sio 

membros de uma organizacio corporativa, com disciplina, dou- 

trina e formac5o profissional pr6prias e, de outro,porquere- 

duz a ac5o militar ao papel de mero "instrumento", como se es- 

ta fosse totalmente destituida de vontade politica 	pr6pria. 

Reagindo contra o empobrecimento analitico provocado pela 16- 

gica instrumental, os autores colocam em primeiro plano aspec-

tos atる  ent5o considerados secund5rios nas an5lises:osaspec- 

tos organizacionais. As caracteristicas da din mica interna da 

organiza'5o militar s5o por eles consideradas fundamentais pa-

ra a explicac言o do comportamento politico dos militares. Tra- 

ta-se de um movimento de revalorizac5o do sujeito. N5o mais o 

IIher6i militar" dos primeiros escritos sobre o assunto, mas o 

sujei.to  "organizacao". A corporacまo militar 6 concebida como 

dotada de interesses pr6prios e como politicamente 	aut6一noma 

frente ミ  sociedade civil. 

Este tipo de critica, corroborada por evid6ncias da rea-

lidade dos anos 70, adquire tal forca que torna-se uma refe- 

r6ncia fundamental para o debate sobre a ac5o militar. Outros 

autores, de distintas orientac6es te6rico-metodol6gicas, como 

D6cio Saes e Maria Cecilia Forjaz, incorporam alguns :elemen-

tos da elaborac5o do Coelho e de Carvalho, considerandoa con- 

dic5o funcional e organizacional do militar como importante pa-

ra a explicac5o de sua ac5o poiTtica. Embora reconhecam a re- 

levミncia dos aspectos "organizacionaiS", Saes e Forjaz 	n5o 

abandonam em suas an5lises a perspectiva de tentar estabele-

cer as relac6es entre militares e forcas sociais. Ao ・  contra- 
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rio, buscam integrar estes distintos elementos num mesmo sis-

tema explicativo, concebendo os militares com.o membros da so-

ciedade e como membros de uma organizacio corporativa insti- 

tucionalmente vinculada ao Estado. Heloisa Fernandez tamb6m con- 

tribui nesta perspectiva de an5lise Corn seu estudo sobre a for- 

ca policial-militar de Sio Paulo. Seu trabalho relaciona da-

dos organizacionais com o quadro hist6rico-cultural, estabe- 

lecendo nexos explicativos entre as alterac6es ocorridas 	na 

sociedade e as modificac6es realizadas no interior de um or- 

ganismo militar. Em trabalhos recentes, como os 	de Rena A. 

Dreifuss e de Eli るzer R. de Oliveira, j5 encontramos elabora- 

c6es em que as "Fo九cct4 A'unadct.o 4ao v-14ta.4 como age,n-te4 po!Zー  

tico4 ao nZvel do E4tctdo e. vLncueada4 -Lgucteme.rite a .00c-Ledade'凹  

O debate, assim, 6 colocado em outros termos. Reconheci- 

da a import5ncia dos dados orgariizacionais, discute-se o uso 

deles na construc5o de explicac6es. Enquanto alguns tomam a 

organizac5o corno unidade de an5lise e a partir dela estabele, 

cem re1ac6es com o contexto social, outros buscam o signifi-

cada dos elementos organizacionais no contexto social enten-

dendo que este contexto delimita as condic6es sob as quais se 

desenvolve a ac5o militar. Pode-se explicar o comportaiiento pa- 

litico dos militares a partir da organizacao ou, para esta ex- 

plicac5o, る  imprescind vel o exame do contexto no qual esta or- 

ganizacio se insere? Qual 6 a import5ncia dos aspectos orga-

nizacionais na determinac5o do comportamento polTtico das mi- 

litares? De que modo e em que medida o contexto hist6rico-es- 

trutural condiciona a a戸o dos militares? O fen6meno da miii- 
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tarizacio pode ser explicado a partir da ac5o polTtica dos mi-

litares ou somente pode ser explicado considerando-se o qua-

dro contextual que circunscreve esta acao? A organizac5o mi-

litar 6 estrutural e institucionaimente condicionada, mas pos-

sui eia uma din8mica pr6pria na medida em que se especializa 

enquanto uma institui戸o complexa ("total"), com hierarquia, 

disciplina e doutrina pr6prias? Quanto da acio dos militares 

る  corporativamente aut6nomo e quanto る  socialmente subordina- 

do? Voltamos,assim, a uma velha interrogac5o: qual る  o sen-

tido da ac5o politica dos militares? 

Pretendemos contribuir com este debate, introduzindo no- 

vos elementos para a leitura da a戸o militar. Nosso trabalho 

penetra em um terreno tem5tica e metodologicamente pouco ex- 

piorado. Examinamos a relac5o entre militares e projetos po- 

liticos. Precisamente analisamos a relacio entre militares e 

um projeto politico que possui fortes tracos "militarizados": 

o projeto da "Reptiblica Positivista" implantado no Rio Grande 

do Sul nas primeiras d6cadas do periodo republicano (1891/1930). 

Estamos preocupados, principalmente, em responder ミ  seguinte 

questミo: qual6 a origem da identidade entre o Ex6rcito e o 

projeto positivista gaicho e quais s5o as raz6es das contra- 

dic6es que surgiram na relac5o entre eles na pr5tica hist6ri- 

ca? Para isto, voltamo-nos ao exame das condic6es que tornaram 

possTvel o 

tarizado"; 

litico; do 

surgimento deste projeto politico regional "mili- 

das raz6es da participacao militar neste projeto po- 

processo mediante o qual as classes dominantes gau- 

chas e os militares transformaram este projeto na pr5tica his- 
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t6 r i c a. 

O projeto "militarizado" escolhido e his'toricamente re- 

levante. O projeto positivista gaicho distingue-se dos 

projetos politicos existentes no contexto da Repiblica 

e constitui uma experiencia iinica na hist6ria politica 

demais 

Vel ha 

bras i ー  

leira. Este projeto particularmente autorit5rio, progressista.! 

conservador, fortemente enraizado na tradic5o militarizada da 

regiao, dominou a politica do Rio Grande do Sul durante 40 anos 

e exerceu consider5vel influencia na politica nacional nas diー  

cadas seguintes. 

A experiencia particular da "Reptiblica Positivista" 	do 

Rio Grande do Sul C extremamente importante para o debate so-

bre a questao militar no Brasil. N5o obstante, h5 pouquissimos 

estudos sobre.o assunto. H5 excelentes investigac6es t6picas 

sobre o positivismo no Rio Grande do Sul 30 , mas e l as nio es- 

t o preocupadas em tratar da problem5tica militar. Nas obras 

sobre o comportamento politico dos militares, como Vlmos an ー  

teriormente, o projeto politico positivista gatcho n5o foi esー  

tudado. H5, quanto muito, menc6es breves. 

A originalidade de nosso estudo refere-se ao tema aborda-

do e, tambCm, ミ  metodologia adotada. Entre as inovacees meto- 

do16gicas, duas merecem destaque; a primeira refere-se ao modo 

de conceber a participacio militar na politica e a segunda re-

fere-se ao modo de conceber as relac6es entre o particular e o 
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geral e entre a realidade empTrica e a construc5o t6orica. 

Em primeiro lugar, entendemos que 6 necessirio superar 

as duas tend6ncias predominantes no debate sobre militares e 

politica. Os trabalhos que concebem a ac言o polTtica dos miii- 

tares como produto dos interesses corporativos da organizac o 

militar tendem a obscurecer as raz6es contextuaisda ac5o mi-

litar e as relac6es entre militares e forcas sociais que se 

estabelecem na luta politica. Por. outro lado, os trabalhos que 

concebem a acio politica dos mil itares como produto de deman-

das estruturais ou de interesses de forCas sociais tendem a 

desconsiderar as demandas corporativaseas raz6es subjetivas 

da ac5o militar, como se esta ac5o fossedestituTdade vonta-

de poUtica pr6pria. 

O quadro hist6rico-estrutural n5o determina mecanicamen-

te o rumo preciso da acao militar, nias delimita o campo de posー  

sibilidades onde esta ac5o se desenvolve. Os militares agem 

de um modo e n5o de outro, em uma determinada situaco his-. 

t6rica, em virtude de raz6es que se situam na esfera do 

sujeito, que tem uma dimensio corporativa (pois estamos tra-

tando de membros de uma organizacio "total") e, que tem 

uma dimens5o polTtica (pois estamos tratando de 	agentes 

politicos vinculados a forcas sociais). A participac5o mi ー  

litar em projetos politicos realiza-se quando estes pro-

jetos politicos encontram receptividade entre setores im-

portantes da organizac5o, quando atendema demandas da corpo- 

ra戸o e quando se aproxima da vis5o de mundo dos comandantes 
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militares. A op頭o dos militares em participar de um projeto 

politico e nio de outro depende da identidade politica com es-

te projeto. Somente quando h5 identidade politica, sao esta-

belecidas aliancas entre setores militares e forcas sociais e 

s o construidos projetos comuns. E deste modo que se formam os 

projetos politicos "militarizados". 

Da mesma forma que seria insuficiente a explicac5o 	da 

participac5o militar em projetos politicos pelas determinac6es 

estruturais, tamb m seria limitada uma explicac5o centrada nas 

determinac6es organizacionais. A ac5o dos sujeitos sociais る  

marcada pela dinamica interna das organizac6es das quais s5o 

membros, mas esta ac5o tamb6m る  marcada por outros elementos 

que transcendem a realidade organizacional. E ineg5vel que as 

condic6es organizacionais do Ex6rcito no final do Imp6rio e no 

periodo dos ltimos governos da Rep6blica Velha (insuficincia 

de verbas para o setor militar, debilidade em recursos mate- 

riais, precariedade na formac5o de quadros, defici6ncias or- 

gani.zativas na estrutura interna da organizac5o, aus6ncia de 

respostas ミ  s necessidades de aperfeicoamento t6cnico ede pro- 

fissionalizac5o reclamadas pelo grosso da oficialidade, etc.) 

influenciaram o movimento armado que instaurou a Rep6blicaea 

Revoluc5o de 1930. Mas isto nio significa considerar que os mi-

litares instauraram a ，・ Republica somente por interesses corpo- 

rativos, contra as elites civis, ou que o Estado Novo 	cons- 

tituiu-se apenas em um regime militar implantado para modelar 

a sociedade civil aos padr6es militares. Se proced6ssemos as-

sim em nossa an5lise, estariamos tomando a parte pelo todo. 
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A incapacidade, da 16g.ica o.rganizacional captar acomplexi- 

dade do real る  demonstrada por uni simp]es fato: a participa- 

c5o de importantes correntes das elites ci,vis no movimentore- 

publicano e, especialmente, no regime do Estado Novo. N5o se 

tratava de um enfrentamento entre civis e militares, mas de uma 

luta entre projetos politicos diferenciados que atravessavam 

a organizacio militar e as elites da sociedade civil. 

N5o se pode, assim, explicar o significado da acio po11ー  

tica dos militares somente como produto de caracteristicas e 

processos de natureza organizacional. Os dados organizacionais 

ー  como o numero de efetivos, os recursos materiais e 

as formas de recrutamento, o processo de formac5o de 

e de quadros subalternos, o conteido doutrin5rio do 

humanos, 

oficiais 

adestra ー  

mento, as normas disciplinares, a estrutura hier5riquica, etc. 

- nos forneceni um retrato da realidade interna da organizac5o 

militar, do qual pode ser depreendida apenas uma parcela 	da 

realidade contextual em que se d5 a atuacio militar. -Em muitos 

casos, a an5lise da realidade interna aponta-nos problemas que 

somente podem ser explicados no quadro mais amplo da realida-

de contextual.t o que mostra o nosso estudo sobre a milita- 

rizac5o e positivismo no Rio Grande do Sul. Os tracos parti-

culares que marcaram as forcas militares no 'Rio Grande do Sul 

atる  o final da Reptiblica Velha, como a diferenciacio politica 

e ideolagica entre os seus quadros e a relativa autonomia re- 

gional, podem ser identificados atrav6s do exame das caracte- 

risticas organizacionais destas forcas, mas sua origem 	deve 

ser buscada no entrelacamento entre classes dominantes regio- 
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nais e comandantes militares e na relac5o entre poder local e 

poder central. A cis5o politica e ideol6gica existente nas or- 

ganizac6es militares nミo pode ser explicada por condic6es or-

ganizacionais internas, desconsdderando-se que correspodiamao 

enfrentamento dos distintos projetos em torno dos quaisg e di-

vidiam as classes dominantes locais. Do mesmo modo, a autono-

mia manifesta na ac5o de alguns comandantes militares somente 

pode ser compreendida em um contexto mais amplo, pois trata-

va-se de uma autonomia das classes dominantes regionais e das 

forcas militares a elas vinculadas em relac5o ミ  ctpula miii- 

tar nacional e ao poder central. 

Nesta perspectiva, o pensamento polTtico dos militares n5o 

pode ser explicado somente como decorr6ncia das demandas daor- 

ganizac5o militar. Nosso estudo demonstra que o pensamento do 

General G6es Monteiro, tido por alguns autores como expressao 

das demandas de profissionalizac5o e de centralizac5o do Exる r- 

c ito34 , tambるm foi fortemente influenciado pelo 	positivismo 

castilhista. A visao politica de G6es n5o foi produzida somen-

te em func5o de sua condicミo de membro dirigente da corpora- 

c5o militar, mas tambるm em func5o dos seus v丁ncuios com a so-

ciedade civil, particularmente dos vTnculos estabelecidos no 

Rio Grande do Sul com os dirigentes castilhistas, e de sua for- 

mac5o poUtica, intelectual e moral positivista castilhista. 

A segunda inovac5o metodol6gica que merece ser destacada 

refere-se ao modo de conceber as relac6es entre o particular e 

o geral e entre a realidade empTrica e a construc5o te6rica ・  
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De um modo geral, os trabalhos abordam a problematica militar 

sob o 5 ngulo nacional. Isto ocorre tanto nas analises "organi- 

zacionais" com,o "instrumentais", nas abordagens II hist6ricas", 

"estruturais", que, utilizam o caso do Rio Grande do Sul apeー  

nas para fins exeniplificativos. As distintas interpretac6es de-

monstram uma visivel dificuldade em captar as particularida- 

des regionais ao examinar fen6menos poUticos nacionais. 	Por 

outro lado, estudos que identificam as particularidades regio-

nais tendem a se limitar a descri師o factual das circunstin- 

cias empiricas dos acontecimentos hist6ricos. As formulac6es 

gerais, teoricamente bem constru'Tdas, reduzem sua capacidade 

explicativa na medida em que se dissociam dos processos par- 

ticulares, tal como foram efetivamente construTdos pelos su-

jeitos sociais. Estudos sobre especificidades regionais, mui- 

tas vezes tambるm fornecem explicac6es insuficientes na medi-

da em que abordam as realidades empTricas locais desconecta- 

das do processo geral , como se os acontecimentos singulares re-

latados fossem indeterminados. 

Em nosso entender, as relac6es particulares devem ser ・ con- 

sideradas como constituintes das relac6es gerais. O regional, 

enquanto um espaco politico-geogr5fico delimitado, deve ser 

considerado uma dimens5o do nacional. Neste sentido, procura- 

mos trilhar o difTcil e complicado caminho de tentar estabe-

lecer as conex6es org5nicas entre as realidades particulares 

e a realidade global, identificando os nexos explicativos en-

tre as contradic6es do real , tal como foram produzidas napr- 

tica hist6rica, e as determinac6es gerais, representadas por 
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categorias constru1das teoricamente ・  Deste modo,buscamos trans-

cender os limites do conhecimento factual, sem apelar para 5l5 ・・・  

temas anaiTticos baseados em modelos gerais, logicamente bem 

estruturados do ponto de vista de sua coer6ncia interna, mas 

que se demonstram incapazes de explicar processos poifticos tal 

como foram historicamente produzidos pelos sujeitos sociais. 

Esta postura metodol6gica nos conduziu a novas leituras 

das realidades investigadas. Diferentemente de certos estudos 

regionais empiricistas, n5o entendemos as particularidadesre- 

gionais como anomalias ou como acidentes, mas como formas pa・r- 

ticulares de expressao de fen6menos globais. O projeto posi- 

tivista implanta-se no Rio Grande do Sul no inTcio do perTodo 

republicano porque somente nesta regi5o, neste periodo, exis- 

tiam as condic6es hist6rico-sociais, poiTticas e ideol6jicas 

adequadas para isto. Mas este projeto n5o era uma excentrici ー  

dade regional: dるcadas depois um projeto similar, o 	projeto 

estado-novista, consolida-se ao nTvel nacional. 

A valorizac5o das relac6es de identidade entre o projeto 

regional "positivista" e o projeto nacional 	"estado-novista" 

nos possibilita, por outro lado, ir al るni das explicac6es cen-

tradas em determinac6es gerais. A Revolucio de 1930,porexem- 

plo,6 seguidamente interpretada como produto da fal6ncia do 

modelo agro-exportador da Rep6blica Velha ou da crise do sis-

tema olig五 rquico de poder. Mas estas s5o condic6es gerais, elas 

somente indicam as tend6ncias de um processo que se poderia ter 

configurado de um modo historicamente diverso. Diferentes ai- 
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ternativas poifticas poderiam ter sido geradas frente i cri-

se da dominac5o olig5rquica, mas uma foi viabilizada precisa-

mente em virtude de certos elementos particulares que se tor-

naram relevantes para a conformac5o deste fen6meno polTtico. 

De acordo com o ponto de vista assumido em nosso trabalho, nao 

る  possivel compreender a Revoluc5o de 1930 nem o projeto 	do 

Estado Novo sem levar em conta, por exemplo, aforte 	ligac5o 

existente entre as classes dominantes rio-grandenses e impor ー  

tantes setores 'militares e a particular" Repiblica Positivis- 

ta" 。 do Rio Grande do Sul. Tais elementos s5o decisivos para a 

explicacio da formac5o do movimento armado que derruba o sis-

tema olig5rquico e das caracterlsticas assumidas pelo projeto 

polTtico implantado, respons5vel pelo desencadeamentO de sig-

nificativas transformac6es na estrutura do pats. 

O exame de vari5veis regionais da hist6ria polltica tam- 

bるm possibilita a visualizac5O do processo de centralizac5o das 

Forcas Armadas sob um novo 8 ngulo. 1k perspectiva organizadlo- 

nal toma como unidade de an5lise a organizac5o militar, orga- 

nizac5o esta concebida como essencialmente nacional. A an5li- 

se organizacional identifica a l6gica interna do processo de 

evoluc5o das Forcas Armadas, mas n5o consegue perceberas con- 

tradic6es deste processo. Isto る  , s5o identificadas as deman-

das organizacioflais que pressionaram no sentido de transfor-

mar as Forcas Armadas no que elas sio hoje - forcas altamente 

centralizadas, coesas e com elevado grau de autonomia corpo-

rativa - mas n5o s5o trabalhados os elementos que,nahistria ・  

foram contr5rios a esta transformacao - os elementos que sus- 
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tentavam a exist6ncia de forcas militares fragmentadas regio- 

nalmente, fracas material e organizativamente, pouco centra-

lizadas e sem coes5o poiTtica e ideol6gica, tal como eram as 

Forcas Armadas no Brasil antes de 1930. 0 recorte regional na 

an5lise das forcas militares nos possibilita visualizar estes 

elementos contr5rios ミ  tend6ncia que se tornou hegem6nica na 

realidade hist6rica.[ isto que nosso estudo sobre as forcas 

militares do Rio Grande do Sul procura demonstrar. Certos tra- 

cos particulares a elas, tais como a autonomia poiTtica e o 

perfil po1itico e ideol6gico dos seus quadros, s5o muito im- 

portantes, pelo menos atる  o perTodo de estabelecimento do Es-

tado Novo, para a compreens5o das contradic6es do processo de 

centralizac5o e de coesionamento da corporac5o militar. 

Tendo como refer6ncia as preocupac6es te6rico-metodol6gi- 

cas acima apontadas, examinamos a complexa relacio entre mi-

litares e o projeto positivista gaucho. Esperamos,com este tra- 

baiho, contribuir para o debate sobre o comportamento politi-

co dos militares no pais. 
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CAP lTULO 2  

ANTECEDENTES HIST6RICOS: A FORMACAO MILITARIZADA 

DO RIO GRANDE DO SUL 



1 - ORIGENS DA SOCIEDADE GAUCHA: 

GUERRAS E "SOCIEDADE GUERREIRA" 

A sociedade gaicha formou-se sob uma intensa guerra in- 

termitente. Inicialmente,esta guerra foi expressio da dispu- 

ta territorial travada pelas Coroas espanhola e 	portuguesa 

em virtude do choque entre suas estrat gias expansionistas e 

seus interesses econ6micos. Grupos indigenas habitantes da re- 

gi 言o tamb6m participaram desta disputa. Orientaram a atuacao 

destes grupos os interesses de sobreviv6ncia e de resist6n- 

cia ao "darwinismo civilizat6rio". 

At6 o sるculo XVII, a Coroa espanhola detinha a posse for-

mal do territ6rio (de acordo com o Tratado de Tordesilhas), 

mas n5o se encontrava em condic6es de ocupa-lo, pois seus in-

vestimentos de "colonizacio" estavam voltados para outras areas 

mais rent5veis. Localizada, entre o Rio da Prata e os limites 

do domThio colonial portugu6s, a regi5o, entretanto, adqui- 

riu uma import5ncia estratるgica, quando o crescimentoda ati-

vidade de extrac5o da prata nas Minas de Potosi (Peru) des- 

pertou o interesse das Coroas portuguesa e inglesa em pene- 
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trar no riquissimo mercado platino. Como precisava ocupar ao 

menos uma parte daquele vasto territ6rio, mas n言o dispunha de 

recursos econ6micos e militares para tal, a Coroa espanhola 

resolveu incentivar a atividade dos jesuitas de organizac o 

de comunidades indigenas missioneiras. Os guaranis aceitaram 

a proposta, acred.itando que assim teriam melhores condic6es 

para resolver problemas de alimentac5o e para enfrentar 	os 

inimigos (indios e cacadores de indios). 

Na primeira metade do s6culo XVII, a escassez e o alto 

custo da mio-de-obra negra no Brasil colonial haviam tornado 

a atividade da preia de indios altamente lucrativa. Por reu- 

fir grande quantidade de indigenas j acostumados ao traba- 

lho agricola, as reduc6es jesuiticas espanholas passaram 	a 

constituir um dos principais alvos dos ataquesdosaventurei -ー  

ros vicentinos, os chamados "bandeirantes". Ap6s 	iniimeras 

agress6es, pris6es e mortes, a populac5o das Miss6es prepa-

rou-se melhor para a luta, numa combina戸o singular de sua 

experi6ncia guerreira com os ensinamentos militares' recebidos 

dos jesuitas e com o auxilio das armas de fogo adquiridas junto 

5 administrac5o colonial espanhola. A resist6ncia das comu-

nidades indigenas cresceu e, ap6s v5rios enfrentamentos, em 

1641 , um exる rcito guarani aniquilou a tiltima bandeira paulis-

ta na batalha de "M'Bororる". 

Nesse processo, as sociedades missioneiras formaram uma 

estrutura militar respeit5vel, com o treinamento regular de 
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milhares de homens, com a incorporac5o de novas t6cnicas e 

com a utilizac5o do armamento recebido das autoridades espa- 

nholas. Para estas, armar os l ndios significava a melhor for-

ma de guarnecer as fronteiras, na medida em que n5o 	dispu- 

nham de tropas suficientes para impedir a penetracio dos "pau- 

ltstas" e dos corpos oficiais lusos. 

Por acreditar que a ocupac5o progressiva daquele vasto 

territ6rio seria um empreendimento demorado e demasiadamente 

oneroso, a Coroa portuguesa resolveu adotar uma t5tica mais 

ofensiva, construindo, em 1680, uma fortaleza lusa na margem 

esquerda do Rio da Prata - a Col6nia de Sacramento. O 

belecimento de portugueses na outra margem do estu5rio 

sibilitaria a eles e a seus aliados ingleses realizar 

esta ・・  

'posー  

o coー  

m6rcio e o contrabando da prata peruana e de outros produtos, 

burlando o controle at6 entao exercido por Buenos Aires. Mal 

fora concluTda a construc5o da cidadela, esta se viu cercada 

e arrasada por tropas de castelhanos e indios sob as ordens 

do governador portenho. A partir de entio, desencadeou-se uma 

prolongada batalha diplom5tica, animada por uma cadeia de vio-

lentos confrontos armados, nas marchas e contra marchas das 

controv6rsias entre as duas Coroas ib6ricas. 

As persistentes tentativas de reconstruc5o da Co1mnia de 

Sacramento, assim como os diversos ataques sofridos, encon- 

travam-Se intimaniente vinculados a import5ncia econ6mica ad- 

quirida pela cidadela, nos intervalos de paz ・  a partir do co- 
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m6rcio das manufaturas inglesas, do ac丘car e couro brasliel- 

ros, da prata peruana, etc. O 6 xito dos negacios devia-se as 

facilidades da fronteira (comる rcio livre de taxas e impostos) 

e ミ  colaborac5o dos comerciantes portenhos, para os quais o 

contrabando era vantajoso, embora fosse danoso 5 s autorida-

des locais e 5 Coroa espanhola. 

A praspera e inc6moda Sacramento, contudo,.constitUta-se 

num ponto militarmente vulner5vel, posto que encontrava-se 

muito distante das tropas estacionadas mais ao sul do Brasil 

colonial. A fundacio de Laguna (1686) correspondeu ミ  ;ミ estrat6ー  

gia lusitana de enfrentar este problema, tornando menor o iso-

lamento a que a Colania estava submetida. Mas havia ainda uma 

enorme faixa de terra ao sul de Laguna, denominada vagamen-

te "Capitania d'El Rey", "Capitania de S5o Pedro","Tierra dos 

Tappes", "Continente do Rio Grande de Sao Pedro",etc. As mni- 

ciativas da Coroa portuguesa para o povoamento da regi5o so-

mente perderiam seus contornos absolutamente timidos ap6s a 

intensificac5o do com6rcio de couro e animais, impulsionado 

por aventureiros paulistas que penetravam no extremo sul pa- 

ra prear gado. 

A formac5o de grande manadas de bois e cavalos naquela 

regi5o decorria, em grande medida, da pr5tica dos jesuitas e 

indios de soltar os animais por "zo'tctる  ag九es-tu onde. pude.4 ー  

る e.m p)o1peJUtfl a Ze.L da rtatan.e.za'' l 	Quando dos ataques vlcenー  

tinos ミ  s Miss6es, as populac6es indigenas haviam recuado pa- 
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ra o sul , deixando nas pastagens manadas de gado xucro 	que 

se reproduziram em grande quantidade pelas 5 reas "Vacarias do 

Mar" e "Vacarias dos Pinhais" (que correspondem atualmente a 

partes do territ6rio uruguaio e rio-grandense). 

Os pioneiros preadores, os "tropeiros", comecaram a torー  

nar-se numerosos no inTcio do s巨culo Xviii com o crescimento 

da demanda de bois, mulas e cavalos para as atividades mine- 

radoras realizadas no centro do Brasil. AtraTdos pelas pos-

sibilidades altamente lucrativas do novo neg5cio, bandos de 

"paulistas" e "lagunenses" percorriam toda a regi5o, abrindo 

caminhos e transportando grandes manadas de gado atrav6s de 

longas distancias. Nesses trajetos, iam sendo formados ospri- 

meiros currais e invernadas, pontos de concentracio tempor言- 

ria dos animais preados e origem das est5ncias que,juntamen- 

te com as fortalezas militares, constituiriam o inTcio do po-

voamento do Rio Grande. 

A atividade dos tropeiros foi fundamental para que 	a 

Coroa portuguesa passassea inscrever a possibilidade de ocu- 

pac5o do'territ5rio em sua estrat6gia expansionista. De um la- 

do, os gastos "colonizadores" n5o seriam demasiadamente vul- 

tosos, pois a pr6pria atividade da preia e do cam6rcio do ga- 

do, por sua potencial rentabilidade, atraia um grande numero 

de homens que poderiam iniciar o povoamento. Este foi o ob-

jetivo da Coroa lusa ao definir uma poiTtica de concess5o de 

sesmarias, tendo por refer6ncia os tropeiros j 	estabeleci- 
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dos naquela 5 rea. De outro lado, antigos problemas relativos 

ao isolamento da Col6nia de Sacramento poderiam ser dirimi-

dos e ela ficaria mais bem guarnecida com a instalac5o de 

tropas armadas nas suas cercanias. Desse modo, a 	expedic5o 

chefiada pelo Brigadeiro Silva Paes, enviada para socorrer a 

cidadela de novo sTtio, realizou, na verdade, a missEo espe- 

cial, entre outras que lhe haviam sido confiadas, de fundar 

um Pres丁dio (guarnic5o militar) ー  construido em 1737 com 	o 

nome "Jesus-Maria-Josる ” ー  no Rio Grande de S5o Pedro. 

Em pouco tempo foi organizada a administrac5o lusa lo-

cai na forma de uma Comandミncia Militar subordinada ミ  Capi- 

tania do Rio de Janeiro. Para o guarnecimento do reduto por- 

tugues, foram organizadas as primeiras tropas regulares 	da 

regi5o, os famosos "Drag6es", regimento formado a partir dos 

soldados da mesma arma, oriundos de Minas Gerais, que chega ー  

ram ao extremo-sul com a expedicao de Silva Paes. Este tipo 

de regimento fora adotado em virtude das caracterTsticas da 

fronteira meridional (campos vastos, sem pontos defensiveis), 

que exigiam grande mobilidade t言 tica e versatilidade nas ati-

vidades de cavalaria e infantaria. Al るm de recursos milita- 

res, era necess5rio, para a viabilizac5o do objetivo luso de 

ocupac5o do territ6rio, expandir o povoamento na regi5o. Por 

isto, muitos casais camponeses das ilhas dos Acores e da Ma- 

deira, alguns vindos da Col6nia de Sacramento e de Laguna, fo- 

ram mandados para o Rio Grande de Sio Pedro. Alguns receberam 

terrenos junto ミ  s fortificac6es e outros, em melhores condi- 
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c6es financeiras, receberam hIrinc6e.su (grandes 5 reas de ter- 

ra), tal como os tropeiros que haviam enriquecido com o co- 

m6rcio de gado. 

O estabelecimento de portugueses na 言  rea significava uma 

grande ameaca para as sociedades missioneiras, que encontra - 

yam-se em crise. Havia muitos anos vinha ocorrendo a utili- 

zac5o sistem5tica do ex6rcito guarani pelos governadores das 

col6nias espanholas em diversos conflitos, desde os j 	men- 

cionados combates da Col6nia de Sacramento (1680-1705) e as 

expedic6es punitivas contra os indios charruas, yards e gue- 

noas, resistentes ao domTnio espanhol (1702-1707), at6 as lu- 

tas internas contra os camponeses sublevados 	no 	Paraguai 

(1721_l735) 2 . Al6m do auxTlio militar, os indios missionei- 

ros tambるm prestavam servicos como mio-de-obra para a cons- 

tru戸o ou reconstru戸o de virias fortalezas em Buenos Aires 

e no Paraguai; para cavar fossos de protec5o; para abrir es- 

tradas; restaurar igrejas; etc. Freitas avalia que para es-

tas atividades lI o goven..no de. Baeno4 A..LJte4 mob..LUzou wi -to.ta.e 

de 38.798 Zn.d-Lo4 e o do PcVLaqLULL 6.993 Zrd..Loる ,n.um .to.ta.e de 

45.791"3 . O afastamento do trabalho deste enorme contingente 

de homens resultava no sensivel decr6scimo da produc5o local. 

Como se nao bastasse, uma peste de vartola, entre os anos de 

1730 e 1740, eliminou uma parte consider5vel da populac5o. 

O PresTdio portugu&s prenunciava o fim das sociedades 

missioneiras. A Coroa espanhola j5 n5o considerava impresciriー  

' '"U 胃  
~“一ー一  ．一  
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divel manter sob o seu do&inio os "Siete Pueblos" das Misー  

s6es, pois sua import5ncia militar havia diminuido e sua cres-

cente autonomia politica desagradava ao poder metropolitano. Por 

sua vez, Portugal comecava a reconhecer a impossibilidade de 

manter Sacrariiento, mas buscava, al6m de assegurar as terras 

j5 ocupadas ao sul de Laguna, obter alguma vantagem em troca 

de previsTvel "perda". Dai a realizacio do Tratado de Madri 

(1750), que estipulou .a troca da Col6nia pelas Miss6es. 

A Espanha, entretanto, trocara um territ6rio que n5o era 

propriamente seu. Em meio ao lento trabalho de demarcac5o, nas 

cercanias dos "Siete Pueblos", um grupo de indios comandados 

pelo chefe "Sep6 Tiaraju" impediu a passagem das tropas lu- 

so-espanholas, reivindicando como suas aquelas terras. Peque- 

nos combates foram travados at6 que - ap6s alguma hesitac5o 

espanhola - os dois ex6rcitos ib6ricos fortemente armados tru-

cidaram as forcas guaranis no cerro de "Caybatt6" (1756). De 

acordo com Gomes Freire, "a peiLda d04 え  nJni,Lgo46 oえ  de 1.500 

mo)Lto4 e. l54 pJ える LoneL'o4''enquanto "04 e4panh6L4 tLveitani -t'L動  

tnvito4 e. dez 'eiiLdo4 e. 04 po九 tagLLa4e4 um rnoitto e.t九  -Lytta 犯ー  

九Ldo4" 4 . Embora vencidos, os missioneiros n5o se retiraram 

das aldeias, protelando sua transfer6ncia at6 a renegociac5o 

das fronteiras, realizada em 1761 com o Tratado de El Pardo: 

foi desfeita a troca anterior, restituindo-se a Col6nia 	de 

Sacramento ミ  Portugal e as Miss6es ミ  Espanha. Os 	jesuitas, 

contudo, seriam expulsos anos mais tarde e as Miss6es entra- 

riam em franca decadるncia sob a administraCEo espanhola lei- 
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ga. 

Os conflitos fronteiricos agravaram-se novamente no pe- 

niodo de 1762/63, quando as tropas comandadas pelo governa-

dor de Buenos Aires atacaram Sacramento e invadiram o Rio Gran- 

de. Dez anos mais tarde, estas mesmas forcas tentariam ocupar miii- 

tarmente todo o territ6rio da capitania, sendo barradas pe-

los homens de Rafael Pinto Bandeira, chefe guerreiro consa-

grado nas lutas sulinas. A t5tica preferencialmente utiliza-

da por estas tropas gauchas era o ataque de surpresa, via- 

bilizado pela grande mobilidade, pelo profundo conhecimento 

da regi 言o e pela habilidade dos homens, de incompar5vel efi- 

cadla nas lutas do sul. As milTcias gauchas, auxiliadas por 

um exercito luso-brasileiro, expulsaram, em 1776, os espanh6is 

da capitania. Em represaiia, as tropas portenhas 	invadiram 

Santa Catarina e destruTram.a Col6nia de Sacramento. No ano 

seguinte, o Tratado de Santo Ildefonso estabeleceria a devo- 

luc5o de Santa Catarina aos portugueses, permanecendo Sacra-

mento e as Miss6es sob dominio espanhol. Sacramento nunca se-

ria recuperada, mas as Miss6es foram reconquistadas anos mais 

tarde (1810) por um bando guerreiro de gauchos comandados por 

ex-militares, estancleiros e contrabandistas, como Borges do 

Canto e Manuel dos Santos Pedroso, com o apoio velado da Co-

roa lusa. 

No sるcuio XIX, o processo de delimitacio das fronteiras 

estava praticamente consolidado, mas as guerras, contudo, nio 
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iriam cessar. As disputas territoriais n5o mais motivavam os 

enfrentamentos armados, mas novas raz6es haviam surgido 	no 

contexto de fermentac5o dos movimentos de emancipac5o colo- 

nial. Se inicialmente as guerras correspondiam, para a Coroa 

portuguesa, ao principal meio de viabilizacミo de sua estra- 

t6gia expansionista e de defesa dos seus interesses econ6mi ー  

cos e dos de seus aliados ingleses na regi5o; posteriormente, 

a partir do inTcio do s6culo XIX, elas se transformaram 	no 

principal meio de garantir o controle polTtico sobre as eli-

tes locais (rio-grandenses e dos paTses vizinhos) e a hege- 

monia luso-britミnica na 5 rea sul-americana. Isto explica 	a 

continuidade dos confrontos armados na fronteira. Ao contra-

rio do que querem fazer crer i n jimeros autores 5 , a Coroa lusa 

e depois o Imp6rio brasileiro n5o lutaram contra as jovens 

repiblicas vizinhas em virtude de atritos fronteiricos ou do 

objetivo de defender o territ6rio nacional. Os conflitos, efe- 

tivamente, foram produto das disputas entre as elites locais 

(dos paTses vizinhos e do Rio Grande), que ingressavam nojo- 

go polTtico, e entre elas e as grandes pot6ncias pela hege- 

monia poiTtica em cada local e em toda a area. 

As chamadas "Guerras Platinas" iniciaram a partir de uma 

atitude ofensiva da Coroa portuguesa contra o movimento 	de 

emancipac5o da Banda Oriental desencadeado em 1811, um ano 

ap6s a elite colonial portenha ter instaurado em Buenos Aires 

um governo independente. Em Montevid6u, Francisco Xavier 1io ・  

representante de um "Conselho de Reg6ncia" espanhol, demons- 
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trou-se incapaz de conter a rebelido impuisionada por ArtI- 

gas, chefe guerreiro local, comandante de um movimento 	que 

empolgara a populac5o da Banda Oriental na luta por sua inde- 

pend6ncia. Sob os pretextos de "defender as fronteiras" e de 

"pacificar" a Banda Oriental convulsionada, a Coroa lusa in-

vadiu o territ6rio oriental em 1811 e, ap6s um acordo de paz 

tempor言 rio, invadiu novamente 

tas resistiram durante quatro 

a derrota em "Taquaremba". A 

em 1816. As tropas 	artiguis- 

anos de combates sangrentos ate 

ocupac5o militar luso-brasilei- 

ra manteve-se ate 1825, quand.o teve inicio a reac5o armada de 

chefes guerreiros e da populac5o da Banda Oriental. Em 1828 

foi concertada a paz sob pressミo da Inglaterra, interessadano 

restabelecimento do fluxo comercial na regi5o. Segundo oster- 

mos do acordo, a Banda Oriental do Uruguai tornava-seuma na- 

c5o independente. 

As guerras entre o ImpCrio brasileiro e as repGb1icas vi ー  

zinhas refluiram por duas decadas, periodo em que irrompeu a 

"Revolucao Farroupilha" (1835-1945), uma rebeli5o armada das 

elites propriet5riaS no Rio Grande do Sul. Sem o apoio miii- 

tar das tropas sulinas, o governo' imperial n5o tinha condi- 

c6es de desenvolver ac6es militares na area platina. Nミo con-

seguindo esmagar militarmente o movimento rebelde farroupi-

lha em dez anos de acirrados combates, o ImpCrio fez conces- 

s6es importantes para reconquistar as elites propriet五rias su- 

linas. Estas elites, descontentes com a concorrenciado char- 

que dos paizes vizinhos, foram levadas a apoiar 	o governo 
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imperial em suas pretens6es de voltar a intervir na luta in-

terna no Uruguai e na Argentina. 

No Uruguai, o governo "coloradoII, que contava coma sim-

patia dos governos brasileiro e ingl6s, estava seriamente amea- 

cado pelas tropas de Oribe ("blancoII), que sitiavam Montevi- 

diu. A vit6ria de Oribe representaria o fortalecimento dopro- 

jeto, defendido por ele e por seu aliado Juan Manuel Rosas, 

presidente argentino, de formar uma grande Confederac5o com 

o Uruguai, a Argentina e o Paraguai, eliminando a influ6ncia 

britinico-brasileira na 5 rea. Explorando habilmente a situa- 

戸o de luta interna na Argentina, o Imp6rio prop6s uma alian- 

ca ao General Josる  Urquiza, de Entre-Rios, visando uma ac5o 

conjunta para socorrer o governo uruguaio "colorado" e, de- 

pois, derrubar o governo de Rosas. Acertado o acordo,os dois 

ex6rcitos invadiram, em 1851, o territ6rio uruguaio e, em se- 

guida, o territ6rio argentino, derrotando, em 1852, as tro-

pas rosistas na batalha de l 'Monte Caseros". 

A relac5o de forcas na 言  rea, em uma d6cada, alterar-se- 

-ia novamente. Os "blancos" haviam voltado ao poder no Uru- 

guai, tornando-se aliados do Presidente paraguaio Solano Lo- 

pez. O Paraguai havia se tornado o pais economicamente mais 

desenvolvido da Am6rica Latina: realizara uma reforma agra- 

ria, j5 possuia uma indstria de base em desenvolvimento, no 

contraia emprるstimos estrangeiros, possuia uma balanca 	co- 

mercial favor5vel e uma moeda est5vel . Tal real idade feria os 
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interesses econ6micos da Inglaterra, segundo os quais o Pa-

raguai deveria restringir-se, como os demais paTses latino- 

-americanos, ao papel de fornecedor de matarias-primas e con-

sumidor de produtos industrializados. Sob press5o dos anti-

gos aliados ingleses, o Imp6rio brasileiro resolveu intervir 

nas disputas internas entre o Presidente uruguaio "blanco", 

Anast5cio Aguirre, e o seu opositor "colorado", Venincio Fio- 

res. Para este feito, o governo imperial contou com o apoio 

das classes dominantes do Rio Grande do Sul, descontentescom 

a maior produtividade da concorrente indstria do charque uru- 

guaia, j organizada como empresa capitalista. N5o 	restava 

divida ミ  s autoridades brit nicas que a interven戸omilitarbra- 

suleira no Uruguai provocaria uma guerra com o Paraguai, pos- 

to que os dois paTses possuTam uma alianca de defesa m丘 tua e 

que o conflito tamb6m interessava ao governo guarani. 

O Ex6rcito brasileiro, assim, invadiu novamente o ter- 

rit6rio uruguaio em 1864, derrotando as forcas de Aguirre e 

assegurando a posse dos "coborados" no governo. Em resposta, 

Lopez invadiu Mato Grosso e a provTncia argentina de Corrien- 

tes. Com  a invasio do seu territ6rio, o governo argentino, at6 

ent5o favor vel ao posicionamento brasileiro, mas hesitante 

no que respeitava ミ  intervenc5o militar, teve os argumentos 

que precisava para justificar a sua entrada na guerra. 	Em 

1865, Brasil, Uruguai e Argentina firmaram uma alianca para 

combater as forcas paraguaias e mobilizaram um grande ex6rci- 

to para aniquilar o advers5rio. Travou-Se uma longa e 	san- 
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grenta guerra. As forcas paragualas ofereceram uma tenaz re- 

sist6ncia, sendo o territ6rio disputado palmo a palmo.Os com-

bates terminaram somente em 1870, quando as energias guaranis 

se esgotaram com a morte de grande parte da poりulacio.Segundo 

Chiavenato, "nlo't/te./tarn 96,5% doる  horne.no e. do4 	る  ob九eu.Lve.nte4 

apenct4 I,08% れ:ha. ma-Ls de. 20 ctnoる． Va popt.ectcao to.tct. 	(800 

mえ幻  mo九ノLe.JLcun 75,75g(606 ,nえl).O Pct'taguctL' oえ de..ot'w2do, anえー  

qaLlado corn pZe.taniente.. ．・A 

Com a destruic5o do Paraguai, havia sido eliminado o iii ー  

timo obst5culo para o estabelecimento da supremacia brit5ni- 

ca e das elites locais aliadas/dependentes (brasileiras, ar- 

gentinas e uruguaias) na regi5o sul-americana. A guerra con-

tra o Paraguai marcou o fim do vigoroso ciclo de guerras na 

fronteira meridional do Brasil. Em nenhuma outra regi5o bra-

sileira houve uma cadeia de confrontos armados t5o longa e 

t5o intensa. As incessantes guerras imprimiram caracterTsti- 

cas particulares na formac5o da sociedade local, com 1mphi- 

cac6es importantes ao nTvel social, politico e ideol6gico. 



59 59 

t_
 	

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

  

A
pr

is
io

na
m

en
to

  d
e
  5

0
. 0

0
0

 in
d

io
s  

e
  r

e
cu

o
  d

o
s  
p

ov
o

s  
m i

s
s

io
n
a
ir

o
s  

p
a
ra

  a
  r

eg
ia

o
  d

o
s  
r

io
  I

b
ic

u
i
 e

  J
a
c
u
i,

  
no

  a
tu

al
  t
e
rr

it
ó
r i

o
  r

io
-g

ra
n
d

en
se

.  

A
pr

is
io

na
m

en
to

  d
e
  2

0
. 0

0
0

 In
d

lo
s)

  r
e
c
u
o
  d

e
  a

lg
un

s
  p

o
  

v
o
s  

p
a
ra

  o
  s

u
l,

  e
  m
il

it
a
r i

za
çã

o
  d
P
s
  
so

ci
e
d
ad

es
  m

is
-

s
io

n
e i

ra
s
.  
D

e
rr

o
ta

  d
e  

d
u
as

  g
ra

n
d
es

  
"b

an
d

e i
r a

s
"
 

en
=

  
c
e
rr

a
  c

  t
r
a
fi

c
o
  d

e  
in

d
io

s  
n

a
  a

re
a
.  

Af
a
s t

am
en

to
  d

o
s  

p
o
r t

u
g u

es
es

  d
a  

re
g
i
o
  a

t é
 1

6
8
3
, q

u a
n
  

d
o
,  e

m
  v

ir
tu

d
e  

d
o
  t

r
at

a
do

  p
ro

vi
s

io
n
al
,
  r
e

to
rn

am
  
e
  

re
co

n
s t

ro
em

  a
  f

o
r t

a
le

z
a
.  

D
am

in
lo

  e
sp

an
ho

l  
d
a  

ar
ea

  a
ti

 1
71

5
,  
q

ua
n d

o
  
O
 T
ra

ta
do

  
d

e  
U

tr
e
c h

  r
e
e
s
ta

bP
le

ce
  a

  p
o

ss
e  

d
a  

C
o
ro

a  
lu

s
a
.  

U
m

a  
ex

p
ed

iç
ão

  m
il

it
a
r  

p
o

rt
u

g
u
es

a
  c

o
n

se
g
u
e  
a

fa
s t

a
r  

o
s  

a
c
a
q a

Fm
an

to
s  

in
im

ig
o

s.
  

trJ 
C) 
E-1 

0 
r4 
a• 
Z 
o 
U 

;A
l 

 

O
s  

"b
an

d
e i

ra
n t

e
s
"
 a

ta
ca

m
  a

s  
M
is

s O
es

  J
e
su

it
a
s  

d
a
  

re
g
i d

o  
d
e
  G

ua
ir

a
  e

  I
ta

t i
m

  (
o

cu
p a

gã
o

  c
a
st

e
in

an
a
  
a
  

m
ar

g e
m

  e
sq

u
ar

d
a  

d
o
  R

io
  P

ar
an

d
).

  

.1 
.g 
IR 
.0 

i 

r. 

ill 
t; 
Lti 

a) 

6 ,..i 
. 
ti, 	• 

ill 
re 	1.4 

-,-i 
U) 	el 
0 C 

91 U1 A
  C

o
l ó

ni
a
  d

e
  S

ac
ra

m
en

to
,  

fo
rt

a
le

z
a
  
p

o
rt

u
g u

es
a  

fu
n d

a d
a  

n
a
  m

ar
g e

m
  e

sq
u e

rd
a  

do
  R

io
  d

a  
P

ra
ta

,  
6

 a
r  

ra
sa

da
  p

o
r  

fo
rg

a
s  

h
is

p
en

c =
ca

st
e

lh
an

a
s  

e
  i

n
d i

g
e
  

na
s.

  

N
O

va
m

en
te
'
 a
 C
ol

O
ni

a
  d

e
  S

a c
ra

m
en

to
  é

 a
ta

ca
da

  p
e
-

la
s  

tr
o
p

as
  c

a
st

e
lh

an
as

  e
  g

u
ar

an
is

.  

17
3

5
/1

73
7 	

A
  C

o
l ó

ni
a
  6

 s
it

ia
d
a  

p
e
la

s
  t

ro
p
e
s  

d
e  

B
ue

n o
s  
A

i
-
 

re
s.

  

§ 

f l 
O. 

(NJ 

t.r2 
 

N 
c0 
ko 

..- 

kl:) 
r....-.. 

to 
rl 
%.o 

C4 
oD 
to 

In 
C. 
r- 

v. 
a 
r- 

】」  

α 

H に  

o 	w 

冒員  
α 

8 

冒  

易  o 

島  

是  

b• 

H 

H 

0 
IrC 

C4 H 

pi 

cr) 
0 

5 

tn 
0 

0 

rn 
F-1 

1-1 

H 
1:4 



60 60 

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S
 

C
s
  
i
nd
i
o
s
  
si
o
  m
as
sa
cr
ad
os

  p
r
  f
or
ca
s
  m
ui
t
o
  s
up
e
ri

o  
re

s.
  
C
s
  
"S

et
e  
Po

vo
s
" 
da
s  
M
is
sO
es
  e
n
tr

am
  e
m  

de
ca
di
n
  

c
ia
.  

A
s
  
f
o
r
ga
s
  c
as
te
lh
an
a
s
  o
cu

pa
m  

p a
rt
e
  d
o  
t
e
r
r
i
tO
ri

o  
d
o
  R
i
o
  G
ra

n d
e.

  

A
 te
nt
a t
iv
a  
po
rt
e
nh
a  
fr
us
tr

a-
se

  e
m  

Ri
o
  P
ar
d
o
  
de
vi
 

d
o
  '
a  
fo
rt
e
  r
e
si
st
en
ci
a  
	

 t
ro
na

s  
d
e
  R
af
a
e l
 
P
i
nt

io- 

Ba
nd
e i
ra
.  

.0o 
8 

I 
AP' .., 
o ,51  

u) 
P_J  K, 

a) tii 

(1) 
.,4 
Is 

(6  o 
8 'il C

o
nf
o
r
m
  o
  T
ra
ta
d
o
  d
e  
Sa

nt
o  
Id
e
lf
on
so
,  
Sa

nt
a  
Ca

ta
ri
  

n
a
  r
e
to

rn
a  
I
s
  r
i
o
s
  d
a  
Co
ro
a  
lu
s a
,
  
p e
r
m
n
e
c
e
nd
o
  S
a =
 

cr
am
e
n t
o
  e
  M
i
s
s O
es
  s
ob
 
d
a
mi
ni
o
  e
sp
a
n h
o l
.
  

A
s
  
m i
s
s6
e
s
  s
ec
)
  i
nc
or
po
ra
da
s  
ao
  t
er

r i
tO
ri
o
  r
i
o-
gr
an
  

de
ns

e  
e
  n
i
o
  s
ã
o
  n
ov
am

en
te
  r
et

om
ad
a
s
  
pe

lo
s 	

es
pa
-
 

nh
Oi

s.
  

0
 
a t
aq
u
e
  e
 s
us
ta
d
o
  e
m  

v i
rt
ud
e
  d
e
  u
m  

ac
or
d
o
  d
e  
p
az
  

e
st
a b
e
l
ec
i d
o
  s
ob
  p
re
s
s e
o  
in
g l
es

a.
  

C
O
N
F
R
O
N
T
O
S
 

C
s
  i
nd
io

s  
da
s  
Mi
s 5
e
s
  
nã
o
  a
ce

it
am

  o
  T
r
af

-P
r7
o
  d
e  
Ma

-
dr
i
,
  s
eg
un
d
o
  o
  q
ua

l 
de
ve
r i
am

  a
l-
on
do
na
r  
a
s
  
s
u
a
s
  

te
rr

as
,  
e
  r
es
i
st
em
  a
  u
m  

po
de

ro
so

  e
xe
rc
it

o  
l
u
s
o
-

ca
st
e l
ha
no
.  

T
r
o
na
s
  
po
r t
en
h
a
s
  t
cr
ae

ml
a  
Co
lô
n
i
a
  d
e  
Sa

cr
am

an
to

  
e
  

in
va
de

m  
o  
Ri
o
  G
ra

nd
e
  d
e  
Si
o
  P
ed
ro
.
  

E
m
  n
ov

a  
of
en
s i
va
  a
s  
fo

rg
as
  
d
e
  B
ue
no
s  
Ai
re
s
  t
en
ta

m  
ex

pa
n d
ir
  
su
a  
oc
u
pa
g ã
o
 	 p
ar
  t
od
a
  a
  r
7
Ti
ta

ni
a.
  

A
s
  m
i
l i
ci
as
  l
or

7A
is

  
e
  
o
  e
xe
rc
i
t
o
  

lu
so
- b
ra

si
le
ir

o  
ce
n t
ra

-a
t
a c
am

.  

A
  C
ol
ó
ni
a
  d
e  
Sa
cr
am
e
n t
o
  é
 no
va
me
nt
e  
de

st
ru
i
d
a
  
e
  

Sa
nt
a  
Ca
ta
ri
na
  é
  
i
nv
ad
id

a  
em

  n
ov
o  
at
aq
u e
  d
es

  f
or
-

ga
s
  p
o
rt
en
ha
s.
  

A
  r
eg
iã
o
  d
as

  M
i
s
s5
e
s
  e
 r

e c
on

qu
i
st
ad
a
  a
tr
av
é
s
  

d
e
  

um
  a
ta

qu
e
  d
e  
tr
op
a
s
  
i
r
re
g u
la

re
s  
d
o
  s
u l
.
  

O
 Ex
e
rc
it

o  
lu
so
-b
ra
si
l
ei
ro

  
i
nv
ad
e
  a
  B
an
d
a
C
ri
en

  -
  

ta
l 
pa
ra

  c
om
b
at
e
r
  a
s  
f
or
ga
s
  d
e  
Ar
ti
ga
s.
  

o 
o r• 

le. 
IC 

,,..., 
V' 
ln r- .-- 

el u) 
r•-• 

Cs1 
lo r- .-- 

01 
I's. r- 
Ir.. 

%.0 
r•••• 
r••• 
•-•• 

1"... 
f's r- 

•-• 
CD co co  

•-• 
•-• 

I 



61 61 

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S
 

De
rr
ot
a  
da

s  
fo
rg
as
  a
rt
ig
u
is
ta

s  
ao
ós

  q
ua
tr
o
  a
no
s
  d
e  

re
si
st
án
ci

a.
  
A
  B
an
da
  C
ri
en
ta
l
 é
i
n
c
o
r
po
ra
da
  a
o  
Pe
i
 

no
  l
ib
id
o
  c
am

  o
  n
om
e
  d
e  
"P
ro
vi

nc
ia
  C
is
pl
at
in
a
"
.
  

Ac
or
d
o
  d
e  
r..
7  
en
tr
e
  B
ra

si
l
,
  A
rg
en
ti
na
  e
  o
ri

en
ta
  i
s,
  

s
e
gu
nd
o
  o
  q
ua
l
  o
  U
ru

gu
ai
  t
or

na
-s
e  
um

a  
na
gã
o
  
in
de
-

pe
nd
en
te
.  

.1- 	5 

.a. 
rvi 	0 
t$ 	1"  

R. .i,  

`b)  
8 gizi 	1 

, r  
...., 	N 
"8 A 
8 	C.) 
2 2 .0  

.r°  4.;:n1 
LT,  i-i 	• 

De
rr
ot
a  
eP

s  
fo
rg
as
  d
e  
Or
ib
e  
e  
as
ce
ns
ão

  d
e
  V
en
5
nc
io
  

Fl
or

es
  
(b
ol

ot
ad
6
)
  
a
o
  g
ov
er
no
  u
ru
gu
ai
o
.
  A
co

rd
o
  e
co
-

na
mi
c
o
  d
es
fa
vo
rá
ve
l
  p
ar
a
  o
s  
pe
cu

ar
is
ta
s  
or
ie
nt

ai
s.
  

. 

1 

a 
•N 
i i 

De
rr
o
ta
d
g
Ag
u
ir

re
  F
ad
e  
au
xí
l i
o  
a  
So
la
no
  L
op
e
z
,
  
d
o
  

Pa
ra

gu
ai
.
  

Ap
6
s
  
lo

ng
a
  r
es
is
tá
nc
ia
  d
as
  t
rc
pa
s  
pa
ra
gu
ai

as
,
  
e
la
s  

si
o
  d
er
ro

ta
rl
Ac
  e
  o
  r
m
Ts

  é
 a
r
ra

ad
o.

  

De
rr

ot
a  
da

s  
fo
rç
as
  
"f

e d
er
al
is
ta
s*
 
e
  
c
o
n
so
li
da
çã
o  

d
o
  
po
d
e
r
  d
o  
PR
 R
  n
o
  R
io
  G
ra

nd
e
  d
o
  S
ul
.
  

C
O
N
F
R
O
N
T
O
S
 

Se
gu
r
a
  i
nv
a
sã
o
  d
o  
Ex
ár
ci

to
  l
us
o-
br

as
il
ei
ro
  a
  B
a
n
  

d
a
  O
ri
en

ta
l,

  
c
o
n
tr

a  
o  
go
ve

rn
o
  d
e  
Ar
ti
ga
s.
  

Re
vo

lt
a  
co
nt
ra
  o
  d
om
í
ni
o  
br
as
il
ei
ro
  n
a
  B
an
da

  O
ri
-

e
nt
al
,
  
i
ni
ci
ad
a  
pe
la

s  
tr
op
as

  d
e  
La

va
ll
ej
a,
  c
om

  
o
  

a
po
io

  d
e
  B
ue
no
s
  A
i
re
s.

  

Re
vo
lu

gã
o
  F
ar

ro
up
ir
ra
:
  
a
  f
ra
gã
o  
ma
jo
ri
ti
ri
a  
da
s  
e
  

li
te
s
  r
e
gi
on
al
s'
 

in
su
rg
e-
se
  c
on
tr
a  
o  
po
de

r  
ce
nt
ra
al
 

Gu
er
ra
  d
as
  t
rc
oa
s
  
ga

üc
ha

s/
E.x
ár
ci
to
  b
ra

si
le
it
o,
  
a
-

li
ad
os

  a
os

  
"c
ol
or

ad
os

" 
ur
ug

ua
io
s
  e
JU
rq
ui
za
  
(E
nt
re

-
Ri
os

),
  c
on
tr
a
  C
ri
b
e
  
("

bl
an
co
s"

 u
ru
gu
ai
os

).
  

Gu
er
ra
  d
c
  f
or
ga
s
  b
ra
si
le
ir
as
  a
li

ai
ls

  I
s
  d
e  
Ur

ol
ui
  

za
  c
on
tr

a  
o  
go
ve
rn
°
  d
e
  R
o
g
a
s
  n
a
  A
rg
en
ti
na
.  

Br
as
il
 e
nt
ra
  e

n  
gu
er

ra
  c
on
tr
a  
Ag
ui
rr

e  
(u
ru
gu
ai
o
  

"b
la
n c
O)

,  
a
po
ia

nd
o
  o
  r
et
or

no
  d
os
  
"c

ol
or
ad
os
" 

ao
  p
a
  

de
r.
  

,  
Gu
er
ra
  d
o  
Br

as
il
,  
A
r
ge

nt
in
a
  e
  U
ru
gu
ai
 c

on
tr
a  
o  
Pa

  
ra

gu
ai
.
  

Re
vo
lu
çã
o  
Fe
de

ra
li

st
a:
  
e
l i
te
  r
eg

io
na
l
 "r
e
pu
bl

ic
a-

na
" 
co
nt
ra

  a
  f
ra
gã
o
  
"l

i b
e
r
al
"
.
  

§ 

0.1 

gl 
c''2 ..., 
%.C. .-- 
co e- 

1  
1
82
5/

18
28
 

18
35

/1
8 4
5 •--. 

Ln co r- --- 
(.0 Ra• co .-• 

(N 
Ui co r..... 

Ln co 
ir-• 

"Zr.  Lo co 
r- 

0 r- co .-- •-..„ 
trb Lo co 
o-- 

tri crN a) :,-.... 
en 
cr+ co 1- 



2 - ESTRUTURA SOCIAL E POLITICA LOCAL 

A sociedade gai:icha estruturou-se a partir dos redutos;for- 

tificados (fortalezas, quarnic6es militares), junto aos quais 

os imigrantes acorianos formaram povoac6es, e das est5nciaS 

de criac5o, fundadas por chefes guerreiros preadores de ga- 

do. Tal como os fortes, as est5nciaS tambるm eram estruturas 

militarizadas. Sujeitas, a qualquer momento, a invas6es e a 

pilhagem de gado, as est5ncias eram guarnecidas por 	bandos 

armados. Chefes destes bandos armados, os estaricleiroS eram, 

em geral, homens longamente treinados na atividade militar. 

Em torno de si reuniam ex-soldados desertores das tropas ofi- 

ciais, aventureiros pilhadores de gado, contrabandiStaS,.Camー  

poneses descontentes, indios, que eram aproveitados ora para 

as atividades de preia e de criac5o do gado, ora para a atiー  

vidade guerreira. 

O permanente estado de guerra exigia, de um lado,o cons-

tante deslocamento de tropas e comandantes militares (dores- 

tante do Pais) para a regi5o e, de outro, o recrutamento de 

praticamente toda a populac5o masculina local para a ativida' 
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de das armas. Os oficiais deslocados, em grande nimero, es- 

tabeleciam-se na area como propriet5rios de terras ou como 

administradores do Estado, fortalecendo a composicao predo-

minantemente militar das classes dominantes locais. Por sua 

vez, toda a populacao sem origem militar era submetida a um 

processo de militarizacao. Isto devia-se, principalmente, as 

caracterTsticas do sistema militar da 6 poca, segundo as quais 

a pr6pria populacao local, em grande medida, sustentava 	o.s 

embates fronteiriCos. Como observou Saint-I-lilaire em sua "Via-

gem ao Rio Grande do Sul (1820-1821 )": 

'IA 仁Onteえ九arneiiLdLonct.P.. de4.te Paひ  ha mw.L o 

.ternpo nao goza. β enco cWttO4 えnte 'Lvct.eo.o 	de 

paz,majo 4alijo ctFgLuna.o .tnopas u-Lnda.o de. S励  
Pauto e. Santa CatanLvta,todoる  04 4oedado4 que. 

comba.ten,am a E4panha る a o ncttun.aえる  da. Capえ taー  
庇a.Nenhum /Le.cka-ta.me.n-to '0え 6e-Lto nct4 	pir..o ー  

vZnc.a4 med-LteJt/tcinea4 e 4e.tent/Lona.4.VL4to 

/Le.4uUa. que. enqaavtto 04 habL.tante4 deる ta Caー  

pえ-tanえa '3e toiu'iam completame.n.te mえlえta九えza.ー  

do4,04 povo4 da4 oLLtJtcz4 p)tovZncえa4 caem pou ー  
co a pouco na -Lne.itaLa’叱  

Desde as origens do processo de formacao do Rio Grande 

do Sul atる  o inicio do sるculo XIX, nio houve propriamente dis- 

tincao entre ordem civil e ordem militar. Apenas 	reduzidos 

segmentos sociais - especialmente setores da burocracia ci ー  

vil e do com6rcio urbano - n5o se encontravam diretamente en-

volvidos com a atividade guerreira. A populacao empobrecida 

das cidades e os camponeses acoritas eram seguidamente convo- 
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cados para servir nas tropas oficiais, enquanto os peses da 

campanha eram 11milicianos" por natureza, O pr6prio exercicio 

da preia do gado os preparava para a luta, funcionando como: 

It(...)uma. e.4colct de. e.ne.'tg.Lct,aguen..'.Lndo e enー  

i,Ljctvtdo o homem,que tem que en紅e.ntcvi. .o. a.nL-. 

ma.える  pa九a V eric邑ー loる． Iる to o habLtu.a a. deるp/ieー  

zak o pe/Lgo,e. x. cit c en do, ha bJtua2,nen.t e, 	a4 

qaaLLdade4 exLgLdaる  pa/ta a guek'ta e que る  a.o 

a.る  meるma. de que 4e. neceる4-L-ta. pa/ta. oo tkabaー  

Ulo4 do campo:ag i.eえ  dad e,de.る.temo't,ek46-tEn ー  

cia.' Z.o-Lca.Mon.tado rio .eu caua!o a g2,no ke- 

domao a't為co,o ga丘cho em p'eno /todeJo 乏  coー  

mo um caua2a.itLano em ' a.ce do LnLmLgo.Na4 4aa4 

euoe.uc6e4 e.qllei机e.4 poita a. concent'tacLo 	da 

b o La da.,agLrtdo em covijun.to,4e1np/te aeeit-ta paー  

ka apeit.tctn. o cZ/tcu2o da. titopa. ou. a.bitL/t cam- 

pa,quando eia e4touka.,aptLca. urna.抗tLca camー  

pe.L/ta.,uma e4tkaiEgLa. /tudえmenta't, que. nao dLー  

'e/tem ma-Lto do4 p/toce43o4 u4a.do4 na4 guek)t ー  

!ha4 do pampa ・’8 

Os chefes estancleiros geralmente eram ou haviam sido 

militares ou comandantes de milicias. A alta patente militar 

e o controle de forcas militares privadas constituiam, para 

eles, os meios fundamentais de enriquecimento e de ampliac5o 

da influ6ncia poiTtica. Por sua participa aO ativa e exitosa 

nas freqIentes guerras fronteiricas, seja como 	comandantes 

das tropas oficiais ou como comandantes de milicias privadas, 

recebiam da Coroa portuguesa grandes extens6es de terra 	e 

favores politicos. Por ocuparem postos militares de comando e 
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por serem militarmente importantes, eram nomeados para car-

gos.-chave na administracぎo politica local, podendo dispor do 

poder dai advindo e gozar do favoritismo real. Por controla-

rem forcas armadas privadas, podiam tambるm exercer as ativi-

dades de contrabando e de pilhagem de gado. Deste modo, ad- 

quiriam, num curto espaco de tempo, vultosas riquezas,que ja-

mais poderiam ser obtidas atrav6s dos meios regulares daati- 

vidade pastoril. 

Ao ampliarem sua riqueza e o seu poder politico,os che-

fes estancielros/militares fortaleciam o grupo de familiares 

e de subordinados que lhes dava sustentacio. Usavam das suas 

posic6es na administrac5o politica local ou da sua influ6n- 

cia junto ao poder real para obter a concess5o de terras 	e 

outros favores em benefTcio de sua parentela. A situacまo de 

cada um dos familiares e subordinados dependia do xito eco- 

n6mico e poiTtico dos chefes estancieiros. Entre eles se es-

tabeleciam relac6es de depend6ncia e de fidelidade pessoal. 

Relac6es de subordinac5o ミ  autoridade pessoal do chefe guer-

reiro estancieiro eram dominantes naquelas condic6es em que 

a ordem patriarcal e a coer頭o das armas impunham-se 	sobre 

normas jurTdicas abstratamente estabelecidas. Ao inv6sdere- 

laC6es assalariadas, baseadas em um contrato formal de tra- 

bal ho, predominavam relac6es patriarcais, baseadas emumsis- 

tema informal de favores reciprocos. Em troca de sua total 

obedi6ncia, os subordinados recebiam meios desubsist6ncia e, 

conformeo seu grau de importancia no grupo s recebiam 	parte 
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do gado e de outros bens obtidos nas arreadas e nas guerras. 

O favoritismo familiar coesionava os dlas dos chefes estan- 

cieiros/militares, que constituiam os nucleos de um poder des- 

centralizado, O favoritismo real fortalecia a tend6ncia 	de 

desenvolvimento do poder destes dlas familiares e de suas for-

tunas particulares. Formou-se, assim, o que podemos chamar de 

uma estrutura "patriarcal-militar", fundada no poder econ6mi- 

co e politico dos chefes estancieiros/militares e na autori-

dade conferida a eles pelo controle de forcas armadas. 

A doniinacao dos chefes estancleiros/militares realiza-

va-se atravるs de uma estrutura poiTtica rnilitarizada.Erammi- 

litarizados os nicleos de poder descentralizados, as estin- 

cias, assim como a estrutura de poder centralizada na admi- 

nistrac5o poiTtica local. Inicialmente, de 1737 a 1760,a pr6- 

pria organiza ao administrativa possuTa a forma de "comand5n- 

cia militar", O representante do poder real, o comandante mi- 

litar, exercia func6es militares e administrativas, 	que se 

superpunham naquele perTodo em que a sociedade assemelhava-

-se a um "acampamento militar", O comando das tropas e a di- 

recao da administracao poiTtica tornaram-se func6es distin-

tas e relativamente autanomas a partir de 1760, quando o Rio 

Grande foi transformado em capitania. As duas func6es, no en- 

tanto, continuaram a ser exercidas por oficiais militares, O 

cargo de governador da capitania, e depois de capttao-geral, 

foi ocupado, de 1761 a 1822, exciusivamente por niilitares9. A 

estrutura jurTdico-legislativa formada por juTzes, vereado- 
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res, procuradores, escrivies e tabeli5es, tinha poderes li- 

initados e encontrava-se praticamente subordinada ミ  s 	autorl- 

dades militares e ao poder das oligarquias militares. Oriunー  

dos das elites propriet5rias locais ou vindos de fora 	como 

representantes do poder real, os comandantes militaresassumiam 

as posic6es-chave na administracio poiTtica local e dirigiam 

a capitania atrav6s de um esquema militar de sustentac5o. 

As principais forcas militares regionais eram os j re-

feridos Regimentos de Drag6es e milicias privadas. As tropas 

oficiais no Rio Grande de S5o Pedro, correspondentes ミ  s cha ー  

madas tropas de linha ou de primeira linha, forcas regulares 

e pagas, eram os Drag6es, regimentos especiais, constituidos 

anteriormente em Minas Gerais para a garantia da ac5o espo-

liativa das Intend6ncias da Coroa. Adquirindo caracteristi- 

cas particulares na regi5o sulina, tais corpos nio se dife- 

r en ci a v am 

tropas de 

formas de 

muito das milicias organizadas pelos estancieiros: 

"de.4o/Lde.Lno4 e. 	 販九ん0る ” lo ,nao segulam 	as 

organizac5o e as normas disciplinares dos ex6rci- 

tos regulares, intervinham nas guerras valendo-se sobretudo 

da habilidade na cavalaria, da agilidade de deslocamento 	e 

da capacidade de improvisacio. Tamb6m participavam das refre-

gas fronteiricas, como as arreadas patrocinadas pela Coroa lu-

sa e, tal como os milicianos, tambるm eram comandados por es- 

tancieiros/chefes guerreiros locais. 

No restante do Brasil, a oficilidade das tropas de li- 
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nha originava-se, predominantemente, na nobreza portuguesa: 

IIbaる .tava, pa/La le.gえ t.Lma九ーる e. ao  tZ.tu.P.o de. ca.de..te, o るartgue. -Leuoー  

.t/L e.,ab/Lctndada a. e.xLg邑ncLa,no e.a/ るo do te.inpo,pa/ui. a ocupaー  

cdo tob.tL.tado/.ct do pa..L,e.qu..Lpa'ta.do4 04 .tZ.tuJo4 UJIえVe/L4.L.taー  

)L.L04 a nobkeza" H . John Schulz identifica, tendo como refe- 

r6ncia o perlodo do governo de D. Jo5o VI, dois tipos de ofi-

ciai s: "04 a.e.t04 akJ.4.tocfl.a.ta4 e. 04 6-Ldct.eg oる  ''.Os "rnetnb'to4 da 

a/LL4.toc/Lac-a .Lngfl.e.44avarn no exE'ic.L.to como o6.LcLaL4 	ou como 

cade.te.4 com honn.a de oFcえal e. avancavam n.apえdame.n.te na cait ー  

)teLka,chegando corn 紅eq匠nc.La ao po4.to de. capL.tao ao4 v.Ln.te 

avio4 de idade,eo'tone! aoる  .tit.Ln.ta e. ge.ne.'ta.e pouco de.poU do4 

quaite.n-ta" 12 . Por sua vez, os fidalgos, membros da baixa no- 

brez a, nao tinham "oboit,tunLdade. de avanqcvL mu-Lto a.e動 do po4 ー  

to de. capL.tao,a nao 4e/L em 4-LtLutcOe.4 de. gue..'t'.a ・’13 

No extremo-sul, formou-se uma oficialidade com caracte- 

risticas distintas; de um lado, porque os aristocratas somente 

deslocavam-se para a regi5o para exercer altos postos de co- 

mando, sendo o restante dos oficiais, a grande maioria, oriun- 

dos das elites regionais; de outro, porque as "sltuac6es de 

guerra" eram muito frequentes nesta zona fronteiriea, de mo- 

do que os estancieiros!chefes guerreiros locais, mesmo 	nao 

dispondo das facilidades dos descendentes dos servidores mo- 

n rquicos, ascendiam na hierarquia por mる rito de seus 6 xitos 

militares, atingindo as patentes mais elevadas. Foi o caso 

de Marioel Marques de Souza (1743-1822): membro das milicias 

da Capitania do Rio Grande desde 1770, destacou-se tres anos 
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mais tarde na luta contra a invas言o das tropas hlspano-cas- 

telharias; e, cm 1776, comandou o assalto ao Forte de Trinda- 

de, no processo de reconquista do territ6rio rio-graridense. 

Em seguida foi elevado ao posto de capit5o do Regimento 	de 

Drag6es. Em 1795, j5 com a patente de coronel, recebeu o co-

mando da Legi5o de Cavalaria Ligeira da Capitania, vaga pela 

morte do Brigadeiro Rafael Pinto Bandeira. Em virtude da sua 

atuac5o em 1801, na tomada da regi5o das Miss6es, obteve 	o 

posto de brigadeiro e, sete anos mais tarde, o de marechal de 

campo. Comandou tropas na invasio luso-brasileira da Banda 

Oriental em 1811 e novamente em 1816, tendo importantes vi- 

t6rias em batalhas contra as forcas artiguistas. Em 1817 atm-ー  

giu a patente de tenente-general e, em 1820, assumiu 	inte- 

rinamente o governo da capitania 14 

Os soldados das tropas, de um modo geral oriundos de se-

tores empobrecidos e marginalizados, viviam em situac5o pre- 

c5ria. O servico militar nos corpos regulares, embora fosse 

por defini頭o remunerado, n5o o era na pr5tica, pois o paga- 

mento,freqr1entemente atrasado, realizava-se atrav巨 s de man- 

timeritos para a sobreviv6n.cia.. Em muitos momento s, especial- 

mente nos primeiros tempos do Continente, os soldados viviam 

realidades dram五 ticas: principalmente nos perlodos depaz, fi- 

cavam meses sem receber soldo e fardamentos. Conforme descre4 

veu Walter Spalding: 

"como 'e. nao ba..otao.sc a. int九  anq11-Lf.Ldade. pe'tー  
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rnctne.nte do coi po e. e.4pZ/tえto,aえndo., 	fl04 配tえー  
rno4 me.4e.S,a-te. a atLme.ntctcao 2 he.4'attav a, 	e. 
o 4oldo,o ni-4e.k動ei 4oldo doる  Vltag6e.4,ti瓦 vえn- 
-te. me.4e.4 ndo,e he.る  e.ka pago しー） , Andavam 戸
る e.rn-tnu.る・ o 配tんmo 6α九dam e.nto 9ue.2 he2 601w.'O九ー  
necido datava do ano da oitgan..Lzczcao do ite.g<iー  
me.nto ・  Nao maえる  る e. るabえα るe. aque.!e.る  tJiapoる ye.ー  
lho4 cob'tLam o coltpo de. urn Vitagao,ou de. um 

m seltlt.Lmo tne.ru抗QO ”巧  

Faziam exaustivos servicos de guarda, rondas permanentes, 

5rduos trabalhos e atividades de arrebanhamento de gado, que 

constituTani sua forma de sustento. Al6m disto os soldados amnー  

da eram submetidos a castigos corporais: 

''o α銘e.ite.4 Rod'Lgo de. Me.ndonea Fulutado que. coー  
mctndctua a gua'tda do co'po mandou aboltdan.(&.L司  
o oo!dado Ln'ante. C't.toua.m de. APbuque'tque. noー  
deado de. 4oldado4 com baLone..ta4 cct.Lada4 e ao 

4oIdado Se.ba.otJao Ra・ 1z P-na 6e.c.hando-o no coltー  
pa da gualtda e. com  o pau 植z o me.るmo "16 . 

Os soldados n5o aceitavam passivamente estas deplor5veis 

condic6es de trabalho e de vida. Alguns desertavam das tropas 

oficiais e procuravam chefes estancieiros para servir em suas 

milTcias privadas ou buscavam exercer outras atividades finan-

ceiramente mais recompensadoras, como o contrabando. Outros, 

tamb6m descontentes, organizavam rebeli6es. J5 em 1742 eclodia 

a primeira revolta nillitar na regiio: os Drag6es tomaram 	o 

PresTdio dc) Rio Grande, forcando o Comandante Diogo Os6rio Car- 
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doso a atender parcialmente suas principals reivindicac6es (line- 

diato pagamento do soldo, ampla anistia, aquisicaodev 丁veres, 

munic6es e fardamentos). 

Embora fosse p6ssima a situac5o do soldado, tal como nas 

demais regi6es brasileiras, nio havia no extremo-sul a mesma 

repulsa ao recrutamento. Em outras 5 reas do Brasil , "ao twtma4 

de. i.e.c九  atcune.vt.to  e.'tam ..tao .teni..Ldaる  peLa popuLctcao corno o pit6p九Lo 

de.moThJ.o" 17 . As classes dominantes e as classes m6dias obtinham 

isenc5o do servico niilitar e, nas raras vezes em que se dis-

punham a apresentar-se aos quartる is, somente o faziam como can- 

didatos ao oficialato. Os trabalhadores pobres das 	cidades, 

os marginais, os ex -escravos e escravos, n5o contando com as 

mesmas possibilidades, eram seguidamente perseguidos e obri- 

gados, atrav6s da viol6ncia, a constituir as fileirasdastrO- 

pas oficiais: 

"Pa.'ta pie.e.ncheJt oる  cLcvtoる  do ex&tcLto,e/La piLe.ー  

aLるo caca/t ncL4 'tuaる  06 de.4oc.upado4, 	a.e.L4 tcVL 

a6oncct 06 p/Le.-tO.6 LLben.toる ,ace. Ltctit 	piLe-to4 

e..o a九a. v oる  C U. [oる  donoる  qu.Lる e.るる em d五ー loる, 九ec.九aー  

t a/L oS vagaLttndoる  que peit.taiLbavarn o sono da. 

baitg ae.Ma corn .6aa4 no-Ltada! de. 瓦Lao oL e.nれrn, 

o' pa/t.Lct4,o.o e.9九  e.S.6o.O daqueLa zoa-&dade che...La. 

de. p九e. co n ce.ノαoる  amt'La. Oる  mえU-t aM. e.る ’' I 。 ・  

No Rio Grande, a reacミo da populac5o era distinta. A tra- 

dic5o guerreira formava uma cultura polTtica de respeito 	a 

atividade das armas. A estrutura militarizada tornava possi- 
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vel a aceitac5o da populac5o em ingressar nas fileiras das tro-

pas oficiais ou em participar eventualmente das milicias. Es- 

ta realidade era ' nica no quadro brasileiro, como 	assinalou 

Werneck Sodr6: 

't Ao nie.4nlo te.mpo que.,no )te.る tO 	do te九  tえ t5xLo 

co.o viLa!, e.xえste. a )te.紅cuta.x-Le.dade ao xe.cxu.一  
txame.n2o m WLtC./L,pxocuitavido me..mo oi 4e.nho ー  

/Le.4 de. teJt)ta4 CObkAJLー4e. e.ontxa ele. a.tav動  daる

為enc6e.Z 一  L4e.vieoe.4 que. .6e.kao e.vte.n4えua4 ao 

co.fono acoxLta que. oe. de.itえnaaる  zona-o do 4uL, 

pe.e.o me.vioS em ca屈te九イan.maZ - na. CapLtanえct 

de. Sao Pe.dxo,ao can,txEit-io,a pJLopx(a oxga ー  
nLzctcao da pxopxLedade. e.る tabele.ce aる  baoe.-o de. 

uma. cttえVa aflite.gえme.ntacaa mえU.t ax:o e4.1ctnー  

cえeえ九O E,avL.te4 de. tudo,um e.he.'e. de. bando 

axniado,axxa4tando a qua!Lque.n. ?nome.n.to  a 4ua.. 

t xopa e. juntando~a a txopa de. Unha, 、 quando 

乏 o e.a4o,opexando pox e.on.ta px6pxLa na ma-Lox 

paxte. dct.o ve.ze.4”叱  

A organizac5o da propriedade na forma de" estまncia"e.aorト  

ganizac5o da producミo em regime pastoril ajustavam-se as ne-

cessidades de guerra. A formac5o dos ex6rcitos milicianos pri- 

vados, preponderantes nas lutas do sul, tornava-se 	possTvel 

devido 5 s caracteristicas da principal atividade produtiva lo- 

cal. O tipo de trabalho do pe5o (prear o gado, transport5-lo, 

carneミ-lo, capar o touro, tosar as ovelhas, etc.) exigia es- 

forcos concentrados mas com consider5veis lacunas de "tempo li- 

vre", utilizadas pelos estancieiros nas atividades 	guerrel- 

ras. Tratava-se de um trabalho sazonal, semi_assaiariado ・ mUi- 
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tas vezes pago com meios de subsist るncia ou com favores, 	re- 

fletindo o atraso das relac6es de producao. O trabalho pasto- 

rul propriamente dito possuia baixa produtividade. Dai o in-

teresse dos estancieiros nas guerras. Atrav6s delas poderiam 

apropriar-se de mais terras, pilhar manadas de gado e ampliar 

sua riqueza. Assim, as pr6prias formas de produc5o impunhamcer- 

tas relac6es econ6micas e politicas que estabeleciam o com-

promisso dos estancieiros com as guerras‘ ・  

A militarizacio que marcou a estrutura da sociedade gaii-・  

cha em parte ser5 conservada e em parte ser5 modificada com a 

alterac5o da estrutura produtiva local. Estamo-nos referindo 

a emergencia do escravismo no Rio Grande do Sul. A partir do 

inicio do s6culo XIX, a produc5o do charque, realizada essen- 

cialmente atravるs do trabalho escravo, tomou grande 	impulso 

em virtude da expans5o do mercado interno brasileiro para es-

te produto (utilizado para a alimentacまo dos escravos das zo-

nas de produc5o acucareira e cafeeira). As charqueadas trans- 

formaram-se, em poucas d6cadas, na principal atividade produ-

tiva local , de modo a tornar as relac6es escravistas predomi-J 

nantes na estrutura da sociedade. 

Os chefes estancieiros/militareS, enriquecidos atrav6s da 

pecu5ria ou dos ganhos II extras" das guerras, investiram no no-

vo neg6cio e tornaram-se senhores de escravos. Enquanto pro- 

priet5rios das charqueadas, os estancielros passaram a depen-

der menos dos favores reais. O 6 xito econ6mico ficara condi- 
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cionado 五  posse de escravos e 5 capacidade de administrar 	a 

empresa. Isto implicou a modificacao mas niio a redefini戸o do 

papel do estancieiro oligarca. Ou seja, ao mesmo tempo em que 

fragilizavam-se os mecanismos atravるs dos quais os estanciei-

ros obtinham para si e para o seu cl5 bens materiais e simba- 

licos, criavam-se novas formas 

reforcavam o seu poder pessoal 

tentes. A condicio de chefe de 

de apropriac5o de riqueza que 

e as relac6es patriarcaiS pr6-exis- 

cla familiar e as formas tra- 

dicionais de lideranca sobre os antigos subordinados foram man-

tidas e reforcadas pela nova posic5o assumida. As relac6es pa-

triarcais persistiram, fortalecidas, passando a conviver com 

uma relac5o heterog6nea, tipicamente escravista. 

As novas relac6es escravistas baseavam-se exciusivamente 

na forca. Para o senhor, o escravo era uma mercadoria compra-

da em virtude de sua funcao produtiva. O escravo nada possuta, 

nem sua pr6pria forca de trabalho. Ele nざo recebia nenhumagra- 

tificac5o por seu trabalho. O senhor nao estabelecia qualquer 

troca de favores com ele, apenas o obrigava a trabalhar atra- 

vるs da coerc5o pura e simples. J5 o peio era um 	trabalhador 

podia, no llnnte,abandon511o e procurar outro estancleiro para no limite, abandon5-lo e procurar outro estancieiro para 

viol6ncia 

relac5o entre o estancieiro e o peio, este n5o era o compoflen- 

te fundamental da relac5o e esta viol6ncia tinha limites, pois 

o pe5o era um homem armado e treinado na atividade guerreira 

A dominac5o dos chefes estancieiroS realizava-se 	principal- 

一一ー．」一一一  亡．”k,、い, ＋っnlhふn ロvi 十 iにぐp vinlβncia 	na oferecer seus servicos. Embora tambim exitisse 

livre. Enl caso de desentendnIlento coIll o chefe estancleiro ・  ele Em caso de desentendimentO com o chefe estancieiro, ele 



75 

mente atravる s de lacos de fidelidade pessoal. O peao mantinhaー  

-se dependente em virtude da troca de favores e da devocミo pes- 

soai d o chefe estancieiro. 

A relac5o anteriormente existente entre a forca de traba- 

iho e as guerras foi desfeita. N5o era possTvei utilizar 	o 

escravo como membro de um bando armado, pela raz5o 6 bvia deque 

um homem armado e com cavalo, naqueles campos abertos, podeー  

ria facilmente fugir ou atacar aqueles que queriam 	manta-lo 

escravizado. Os pe6es livres continuavam a formaro grosso' das 

tropas milicianas privadas, mas este setor, desvinculado 	da 

atividade produtiva principal, decrescia numericamente, ten ー  

dendo ao desaparecimento. De um lado, porque os peoes passaram 

a ser aproveitados nas est5ncias em ntimero bem mais reduzido 

e, sem alternativas, empobrecidos, muitos iam para as cidades 

e sobreviviam atrav6s de outras atividades. De outro, porque 

eles constitulam a grande parte da rilassa humana aniquilada nos 

encarnicados confrontos armados. 

A relac5o entre a producミo de mercadorias e as guerras ai- 

terou-se. Anteriormente, OS estancieiroS tinham interesse nas 

guerras porque elas representavam a possibilidade de um:"gariho 

extra", superior aos ganhos obtidos com as atividades regula-

res de comercializac5o do gado e dos seus derivados. Mas esta 

situac5o modificou-se no perlodo imperial ria medida em que o 

poder real passou a restringir a apropriac5o privada de bens 

nII。いいコ c 。 	ロIll nnP afirmou~se a ordem jur丁dica legal. O in - 

v 、柵秘鵬A 鵬1，辰鵬山馴加 ~ 
叫oc4 etorm1 de Ci1ncias b。柳Aば警n肩柳~ 	1 

nas guerras e em que afirmou-Se 
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teresse dos estancleiros com as guerras se manteve, mas com um 

novo significado. As guerras tornaram-se um meio de os estan-

cieiros prejudicarem a producio de charque dos concorrentes 

platinos. Os saladeiros do Rio da Prata levavam vantagem so-

bre as charqueadas rio-grandenses por virias raz6es, especial- 

mente por duas: a poiTtica de taxas e impostos nos paTses vi ー  

zinhos era mais favor五vel do que aquela existente no Brasil; 

a industria platina era mais produtiva, na medida em que era 

mais desenvolvida tecnologicamente e em que j5 estava organi-

zada em moldes capitalistas. Como faltava aos estancieiros/ 

charqueadores influ6ncia junto ao poder imperial para altera-

rem a polTtica de impostos (os grupos da agroexportac5o acu- 

careira e cafeeira, politicamente dominantes, tinham interes-

se em manter baixos os precos do charque sulino), eles se uti-

lizaram do principal instrumento que possuTam para fazer va-

ler seus interesses: o poder militar. Este poder, ora voltado 

contra o governo imperial , ora junto com o Imp6rio contra for-

cas dos paTses vizinhos, continou a marcar o comportamento po- 

iTtico das classes dominantes rio-grandenses. 

A dominac5o dos chefes estancieiros/militares/senhores de 

escravos permaneceu sendo realizada atrav6s de uma estrutura 

poiTtica militarizada. Ampliava-se o n 丘rnero de desembargado-

res e doutores na direc5o da administracio poiTtica local, mas 

mantinha-se forte a presenca militar nestas esferas, assim co-

mo o esquema militar de sustentac5o do governo. As oligarquias 

de estancieiros/militareS continuavam a exercer ahegemonia p0- 
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uitica sobre a sociedade local. 

Em contrapartida, a "sociedade guerreira" deixava progres-

sivamente de existir. Grande parte da popu1acio, excetuando、os 

peoes, 

vidade 

bal ho, 

cidas 

n5o mais se encontrava diretamente envolvida coma ati- 

guerreira. A urbaniza戸o, a crescente divis5o do tra- 

a diversificac5o e a especializac5o das atividades exer- 

conformavam um novo quadro onde delirieava-se a distin- 

c5o crescente entre sociedade civil e organizac5o militar. Te- 

ye inicio um processo de profissionalizac5o da atividade mi- 

litar e de fortalecimento das forcas regulares. As 	milicias 

privadas ainda cumpriram um papel relevante nos conflitos que 

se seguiram, mas elas haviam deixado de ser preponderantes,co- 

mo anteriormente, cedendo lugar para a afirmacio das tropas 

profissionais. 

A militarizac5o que marcara a formacao da sociedade ga- 

cha, portanto, transformava-se. Anteriormente, as tropas re - 

guiares locais eram consider5veis, mas a enorme capacidade mi- 

iitar da regido devia-se ao processo de arregimentac5o dセ  par- 

te expressiva da populac5o local para as niilicias privadas. Com  

o desenvolvimento da divisao do trabalho e com a quebra dasin- 

guiar combinacio entre atividade produtiva, forca de trabalho 

e guerras, o quadro militar modificou-se e as milicias priva-

das perderama forca que possuiam enquanto as forcas oficiais 

se fortaleceram. As classes dominantes locais, contudo, man- 

tiveram o seu poder militar. 'O poder, que antes era oriundo, 
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especialmente, do controle de forcas militares privadas,trans- 

formou-se em poder oriundo da influ6ncia direta ou indireta 

no interior das instituic6es militares oficiais fortalecidas. 

A "sociedade guerreira" deixara de ser "realidade objeti- 

Va", mas criara uma tradic5o politica profundamente enraizada 

na cultura 	local. Enquanto "realidade subjetiva", esta tradi- 

戸o viria a exercer forte influ6ncia na politica do Rio Gran-

de do Sul. 



3 - CLASSES DOMINANTES E FORCAS MILITARES NO RIO GRANDE DO SUL 

a) As classes dominantes ldcais 

A classe dominante formada no processo de constitui9言o 

da sociedade ga丘ch.a originou-se de dois grupos fundamentais: 

oficiais militares de procedるncia diversa e aventureiros "pau- 

listas" e "lagunenses" preadores de gado. Muitos 	militares 

tornaram-se estancieiros em virtude das terras recebidas por 

seus servi9os ミ  Coroa: 

''como p)iEmLo pelo4 4VLvえ9o4 p'Le.4tado4 na4 p/ えー  
meL/la4 cam pculha4 que ..t加ekam p0/i. .tea.t'i.o 	a4 

te/i./i.ct4 do R..Lo G'i.ande,04 06えcLaL4 da t/topci, 

04 p九え  meLto.o V'utg6e4 e ao aLL4.ado4 dao tLー  
le L'i.a.o de aaxえtLaii.e4 .Lam .'r.ecebendo a4 	6e4 ー  
ma1LLa4 de cam poo onde 6undavam ao 4ua6 	eoー  
駈nc.La4 "20 . 

Os preadores de gado, que haviam enriquecido com o co- 

m6rcio do couro e obtido concess6es de sesmarias para forma-

rem suas fazendas, eram chefes guerreiros de bandos armados. 

Mantinham suas tropas particulares, em primeiro lugar, para 

defender suas posses, pois podiam a qualquer momento ser ata-

cados por outros bandos que resolvessem encurtar servi9o apro- 
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priando-se de manadas ia preadas. Em segundo lugar, para que 

eles mesmos pudessem ampliar seus bens, pilhando o gado das 

estancias missioneiras, castelhanas e mesmo luso-brasleiras. 

A rapinagem e o trafico de gado eram pr5ticas usuais, dada a 

fragilidade da ordem juridica legal e a permissio do 	poder 

central - que atる  incentivava as arraiadas nos campos caste- 

lhanos. Como relata Saint-Hilaire, nミo h5 "nctdct mcL4 	comam 

ctqu-L qu..e. /toabo4 de. tfl-LflUL(i4.E 板o bctncti eる te g邑neno de. 6 vz.一  

to,qae. che.gαα4 eJc vJto como ca.a4a l e.gZ.tLmct''21 . 

Muitos ex-militares, desertores dos Drag6es ou da tropa 

insatisfeitos com os baixos.soldos e com os 5rduos servi9os, 

aventuravam-se nas atividades de pilhagem e tr5fico de gado, 

bem como de contrabando de outros produtos que lhes permi-

tissem um caminho mais f cil ミ  riqueza. Outros, n5o se jul-

gando em condi96es de tal aventura, abrigavam-se sob a pro- 

te95o de chefes estancieiros, integrando-se i s suas tropas. 

A deser戸o tamb6m era um procedimento tao generalizado 	que 

n5o implicava nenhuma puni戸o. 

Os pequenos pilhadores de gado, quando acumulavam for-

tuna suficiente ou se destacavam nas guerras contra as for- 

9as hispano-castelhanas, transformavam-se em estancieiros'e, 

tal como estes, tamb6m eram chefes de bandos armados, tambるm 

lutavam nas guerras e eram muito liteis para a Coroa lusa pe-

los desgastes provocados na linha fronteri9a inimiga. Havia 

um forte entrela9amento entre estes v5rios grupos. Em alguns 

casos, os papる is se mesclavam completamente, como ocorreu com 
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Borges do Canto: desertor dos Drag6es que se havia tornado 

pilhador e contrabandista, recebeu, em virtude dos seus fei-

tos nas Miss6es, a patente de capit5o e, juntamente, sesma- 

rias no vale do Camaqu5, tornando-se ao mesmo tempo oficial 

militar e estancieiro. 

O oficial que recebia terras guardava uma dTvida com a 

Coroa que seria paga nos enfrentamentos com os castelhanos. 

Tamb百m era de seu interesse a defesa das fronteiras, pois is- 

to nio significava outra coisa senso a manuten9io das 	suas 

pr6prlas terras:''na. qactUda.de de. rnLLLtctke4,e em )tecornpe.n4a 

poJ. 4e./Lu.L9o4 mえ2LtcuLe4,E que. oe hcwLcun -toknctdo 	pkop)Le板ー  

kLo4; corno rnJ2Jtcuteる  deu e'Lam de'ende.'r. o que l he.o pe tenc-<ia."22. 

Os servi9os dos chefes estancieiros e suas milTcias ir-

regulares eram frequentemente requeridos pela Coroa em vir-

tude da qualifica95o e adequa95o destas tropas para os con-

frontos fronteiricos. Al6m de maior conhecimento da regi5o e 

maior habilidade na cavalaria, os bandos guerreiros sulinos 

estavam acostumados a a96es de guerrilha e aos deslocamentos 

r5pidos, impossiveis para os ex6rcitos regulares europeus,em 

geral extremamente carregados, lentos, rigidamente estrutu- 

rados, treinados para um tipo de guerra completamente 	dis- 

tinta daquelas efetivamente travadas no extremo-sul. 

Os bandos guerreiros, por suas pr6prias caracteristicas 

constitutivas, eram avessos aos padr6es disciplinares 	dos 

ex6rcitos europeus. Enquanto estesG ltimos assentavam a sua 
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organiza戸o em regulamentos escritos, na impessoalidade 	do 

mando e na rotina da obedi6ncia ミ  s ordens dos militares hle- 

r5rquicarnente superiores; os primeiros se organizavam emtorー  

no da pessoa do chefe estancieiro, e somente se submetiam ミ  s 

suas ordens e leis pessoais - em caso de grande discordミncia 

com elas, rompiam a rela9ミo, procurando outro chefe guerrei- 

ro. Alguns formavam o seu pr6prio bando especialmente para 

a atividade de pilhagem de gado, que somente requeria habili-

dade e valentia. 

	

O 6 xito nas distintas a96es armadas dependia menos 	do 

aparato militar e mais de atributos pessoais. A capacidade de 

iniciati・ va e ミ  impetuosidade conjugava-se a indisciplina t5o 

marcante nas tropas gaiichas - como indica Fernando Henrique 

Cardoso: 

''(...)a4 condL96e.4 de. l u.ta naqueJ.a4‘九  onte.Lー  

/ta4 ー  ua.6t a4,4cm rnuL-tos pon.to4 	dc6e.n4瓦veL4 

ioLLdarne.n-te. pc!a pn.6pit..La aon'-L9t'ta9ao na.tuー  
itc.i da /LcgLao e. onde. a pc'tZcLa na utLUza戸o 

do cauaiLo e. no go'pe. de. ou/tp/te4a cOfl4航tuZam 

e. e.ni e. vi toる  eるt九ategえcame.vtte de.cえるえvoる  ー  .to九ー  

viauctm a p.'t6p九La o/Lde.m nえ  Lta't nao dL.'tLct mctL4 

'tZ9.da,po'tErn maL4 de.pe.vidente., 	pa/La a sua. 

p/Le4 e/tua戸o,da e.xLs鹿nc-La. de. pe.44oa4 	com 

quaUdctde.4 e. え  vice.fltえv04 (como a co/tctgem pe4一  

4oae. e a. ou4ad-Lct dLctnte. do え  n-LvnLgo)que. 	a4 

-to'tnauam, ao me.4m0 .te.mpo,pouco aptaる  pa/La a. 

る ci b nえるるao aoる  九e.g u1am e.vc.toる  e. a 九otLna ・ Pa1,九αー  

vu/La e. え  mpetuo4-Ldctde a LndLoc-LpUna e. ao de4ー  

mando a dL加/te.n9a E pouca,quando a o/Ldem m-Lー  

L-tan. e a p/L5p/L-Lct 4ocLedctde viao po64LLe.m con.ー  
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d.L96e.4 vtece44互/L-Lct4 pcuLc( man.te.'t. 04 mecan.-L4mo4 

九egu2cute..o de」  obe.d-LEncLct e. a no9ao do deven., 

える to E,'Le4pe..Lto a oJLde.m ju'LZd.Lca -Ln4.tLtu石  
Hn ,,23 

Os estancleiros/chefes militares locais, ainda que aca-

tassem a ordem "legal" instituTda pelo poder metropolitano, 

impunham muitas vezes a sua pr6pria "legalidade", baseada nos 

seus valores 6 ticos e morais e sustentada pelo poderque'lhes 

conferiam as suas tropas armadas. A indisciplina dos chefes 

caudilhescos gaGchos era de certo modo tolerada, pois a Co-

roa n5o podia prescindir dos seus servi9os: reside aT a g6- 

nese da autonomia regional das camadas dominantes e 	for9as 

militares do Rio Grande. Como afirma Sandra Pesavento, a Co-

roa portuguesa precisava do 

concun.4o de. e4.tancLe.Ln.o4 com 4e.u4 home.r14 paー  
'La.a de.'e.4a da te.'uta,Fo.L com L44o,obn..Lgada 

a t九  an4.gL'L com 04 4en.hO'Le.4 de. -ten.n.a no 	RLo 

Gn.aride. do Sue,ou..ton.gavLdo叱h.e.4 poden., 	autoー  
'tえdade.(...).E4.te. pode.n. do4 	e.4.tancLeLko4, 

e.xe.n.c.Ldo maえ ta4 veze.る  na de.'e.4a do4 4e.u.4 Lnー  
te'Le44e.4 pn..Lvado4,e.n.tiLou 4egu.dame.nte. 	em 

choque. com  a au.ton...Ldade. do4 comandan.te4 mLー  
Uta/Le.4 que. )te.pn.e.4e.vt.tavam 04 .Ln.te.1te.44e.4 	da 

Con.o α ． To dctv-La, α Lmpontanc-Lct do e.4.tctncLe.,Ln.o 

4oLdctdo com 4ua4 6o/L.a4 uJrJLe.guLa.ke.4 'ez com 

que. a Con.oa pe.n.mえ tL44e. uma. ce.n.ta. au.tonom-Lctdo 

pode.n. LocaL em n.e.La9ao a admえnL4.n.a9ao 	Luー  
4 a

"24 . 

U 

As constantes guerras possibilitavam aos estancieiros - 

em contrapartida ao anus financeiro que elas representavam - 
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a apropria95o de bens diversos, gado e terra, 	considerados 

como recompensa aos seus esfor9os, embora o 	posicionamento 

da Coroa nem sempre fosse concordante, O poder dos chefes guerー  

reiros chegava ao ponto de decidirem sobre quest6es de pro-

priedade das 5 reas conquistadas: 

"a 'te.veLLa do goveitnctdo/t. do RLo Gn.cLnde. do Saち  
Ra イae.. PLrrto Bande..Litct,au.ton..Ldade. rnU-Ltan. na. 

zona. coiqa.Litada, E q a e.m 仁z a pa'tL?Jia dct4 

,te.JLJLa.4 e aZ る  e. uao -Lnる tct.ectndo oo o6LcLaJ de V.'ta.ー  
g6e.4 e. de. O/tdenan9a4, 6anc-LonitLo4 do E4.taー  
do,4Lmp.e.4 p九a9ct.s dct4 tnopa4 de. rnL航c.La4,04 

cunL9o4 e. co.eabo/Lctdo.'Le.4 do bitctvo che.6e. da 6)onー  
teMa"25 

DaT se v6 a dimens5o dos incessantes conflitos que opu-

nham estancieiros e militares locais aos governadores e au-

toridades oficiais. Foi o caso de Rafael Pinto Bandeira, Cu- 

ja influ6ncia e autoridade na regi5o seguidamente tornavam- 

ーse inconvenientes ミ  administra95o da capitania: o governa- 

dor Jos6 Marcelino de Figueiredo armou contra ele um 	"p/z.o- 

e44o ckLrne,ctp64 a eYpa.e4cLo do4 e.4panh6L4, corn a. aca4cL9ao de. 

4e. te.'t2 ocap!e.tado corn a.4 pke.4ct4 de. 9ae.n.)[a 加.Lta4 	e.rn Santct 

Te.cea," 26 . Quando julgado anos mais tarde no Rio de Janeiro, 

Pinto Bandeira foi absolvido, retornando ao Rio Grande 	com 

plenos direitos em rela95o ミ  s suas propriedades e ao exercT- 

cio de suas fun96es militares, chegando, inclusive, a gover- 

nar interinamerite a capitania durante o perTodo de 1784 	a 

1787. Destes embates entre representantes da Coroa e estan- 

cieiros/chefes guerreiros locais originaram-se as diferencia- 
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96es que iriam resultar na cis5o das classes domiSnantes reglo- 

nais e for9as militares a elas vinculadas. 

Os atritos com a Coroa tornaram-se mais freqoentesemais 

acentuados com o fortalecimento dos grupos estancieiros, de- 

corrente da expansao econ6mica das charqueadas, a partir do 

final do sるculo XVIII e inicio do s6culo X1X27 . Como proprie- 

t5rios de escravos e da empresa do charque, os es tanci ei ros 

passaram a deter meios de enriquecimento que n5o 	dependiam 

do favoritismo real. O crescente rompimento dos la9os de de- 

pend6ncia manifestava-se numa postura politica, cada vez mais 

agressiva, de exig6ncia de suas reivindica96es econ6micas e 

de maior participa95o nos centros de decisao. O poder 	real 

buscava controlar a insatisfa95o das classes dominantes lo-

cais fazendo algumas concess6es. Em 1807, o Rio Grande de S5o 

Pedro, que at6 ent5o encontrava-se na condi95o de capitania 

subordinada ao Rio de Janeiro, tornou-se "Capitania 'Geral", 

independente do Rio de Janeiro e subordinada diretamente ao 

Vice-Reinado do Brasil. 

As transforma96es que ocorriam no mundo, com o movimenー  

to de independ6ncia das col6nias inglesas, com a 	Revolu95o 

Francesa e com a fermenta95o politica nas col6nias sul-ame- 

ricanas, certamente deixavam o poder metropolitano temeroso 

de uma insubordina95o do Rio Grande, pois a autonomia de sua 

classe dominante aliada ao grande peso militar e 5 vizinhan- 

9a das col6nias espanholas revoltosas criavam uma situa95o ex- 

treinamente perigosa para os interesses lusitanos. Nesta pers- 
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pectiva, as invas6es ao territ6rio da Banda Oriental reali- 

zadas pela Coroa Portuguesa (1811 e 1816/20) visavam, 	al6m 

do antigo sonho da estrat6gia expansionista lusa, a intimi- 

da9ao das classes dominantes rio-grandenses. Por tr5s da no-

velesca est5ria de D. Carlota Joaquina (contada em detalhes 

por grande parte dos historiadores), encontrava-se o receio 

da propaga95o das id6ias emancipat6rias pela regi5o meridio-

nal do Brasil. 

A luta emancipat6ria de Artigas era encarada pelos es- 

tancieiros/chefes guerreiros da fronteira do Rio Grande com 

simpatia e solidariedade, mas tamb6m corn reservas. Objetivos 

mais avan9ados do projeto artiguista, como a proposta de re-

forma agr5ria, n5o eram aceitos pelas elites propriet5rias rio- 

grandenses. Como assinala Helga Piccolo, um "pJtojeto e.rn qu.e. 

e.n.a de..6e.nd..Ldo o tLvite. ace.るるo a .teitna,O qae. 45 4e. 	l o9't/tLct 

eoni a tLquえda戸o dctる  九し  ea96e..s de. 4a6o'tdi..na戸a pe.るるoctl e.nt'.e 

oる  horn e.riる , am e.aqatia o .tLpo de, dorn-Lnct9ao e.n.tao vんge. n.t e. ・’ 28 . Enー  

tretanto, existiam grandes identidades entre os estancieiros 

rio-grandenses e seus compadres orientais emancipacionistas. 

Proximidades culturais e politicas forjaram-se em decorr6n- 

cia da atividade comum, vinculada ao gado e ミ  s armas, e 	da 

semelhan9a da hist6ria de forma9ミo destas classes, que se ha-

viam tornando dominantes atravるs das lutas armadas. Tanto uns 

quanto outros manifestavam um pensamento marcado pelo apego 

regionalista (provincialista para os rio-grandenses e nacio-

nalistas para os orientais) e pela concep95o do poder metro-

politano (luso-espanhol) corno parasit5rio29 
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A luta libertadora de Artigas constituTa um exemplo ex-

tremamente perigoso para os interesses da Coroa portuguesa: 

o mito da invencibilidade do grande lTder guerreiro "Protec-

tor de los Pueblos Libres" assim como os seus planos de for-

mar uma larga confedera95o com os gauchos da Banda Oriental, 

Entre-Rios, Corrientes, C6rdoba, Santa Fe, Miss6es e Rio Gran-

de precisavam ser totalmente destruTdos. Este foi o sentido 

dos quatro anos de guerra que resultaram na ocupa95o 	miiiー  

tar lusa da regi5o oriental (1820), artificialmente incorpo-

rada ao Reino corn o nome de "Provincia Cisplatina". 

A rebeli5o popular contra o domTnio brasileiro, impul- 

sionada em 1825 a partir da marcha dos famosos "treinta 	e 

tres orientales", foi exitosa no plano militar, entre outras 

raz6es, porque as milcias gaichas n5o se dispuseram a par-

ticipar ativamente da guerra: 

''Pa/ta niaえ-toh doh que vAv.a.m no 4ul, α cuL-onoー  
rn.a da CL4p.ecutLna nibo cita. uma る  ola9ao -Lnctdeー  
qactda., mu,Lto ao eo tn.cvtLo.Sem o apoLo deh-ta 

tJtopa え  't/tega.ect/t,que. he.mpke Con4t taZ/tctaba- 

he. mえuta/t pa/ta. ah l u.ta.b p.eatえnaる ， o ImpJtえo 

nao t.Lvtka condL96e4 pa/ta. る  e empenhak α6ando 

numa gae/tka ex.te/tna,em zona. .tibo d.L4tante"30. 

As tropas regulares nacionais, reduzidas em virtude do 

regresso de um grande contingente de militares lusos ap6s a 

IndependCncia (em torno de 14.000 militares, mais da metade 

do total de efetivos), nミo eram suficientes para derrotar as 

for9as castelhanas. Por sua vez, a desesperada tentativa de 
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refor9ar as tropas imperiais atrav6s da contrata95o de mer- 

cen5ri os ingleses, alemaes e irlandeses demonstrou-se i na- 

cua e frustrante devido ao estado prec5rio dos homens 	con- 

tratados. Sem contar com outras alternativas no plano miii- 

tar, o governo brasileiro foi obrigado a concertar a paz. 

Do ponto de vista das classes dominantes do Rio Grande 

do Sul, a guerra havia sido descabida: alani de defender uma 

causa injusta (a tentativa de manter a Banda Oriental sob o 

domTnio do Impeiio brasileiro), tamb&m significara um pesado 

anus financeiro para os estancieiros, pois dessa 

rentemente do passado, n5o houvera recompensas e 

quer tipo de indeniza95o pelos danos e despesas 

vez, 	di feー  

mesmo qual一  

decorrentes 

do conflito. A provTncia, ai6m disso, j vinha sendo onerada 

por pesados impostos que tornavam insuport5vel a concorr6n- 

cia do charque sulino com o mesmo produto platino, importado 

a baixos pre9os para os centros consumidores brasileiros. Co- 

mo afirma Pesavento: 

''Po/t t'ta4 de4te t atame.rt.to  p/ie.6e九encえalao p/LUー  

dato e4t/LangeL/Lo,que 6o/L9ava a. baLxa do pn..e.- 

qo do a./Ltえgo /L.o-g/Lctnden4e., 	ma. nL'e4.tavcunー4e. 

04 Ln.te/Le44e.4 do ce'i-t九o . no/Lte. do pa.Z4,que. 

qLLeJLえam comp/ta/t a.lえmevit.o pa/ta 04 4e.u4 e.4cJtaー  

vo4 a baixo cu4 to "31. 

O descontentamento dos grupos dominantes do Rio Grande 

ampliava-se ainda mais com a excessiva centraliza95o do p0- 

der imperial e a inexpressiva possibilidade de sua partici- 
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pa95o nos centros de decisio. 

Nesse contexto, as id6ias republicanas e emancipat6rias 

ー  vivas pelo exemplo das na96es vizinhas - adquiriram corpo 

e express5o na eclosio da Revolu95o Farroupilha em 1835. 	A 

temida autonomia das camadas dominantes do Rio Grande do Sul 

assumiu a dimens5o de enfrentamento armado ao pcder central, 

fosse para alterar as rela96es politicas e econ6micas exis-

tentes entre este poder central e as elites locais (instru-

mento de pressao para for9ar o Imp6rio a modificar sua poiT- 

tica de impostos e sua polTtica centralista), fosse para rom- 

p6-1as. 

Existe uma coritrovertida discuss5o sobre as inten96es mais 

ou menos "separatistas" do movimento farrapo entre os histo- 

riadores. De um lado, Alfredo Varela sustenta a tend6nciase- 

paratista da revolu95o como decorr6ncia da pr6pria natureza 

da regiao ー ’'o RLo Gnctnde conるれ taえ  u.ni todo geog九郵えc.o dえるー  

tえrito" ー  e das caracterTsticas culturais da popula95o l5 es- 

tabelecida, extremamente semelhantes ミ  s das sociedades pla- 

tinas. Nesta perspectiva, o autor entende que o separatismo 

''tao elLa am るえ  nplQS 4OnhO de Lde5lojos, anhe2o de a2jwto exa.eー  

tadoi pcttn.iotaる  ou.. p!ctvio de e.econdLdct a.nibえ9ao, nutる（・・・〕 tえー  

nhct 'tctZze6 pto6anda4 na con4cん邑ncLa poptLea't"32 .Estas raTzes 

contextualizariam a a95o politica dos lTderes farroupilhas e 

seus estreitos vTncuios com os caudilhos da Banda Oriental - 

demonstrados atrav6s de vasta documenta95o. Estudiosos 	da 

cultura gaicha, como P. BaiduTno Rambo e Manoelito de Orne- 
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ias 33 , sustentam poslI6es semelhantes quanto ミ  s cara cterTs- 

ticas culturais das sociedades rio-・ grandensese platinas, idenー  

tificando o "gaflcho" como um mesmo tipo social. 	Recentemen- 

te,o norte-americano Spencer Leit(nan retomou o raciocinlo de 

Varela sobre o sentido separatista da revolta farrapa, uti- 

lizando taiiib m, como pontos de refer6ncia, autores e 	docu- 

mentos.uruguaios e argentinos34 

De outro lado, a maioria dos historiadores rio-granden- 

ses recha9a a tese "separatista", sustentando a natureza es-

sencialmente brasileira do movimento farroupilha. Othelo Ro- 

sa, Moys6s Veliinho, Waiter Spalding, J. Saiis Goulart, Jogo 

Pinto da Silva, Souza Doca, entre tantos outros, identificam 

contrastes relevantes entre as sociedades gaicha e platina, 

considerando o Rio Grande do Sul como legitimamente inseri-

do no processo de forma95o da nacionalidade brasileira - re-

sultado do agrupamento e fus5o de realidades heterogるneas cor-

respondentes ミ  vastidミo continental do territ6rio nacional. 

A pr6pria revolu95o farroupilha, vista por estes autores co-

mo um movimento ".Lvit Lmwne.n-te. uLicala.do  cLoる  加:oる  de. 6e.'m enー  

.ta .動  tLbe九a1 de que iteるutta/i.ctw .toda4 ct4 agLta96e.s e )tevo/Luー  

95eる  bitaる  cZe.iita.s da. 印oca'' 35 ,terla por finalidade 

"nctc,Lonai-Lza't a_ p互.titえa; eitLa.'t dem'ut'to de.a 

vefLdadeえ九o amo九  a-te九九a n a'taし  ‘azEー乙a g九anー  

de e. itespe.Ltada,comple-tcLmen-te え  nde.pendente 

e. capaz,polL 4-L 46,de. conkecek α 	g/Landeza 

de る  aa. m-L4-6ao en-tlte a-o na96 e.4 l -Lu'Leる ’・ 36 
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O patriotismo dos lideres farrapos e suas inten96es de 

unicamente pressionar o Impる rio s5o indicados atravるs de um 

grande ntmero de documentos da る  poca. Existem posi96es inter- 

medi5rias como a de Rubens Barcelos, que identifica um sen-

timento de nacionalidade na epop6ia farroupilha, embora con-

sidere esta rebeliao filiada ao prolongado processo de con- 

vuls5o politica e social vivido nas duas margens do P ra t a 37 

Um mesmo problema empobrece as' argumenta96es tanto 	de 

Varela como de Vellinho e outros: a tentativa de calcar seus 

posicionamentos em justificativas de cunho hmnaturalistau, co- 

mo se a geografia e as condi96es clim5ticas das regi6es fos-

sem fatores decisivos para a divis5o territorial dos paises38. 

Historicamente, a forma95o e delimita9ao de territ6rios na-

cionais correspondem a processos de luta estabelecidos pelo 

choque de interesses econ6micos e politicos de distintos gru-

pos sociais. No caso latino-americano, da luta entre as eli-

tes coloniais e as camadas dominantes da metr6pole e, depois, 

da luta entre as pr6prias elites/popula96es de distintas re- 

gi6es decorre a forma95o dos Estados Nacionais. Nミo foram as 

condi96es Hnaturaisu que determinaram a fragmenta95o da Am6- 

rica espanhola em diversos paises e a manuten95o do territ6ー  

rio do Brasil-Col6nia como uma s6 na95o; foram as・ caracteris- 

ticas diferenciadas da luta politica que delinearam os pro-

cessos de independ6ncia. O que a posi95o geogr5fica do 	Rio 

Grande (e, junto a ela, as rela96es econ6micas e a proximi-

dade das elites dos dois lados da fronteira) possibilitou foi 

a exist6ncia de diferentes alternativas politicas para a a95o 
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dos estancieiros/ch.efes guerreiros rio-grandenses; a95o esta 

definida por seus interesses econ6mi cos e poiTti cos, arti cu- 

lados pelos valores morais e 6ticos que informavam a sua vi- 

s5o de mundo. 

A respeito da discussao sobre qual alternativa politi- 

ca realmente predominou entre os farroupilhas, existem alguns 

problemas n5o solucion5veis ao nivel da comprova95o documen- 

tal. A maioria dos autores reconhece a exist6ncia de parti- 

d5rios dessas distintas estrat百gias polTticas entre os far- 

roupilhas, referindo-se, corn maior ou menor 6 nfase, tanto aos 

que "4oJ'thctvctm com u.m E4iado que. LnCJLLLえILLCt a.4 p/Lot.'Zflc...ct4 	aM.ー  

geyi-tLrtas de ErIt/.e-RLo4 e. Co/Ln..e.vL.te4,maL4 o U'wgua.L e. o RLo 

G/Lcutde do SuY', como aos que buscavam "ctlgarna 6 o/tma de n.e.laー  

cLorutmerito 6 edeitaZ corn o Bkaるんl"38 . No entanto, pouco consta 

nestes estudos sobre o peso relativo de cada grupo na rela95o 

de for9as interna do movimento; ao passo que sミo controver-

tidas as interpreta96es sobre o posicionamento de algumas das 

lideran9as-chave 	como Bento Gon9alves. As inimeras denun- 

dias de Silva Tavares e de outros imperiais sobre as articu- 

la96es dos"6acLnoito zoる  pe九te十に e. vtt eる  a6ae戸o de. Joao Aritoー  

nLo Lavcteee.ja"40 n5o eram fantasiosos artificios politicos, 

como indica a pr6pria correspond6ncia de Bento Gon9alves/La- 

valleja 41 . Por outro lado, os Manifestos e declara96es ofi-

ciais de Bento Gon9alves referem-se coni insistente freqUるn- 

cia ao patriotismo do movimento, apontando, 	principalmente 

nos anos finais do conflito, a perspectiva de "eる tJteLta/L 04 

la.9o46 edeka.L4 a rnctgnan..rna vict9ao bitctoUeLn.ct,a cujo gtrnLo Y104 

chama a natu九  e. za a vt oる .004 m ct.L4 ca/Lo4 -Lr-te./Le44eが’42 
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E difici"l delimitar precisamente at6 onde os posiciona-

mentos contradit6rios de alguns comandantes farroupilhas de-

corriam da ambigoidade de suas posi96es ou de circunst5ncias 

polTticas da luta. E necess5rio considerar que sua ret6rica 

e suas a96es correspondiam a t5ticas e estrat gias 	poiTti- 

Gas. Para viabilizar a conquista de suas reivindica96es, as 

elites regionais precisariam fazer com que o Impるrio 	acre- 

ditasse na "realidade" da amea9a separatista. Seu poder 	de 

pressao seria muito limitado, se n5o fossem criadas condi96es 

para o aprofundamento da separa9ミo junto aos caudlihos da Ban-

da Oriental, Entre-Rios e Corrientes. De outro lado, uma ar- 

ticula95o separatista deveria possuir uni car5ter sigiloso, sob 

pena de ser desde o inTcio reprimida. A luta contra a ''6ae9動

九et九6gtctda e. tntL-nac Loncte" poderia ser urna t5tica voltada ミ  

cria9ao de condi96es polTticas para viabilizar uma estrat6gia 

de separa95o. Assim, amplos setores n5o posicionados, sob 

press5o dos acontecimentos (cadeia de desentendimentos com o 

ImpeHo), poderiam ser convencidos de que a saTda separatis-

ta era a 丘  nica forma de resgatar a dignidade da ProvTncia e 

de viabilizar seu progresso econ6mico e social; 

N o se pode descartar a possibilidade de que alguns co-

mandantes do movimento farroupilha estivessem jogand,o com as 

duas alternativas, conforme fosse mais interessante poiTtica 

e economicamente. Se havia o interesse dos grupos estanciei-

ros em manter o com6rcio do charque e couro com as outras pro- 

vTncias brasileiras, as vantagens econ6micas prometidas pe- 

los caudilhos uruguaios n5o eram desdenh5veis e existia 	a 



94 

possibilidade de abertura de novos mercados (como foi feito 

no periodo da guerra). A posi95o dos comandantes da"Republica 

Piratini"acerca destas distintas alternativas poderia estar 

sujeita a altera96es de acordo com as novas situa96es surgi ー  

das no desenrolar da guerra. 

Os chefes farroupilhas dependiam de um jogo de alian9as 

que seria definido pelos resultados das disputas entre as fra- 

96es das classes dominantes dos paises vizinhos. Os dois che- 

fes caudilhescos que disputavam o poder no Uruguai, Rivera e 

Oribe, estabeleciam rela96es politicas tanto com os farrapos 

como com os imperiais. Um acordo entre o Imp6rio brasileiro 

e o governo uruguaio poderia sufocar o movimento rebelde, cuja 

sustenta95o dependia dos armamentos e muni96es obtidos 	na 

fronteira e da utiliza95o do Porto de Montevid6u para a ex- 

porta95o da produ95o rio-grandense (o Porto de Rio Grande en-

contrava-se controlado pelas for9as imperiais). Esta situa- 

95o levou a lideran9a farroupilha a tomar duas 	importantes 

medidas em 1839: estabelecer um pacto de auxilio mituo 	com 

Rivera e expandir o movimento rebelde para Santa Catarina. As 

duas medidas possuiam o objetivo de garantir a sobr 白vivるncia 

do movimento farrapo. A proclama95o da ef るmera 'tRep丘blica Ju- 

liana" - tida por alguns autores como "pkouct Lndeる t.twtZveL 	do 

4en-t-ido nacLonci.e dci. 九  evoJi.頭o"13 - nao pode ser dissociada da 

situa95o dos conflitos platinos e da necessidade objetiva da 

'Repiblica Piratini"de dispor de um porto (Laguna) para comer-

cializar seus produtos e adquirir armas. 
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O movimento farroupilha, apds, ter si,do obri:gado a 	re- 

cuar em Santa Catarina, aguardava ansiosamente os resultados 

da luta armada de seu aliado, Rivera, contra Oribe no 	Uru- 

guai, e de seus aliados, os governadores de Corrientes e de 

Entre-Rios, contra Rosas, na Argentina. Os chefes castelhanos 

aliados haviam se comprometido, ap6s o conflito, a "pn.e.6tcut- 

-.he. todo4 04 cULXZl-Lo4 e. e..e.me.nto4 de. gue..'t.'ta. de. que. p/te.cL4ctfl. 

pa/utt  e.kmLncv. a. l uta que. 4u4.te.rL.ta o l mpJt L o do B九  cto L ."44 

A vit6ria deles era fundamental para a viabiliza9ao do 

projeto de forma9ミo de uma Confedera95o comum. A n5o reali- 

za95o destas expectativas, em virtude do 6 xito militar dogo- 

verno argentino e de Oribe no Uruguai, diminuiu o campo 	de 

possibilidades da a95o dos chefes farrapos, uma vez que eles 

eram totalmente avessos ao projeto de Rosas. 

A alternativa n5o-separatista foi se impondo, assim, no 

periodo final da guerra, quando outras possibilidades demons-

traram-se objetivamente irrealiz5veis e seus defensores en-

tre os farroupilhas perderam terreno. Mesmo nesta situa戸o, 

ocorreram algumas tentativas conciliat6rias como a de Bento 

Gon9alves, que prop6s em 1844 ao Bar5o de Caxias "a6 o/una9 o 

de. unia 6e.de.nct.ao  LncluLido viao ape.nai.. o RLo G/LctvIde. e. o /te.4.to 

do B九a4U tna4 ん  guci2me.vite. o Uiz.uguaL,Cox/tノLe.vL-te.4 e. Etke.-R.Lo4"45. 

O mais prov5vel 6 que o movimento farrapo tivesse estado to-

dos aqueles anos permanentemente tensionado por essas distin-

tas alternativas, assumindo defini96es de acordo com as pos-

sibilidades de viabiliza95o colocadas pelos acontecimentos e 

com a rela95o de for9as entre os comandantes do movimento.As 
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brigas internas dos rebeldes, no periodo final e o visivel es- 

gotarnento de suas for9as indicaram o caminho da negocia95o da 

paz. Os farroupilhas ainda contavam coin um" trunfo" irnportanー  

te: a amea9a de Rosas. O crescimento das possibilidades 	de 

conflito no Prata - para o qual seria fundamental o apoio mi-

litar rio-grandense - permitiu urn acordo em condi96es honro-

sas em 1845: anistia e reincorpora95o dos militares aos seus 

postos nas fileiras do Exるrcito e da Guarda Nacional; direi- 

to de indica95o do presidente da provTncia; eleva95o das ta-

xas de importa95o de produtos estrangeiros; entre outras. 

As classes dominantes consolidaram, assim, uma certa au- 

tonomia regional; isto 6 , urna rela95o polTtica com o 	poder 

central que lhes garantia, mesmo sob o centralismo imperial, 

um espa9o polTtico de decis5o ao nivel regional. A 

deste espa9o poiTtico atrav6s de rebeli5o armada (a 

ga do perTodo imperial) deveu-se 5 s caracteristicas 

obten9釦  

mais lonー  

dos gruー  

Pos dominantes locais. Eles haviam se constituTdo como dlas- 

se dominante na luta pela terra, pelo gado e pela defesa do 

territ6rio. Atrav6s da luta armada haviam se tornado senho-

res daquela regi5o e do mesmo modo buscavam defender seus in- 

teresses econamicos e garantir um poder de decis5o sobre 	a 

administra95o politica local. 

Em nenhuma outra regi5o brasileira formaram-se classes 

dominantes com semelhante perfil. Tal como os senhores de en-

genho do nordeste e como os cafeicultores do Vale do ParaT- 

ba, os estancieiros/charqueadores gauchos tanib百m eram senho- 
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res de escravos; contudo, di'ferentemente dos primeiros, nミo 

se valiam do poder oriundo da condi9瓦o de classe senhorial 

para garantir seus interesses, mas sim do seu "poder miii- 

tar". Diferentemente dos senhores de escravos do centro 	e 

do nordeste brasileiro, os propriet5rios sulinos nio eram, 

em geral, oriundos de familias da aristocracia portuguesa. 

Obtiveram titulos de nobreza n5o pela condi95o de 	descen- 

dentes dos servidores mon5rquicos, mas em virtude dos seus 

6xitos militares. Tornaram-se "aristocratas", embora nunca 

tenham chegado a assumir plenamente uma ideologia aristocr云- 

tica. N o cultuavam os valores e os h5bitos da aristocracia 

europるia e nem a cren9a numa superioridade advinda de quali-

dades herdadas. Entendiam que os melhores, os mais virtuosos, 

deviam ser provados enquanto tais na pr5tica (militar, poli- 

tica e administrativa), em fun95o de suas capacidades efeti-

vas e de sua conduta exemplar. 

As classes dominantes do Rio Grande do Sul construiram 

uma vis5o de mundo fortemente marcada pelo modo de pensar "guer- 

reiro/patriarcal" e pelo modo de pensar "militar". Tais for-

mas de pensamento, amalgamadas, produziram uma concep95o sin- 

gular, soldando valores aparentemente contradit6rios. De um 

lado, enfatizavam-se os valores de coragem, valentia, ousa- 

dia, impetuosidade pr6prios da atividade guerreira e ligados 

i capacidade de iniciativa, ミ  autonomia de decis5o e 5 	re- 

beldia. Os chefes guerreiros desacatavam as leis e ordens su-

periores quando estas feriam suas pr5prias "leis", suas no- 

96es de "justi9a e injusti9a", seus valores morais e 6 ticos 
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ancorados na cultura local. Tais valores sustentavam trocas 

simb6licas com seus subordinados. Os membros da familia, os capatazes, 

os pe6es confiavam integralmente nos chefes guerreiros, na me-

dida em que acreditavam na virtude de sua conduta e na jus- 

ti9a de suas proposi96es. De outro lado, no caso do modo de 

pensar " militar", propugnavam-se os valores de ordem, disci- 

puna, respeito i hierarquia, pr6prios da organiza9ミo miii- 

tar. As no96es de obedi6ncia ミ  s ordens superiores, de subor- 

dina95o ミ  s autoridades, de rTgida hierarquiza95o da estrutu- 

ra de comando conjugavam-se com as idる ias de submissミo 	ao 

Estado, de culto ミ  autoridade estatal, de fortalecimento e de 

centraliza95o do poder governamental e de valoriza95o do Es-

tado como 6 rq5o mEximo, supremo tutor da sociedade. Como co-

mandantes militares, pensavam a organiza95o poiTtica da so-

ciedade nos mesmos moldes da organiza95o militar e procura- 

yam colocar em pr5tica tais princTpios quando exerciam a di- 

re95o da administra95o poiTtica local. 

Os valores aparentemente contradit6rios de "disciplina" 

e de "insubordina95o" eram compatibilizados em virtude 	do 

conteiido atribuTdo a eles pelos chefes estancleiros/guerrei- 

ros/militares. Consideravam a disciplina um valor fundamen- 

tal. De um lado, porque, em geral, haviainsido longamente trei-

nados na atividade militar, habituando-se 5 disciplina e in-

corporando-a nas suas pr5ticas. De outro, porque precisavam 

manter sob controle e domar aquela peonada marginalizada, co- 

rajosa e arisca, tendencialmente rebelde, que compunha 	as 

tropas milicianas e dava sustenta9ミo aos cl.s familiares, O 
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tipo de indisciplina aceito pelos chefes guerreiros eraaque- 

le que praticavam e que nミo diferia muito do usualmente pra-

ticado nas esferas dirigentes militares. Era o tipo de indis- 

ciplina do comandante militar que, frente a uma grave 	dis- 

cord言ncia com as autoridades superiores, n言o vislumbra 	ou- 

tras alternativas, sen5o duas: a subordina95o e a insubordi- 

na95o. Apesar de rebelarem-se contra o governo central, 	os 

estancieiros gaichos em nenhum momento atacavam a institui- 

c5o estatal. Cultuavam a autoridade do Estado e defendiam a 

necessidade do exercTcio de sua fun9ミo tutelar, na medida em 

que, ao terem a pretensio de classe dominante vocacionada ao 

poder (e, como tal, de exercer o poder ao nTvel local), per- 

cebiam a necessidade de um poder centralizado, forte e res- 

oeitado. oara qarantir a subordina95o da popula9ao. 

A hierarquia e a obedi6ncia 	ミ 	autoridade 	eram 

cultuados pelos estancieiros, mas tais valores, adaptados 5 s 

rela96es patriarcais existentes, adquiriam um conteildo dife-

renciado daquele propriamente militar. Segundo os principios 

de organiza9ミo militar, o mando e a subordina95o deveriam obe-

decer a regras abstratas impessoais, enquanto a obedi6ncia ao 

chefe guerreiro era fundamentalmente pessoal, decorrente de 

la9os de lealdade pessoal. Contudo, esta diferencia95o 

na pr5tica, t6nue, ou mesmo inexistente, em virtude, da 

c5ria afirma9io da ordem militar naquele perTodo. Umcaso 

era, 

preー  

ex em- 

plificativo: o Coronel da Guarda Nacional Bento Gon9alves,fo- 

ra suspenso, por ordens superiores, das suas fun96es de co-

mando mesmo antes de irromper a Revolta Farroupilha, mas, em 

virtude da autoridade pol{tica e moral que gozava, abteve a 
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adesio da maioria dos oficiais e das tropas da Guarda 	para 

o movimento rebelde. Os princTpios 	da 	Constituic5o da ・ "Repiー  

blica Piratini". No entanto nao correspondiam ミ  rebeldia mo- 

vimento que a instituiu: consagravam a ordem social 	escravo- 

crata e uma organizac5o polTtica ordeira. A experi6ncia mili- 

tar/guerreira dos chefes estancieiro desenvolvera um modelo 

autorit5rio de direcao e de lideranca sobre os subordinados,que 

foi transposto para o plano da organizac5o social e do poder 

pollti co. 

As classes dominantes ga'chas, portianto, construTram upa 

visio de mundo particular no contexto brasileiro: uma vis5ofor- 

temente marcada pela origem e pela trajet6ria polTtica destas 

classes dominantes. Origin5rias de chefes guerreiros de ban-

dos armados e de comandantes militares, formadas como dirigen-

tes de uma sociedade local "militarizada", estas classes do- 

niinantes, militarmente poderosas e politicamente 	autonomas, 

criaram como visao de mundo urn universo de valores 	morais, 

巨 ticos e polTticos muito pr6xirnosi queles cultuados nas 	ins- 

tituic6es militares. Tal identidade viria a se tornar funda-

mental para a constru貞o, no Rio Grande do Sul , de um projeto po- 

lltico "militarizado". 

b) As forcas militares no Rio Grande do Sul 

As forcas militares const'ituidas no processo de formacミo 

do Rio Grande do Sul possuTarncaracteristiGaS particularmentere- 

gionais. Enquanto as tropas oficiais do centro do paTs 	eram 



101 

estruturadas segundo modelos europeus de organizac5o militar, 

as tropas oficiais no Rio Grande do Sul , os j5 mencionados Re-

gimentos de Drag6es, possuiam caracteristicas semelhantes ミ  s 

milicias privadas dos estancieiros gauchos. Os Drag6es usavam 

os mesmos m6todos de luta tradicionalmente usados pelos ban- 

dos armados gatichos como os ataques de surpresa e as ac6es de 

guerrilha, que demonstravam grande efic5cia nos enfrentamen- 

tos armados no extremo-sul. Diferentemente dos ex6rcitos re - 

guiares europeus,, grandes e extremamente carregados, que avan- 

cavam ientamente em direcao ao inimigo, os Drag6es, assim co- 

mo as milicias privadas gatichas, atuavam nas guerras atrav6s 

de ac6es r5pidas, valendo-se, sobretudo, da agilidade de des-

locamento e da capacidade de improvisac5o. O 6 xito destas tro-

pas sulinas dependia menos do aparato.militar e maisdセ  certas 

qualidades pessoais dos soldados e comandantes tais como ha- 

bilidade, coragem e ousadia. Este tipo de guerreiro corajoso 

e impetuoso nio se enquadrava nos padr6es disciplinares 	dos 

exる rcitos regulares europeus. Tal como as milicias privadas, 

os Regimentos de Drag6es n5o se orientavam pelas regras de fun-

cionamento do modelo de organizac5o militar europeu. Possuiam 

uma estrutura menos rigida e menos presa a definic6es de re-

gulamentos escritos. A obedi6ncia do soldado-drag5o e do mi-

liciano devia-se, fundamentalmente, 言  autoridade pessoal'do che-

fe guerreiro/militar. 

Diferentemente da oficialidade do centro do pais,os che-

fes militares do Rio Grande do Sul n5o eram de origem aristo- 

cr5tica. Obtiveram titulos de nobreza em virtude dos seus 6 xi- 

鵬b助，叫叙。認  Cij1 
UIUfl!CA こ躯19K皿  健  画qA. 
C hnll］細魚雀・,柳」画瞬，  
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tos militares. Atrav6s da luta armada, comandantes militares 

e chefes guerreiros locais adquiriram terras, riquezas e po-

der poUtico, tornando-se o principal setor das classes domi-

nantes regionais. Por exercerem considerivel inf1u6ncia no In- 

tenior das tropas oficiais e por controlarem as poderosas mi ー  

flcias privadas, forcas imprescindiveis nas lutas travadas na 

fronteira meridional, contavam com um "poder militar" que lhes 

permitia estabelecer unia relac5o de autonomia politica com o 

governo central. Esta autonomia significava a ampliac5odopo- 

der de decis5o das classes dominantes locais sobreas quest6es 

econ5micas e poUticas relevantes ao nTvel regional. O exer- 

cTcio deste poder de decis五o das classes dominantes regionais 

em benefTcio de seus interesses privados seguidamente provo-

cava atritos com os representantes dos interesses do governo 

central. Reside a丁  a origem da divis5o polTtica das classes do-

minantes regionais e das forcas militares a elas vinculadas. As 

constantes disputas politicas, resolvidas muitas vezes atra- 

v6s de confrontos armados, mantinham vivos os fortes vTnculos 

entre militares e classes dominantes locais. 

A exist6ncia da estreita ligacio entre classes dominan-

tes locais e militares, da autonomia regional e da divis5o po- 

litica no interior das forcas militares era possivel 	em ra- 

z5o do est言gio ainda inicial de construcao do Ex6rcito Nacio- 

nal. Neste sentido, o termo "forcas militares" (por n6s uti- 

lizado) る  significativo, pois informa a diversidade de organi- 

zac6es militares e a inexist6ncia dc> rnonop6lio legal da ac5o 

armada. N o existia propriamente uni Ex6rcito Nacional: astro- 

・‘' ．' 
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pas oficiais eram corpos' heterogるneos, pouco qualificados 	e 

pouco centralizados. 

Durante o perTodo colonial, o sistema militar era total-

mente inorg5nico. Os diversos corpos armados organizados nas 

regi6es nao obedeciam a um comando centralizado. Recebiam de- 

nominac6es variadas, modificadas coni o passar dasd6cadas. mni- 

cialmente, os diferentes corpos eram chamados de "companhias 

de ordenancas". Com o agrupamento destas companhias, mais tar- 

de, formou-se o "terco" que, por sua vez, deu origem aos "re- 

gimentos" (que correspondiam a dez companhias de cem homens) 

e aos "tercos-auxiliares" (que tamb6m receberam a denominac5o 

de "mil'Tcias"). Os regimentos passaram a se chamar "tropas de 

linha" (ou "tropas de primeira linha"), forcas regulares (ser- 

vico remunerado) respons言veis pelas operac6es de guerra. 	Os 

tercos-auxiliares ou miUcias (ou "tropas de segunda linha"), 

forcas auxiliares (servico obrigat6rio e n5o remunerado) das 

tropas de linha, eram utilizados, na medida das necessidades, 

para a defesa das fronteiras e outros conflitos que 	exigis- 

sem a mobiliza戸o de um grande contingente nii1itar.Tambm exis-

tiam os "corpos de ordenanca" (ou "tropas de terceira linha"), 

forcas estacion5rias limitadas ao rnunicipio. Poucd preparadas 

para atividades propriamente militares, estas ultimas, em ge- 

ral, exerciam func6es policiais e administrativas. Em cada lo-

cal , as tropas de primeira, segunda e terceira linha possuiam 

denominac6es e feic6es organizativas distintas. 

A primeira iniciativa importante no sentido da organiza- 
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c o de um ex6rcito mais forte e mais centralizado foi a 	re- 

estruturac5o realizada pelo governo imperial em 1824. 0 sis-

tema militar foi reorganizado, as antigas milicias e ordenan- 

cas foram reagrupadas, formando as tropas de segunda 	linha 

(as tropas de terceira linha foram extintas), e os corpos de 

primeira linha foram reforcados e uniformizados nacionalmente 

em suas func6es e denominac6es, reduzindo as disparidades or- 

ganizativas regionais. De acordo com esta reforma,os "Drag6es" 

foram transformados em Regimento de Cavalaria da Provincia de 

S5o Pedro do Rio Grande do Sul. 

A recomposic5o dos quadros das tropas de primeira linha 

(o chamado "ex6rcito pago") e a tentativa de dar organicidade 

ao sistema militar, contudo, nao foram bem vistas pela frac5o 

liberal das classes dominantes do centro do pais, que n5o con- 

cordava: 

II(...)corn a e豆る tE vicia de. uma 6okca 	m-2え tak 

peiunane.n-te., dLcip2Lnada e. 	'Lsる -o nct,OU. 4e.ー  

ja,corn a e.x-14碗nc-ia de. urn Ex.E/Lc-..to viacLor'taf.. 

Sua p'tc加碗nc.La 4ernp'i.e.'o/a po/tI urna 	rnZ1-Lc1a 

cえUえ2,urna 6o九cct de cえdathioるーる o2dadoる  る ob co ー  

mando 九  agんona."46 

A frac5o liberal temia que com o fortalecimento do Ex6r- 

cito ele viesse a se tornar uma guarda pretoriana a 	servico 

do Imperador. Deste modo, quando teve oportunidade epoderdu- 

rante o governo regencial em 1831, implantou nova reforma no 

sistema militar, reduzindo os efetivos do Ex6rcito para menos 
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da metade do numero anterior. Para completar o enfraquecimen-

to das tropas de linha, a elite liberal do centro do paTs bus-

cou impedir-lhes o monop6lio legal da ac5o armada de grande 

porte com a criac5o da Guarda Nacional, uma organizac5o miii- 

tar permanente, distribuTda por todo o territ6rio nacional, su- 

bordinada aos JuTzes'de Paz, aos Presidentes das ProvTncias e 

ao Ministる rio da Justica. Suas atribuic6es amplas e semeihan- 

tes ミ  s do Ex6rcito (defender a constituicio, a liberdade, 	a 

in depend6 nc ia, a integridade do Imp6rio, manter a 	obedi6n- 

cia 5 s leis, etc.) correspondiam aos prop6sitos da fra戸o li- 

beral, ent5o no poder, de dividir e enfraquecer as forcas mi-

litares e de afast5-ias dos centros de decis言o polTtica. 

Inspirada na forca francesa de mesmo nome, a Guarda Na-

cional formou-se com os efetivos das antigas tropas de segunda 

linha, posteriormente renovados e ampliados. O servico na "'nvLー  

LZcLa~e.えdctda'Vtct ob九えga .an.Lo e. pe. る oaI e. vaJudo pe.e.o ptazo de. 

qcLa.t/Lo aviC'4.Todo4 of b.'tctMle .Lit 0 2),de. ..Ldade. uat-L励e... ent'e. 21 

α60 ctrioる e. cLdctdaoる  6Le. hoる16a戒Uctd ・up(mdo de 九endctる pa九α る e.ー  

/Le.m e.F.e.-L.to'te2) e.n.ctIn qua L‘えcctdo'5gu cvtdctる  naa-Lonct.L4"47 	As res ー  

tric6es econ6micas nミo impediam a participacio de 	numerosos 

setores das classes m巨dias (pequenos propriet5riOs rurais, co- 

merciantes, assalariados do setor de servicos), que formavam 

o grosso das tropas. Os postos de comando, de um modo geral, 

eram exercidos por membros das classes dominantes, 	escolhi- 

dos num primeiro momento atrav6s de eleic6es e depois atraveS 

de indicac5o governamental. Por sua composic5o social, e por 

sua pr6pria estrutura, a Guarda Nacional encontrava-Sei na maior 
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parte das provincias, intimamente vinculada ミ  s elites 	regio- 

nais. Dai decorre a particular e paradoxal situac5o conforma-

da nas lutas no Rio Grande do Sul: uma vez que a maioria dos 

estancieiros/chefes guerreiros, frac5o niajorit5ria das dlas- 

ses dominantes locais, havia aderido 5 Rebeliio Farroupilha,a 

Guarda Nacional, que vinha sendo fortalecida ' pela 	Reg6ncia, 

voltou-se contra esta; enquanto o indesejado Ex6rcito mante- 

ye-se fiel ao poder cen t ra l 48 

A insubordinac5o da Guarda Nacional em prol da Revoluc5o 

Farroupilha foi um elemento importante na gestac5o da crise que 

impediu a consolidacio e o desenvolvimento destas forcas. 	A 

crise foi produzida pela contradic5o entre a proposta origi-

nal da "milicia-cidad5" e o papel efetivamente assumido pela 

organizac5o em um contexto social e politico perverso. V5rios 

aspectos do pensamento que originara a constituic5o desta for-

ca demonstraram-se inadequados para a realidade brasileira do 

periodo mon5rquico. Os principios democr言 ticos, inspirados no 

modelo francis, de eleic5o dos quadros da oficialidade' nミo eram 

compativeis com as relac6es estabelecidas em uma sociedade ainda 

escravocrata, onde o principal fundamento de autoridade era a 

pura e simples coerc5o. Em virt'ude da press5o exercida 	pela 

aristocracia e outros segmentos das classes dominantes, 	que 

n5o aceitavam arriscar em eleic6es as suas posic6es 	social- 

mente privilegiadas, estes critる rios foram gradativamenteeli- 

minados. 

Ao contr5rio do que pressupunham os seus criadores,o sim- 
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pies fato da Guarda Nacional ser composta pela populac5o ci ー  

vil de media e alta renda n5o garantiu o seu destino enquanto 

instrumento de manutenc5o da ordem estabelecida. Este papel foi 

cumprido no caso de algumas revoltas populares no nordeste bra- 

sileiro, mas nio se verificou na longa e vigorosa Rebeliio Far- 

roupilha. Descontente com esta situacio, o governo central ado-

tou medidas visando 、 e1iniinar a autonomia e a descentralizac o 

da umilTcia_cidad5hl. Neste sentido, procede a afirmac5o 
	

de 

Liege 	Azeredo 	da 	Silva 	de que o posicionamento da Guar- 

da Nacional no conflito farrapo influenciou diretamente o ca- 

r ter centralizador da lei que reorgan i zou a f orca em l85049 . 

Isto る  indicado pelo texto de um decreto governamental , ante- 

nior ミ  lei geral de reestruturacio da forca de 1850, voltado 

especificamente para a Prov了ncia de S5o Pedro do Rio Grande do 

Sul: 

"Ve.c'te..to i9 570 - de 22 de 'e.ve.ke.L/tO de. l850. 

"Regalame.nto PiovJる5't-Lo pcvtct a Gacu.da Nac,Lorja.. 

da PitovZnc.La de Sao Pe.d.'o do RLo GiLande do Swe. 

Ait.t. 19 - 04 Con.oe.!Jio4 de. Qual.編-Lca,ao 'ia P.'to ー  

VZncLa de. S.p.do R-Lo G'ta.vide. do Sai?.,4e./to com- 

po4to4 de 3 o6えc.La勧  da Gactn.da Nac.Loi'taL e4 co ー  

Ihえdo4 pe.l?.o Pi.e. えde tt e. ・  

IIA九t. 29 - Ve. 4ua4 decL45e.4 have.廠 /te.cLm4op Wut o 

PJte.4.Lde.vl-te., que. ma/.ca屈  o p.'tazo e. a6 o'trna 	da 

/jaa in te.'tpo4えcao. 

"A九t. 39 - O P九 e.4Lde.1;te. a44-Ln.a屈  a cada Co'i4e.ー  

l ho o dひt九えto,de.n..t九o do qaal deve. 6aze.'. 	a 

q uai?.郁えCacao ・  
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'Mt.79 - Se.nip'te qu..e. o n動e./Lo de. qttcte編..Laado4 

o pe/irnLtLk,o Pne. Lden-e. 'o/t.n1a/a de. cada cateー  
goiLa Cokpo4,E4 qu.adi.Ee.4,ComranhLcL4 ou. 4e.c6e.4 

de. Com pctvlhi.a4,e. corn 4e.a4 O6えcえaiJ.,e.lri加九ioー  
九eる．  

''M.t. 89 一 Conalalda a qual編えCa頭0, 0 P九 e.るえー  
dente. de.る Lgnak瓦  04 Co'Lpo4,E4qaadn6e.4 e. Campa- 

nhLa.s,que. 4e. deve.rn'o/Lma).,.6e.u4 	/Le.4pe.cJ.{v04 

dえる tt-to4 e a)ma4. 

Iは九 t. 10 - O P/te.ide.nte. da PkovZncLcL Fca aatoー  
九Lz ado a no1ne.a'L piovえoo九Lctnie.n-te pcvta. Conictndanー  

.te.4 Swpe./t.o/.e.4,de Le.gえao e. Co'tpo4,O6.LcLa初  de. 

I4 L-Lnhct, る enlpke. que. a4 e.仇C IL riる抗naえaる  O exえー  

gん九 em ・  

IIA九t. 11 -. O P/te.4Lde.nte. nome.a't反  04 0 イ LcLaL4, qae. 

a nova o'tganLzacao da Gua.n.da. e.x.LgL/L;rna.4 .tctn.to  

α o九9anえza頭o,como aる  nomeacoe.る  ,‘えcam de.pe.nー  
de.n.te4 da. ap.'tovacLo do govekno ・  
(. . . ) 50 . 

O mesmo conteudo deste decreto marcou a reforma geral im-

plementada meses depois (setembro de 1850). Atrav6s desta re- 

forma, a Guarda Nacional foi ao mesmo tempo centralizada 	e 

desqualificada em suas func6es originals. Perdeu seu car5ter 

municipal, ficando diretamente subordinada ao Presidente 	da 

Provincia e ao Minist6rio da Justica. Os crit百 rios eletivos fo-

ram totalmente anulados, substituidos por nomeac6es diretas das 

autoridades provinciais e governamentais. Novas formas de con-

trole politico foram adotadas para a punic5o dos crimes de cons- 

pirac5o, rebe1i5o e insurreic5o. 
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A partir da reorganiza戸o de 1850, a Guarda Nacional pas-

sou a atuar como "mi1tcia-eleicoeira" (instrumento coercitivo 

para assegurar resultados eleitorais), o que levou a institui - 

go ao desgaste e 5 perda de respeitabilidade social. Total- 

mente transfigurada em suas func6es originais, n5o sendo mais 

defendida nem por seus pr6prios genitores "liberais", a Guar-

da Nacional foi perdendo aos poucos terreno para o Exる rcito e 

para os organismos policiais-militares regionais. 

Ao contrario da Guarda Nacional , o Exる rcito vivia um pro-

cesso de fortalecimento. Embora ainda fosse muito inorginico, 

suas contradic6es internas, diferentemente daquelas da "miUー  

cia-cidad5", nio produziam efeitos desestruturadores. Organi- 

zado segundo os moldes militares convencionais, o Ex6rcito vi- 

nha demonstrando ser mais ajustado ao contexto do Brasil 	Im- 

penial e mais capaz, operacionalmente, de responder ミ  s deman-

das militares existentes. Em virtude das guerras externas do 

perlodo, recebeu constantes injec6es de recursos materiais e 

humanos e teve oportunidade de qualificar oficiais e soldados 

no teste das armas e de formar uma equipe dirigente legitima- 

da por seus feitos nas batalhas. Com  os 6 xitos militares, 	o 

Ex6rcito conseguiu se fortalecer ideologicamente (criando "he- 

r6is" e urna ideologia de valorizacao da atividade 	militar). 

Especialmente, a guerra contra o Paraguai possibilitou ao Ex6r- 

cito ampliar consideravelmente os seus contingentes e adquirir 

confianca, coes5o interna e respeito publico nunca antes co- 

nheci dos. 
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O crescimento ripido de um exercito, que obtivera exito 

nas batalhas, reacendeu a velha pol6mica sobre as formas mais 

adequadas de organizac5o militar. De um lado, a vis5o liberal 

sustentava que seria desnecess5ria a manutenc5o de um ex6rci- 

to permanente de grande porte, pois a experi6ncia do conflito 

paraguaio havia mostrado que todo cidadio poderia ser trans-

formado em pouco tempo em um soldado, garantindo a defesa na- 

cional. De outro lado, os comandantes militares defendiam 	o 

fortalecimento do Ex6rcito, pois se o crescimento improvisado 

de uma forca pouco preparada e pouco equipada possibilitara um 

resultado favor5ve1 no Paraguai, as dificuldades enfrentadas 

na guerra haviam tornado evidente a necessidade de 	aperfei- 

coamento b6lico e de qualificac5o das tropas. Comoafirmou Cam-

pos Coelho: 

It (...)a. gae/tfta to/tna/i.a pate.n.te. a4 g/Lave.6 	de.ー  
FC-花ncえa6 do ExE kcえ to e. de. りe./Lta'La no4 o紅cえaえ4 

a4pJLac6e.4 de. ape)!.イ e.-Lcoctmenio pi.o6L44Lona-P. .Ln-ー  
dL-ta4 em 4ua LrLte.nsえdad e. Pade.tam e4-taる  a.6pえー  
n.a.c5e4 4e. a2えmenia)!., duitan-te. a. gaenta, 	com o 

vofume de 'tecaiL4o4 qu.e. o 9oue./Lno canatLzou. paー  
)taa 4a4.ten.tctcao da-o'okcaる  comba-te.nte4 . M de.4ー  
pe4a4 do MえrtLitEtLo da Gae'iita a.tえngL'Lam 04 nZー  
ue為  ma.L4 aUo4 de. todo o pe4Zodo mort反n.qu.Lco e. 

no ano'L.oeat. 1865/1866 c0n4-t-L-taZ/Lam 50% 	daる  
de.4pe.4ct4 gove)utame.rLtaL4. Maる  .te.)tmえnada a gue.Xー  
'ta e.la4 de.ctLvictkam ctoる  nZueL4 ma-L4 bctLxo4 	de 

.oda a hえる妬底a do lflipE九え0,lie. plie.4e.ntandO no ano 

‘える caZ l878/1879 ctpe.vtaる  8% do -totaI_ daる  de.-ope.ー  
, .,51 

4ct4 gove.liname.nZaん4" - 
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Do niesmo modo, os efetivos do Ex6rcito, que haviam sido 

elevados durante o conflito (chegando a atingir em 1866 o ni- 

mero de 67.365 homens), foram bruscamente reduzidos paraI 14.817 

homens em 1879 e para somente 11.748 homens em 1889 (Quadroll). 

QUADRO II 

EFETIVOS DO EXERCITO BRASILEIRO (1848-1889) 

A N O  EFETIVOS 	(Efetivo 	real) 

1848 1 5 .528 

1 849 16.915 

1851 18. 263 

1852 19.552 

1855 17.107 
1857 1 5. 347 

1859 16.758 
1862 17.577 
1 864 53. 840 
1866 67.365 

1869 36.457 

1871 19.323 

1876 16.104 

1879 14. 871 

1883 13.524 

1887 13.152 

1889 11 .748 

Fonte: 	Relat6rios do Minist6rio da Guerra 
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A reduc5o de verbas e de efetivos gerou grande 	descon- 

tentamento entre os comandantes militares, pois eles espera- 

yam, com as vitarias obtidas nas guerras, o reconhecimento de 

sua import5ncia para a sociedade. Eles nio mais aceitavam ".'e- 

to/ta/t ao antえgo padn.動  de. am ExE九  cえ to menon. e. mevtol e.on4pZー  

cao"52. Manifestavam,se, pela primeira vez na histaria do Ex6r- 

cito, interesses nltidos de uma vis5o corporativa..Eni reac5o 

i concepcdo liberal e ミ  politica do governo imperial, tomava 

corpo na 5 rea militar a defesa do fortalecimento do Ex6rcito 

regular enquanto uma organizac5o permanente, num6rica e beli-

camente forte, centralizada, coesa e respeitada socialmente. 

O Corpo Policial de Sio Pedro do Rio Grande do Sul havia 

siido criado pelo Presidente da ProvTncia em 1837. Inconforma- 

do com a adesミo de grande parte da Guarda Nacional aomovimen- 

to farroupilha, o Presidente pretendia, com a criac5o 	desta 

forca armada, suprir as lacunas do servico de policiamento e, 

ao mesmo tempo, reforcar as fileiras das tropas legais. A me-

dida foi duramente criticada pelos dirigentes farroupilhas e 

tornou-se muito impopular. Devido 5 inexist6ncia de volunt5- 

rios, a criac5o deste Corpo Policial permaneceu "no papel" atる  

1841, quando foi efetivamente organizado. O organismo policial-

-militar criado, no entanto, por raz6es polTticas e por seu re-

duzido "poder de fogo", n5o chegou a combater no conflito farー  

rapo ・  

Inicialmente, o Corpo Policial era uma forca muito 	pe- 

quena, mas com o passar das d6cadas comecou a experimentar um 
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processo de fortalecimento. At6 a Guerra do Paraguai, ele ha- 

via sido mantido com efetivos reduzidos, que variavam 	entre 

200 e 400 homens,e suas func6es limitavam-se ao servico de po- 

liciamento. Convocado para auxiliar as tropas do Ex6rcito (prIi- 

meira linha), o Corpo Policial p6de demonstrar na guerra sua 

utilidade militar atrav6s de uma atuac5o destacada nas bata- 

lhas. A partir dai, este organismo passou a ser utilizado em 

ac6es militares e os seus efetivos foram elevados considera- 

velmente, atingindo em 1889 o n丘mero de 769 homens (Quadrolill). 

O fortalecimento do Corpo Policial tamb6m pode ser verificado 

pelo crescimento das verbas do orcamento provincial 	destina- 

das a este setor. Quando se iniciou o confl ito com o Paraguai, 

elevaram-se os gastos com o Corpo Policial, atingindo o con- 

sider5vel percentual de 18,04% da despesa total da Provincia 

nos anos de 1865/1866. Apes a guerra, os percentuais decairam, 

mas foram mantidos na razo5vel faixa de 11% a 13%, alcancando, 

em 1888, 14,17% do total de gastos da Provincia (Quadro 	IV) ・  

As classes dominantes locais passaram a investir no Corpo Po-

licial (atrav6s da destinac5o das verbas provinciais) na me-

dida em que perceberam que esta forca, diretamente controlada 

pelo governo local, poderia ter grande utilidade 	corno o seu 

"braco armado", reforcando o "poder militar" de que dispunham. 
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QUADRO 	III 

EFETIVO REAL DO CORPO POLICIAL DA PROVINCIA DE 

SAO PEDRO DO RIO GRANDE DO SUL (1841-1889) 

A N O EFETIVOS (Efetivo real) 

1841 
	

363 

1845 
	

431 

1848 
	

31 6 

1849 
	

405 

1851 
	

343 

1852 
	

323 

1853 
	

323 

1854 
	

343 

1855 
	

368 

1856 
	

393 

1858 
	

209 

1859 
	

317 

1 860 
	

322 

1862 
	

314 

1863 
	

318 

1 864 
	

311 

1 866 
	

160 

1867 
	

122 

1868 
	

248 

1869 
	

252 

1871 
	

437 

1875 
	

567 

1879 
	

690 

1889 
	

769 

Fonte: Relat6rios e Falas do Presidente da Provincia 

de Sio Pedro do Rio Grande do Sul. 
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QUADRO IV 

DESPESAS DA PROVlNCIA DE SAO PEDRO DO RIO GRANDE DO SUL 

COM O CORPO POLICIAL (1847-1888) 

ANOS 
DESPESAS COM O' 
CORPO POLICIAL 
(Em contos de reis) 

TOTAL DE GASTOS 
,DA' PROVINCIA 
(Emcnntnc rIP rPic) 

PERCENTUAL 

1847/1848 109: 503$802 1.183:681 $340 9,25% 

1848/1849 68:741 $469 1 .354:987$777 5,07% 

1850 90: 394$990 874: 422 $996 10,33% 

1852 83: 570$937 861 :019$721 9,70% 

1855 114: 009$444 1 .329:695$604 8,57% 

1857 150: 604$0O3 1 .533:437$743 9,69% 

1859 119: 682$712 950:735$830 12,58% 

1861 /1862 132:675$650 900:724$049 14,72% 

1863/1864 133:857 $640 867: 997$572 15,42% 

1865/1866 151 :434$835 839: 223$703 18,04% 

1868/1 869 160: 668$965 1 .342:810$863 11 ,96% 

1872/1873 300: 363$900 2.203:688$019 13,63% 

1877/1878 302: 01 4$000 2.265:452$823 13,33% 

1879/1880 428: 943$1 81 3.607:361$801 11,89% 

1884/1885 445: 062$91 9 3. 917 :156$570 11,36% 

1888 456:545$691 3.221 :119$883 14,17% 

Fonte: Balanco Definitivo da Receita e Despesa da Adminis- 

trac5o da Fazenda da Provtncia de Sio Pedro do Rio 

Grande do Sul (exercTcio de 1847/1888) ・  
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O quadro das forcas militares estava se modificando e, 

ao mesmo tempo, as classes dominantes do Rio Grande do 	Sul 

tamb6m estavam alterando suas relac6es com estas forcas. An- 

teriormente, os estancielros exerciam inf1u6nciasobreas tro-

pas de primeira e de segunda linhas estacionadas na regi5o, 

mas seu principal "poder militar" decorria da chefia de mi ー  

1lcias privadas, fundamentais nas lutas sulinas. Com  a ins- 

titucionalizac5o de parte das miUcias privadas (que passa ー  

ram, a partir de 1831 , a integrar os corpos da Guarda Nacio- 

na]), os estancieiros assumiram as posic6es-chave desta for- 

ca, al るm de manterem sua influ6ncia sobre o Ex6rcito. Mas fren-

te 5 crise da Guarda Nacional, eles gradativamerite a abando-

naram e procuraram investir mais no ainda pequeno Corpo P0- 

licial, que mantinham sobre o seu controle direto, e ampliar 

sua influ6ncia sobre o Ex6rcito, que vivia um processo 	de 

fortalecimento. As miUcias privadas irregulares, organiza- 

das em torno dos chefes e$tancieiros, ainda cumpriam um pa-

pel importante, mas este processo de a1terac5o do quadro mi-

litar marcava a passagem de um perTodo de predomin5ncia das 

forcas irregulares para um perTodo em que estas forcas, ainJ 

da existentes, perdiam a relevEncia que possuTam, cedendo lu-

gar para a afirmac5o do Ex6rcito Vegu1ar. 

Na mesma medida em que o Ex&rcito se fortalecia, cres- 

cia a influ6ncia das classes dominantes rio-grandensesno seu 

interior. Dos 130 generais brasileiros do perTodo de 1822 a 

1889, 18 eram rio-grandenses de nascimento, numero somente su- 

perado, entre as demais provTncias brasileiras, pelo Rio de 
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Janeiro, sede do governo imperial. A maioria destes 18 gene- 

rais permaneceu no Rio Grande, mas al6m deles, outros, 	de 

origem distinta, fixaram resid6ncia na regiio. Foi o caso de 

Bento Manuel Ribeiro: nascido na vila de Sorocaba (S5o Pau- 

lo), deslocou-se para S5o Pedro do Rio Grande do Sul logo ap6s 

a conclus5o dos seus primeiros estUdos e alistou-se no regi-

mento de milicias de Rio Pardo, trilhando depois uma famosa 

carreira atrav6s de uma participacio destacada nas diversas 

guerras do extremo-sul, formando fortuna como estancieiro.Os 

militares rio-grandenses e de outras proced6ncias que se es- 

tabeleceram no Rio Grande do Sul por um perTodo superior 	a 

dez anos correspondem, entre os oficiais brasileiros que al- 

cancaram o generalato de 1822 a 1889, ao n6mero de 53, 40,8% 

do total. Considerando somente a participac言o em guerras, que 

n o implica necessariamente uma perman6ncla prolongada nairea, 

chega-se a 81 generais, 62,3% do total. (Quadro V). 	Com a 

crescente ligac5o dos oficiais do Ex6rcito com o Rio Grande 

do Sul, aumentavam os lacos transit6rios ou permanentes (ne- 

g6cios, casamento, etc.) entre militares e classes dominan-

tes locais. 

Assim, as classes dominantes do Rio Grande do Sul man-

tiveram o seu "poder militar" atrav6s do controle direto da 

forca policial-militar regional e da crescente inf1u6ncia exer-

cida no interior do Exercito. Para uma classe dominante reー  

gional como a gatcha, vinculada a uma atividade produtivape- 

rifCrica na economia brasileira e politicamente 	marginali- 

zada nos centros de decis5o, o controle de forcas militares 
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consider5veis constituTa seu principal instrumento para fa-

zer valer seus interesses no plano nacional. Para um Ex6rci- 

to que vivia um processo de fortalecimento, mas que ainda n5o 

tinha forca politica para fazer valer seus interessesnos cen- 

tros de decisio, era interessante manter 	1igac6es estrei- 

tas com uma classe dominante regional como a gaicha, que pos- 

suTa uma visio de mundo pr6xima ao modo militar de pensar, que 

era politicamente aut6noma e virtual opositora do governo cen- 

trai. A manutencao dos fortes vincuios entre militares eclas- 

ses dominantes locais criava condic6es favor5veis para o es-

tabelecimento de aliancas entre estes setores para a disputa 

no jogo  politico  nacional. 
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CAPITULO 3 

O PROJETO REGIONAL POSITIVISTA CASTILHISTA 



1 - EMERGENCIA DO PROJETO POSITIVISTA NO RIO GRANDE DO SUL 

A emerg6ncia do projeto positivista no Rio Grande do Sul, 

no final do Impる rio, esta relacionada ミ  particular cultura po- 

iTtica local e ミ  s condic6es, tamb6m particulares, da luta po- 

litica regional naquele periodo de transformac6es estruturais 
', 

e institucionais. A tradi戸o politica e cultural do Rio Gran-

de do Sul, que havia tornado possTvel o crescimento do libe-

ralismo gaticho, criou condic6es ainda mais favor5veis para a 

emerg6ncia do seu "Outro', o positivismo. Em virtude da for- 

mac5o militarizada da sociedade gaicha, do entrelacamento en-

tre militares e estancieiros, das relac6es autorit5rias e pa-

ternalistas predominantes e da estrutura de poder militariza ー  

da, as clas与 es dominantes locais produziram, como sua repre- 

sentacio de mundo, valores 6 ticos, poiTticos e moraismuito mais 

identificados com as id6ias positivistas do que com as idる ias 

liberais, O choque entre os princTpios liberais e o ambiente 

poUtico e ideol6gico hostial marcou a ambigoidade de umIlibe- 

ralismo como o gaucho, permanentemente tensionado pela ret6rica dama-. 

triz doutrin5ria europるia e pela pratica poiTtica vinculada 5 cultura lo- 

local. 

O liberalismo gaucho afirmou-se menos pelo valor heurTsti- 

co das id6ias cl ミssicas liberais e mais por seus tracos par- 
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ticulares; pelo seu autoritarismo, por sua altivez, por 	sua 

ligacio com a tradic5o poiTtica regional. O Partido 	Liberal 

surgiu a partir da articulac5o dos chamados 'liberais hist6- 

rico's", que se distinguiam dos "liberais progressistas" 	por 

sua postura inicialmente contr5ria ミ  ordem imperial, por sua 

ousadia polTtica e pela tentativa de resgatar a heranca far- 

roupilha. O Partido Liberal criado pelos "hist6ricos"critica- 

va violentamente a centralizacio polTtica e administrativa do 

Imp6rio, o excessivo poder pessoal do Imperador, os vTcios do 

sistema polTtico vigente, o imobilismo das instituic6es monir- 

quicas; e defendia maior participac5o das provTncias nas de- 

cis6es, autonomia provincial na taxacミo e distribuic5odas ren-

das arrecadadas, fortalecimento das formas representativas de 

governo, responsabilidade ministerial, temporalidade dos car-

gos do Senado, eleic6es diretas, liberdade religiosa, liber- 

dade de ensino, etc. 

Recuperando uma quest5o historicamente cara para as eli-

tes estancieiras - a luta pela autonomia regional - e capita-

lizando o crescente descontentamento com o Imp6rio, o Parti-

do Liberal "hist6rico" cresceu rapidamente na disputa com os 

"liberais progressistas" e com os "conservadores". Pela fir-

meza de suas posic6es e pela contund6ncia de suas crTticas, am- 

pliou sua forca polftica, chegando a conquistar, em 1872, 	a 

maioria nas eleic6es para a Assembl6ia Provincial, apesar do 

domTnio conservador no plano nacional. Como afirma Piccolo,"o 

paittLdo 	Lbe.'tct.1. pltova/ta る e /t Ct maL46 ok.te. ctg)te.nLLCtcaO 	pa戚tんe. 	a 
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na. p'ovZnc..La e. i.aa he.gemonえa no Raio Gkande. do SuL 4e.fl..La 	..Lnー  

conte4板veL a.屍 o6 Lm do lnipE九ん0"1 

O projeto liberal tornara-se hegem6nico, mas vivia em per-

manente contradic5o. Esta situac5o n5o se explica simplesmen-

te pelo fato de o liberalismo gaucho, retoricamente pr6ximo e 

praticamente afastado da tradicio europる ia cl5ssica, ser "uma 

id6ia fora do lugar" - para retomar os termos da pol6mica en-

tre Roberto Schwarz e Fernando Henrique Cardoso2 .E proceden-

te a critica que Cardoso formula ao tentar redimensionarare- 

lac5o entre "as id6ias e o seu lugar". Considerando in6cua e 

e falaciosa a tese de que uma "mesma" id6ia transforme-se em outra 

em um universo hist6rico cultural distinto, Cardoso sustenta que "a. 

)Le.pO4えcaO de. Ld配a.る  em nov04 cor1-te.x)t04, Longe de 4en. um p/toー  

ce4る o me'tamente /tepet-ULvo,iinipL.ea um e.nitLquec.Lmen.to" 3 . 	Uma 

idる ia n5o se torna hegem6nica em nenhum lugar sem que existam 

ali condic6es para a sua propaga戸o. Quando apropriada pelos 

novos sujeitos sociais em uma nova realidade, esta "ideia" j5 

n5o る  mais a mesma, uma vez que foi modificada, enriquecida (ou 

empobrecida), adquirindo feic6es pr6prias. No caso do Rio Grande 

do Sul, o liberalismo somente se tornou hegem6nico porque de-

monstrou-se capaz de incorporar elementos da tradic5o politi- 

ca local. Contudo, as caracteristicaS particulares do libera-

lismo gaucho impediram o seu desenvolvimento quando surgiram, 

na pr5tica hist6rica, problemas que somente poderiam ser res-

pondidos satisfatoriamente por um projeto similar ao europeu 

cl5ssico. 
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O liberalismo europeu clsslco era uma doutrina econ6mi- 

ca e politica coerentemente articulada aos prop6sltos de uma 

burguesia economicamente fortalecida que buscava estabelecer 

seu dominio no plano politico e reorganizar a sociedade 	se ー  

gundo os seus interesses. A burguesia possuia uma "con4c..LEncLa 

de. de.4t.Lvio"4 : os principios liberais, ao mesmo tempo, serviam 

de instrumentos para a ascens5o burguesa ao poder politico e 

projetavam a fisionomia da nova sociedade que a burguesia que-

ria construir. No Rio Grande do Sul, ao contr5rio, o libera-

lismo era uni pensamento confuso, defendido por, estancieiros 

tradicionlais ligados a formas de produc5o pra-capitalistas e 

subordinados economicamente aos grupos agro-exportadores 	do 

centro do pais. Estes estancieiros utilizavam os 	principios 

liberais para exigir maior participac5o politica nos centros 

de decisミo e uma politica econ6mica mais favor5vel aos seusin- 

teresses. Mas n5o tinham consci るncia das raz6es de sua posi- 

c5o economicamente dependente e politicamente marginal e nem 

possuiam um projeto politico que lhes permitisse alcancar 	o 

poder. Os estancieiros tradicionais nao tinham "consci6nciade 

destino": seu projeto de futuro era a imagem de um 	passado 

idealizado. N o eram capazes de compreender a natureza 	das 

transformac5es que se estavam operando na sociedade. O "neg6ー  

cio" das charqueadas encontrava-se em franca decad6ncia em 

virtude das restric6es da oferta de m5o-de-obra escrava, re- 

gistradas a partir do t6rmino do tr5fico em 1850, e em virtu-

de da ampliac5o das dificuldades de concorr6ncia com a indiis- 

tria do charque platina, muito mais produtiva por sua tecno- 
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logia mais avancada e por sua organizac5o capitalista. Contu- 

do, os pecuaristas liberais rio-grandenses, presos a uma vi- 

s5o de mundo tradicional , n5o transformavam o seu "nej6cio" em 

empresa capitalista, n5o investiam em outros ramos da nascen-

te industria capitalista e n5o se tornavam burgueses. Assis- 

tiam impassiveis ao desenvolvimento da nascente col6nia imi- 

grante (alemミes e italianos) como novo centro din5micoda eco- 

nomia regional e ao crescimento urbano (comercial e industri- 

al) da provincia e do pais. 

O r5pido desenvolvimento da agro-exportacio cafeeira havia 

provocado alterac6es substanciais na estrutura da sociedade: 

acumulac5o de capital em larga escala; expans5o do com6rcio.de  

importac5o e de exportac5o; crescimento industrial consider5ー  

vel; deslocamento dos investimentos em m5o-de-obra escrava pa-

ra os setores urbano-industriais; difus5o de relac6es assala- 

niadas de produc5o; constituic5o de um mercado interno; 	am- 

pliac5o do sistema de transportes (estradas de ferro, portos); 

moderniza戸o do sistema de comunicac5o (te16grafo); desenvol- 

vimento do setor banc5rio e do setor de servicos urbanos. Pa- 

ra a continuidade deste ciclo expansivo tornava-se necessa- 

rio desobstruir os emperrados canais do centralismo mon5rqui- 

co, adotando formas de organizac5o politica mais modernas 	e 

mais abertas, de modo a incorporar os setores sociais emergen-

tes e permitir a lideranca da frac5o das classes dominantes li-

gada ao centro din5mico da economia. 
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N o percebendo este processo de transformac5o, o Partido 

Liberal rio-grandense atenuava suas criticas ミ  ordem imperial 

e acentuava o reformismo de suas proposic6es, diferentemente 

desetores importantes das agremiac6es liberais do centro do 

pais, que j5 avancavam em direc5o a um projeto 	republicano. 

Parcelas .das classes dominantes, especialmente os grupos ca-

feicultores paulistas, e das classes m6dias urbanas comecavam 

a perceber a incapacidade do regime imperial de responder 言  s 

exig6ncias das transformac6es em curso. Ao contririo, a elite 

pecuarista liberal gaicha s6 conseguia conceber mudancas nos 

marcos da ordem monirquica. Por seu liberalismo II confuso", por 

sua vis5o de mundo tradicional, por sua falta de lucidez po- 

litica, os estancieiros liberais rio-grandenses entendi'hm aque-

le momento de debilitamento do governo imperial como uma 6ti- 

ma oportunidade para ampliarem sua influ6ncia nos centros de 

decis5o politica, e chegaram a aceitar, no final da d6cada de 

1870, o convite para participarem de cargos-chave governamen- 

tais. Ao assumirem postos de comando na administrac5o local e 

central, os liberais gaichos abandonaram as suas criticas con-

tundentes e passaram a defender a ordem estabelecida. Como ob-

servou Celi Pinto, ocorreu uma invers5o de posic6es: setores 

liberais paulistas e de outras provincias voltaram-se contra 

o regime, assumindo a bandeira republicana; enquanto a fracミo 

liberal rio-grandense aproximou-se do governo imperial ・ recuan- 

do para uma posi戸o conservadora5 

No Rio Grande do Sul , assim, abria-se um espaco politico 
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n5o ocupado por qialquer forca partid5ria j existente:o es- 

paco de critica radical 言  ordem monirquica. 0 crescente des-

contentamento das camadas mるdias urbanas e segmentos "escla- 

recidos" da elite regional, que percebiam o car5ter retr- 一  

grado do Impる rio, e dos setores militares, que se sentiam pre- 

judicados e humilhados pela politica do governo de 	:reduc5o 

dos efetivos e verbas do Exe ci.to, n5o encontrava eco 	nos 

partidos conservador e liberal ー "conservador", ambos partidos 

da ordem. 

Neste vazio politico, surge um projeto mais identificado 

com a tradic5o politica cultural local , o projeto do Partido 

Republicano Rio・grandense (PRR), construido a partir de um 

pequeno nGcleo de jovens profissionais liberais e estanciei- 

ros, a maior parte deles rec6m formados na Faculdade de Di ー  

reito de S5o Paulo, centro de discussio e agitac5o do idea - 

rio republicano. Adotando os principios gerais do movimento 

republicano nacional consagrados no Manifesto Republicano 	de 

1870, o novo partido levantava algumas bandeiras que haviam 

sido secundarizadas pelos liberais rio-grandenses, especial- 

mente as criticas ao enorme centralismo politico e adminis-

trativo e aos vicios do sistema imperial. 

Buscando combater o advers5rio no seu pr6prio terreno,os 

republicanos questionavam o direito do Partido Liberal de rei-

vindicar para si a heranca da revolta farroupilha, na medida 
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em que esta revolta havia colocado, antes de mais nada,o pro.- 

blema da Repiiblica. Segundo esta 6tica, o "federalismo" pre- 

gado pelos liberais possuia um car5ter monarquista, n5o tendo 

nada a ver com o federalismo republicano do movimento farra- 

p0. Neste sentido,6 significativo o nome dado ao6 rg5o de di- 

vulgac5o das id6ias do 'PRR: "A Federac5o". Considerando a fe- 

derac5o como a forma de organiza戸o da Repiiblica, procuravam 

desautori zar outras propostas "federalistas" como meramente 

ret6ricas, porque comprometidas com a perpetuac5o da ordem im- 

penial. 

Com um discurso agressivo, o Partido Republicano apresen-

tava-se como alternativa ao projeto liberal. Defendia com maior 

radicalidade as bandeiras progressistas de liberdade indivi- 

dual, liberdade de ensino, liberdade religiosa, separacaO en-

tre a Igreja e o Estado e modernizacio da estrutura politi- 

ca assentada no sistema juridico-fornial. Condenava perempto-

riamente a escravid5o, enquanto os liberais,mais cautelosos, 

propunham uma emancipacio lenta e gradual. Opondo-se 	fron- 

talmente ao Partido Liberal , o PRR rejeitava a divis5o de po- 

deres, entendendo que o Legislativo devia limitar-se a atri- 

buic6eS orcament5nias, e que as demais func6es deviam concentrar-se 

no Executivo. Este, entre v5rios outros posicionamentos, in- 

dicava a ori、 entac5o marcadamente positivista que distinguia os 

republicanos gatichos dos demais grupos cong6neres do pais, 

que permaneciam sob a influ6ncia da ideologia liberal domi- 

nante. 
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As crTticas do PRR causavam impacto e conquistavam simpa ー  

tias entre setores liberais e conservadores insatisfeitos com 

a Monarquia, mas sua forca politica inicial era muito limita- 

da. Constituido de forma independente das organizac6es par- 

tid5rias tradicionais, contando com um nimero inicialmente re-

duzido de adeptos, o Partido Republicano gaicho formava-se com 

dificuldades, aplacando o" drama da pequenez" com forte coesミo 

ideol6gica, disciplina rlgida, e fervorosa conviccio na vit6ー  

ria futura. 

A filosofia positivista de Auguste Comte fornecia os ele-

mentos tearicos que fundamentavam esta forte convicc5o, segun- 

do a qual a sociedade estaria pr xima de uma nova る  poca, 	a 

6poca positiva. As antigas fases teolagica e metaftsicado pro-

cesso de desenvolvimento das sociedades humanas estariam sen-

do superadas de acordo com a tend6ncia incoerclve1 de organi- 

zac5o racional e cienttfica da vida social. O conhecimentoob- 

jetivo e cientTfico deste processo permitiria a um grupo deho- 

mens esclarecidos e virtuosos educar os espiritos para o novo 

perlodo, e impor como realidade pritica a inevit5vel organi- 

zacio positiva da sociedade. O triunfo das novas id6ias cor-

responderia 5 evoluc5o do organismo social para formas racio- 

nais superiores de vida humana, libertas da mesquinhez 	dos 

s6rdidos interesses materiais e moralmente regeneradas. 	Para 

se atingir urna sociedade equilibrada, seria necess5rio cons-

tituir uma "ditadura republicana" que eliminasse a desordem 

mental, moral e polTtica e garantisse o progresso social. 
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A adocミo do positivismo comtiano possibilitou aos repu-

blicanos gauchos o estabelecimento de fortes ligac6es com se-

tores militares que tamb6m encontravam neste pensamento ele- 

	

mentos G teis para a construcio de sua vis5o da realidade, 	O 

racionalismo positivista comtiano possuia grande penetrac5o 

entre os jovens oficiais militares, como assinala o Marechal 

J. Marques da Cunha:1 

	

''A mocLdade. dai Ei,co.e.ct4 肌i2,ita九eる ,via Coitte. 	e. 

no RLo Gliande. do Sue,a..t.Lva. e akdo/to4a, 	paitー  
-tLhava com i.Lnce/to entu i)えa/jmo de.4i)a4 mode.'i.ー  
nO.4 co/t/ten.te.4 doa-t't.Lnia九えαる． A pak da ma.tem三  
.t.Lca e. dai) d.L4aLptLna4 p/0‘え44.Lonaえ4,O 	4e.LL 

ei) pZ/Lito embn.enhavaー 4e. no domZnLo 4ape.it..Lo/t de. 

unia' 2o4o‘えa okgan.ca e 4.Ln.12翫えca,ma-Lto a.de.-. 

quada a de4ma..n,tela/i. oる  veJLho4 dogma4 de. 	uma. 

po2Z.tica .'tet九6gn.ada. 

"Evi-t九e. oる  me.4.tfl.eる  ma為  aca-tadoる  , ・ deる.taca.0aーる e. 

o Vir..8e.njarn.Ln Con4.ant Bo-te..eho de Maga.駈ae4, 

cuja voz oir.acuiair., en1beb.4da do4 e.n4.Lnig.yi.to4 de. 

Augu4.te. Com-te.,at九a 1a nume九0る 0る  dえa -?at'r.a.ta nume/r.o4o4 d 	pu..o4 	e. 

a.dm.Litadon..ei. 

''Com acen.to vetda.de.-jr.amen.te pir.o矩tLco,vatえcか  
viavct,do aUo de .oaa cited'r.a.,o advevi.to de unia 

nova oir.de.m de. co-L4a4,de4.t-Lnada a. vio4 ernanic.Lー  

pa/r. pan. uma vez dai) e.4 go.tada4 p/r.aXe.4 	ance4 ー  

れa.L4"6 . 

Os ensinamentos positivistas de Benjamin Constant ajus-

tavam-se 5 s necessidades da oficialidade na medida em que for-

neciam um instrumental te6rico ao mesmo tempo coerente com o 
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modo de pensar militar e de suficiente consist6ncja como ai- 

ternativa ao pedante bacharelismo liberal-conservador domi- 

nante. De um lado, al6gica comtiana adequava-se 言  perspec- 

tiva de organizacao racional do Exる rcito e da Sociedade,res- 

peitando os pressupostos de manutenc5o da ordem, da hierar-

quia e da disciplina, valores caros para a instituic5o miii- 

tar. De outro lado, este pensamento continha elementos, 	de 

cunho moralizante e politico que potencializavam as criticas 

dos oficiais ミ  politicalha hip6crita e pedantesca encastela-

da no poder de Estado. O ideal de unia sociedade equilibrada, 

livre dos apetites egoisticos, do engodo, do 	favorecimento 

pessoal ilicito, do abuso do poder, possibilitava a constru- 

c5o de uma vis5o anti-olig5rquica e decididamente republica- 

na. 

Os dirigentes do PRR, corno homens politicos e de acio, uti- 

lizaram a refer6ncia ideol6gica comtiana comum para intensi-

ficar o intercまmbio intelectual com os niilitares,buscando con-

quistar o apoiodeste importante setor para o seu projeto re- 

publicano. Esta aproximacao era facilitada pela tradic5o mi ー  

litarizada da regi 言o, pelos lacos familiares e de amizade que 

ligavam as frac6es das classes dominantes locais aos militares 

e pela grande concentracio de oficiais e aspirantes na provin- 

cia. Na Escola Militar de Porto Alegre, a maioria dos alferes 

alunos eram adeptos das id6ias republicanas e admiravam a atua- 

cミo dos propagandistas de "A Federac5o". Mesmo no outro centro 

militar importante - o Rio de Janeiro - as idる ias dos 	repu- 

blicanos gaichos repercutiam e conquistavam simpatias. Em um 

relato de sua experi6ncia na luta pela RepGblica, do tempo em 
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que era aluno da Escola Militar, o Gen. Tasso Fragoso afirma 

que: 

"Ve. ma.nha,de.poえo do4 e,ceitcZc.Loo, hav.a unia Fー  
.ee.LJLa de. aeuno4 que. ..Larn a屍 o Uo4pZc..Lo NacLoー  
n te,ou aLnda ma-L4 Longe., ao encon.tto do yenー  
de.do.'t de joitnaLi,que. aU動  nunca ' aUava e.tL- 

nha urna Le.g.Lao de. aる4Lnan.e4. A Fe.den..ac.:o', 	on-ー  
戸o do gn-upo n-epubtLcano 九え  o-9n-anden4c,n-e.dLgか  
do pan- JiiUo de. Caる t-LLhoる ,pa44ctua de mco 

mao,en-a d.L4pu.tada e. L.Lda com entu4.La4 mo "7 . 

As proximidades doutrinarias se transformaram em proxi-

midades politicas nos epis6dios da chamada "Questio Militar.", 

seq 廿6ncia de atritos entre oficiais militares e representan-

tes do governo imperial. Tais atritos iniciaram em 1883, com 

uma censura do poder central ao Tenente-Coronel Sena Madurei- 

ra,e acentuaram-se em 1886, com a punic5o do Tenente-Coronel 

Cunha de Mattos e coni nova puni戸o a Sena Madureira. Por trs 

do controvertido problema da disciplina, colocava-se a con- 

tradi貞o entre uma oficialidade, herdeira da experi6ncia da 

Guerra do Paraguai, descontente com a Monarquia e simp5tica 

5s bandeiras progressistas, que queria fazer valer a sua im- 

portミncia poiTtica e um governo imperial decadente, descon- 

fiado do Exる rcito mas incapaz de perceber as 	modificac6es 

ocorridas, obstinado no intento de enfraquec6-10 (aoinv6s de 

tentar cooptar seus comandantes) utilizando a desatrosa t - 

tica conhecida atravるs de ditado popular como "cutucar onca 

com vara curta". 
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Habilmente, os dirigentes do PRR intervieram, defendendo 

o direito de manifestac5o dos oficiais e procurando dar 	aos 

conflitos a dimens5o de ofensa ao Ex6rcito como um todo: 

"Mo!e.4tando e. o編e.ndendo a nob/te. 4u4cep.tLbLUー  

dade de 0銘LcLae.4 4upe/Lon.e/ da okde.ni do teー  

ne.nte-coh.ovie2 Mad1VLeLita,qu.e. E4em d正v.Lda urna 

da4 ‘え  gLvLa6 niaL4 cu!.i'nLnan.te4 do exEitcL.to naー  

cLo naJ?,o LmpE/t.Lo nio de4a..L/Lct o o編endLdo, 	a. 

quem VUtO 6a.ltam a4 4yrnpcuthLct4 e aる  homerictgen4 

do4 conpanhe.Jto4 d'a)Lma4 e. a auj04 men.e.aLrne.nー  

.to4 d t'iLbutado ju4to 'L.e.4pe.L-t0 unan-Lrne; 	na4 

vLoea a ke.4pon4abLtdade. m.iLtcvt e o弱ende., na 

pe.440a de urn c.he'e. ern-Lne.nte., o ju4.to 	metLnー  

dke. e. a honka. do exE te...L.to,que. va2em .tan.to  aoー  

flO 04 b1tLo4 e. a d..L9VL..Ldade. da nacaTh''8 . 

Considerando descabidas as punic6es, reagiram atrav6s de 

manifestacミo publica, entre muitos outros oficiais, as 	duas 

grandes autoridades militares da る  poca - o General 	rio-gran- 

、 dense Correa da C5mara (Visconde de Pelotas) e o General Deo- 

doro da Fonseca. Em especial o posicionamento deDeodoro acar- 

retou repercuss6es importantes, na medida em que ele, 	ent5o 

comandante das armas da provTncia de S5o Pedro do Rio Grande 

do Sul, resolveu, quando o seu ponto de vista foi desconside- 
’．  

rado, n5o dar andamento ao processo de punic5o de Sena Madu- 

reira. Nesta situac5o de enfrentamento, os editores de "A Fe- 

derac5o" convenceram Deodoro a declarar que renunciaria 	ao 

comando das armas da provTncia, caso o governo insistisse na 
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punic5o de Sena Madureira. Preocupado com o agigantamento do 

problema e com a sua "explorac5o poUtica", o governo exigiu 

do velho militar do Imp6r・ io uma r5pida resoluc5o atrav6s de 

sumiria puni頭o e imposicao da ordem. O General nミo hesitou em 

responder negati vamente: 

"Nao ha expLo/tacdo paLれ-Lea.,nem e,t.etcz販o 	de 

an-Lmo4.Todo4 04 O6LcLa-L4 gene/taLo e oLLtFw4 4e. 

mo4i1/tam maLto 4en.t-Ldo4, えncia4-Lve eu., com a 

nova. veca.t6it-La Lmpo4L戸o de. 04 piz.Lvait de p/to rita 

e え  medLata de6e4α, e t加  pa/ta. L44o 4obe.jct Itaー  
証o.Todo4 ne.conhecem, po/Lqae 4ao dL4c.pUnaー  
do4,a converz.LEnc-Lct da. judLocLo4a p'toLbL.aode 

dL4cu44.5e..o peLa Lmp1ten4ct 4ob/te. 6ctXo4 de. quaL- 

que/t na..ta/te.Za,me4rno pct/t.れcaL an.,que. envalyam 

4upe/t.L0/te4.S eh,po/L加,pn_Lvado e panLdo po/t 

dLocu4-o5e4 com pe44oa4 a.LheLa4 ac.La.44e e que 

屈o e4-tejaFn /teve.4.t,Lda4 de ca磁te./t 4upe/t.Lo/t.pe- 

Lo mando admえn4t/tcuLvo,E dun.o,hum-LLha.n.te e 

pitejud.LcLa.e. Peco a. Le.L.tun.a do meu otZcLo de 

3 de. 4ete.mb/t0 ao a.judante-gene/taL.Ju4-ta E a. 

don. peLa. Lnipo4-Lcao com que que/tem arne4qtLLnhCL/t 

o Ex翫c-Lto, る em p)te. る ubo/tdLnado e る emp九e. p/tonー  
to.So砕e. o que. .tem o caLo pL4ado e viao o que 

pLo a..Se,como comandan.te da4 a/tmct4 tenho deー  

ve/te.4,como 4OLdado o6evid.Ldo peLa Lnj/ta_tLd動  

pa/ta com a aLa4.oe .tambEm 04 .tenho, po/tque ct4ー  
4.Ln1 e.xLge a dLocLptLna,a rno/taLLdctde. e o bitLo 

doる  る oLdctdoる  que de.'endem a mona九quLa・編えanー  

40 av044a e.xceLをnc-La. que ha cc.加a. MLanco, 

tctm b加,que 4e.廠  uma. de4 9/taca. a. Lmp04LcCtO 2e- 

ga.L com que. る e que.九  op九んifiえ九  o E,&tci-to ・ A co九ー  

po/ta.cio ni..LL-L.ta/t da p/to vZncLa de. po4Lta em rnLm, 
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como o る eu えn.t飢p九e-te, る tLcLる  ittる taる  que.Lxt4 e. pe.ー  

de o vcttLme.n.to  de v oるるa exceLErtc-La" 9 . 

A posi戸o firme de Deodoro foi acompanhada por um mani-

festo de rep'dio ao ato governamental assinado por um grande 

n mero de oficiais no Rio Grande do Sul. Parte deles - obser-

va Joseph Love~lIteit-La,em ua底ct4S occt4-L6e4, no4 40 al'to4 4e.ー  

g u-Lrute.4,)teL.a.5e4 p0!.肋Lcct4 com 04 JtepubtLccuio4 n.Lo-gn..andenー  

4 e4"10 . No restante do pais tambるm surgiram diversas manifes- 

tac6es de solidariedade. 

Tomava corpo a combinac5o, habilmente trabalhada pelos di-

rigentes do PRR, de dois elementos: a tese do soldado-cidadio, 

compartilhada por Constant, segundo a qual a disciplina miii- 

tar n5o deveria assentar-se em uma "obedi6ncia passiva" e o 

direito de livre manifestac5o de pensamento deveria ser asse-

gurado aos membros da institui戸o; e a id6ia de defesa da dig-

nidade do Exる rcito, respons5vel pela mobilizac言o de antigos e 

respeitados chefes militares como o Visconde de Pelotas e Deo- 

doro, segundo a qual os atos punitivos do governo ofendiam e 

humilhavam o setor militar, que merecia respeito e considera- 

c5o, pois cumpria exemplarmente os seus deveres para com a na- 

Cao. 

Com essa intervencio bem sucedida, o PRR ampliou seu es- 

paco poiTtico nos meios militares, conseguindo aproximar v- ー  

rios oficiais que anteriormente estavam sob influ6ncia libe- 

ral. A postura omissa na crise militar, o reboquismo ao gover- 
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no imperial e o conservadorismo dos liberais rio-grandenses pro-

vocaram o afastamento de importantes militares, entre os quais 

o respeitado Visconde de Pelotas. Preocupado com esta situa- 

師o, Gaspar Silveira Martins buscou, no perTodo final da "Ques-- 

t5o Militar", assumir um posicionamento solid5rio ミ  oficiali- 

dade do Ex6rcito ao propor no Senado uma resoluc5o para sus-

pender as punic6es governamentais. Na ocasi5o, Jlio de Cas- 

tilhos denunciou o "oportunismo" do lTder liberal,e continuou 

a faz6-lo, repetidas vezes, nas p5gi-nas de "A Federac5o". 

Depunham contra Silveira Martins seus irritantes discur- 

SOS deprediando e ridicularizando a imagem do General 	Deodo- 

ro. O tribuno liberal jamais esperara que aquele velho miii- 

tar conservador, politicamente obtuso, fosse se tornar dini- 

gente de um movimento exitoso, chegando a contar jocosamente 

em uma reuni5o parlamentar que certa vez o velho militar, co- 

mandando uma divis5o de observac5o, "div..Ld,Luー4e em daa.4 	b/LLー  

gctdct4,con1La.ndo o comando de. tuna a urn pa./La.eZtLcO e o comando 

de out'ut a. urn octo9ert互kんo,que ca.L do cavct.eo pcvr..ctdo ・’H Ao aglr 

com firmeza na "Quest5o Militar", os republicanos rio-granden- 

ses ganharam pela primeira vez uma disputa com o poderoso Par-

tido Liberal e estabeleceram as bases de uma s6lida alianca, 

fundamental para o seu projeto politico. 

Os dirigentes do PRR estavam realmente convencidos 	da 

fragilidade poiTtica do governo imperial e da necessidade mna- 

di5vel de impedir a continuidade nion5rquica. Em marco de 1889, 

realizou-se uma reuni ミo na est5ncia de Jlio de Castilhos, da 



144 

qual resultou o famoso "Manifesto da Fazenda Reserva": 

"Reconhecendo a ne ce44.dade de oitqani.zaii.a opaー  

るえcdo em qu.ctlqae./i. .te/Uteno ao 6 utwto /te,Lnado, que 

amea.a a no44a P互t九えa com de.4gxaca4 de. .toda a 

o'td em,e. a ne.ceるる -Ldade de. p.'tepaiLct/t eeine.nto4 pa- 

Jut,no mome.nto OpO/ttLLflO,gaJtantuit o る  uce.るるo da 

Revo!u.頭o, dec1cutamoる  qu.e te.moる  norne.ado4 noるー  

404 amLgo4 304E Gome.4 PLnhe.LJto Machado, 3配Lo 

de. Ca4tLeho4,EJtne.4.to AL.ve.4,Fe./u'iando Abbot, A4ー  

4L4 BJta4L,Ram-Ln.o Ban.ce.Uo4 e. Vem配'tLo R.Lbe..Lー  

'to pa/ta que. coni-Lgctni aque.!e4 {-Ln4, 	e.mp'te.gando 

lえv'ternen.Ce. t4 me.え04 que. e.4co2he'te.rn. 

''N64 ju'tamo4 nao n.o4 de.te.'t d-Larite. de. d編Lcu.eー  

dade. ae gania,anao 4e./t O 4ctc/t-L6Zc-Lo LnLtLe de. 

no44o4 cOnc!.Ldadao4' 

"ExcLu_Zda e44a hLp5te.4e.,40 have./te.mo4 de. pa/ta/i. 

d.Lante da vLt5'tLa ou. da. mo'tXe., 

''Re.4 e.'tva, 幻  de ma'tco de. l889.Can.d-Ldo Packe.co 

de. Ca4-tJto,JoaquLm AntonLo da Sえ加eえ九α, Laa/to 

VomLngae.4 P/tate.4,Fe.'tnando Abbot,E/tne.4.to Mー  

ue.4 de. OUve.机ci.,304E Gonie4 PLnhe.ito Machado, 

VL-to't.Lno Mon.te.ito,Po44えd6rlL0 da Cunha,Home/i. o 

Bap-tえる ta, Manue.. da. Cunha Vaるc.once.loる , 3・ F ・ de 

M4え4 8/ta4-ui.,SaZuadoit P-Lnhe.L'to Machado e. 3示  

Uo de. Ca4t.iho4”竺  

Embora estivessem dispostos a pegar em armas pela Repti- 

blica, os republicanos gauchos ngo tiveram qualquer partici- 

pacao no movimento armado que dep6s a I'lonarquia. As raz6es des-

ta exclus5o permanecem um pouco obscuras. Diferentemente dos 

republicanos radicais do tipo de Silva Jardim, que foram afas- 
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tados por motivos polTtico-ideol6gicos, Os rio-grandenses go-

zavam do respeito, da aceltacao po11tica e da confianca deDeo-. 

doro e Benjamim Constant. De outro lado, a articulacio do PRR 

poderia ter sido importante na medida em que o Partido Libe- 

ral do Rio Grande do Sul, ent5o no centro do poder 	polTtico 

nacional, constitula a inica forca em condic6es de reagir ao 

movimento militar que imp6s a Repiblica. Provavelmenteos cons-

piradores julgaram ser desnecess5ria a pr via mobi1izac5o dos 

republicanos gauchos em virtude de duas quest6es: 	a pequena 

forca polTtica e militar de que dispunham os jovens do PRR e 

a confianca de que bastaria, para derrubar o governo imperial 

e garantir a nova ordem, uma r5pida e limitada interven戸o miii ー  

tar, tal como efetivamente ocorreu, O movimento resumiu-se 5 

mobilizac5o de algumas tropas, cuja descric5o factual, ao es-

tilo de Hlio Silva, lembra mais um conto aned6tico13 . 

O governo imperial foi derrubado menos pela forca do mo-

vimento opositor e mais pela aus6ncia de forcas que garantis- 

sem a sua sustentac5o ao nlvel poiftico e militar. Entre 	as 

classes domninantes predominava a indiferenCa e crescia a in- 

satisfacio com a Monarquia. Alguns setores ainda se mantinham, 

por in6rcia ou por conveni るncia, fi る is ao governo, mas poucos 

defendiam convictamente a causa monarquista. Entre os milita- 

res, somente a "velha guarda" dos oficiais (generais) era pre-

dominantemente monarquista ou "apoiTtica". O grosso da oficia-

lidade estava cada vez mais descontente com o governo imperial 

em virtude das reduc6es de efetivos e verbas militares; do n5o 

atendimento 5 s demandas de profissionalizac5o; das constantes 
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interfer6nciaS e punic6es, vistas pelos militares como hurni- 

lhac6es; das ameacas de desativac5o do Ex6rcito e de sua subs- 

tituic5o por outras forcas (Guarda Nacional, Guarda Negra);etc. 

O isolamento politico do regime e a insatisfacio militar cria-

ram condic6es para uma ac5o politica decidida. Esta ac5o foi 

comandada por militares devido a raz6es corporativas mas,fun- 

damentalmente, devido a raz6es politicas. Os partidos republi-

canos ainda eram agremiac6es pequenas e fracas. O Exるrcito cons- 

titula, na 6 poca, o inico organismo que podia viabilizar opro- 

jeto de transformacミo republicana. Os positivistas gauchos ha-

viam intuldd.Iisto quando buscaram aprofundar as contradic6es 

entre os militares e o Imp6rio no epis6dio da Quest5o Militar. 

Com  a mesma lucidez politica agiam os militares do grupo de 

Benjamim Constant e os propagandistas republicanos civis que 

formavam o n'cleo dirigente do movimento. Eles percebiam que o 

fim do escravismo prenunciava o fim do Imp6rio. El'es percebiam 

que o governo imperial vivia uma longa crise e que perdia suas 

bases de sustentac5o. Eles acreditavam que encontrariam pou-

cas resist6ncias a uma ac5o militar decidida. E,.efetivameflte, 

n5o houve reac6es importantes em defesa do regime imperial. 

Os liberais rio-grandenses n5o reagiram ミ  intervenc5o mi-

litar que instaurou a Repiiblica, pois foram totalmente surpre-

endidos e sua influ6ncia nos meios militares, como foi ante-

riormente exposto, havia decrescido muito naqueles i1tirnosanOS. 

Neste sentido, る  pertinente a observac5o de Jos6 Murilo 	de 

Carvalho: 
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"A Rep正bUc.a se6a九La 4e.tn 2 wta po/.qae a .titopa 

九え0一妙ctnde.n4 e., .ttabct!..hada pe..ea Queitao MえU-tax 

e. pe.eo4 ite.pabUc.ano4 ga.正cho4,rtao 6e. opox-Lct ao 

mo''-Lme.nto"14. 

Tambるm contribuiu para o desencorajamento dos liberais a 

r pida articulac5o dos republicanos rio-grandenses: em pouco 

tempo conseguiram convencer o prestigiado chefe militar recem 

afastado do Partido Liberal, o Visconde de Pelotas, a assumir 

o governo provis6rio do Rio Grande do Sul. Com  esta ades5o o 

PRR obteve apoio de importantes setores militares e das dlas- 

ses dominantes regionais, e neutralizou outros, garantindo o 

controle da situacio. 

A instaurac5o da Reptiblica possibilitou ao PRR alcancar 

o centro do poder regional sem contar com a hegemonia politi- 

ca na regi5o. Isto る  , seus dirigentes assumiram os postos-cha- 

ye do governo do Visconde de Pelotas, mas a politica local, as- 

sentada em uma rede de relac6es de subordinacio pessoal , con- 

tinuava sob o controle liberal. Como n5o poderia conquistar num 

curto espaco de tempo o apoio da frac5o hegem6nica das dlas- 

ses dominantes regionais - os estancieiros da zona fronteiri- 

ca - o PRR estava plenamente convencido de que seria condic5o 

sine qua non para a sua afirmac5o politica a destruic5o da m5- 

quina partid5ria liberal gasparista alojada na administrac5o 

estatal. Dai os in meros conflitos nas nomeac6es dos cargos pu- 

blicos, as ren'nciaS e as diversas situac6es de instabilidade 

que marcaram os primeiros governos republicanos do Rio Gran- 
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de do Sul. Tratava-se de uma luta pela hegemonia polTtica na 

regi5o. O controle da m5quina estatal seria decisivo para a 

definic5o de qual projeto polTtico se tornaria hegem6nico. 

A vit6ria do PRR nas eleic6es para a Assembl6ia Nacional 

Constituinte (1890) deveu-se fundamentalmente ミ  sua posi戸o 

circunstancialmente dominante no governo estadual, que lhe per-

mitiu excluir milhares de eleitores liberais atravるs de expe-

dientes burocr5ticos e aprovar um regimento eleitoral que im-

possibilitava a fiscalizac5o das mesas eleitorais e escruti- 

nadoras. Frente a esta sirtuac5o, a principal agremiacio polT- 

tica do estado - a Uni5o Nacional , rec6m formada pelos libe-

rais seguidores de Gaspar Silveira Martins e por outros des-

contentes com o governo - resolveu nio concorrer no pleito para 

n5o legitimar a "farsa eleitoral". Concorrendo contra um inex-

pressivo "Centro Cat6lico" e contra a lguns dissidentes republi- 

canos, o PRR venceu por ampla margem de votos, elegendo todos 

os deputados e senadores do Rio Grande do Sul. 

A bancada rio-grandense conhecia perfeitamente a compo- 

sic5o polTtica da primeira Constituinte da Repib1ica e, assim, 

n o alimentava qualquer ilus5o quanto 5 possibilidade de apro-

var um projeto baseado no ide5rio positivista. Diferentemente 

dos membros do Apostolado Positivista Brasileiro, que "quixo- 

tescamente" enviaram uma proposta ortodoxa de "ditadura repu- 

blicana" ミ  Assemblia15 , os republicanos gaこchos acreditavam 

que o momento da agitac5o "propagandista" j havia sido supe- 

rado. Como estrategistas h5beis no jogo polTtico ・ Os deputados 
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do PRR haviam definido dois objetivos principais: garantir a 

autonomia regional e dotar o pais de uma constitui戸o moder- 

na, coadunada com as necessidades de progresso social e livre 

dos piores vtcios do liberalismo predominante. Uma constitui- 

c5o deste tipo seria a mais adequada para uma situacミo tran- 

sit6ria, enquanto os espiritos ainda n5o se encontrassem es-

clarecidos e as condic6es politicas ainda n5o houvessem sido 

forjadas para o estabelecimento da "ditadura monocr5tica"eda 

posterior organiza戸o positiva da sociedade. A autonomia re- 

gional , por sua vez, n5o constituia apenas um princEpio 	ins- 

pirado no ide5rio comtiano (que preconizava a organizac5o de 

pequenos paises homog6neos), como tamb6m representava uma rei- 

vindicac5o cara ミ  s classes dominantes gatichas, fortemente en-

raizada na tradic5o regional. 

A maior parte das propostas da bancada rio-grandense,em- 

bora tivesse recebido apoio entre os deputados constituintes, 

encontrou forte oposic5o e n5o foi aceita pela maioria da As- 

sembl る ia Nacional. O PRR somente conseguiu aprovar a resolu- 

c5o de transferir para os estados a propriedade das minas 	e 

terras devolutas e suprimir v5rios dispositivos orgariizacio- 

nais que limitariam a autonomia dos estados. Ao invるs do "fe-

deralismo radical" proposto pelos republicanos gatichos, pre- 

valeceu o "federalismo moderado" sustentado pelo projeto go- 

vernamental. 

N5o obtendo 6 xito em suas proposic6es mais importantes ao 

nTvel federal , os dirigentes do PRR prepararam-Se para assegu- 
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rar uma vit6ria integral nas eleic6es para o Congresso Cons-

tituinte Estadual (1891 ) , atrav6s das quais poderiam avancar 

em seu projeto" positivista" ao nTvel da legislac5o local 	e 

consolidar o seu domTnio politico na regi5o. Entendendo a im- 

portincia do momento, todos os opositores - os antigos membros 

da Uni5o Nacional (gasparistas, ex-conservadores e ex-republica- 

nos) e os republicanos dissidentes hist6ricos (liderados por 

Dem6trio Ribeiro, Barros Cassal e Ant5o de Faria) - unifica-

ram-se no Partido Republicano Federal e resolveram concorrer 

no pleito, apesar de todas as limitac6es e dos vTcios estabe-

lecidos pelo regulamento eleitoral. 

A coalizac5o anti-castilhista obteve votac5o expressiva 

apesar da fraude eleitoral, mas nao p6de eleger nenhum repre-

sentante para o Congresso Constituinte estadual,pois o regi-

mento eleitoral n5o aceitava o principio da representac5o pro- 

porcional, de modo que todas as 32 cadeiras foram 	preenchi- 

das exclusivamente pelo partido majorit5rio. 

Composta pelos deputados do PRR, a Constituinte estadual 

limitou-se a indicar pequenas alterac6es no projeto constitu-

cional elaborado por Jlio de Castilhos, aprovando-o num cur-

to espaco de tempo. O texto da Constituicミo correspondia a uma 

adaptac5o da doutrina positivista de Auguste Comte para a or- 

ganizac5o polTtica do Rio Grande do Sul ・  

A Carta estadual rejeitava os princTpios liberais do texto 

constitucional anterior; reduzia os poderes do parlamento es- 
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tadual; fortalecia o poder executivo; consagrava formas orga- 

nizativas de um regime autorit5rio, fortemente militarizado e 

ditatorial; e estabelecia um conjunto de regras poiTticas que 

garantiam a continuidade do partido no poder nas futuras ges- 

t6es governamentais. 

A estrutura jurTdico-polTtica estabelecida pela 	Consti- 

tuic5o tornara evidente para os liberais e demais setores da 

oposic5o a inexist6ncia de alternativas para a disputa com os 

republicanos no plano "legal-eleitoral". Apoiada na tradic5o 

militarizada da regi5o, a frac5o "liberal" da elite. proprie- 

t5ria pecuarista n5o assistiria passivamente, sem uma respos-

ta armada,i sua exclusao do poder polTtico no Rio Grande do 

Sul. Esse foi o sentido das rebeli6es internas do perTodo: a 

revolta que dep6s o governo de Jilio de Castilhos (ainda 	em 

1891); o golpe armado que derrubou o governo provis6rio ins-

talado (o "governicho") e restabeleceu o comando do PRR (1891); 

e a Revolta Federalista (1893/95) em que os opositores "mara- 

gatos" n5o conseguiram derrotar as forcas governistas "casti- 

lhi stas". 

O 6 xito do PRR nestes conflitos deveu-se, em grande me- 

dida, ミ  poderosa estrutura militar estadual montada 	durante 

aqueles anos. Antevendo a possibilidade de uma luta interna,Ji- 

110 de Castilhos, quando ainda exercia o cargo de secret5rio 

geral do governo do Visconde de Pelotas, em 1889, havia orga-

nizado a Guarda CTvica, um organismo hegemonizado por republica-

nos "castilhistas" e dotado de capacidade militar muito supe- 
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nior ミ  dos antigos Corpo Policial e Forca Policial. Em 1892, 

o republicano Fernando Abbott, que substituia Castilhos 	na 

presid6ncia do estado, criou a Brigada Militar do Rio Grande 

do Sul, um organismo, policial militar com caracterTsticas de 

"ex6rcito estadual", muito superior ミ  antiga Forca Policial. 

Em dezembro de 1892, somaram-se ao efetivo regular (1.266 ho- 

mens) 	4.218 homens pertencentes a 17 corpos e a um esquadr5o 

provis6rios criados pelo governo republicano em virtude daposー  

sibilidade de guerra civil. No ano seguinte, em pleno confronto 

armado, foram formados mais 11 corpos provis6rios que corres-

pondiam ao efetivo de 2.629 h omens 16 

Os dirigentes do PRR justificavam a criac5o de um pode-

roso aparelho militar estadual pel& necessidade de consolida- 

c5o do regime republicano e de defesa do estado de uma "-Lnva- 

4.o pkepa/tctdcr. no eるt九angeえ九0".Os rebeldds "federalistas" real ー  

mente preparavam o movimento armado no Uruguai, tendo em vis-

ta as circunstancias politicas pouco favoriveis no estado sob 

o governo castilhista e o fato de muitos chefes gasparistas se-

rem propriet5rios de terras no pais vizinho. Mas isto n5o era 

nenhuma novidade na politica rio-grandense: os pr6pnios dini- 

gentes republicanos haviam realizado, em marco de 1892, uma reu- 

ni5o em Monte Caseros, Argentina, para organizar o plano de 

preparac5o militar contra o "governicho". A identificac5o dos 

federalistas como "invasores" correspondia ミ  tentativa do PRR 

de descaracterizar a situac5o de luta interna na regi5o e de 

negar a legitimidade politica do grupo opositor. 
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O mesmo procedimento pode ser observado na alegac5o cas- 

til hista 

bora n5o 

pari stas 

de que estava em jogo a manutenc5o da RepJblica. Em- 

glorificassem o regime republicano, os setores gas- 

majoritirios n5o predendiam revog5-los antes dese- 

javam adapt5-lo aos princTpios liberais, com a adocio do sis-

tema parlamentarista. A oposic5o mobilizou-se, principalmente, 

em func5o dos objetivos de derrubar o governo de Ji:il io de Cas- 

tilhos, revogar a Constitui戸o de 1891 e restabelecer condi ー  

c6es poiTticas para a hegemonia "liberal" tradicional no Rio 

Grande do Sul. O discurso dos dirigentes republicanos buscava 

conferir uma apar6ncia "universal" (os objetivos de defesa do 

territ6rio e da Repiiblica) s intenc6es que orientavam o pro- 

cesso de fortalecimento da Brigada Militar, escamoteando 	os 

seus interesses particulares em liquidar politicamente a fra- 

戸o "federalista" da elite regional e em consolidar, atrav6s da 

coerc5o,o seu poder no esta d o 11. 

A Revoluc5o Federalista consolidou o dominio absoluto dos 

republicanos castilhistas, que governariam o estado sem abrir 

qualquer espaco polTtico para a oposi師o de inspiracio libe- 

ral ou somente anti-positivista. Esta situacまo distinguiu 	o 

Rio Grande do Sul das demais regi6es brasileiras, onde os di-

versos segmentos das elites locais encontravam-se organizados 

em partidos republicanos nicos. 

A "Republica Positivista" gaGcha constituiu-se emumaexー  

peri6ncia tnica no Brasil no contexto da Rep6blica Velha. En- 

tre os elementos explicativos da configurac5o do regime posi- 
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tivista no Rio Grande do Sul, ressalta-se a questio da "miii- 

tarizac5o". Em v5rias regi6es brasileiras, o pensamento posi-

tivista era conhecido por diversos setores e categorias sociais, 

mas somente adquiriu forca nos meios militares (especialmente 

nos dois principais centros do Ex6rcito - Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul) e nas classes dominantes do Rio Grande do Sul. 

Somente em ambientes como estes havia um universo de valores 

morais, 6 ticos, politicos e ideol6gicos no qual o ideirio com- 

tiano poderia irradiar-se. A particular formac5o militariza-

da da regi5o e os valores da tradicミo cultural dai decorren-

tes criaram as condic6es para que o positivismo tomasse corpo 

na polTtica gaicha, a partir da ac5o decidida de um grupo da 

elite local que conseguira adaptar as ideias adquiridas 	nos 

centros universit5rios 5 realidade do extremo sul. 

Alguns autores buscam relativizar a import5ncia da tra- 

dic5o militarizada da sociedade ga丘cha para a explicac5o 	da 

ascens5o do positivismo castilhista, argumentando que no mes-

mo contexto hist6rico cultural afirmou-se uma forte corrente 

politica de ideologia liberal 18 . N5o se pode desconsiderar que 

o liberalismo ga6cho tambem possuia fortes vinculos com a tra- 

dic5o politica cultural local. Tal como os positivistas cas- 

tilhistas, os liberais gasparistas cultuavam em sua pr5tica 

politica os valores da coragem, ousadia e autonomia de deci- 

s5o. Ambos buscavam resgatar a heranca farroupilhae sustenta - 

yam propostas de "autonomia regional" (as propostas castilhis - 

tas eram, neste aspecto, mais radicais). Ambos sustentavam a 

idる ia de "insubordinac5o" frente a uma situac5o que julgassem 
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"injusta", "inadmissivel". Os castilhistas afirmaram isto no 

"Manifesto da Fazenda Reserva" e os gasparistas na declaracEo 

da "Revolu戸o Federalista". Os valores de ordem e autoridade 

tamb6m eram comuns 5 s experi6ncias positivista/castlihista e 

liberal/gasparista. Tanto o PRR como o Partido Liberal 	eram 

organizacEies autoritariamente estruturadas, ultra-centraliza ー  

das na direcio autocr5tica de sua lideranca maxima. Ambos cul-

tuavam as ideias de lealdade e fidelidade partid言 ria. Os cas- 

tilhistas assumiam posturas mais ostensivas na cobranca 	da 

lealdade, mas esta pr5tica tambem era comum aos gasparistas. 

O liberalismo ga丘cho, contudo, defendia alguns principios 

da doutrina liberal cl 言ssica que nio possuiam identidade com 

o modo de pensar "guerreiro-militar". A idCiade"representati- 

vidade", como delegac5o volunt5ria 

tendo em vista a representac5o dos 

toante das relac6es autorit5rias e 

tes. A ideia de que o "Parlamento" 

mo da sociedade n5o encontrava eco 

do poder de homens livres 

seus interesses, era des- 

paternal istas 	predominan- 

deveria ser o poder supre- 

na tradic5o politica 	de 

culto ao poder governamental centralizado e forte, supremo tu-

tor da sociedade. Tais id6ias haviam sido adotadas pelos libe-

rais gasparistas para o enfrentamento ao centralismo do go-

verno imperial e, depois, para o enfrentamento do 	autorita- 

rismo do governo castilhista, que tamb6m os excluia do poder 

politico. O car5ter instrumental e ret6rico de tais id6ias na 

pr5tica politica gasparista fica evidente na postura dos li-

berais ga丘chos quando assumem postos-chave do governo imperial. 

A defesa de tais principios liberais cl5ssicos somente tinha 
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sentido, na visio dos estancieiros gasparistas, porque 	cor-. 

respondia a um instrumento para a amp1iac5o da influ6ncia p0- 

ltica destes estancieiros no poder central e, depois, no go-

verno local, O projeto liberal gasparista afirmou-se e mante- 

ye-se forte durante d6cadas n5o pela identidade das id6ias li-

berais cl5ssicas com o contexto sulino, mas porque este pro-

jeto era uma forma particular de liberalismo, fortemente yin- 

culada 5 tradic5o politica local. Este projeto era o instru-

mento de que necessitavam os pecuaristas tradicionais, alija- 

dos do poder poUtico, para enfrentar seus advers5rios 	cas- 

tilhistas, para fazer valer seus interesses e para exigir maior 

participac5o politica nos centros de decis5o. 

O positivismo castilhista guardava maior identidade com a 

tradi貞o politica e cultural local. Rejeitava peremptoriamen-

te os principios liberais enquanto id6ias metafisicas do pasー  

sado, que conduziam ao caos social. O Estado nio deveria re-

presentar diversos interesses particulares, mas simo interes-

se geral, que somente poderia ser percebido por homens escla-

recidos e virtuosos. Para fazer valer o interesse de todos e 

para calar os interesses particulares seria necess5rio um re-

gime forte, centralizado, ditatorial, que concentrasse pode- 

res nas mまos de um homem virtuoso que soubesse governar 	com 

justica, pureza de intenc6es e compromisso com o bem publico.. 

De acordo com a cultura polTtica "guerreiro-militar", os cas- 

tilhistas entendiam que os homens virtuosos deviam provar-se 

enquanto tais na pr5tica, em func5o de suas capacidades e de 

sua conduta exemplar. O governante virtuoso paderia, atraves 
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de um Estado forte e respeitado, educar os espTritos para a 

るpoca positiva, moralizar a sociedade e proteger a todos os 

cidadミos. A concepcio paternalista do Estado, o culto 5 auto- 

ridade estatal,5 obedi6ncia das determinac6es do poder 	go- 

vernamental e 5 ordem estabelecida estavam fortemente liga- 

dos ミ  tradi戸o polftica local. Os castilhistas agregaram a de-

fesa da ordem a id6ia de Iiprogressou, noc6es insepar5veis na 

vis5o positivista, ajustando-se, deste modo, ミ  s modificacaes 

que ocorriam na sociedade. 

Fortemente ancorado na cultura politica local, dotado de 

um instrumental te6rico au.torit5rio e modernizante, contando 

com homens de ac5o e intelectuais brilhantes e convictos 	da 

justeza de suas proposic6es, o positivismo castilhista soube 

colocar-se como alternativa ao dominio politico dos estanciei-

ros tradicionais liberais e soube responder aos problemas que 

se impunham na pr5tica hist6rica, estabelecendo uma ponte en-

tre passado e futuro, entre a cultura I' guerreiro-militar" e a 

modernizac5o capitalista. 



2 - CARATER DA "REPOBLICA POSITIVISTA" 

A "Republica Positivista" do Rio Grande do Sul caracte-

riza-se como um regime regionalmente aut6nomo, autorit5rio; cen- 

tralizado e ditatorial, particularmente militarizado,auto-.idea- 

lizado como virtuoso e justo, preocupado em moralizar a so- 

ciedade, niarcadamente paternalista, ao mesmo tempo 	progres- 

sista e conservador, intervencionista e promotor do desenvol-

vimento capitalista. 

A Constituic5o Estadual de 1891 estabelece a estrutura 

juridico-politica da "Rep丘blica Positivista". O principio da 

autonomia regional, pelo qual o PRR j5 havia lutado na Cons-

tituinte Federal, desponta no artigo primeiro da Carta regio- 

nal: 

"(... ) o Eる Cctdo do RLo G/tctnde do Sai, 	como WV 

do4 memb'to4 c.ornponen-te.6 da. Uniao Fede'tai. 8/ta.ー  

るえ2eえ九α, c-onるれ t(Lえーる e るob o 九e.gえme 九epubUc.aー  

no,no l -Lvite. exe/tc.ZcLo de acta a.a.tonornLa, 	4 em 

Ou.t/ta4 /Le4t/tLcOe4 a.鹿ni dczo que. e4tctO exp/Le44a.ー  

mente e4tCttuZda.4 na. Con4.tL.tuLcao da Rep正6・  U e. a 
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do4 E4.tctdo4 Uvi-Ldo4 do B/La LJL" l9 

A autonomia regional era defendida de forma intransigen- 

te pelos castilhistas n5o s6 por raz6es de coer6ncia com 	os 

priricipios comtianos, mas, fundamentalmente, por raz6es de so- 

breviv6ncia poiTtica. De um lado, a autonomia regional asse-

gurava a manutenc5o de um regime particular como o positivis- 

ta, evitando interfer6ncias do poder central. De outro, a de-

fesa da autonomia regional fortalecia as bases de sustenta- 

頁o do PRR, na niedida em que esta era uma reivindicacミo de for-

tes raTzes'na tradic5o poUtica local. 

Neste primeiro ponto. da Carta estadual, encontra-se 	im- 

pllcito outro elemento significativo do pensamento: castilhis- 

ta: a n5o inclus5o do termo "representativo" na caracterizac o 

do governo do estado. Por raz6es de t5tica polTtica, os cas- 

tilhistas tergiversavam sobre o assunto, argumentando que a 

inclus5o do conceito II governo representativo" seria desneces- 

s5ria e mesmo redundante, uma vez que a Carta estadual decla-

rava concordar com os princTpios gerais da Carta federal. N5o 

se tratava, contudo, de uma simples quest5o formal. A noc5o 

Uberal de "representatividade" era totalmente destoante 	do 

ide5rio positivista. Segundo a filosofia comtiana, as id6ias 

de "governo apoiado em assemb1ia representativa" e de "divi- 

s5o de poderes" conduziriam a formas ca6ticas de organizac o 

polTtica e social. Conduziriam a regimes inst5veis, fracos,en- 

ganosos, nefastos, presos a acordos e a conluios que arrutnam 

a autoridade, estimulam a Irresponsabilidade no trato da coi- 
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sa piblica e alimentam apetites mesquinhos e particularistas; 

regimes incapazes de garantir o bem publico, incapazes de cons-

truir obra s6lida e dur5vel, incapazes de assegurar a ordeme, 

portanto, de criar o progresso. Os principios liberais leva- 

riam a regimes deste tipo na medida em que correspondiam 	a 

formas metafTsicas de pensamento, decadentes e ultrapassadas. 

Nas palavras de Comte:"o e4pZ)LLt0 neta6 1Mco,q ELe.,depoL4 de. 

/Le.4UUcVL,na'u0406La.,na d云vLda anLvet4a.e, る5 pode .tevide.'t, 

em po!LtZcct,a covtt-LnactJLa de4okde.m ou. um e4.tado eqaLva.eente 

de de4gove.n.no "20 . J5 superadas no processo de evo1ucao das so-

ciedades humanas, as formas metaflsicas de pensamento, respon- 

s5veis pelo caos, pela anarquia e pela crise politica e moral 

das nac6es, deveriam ser eliminadas no processo de estrutura- 

c5o racional e de aperfeicoamento moral e material das socie- 

dades. A eliminac5o das formas de pensamento ultrapassadas coin- 

cidiria com o I叱九えun加  da6LnL-t.Lvo da.' LPo4oFa. p04L.tLvL4ta'’, 

"a 正nLca ba4e. 6Zi2Lda da /rao/tganLzacZo 4oe.LcL,que. deve. 	te'.ー  

mLnaii o e4tctdo de. c/LL4e no quct2 4. evtcOnt'Lam,ha taki.to iempo, 

a4 4oc..Ledada4"21. 

A substitui戸o do regime metafTsico pelo positivo, no en-

tender de Comte, n5o se daria de modo imediato e simples. Em- 

bora a filosofia positiva fosse incontestavelmente superior ミ  s 

demais, ela enfrentaria inGmeras resist6ncias por parte 	das 

forcas apegadas 5 s antigas formas de pensamento. O periodo de 

transicミo orgミnica, isto る  , o periodo de afirmac5o do regime 

positivo, exigia, de um lado, a modificac5o dos costumes e o 

esclarecimento dos espTritos para a 6 poca positiva e, de ou- 
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tro, a instaurac5o de uma ditadura monocritica e republicana. 

Somente um governo deste tipo poderia impedir a desordem in- 

telectual e moral e garantir o progresso material; poderiaca- 

lar os apetites mesquinhos e particularistas e garantir o bem 

publico. A monocracia republicana, assegurando a plenitude do 

mando, eliminaria os conluios e os acordos inconfess5veis, a 

imoralidade na gest5o publica e outras praticas aviltantes de- 

correntes das formas metafisicas de organizac5o pr6prias 	do 

regime parlamentar. Dal a necessidade defortalecer o poder exe-

cutivo e de reduzir os poderes do parlamento: "4omante. wna. dLg- 

ia t/tan46o/Lmctcao i que. pode. pe.itm.Lt-L/t que. o pode.it pititLco a'a.6-te 

oる  e.nt/uive4 orte./r.o4o4 e. dag'tadan.te.4, que. eea aL'tda arLcontitct rto4 

de.4t'Loco4 do /tag.L?ne. pa'i.ectme.rt-tctn.. Sam admえtL/t aる  4wtule.Zct4 	me.ー  

ta62sccaる  que. dえる tえngue.rn a.sl e.Lる  dcto o'tdananccu ou de.cke.to4, 

e.る ta pode.n. dave. as.oLni conaavjbta/t todo o gova/tno, 	cov4 a'tvatdo 

apaiaS ama. a..64e.mb鹿.La pu/tame.nte. ‘え  tancaえ/ta. pa/ta  o vo.to 	.tit.Laー  

nae do oitcwnan-to 
・’22

. Seguindo rigorosamen te os ens i namentos de 

Comte, a Carta Constitucional de 1891 limita as atribuic6es da 

Assembl る ia dos Representantes apenas ミ  votacao do orcamento e 

concentra grandes poderes nas mios do Presidente do Estado. 

Evidentemente, os positivistas castilhistas n5o poderiam re-

ferir-se explicitamente 5 figura do "ditaddr", pois desres- 

peitariam frontalmente a Constituic5o Federal, de inspirac5o 

liberal. Mas o conte6do da idる ia comtiana de "monocracia" ou 

"ditadura repubi icana" foi , no fundamental , assegurado na Cons- 

titui戸o estadual de 1891 atravるs da grande concentrac5o de 

poderes nas m5os do Presidente: 
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"Ait.t.79 - A iap/te.mct d-L'tec:o g ove九na.me.ntc2 	e. 
admえnえる tta.t-Lva do Eitado compete. ao  Pite.4Lde.nー  
.te.,que. a ex e./Lce.磁 Lえv.'te.men-te., con'o/tme. o 	bem 

画btLco, Jvte/tp/Le..tado de. ctco.'tdo com aる  LeLs. 

I'A九t. 89 - A6.6arnita o P/te.4-Lden.te. a えnte.Vta. )te4ー  
pon4abLL-idade. de. todo4 04 ato4 que. p/tatLcct/t no 

e.xejtaZc-Lo de. 4aa46anc 6 e4, cto4 quaL4 da.応  toda 

α pubUcえdade. pa.九a e.mp2e..ta aP九e.cえa.販o p励lえー  
Ca. 

"A九t.20 - Sao a.t/t.LbuLc6e4 do P/te.4-Lde.nte.: 

1)p'tomu.ega'r. Le.L4; 2) dLitLgiz.,'L4caUza/t 	e. 

de.'ende..'t todo4 04 .Ln-te/te.44e.4 do E4.tado;3)o,t.ー  
ganLza/i.,/ie.6o/tmak ou 4up/tLm.L/t 04 4e./tvLco4 denー  
.t-'to da4 veitba,4 o九ca.mevita/t.Lct4; 4 〕  e.xpe.dL/t. de.cite.- 

-to4,/te.guLame.n.to4 e えn4tJuLc6e.4 pa/ta a e.xee.a頭o 

de. Le.L4; (...) 7)p/tepct/ta/t o p/to fe-to de. 	o/iaー  
me.n.to pa/ta 4abrne..te/t a A44embL＆α 
4e.446e.4;8)/te.atLzct/t em p/tE4-t-Ln1o4 

Jtac6e.4 de c/tEdLto,de. ac.o/tdo com 

no comeco dct4 

e. out九a.4 ope.ー  
a4 aa.to/t.えzaー  

c6e.4 do o/tqame.n.to  ; (.'.)10)o/tganLza/t α6o/tca. 

画btLca do E4.tctdo,d.L4.t/tLbuZ-Lct e. mov-Lme.nta一La; 

11)de.4.tacait e. atLLえzak a guakda. poLえaえaZ do4 

ma n-L a2p.Lo4 em ca4o de. ne.ce.44,dade. 	l2)cn..Ltvt e. 

p/toveJr. 04 cct/c904 e.えv-L4 e. niLL-Ltake.4,4e.gundo o 

o/r.came. n-to ; (...) 14)pe.dL'r. do Gove.-tno da UnL動  
o aaxZtLo dえke.to da4 'ofl.ca46ede./ta-,.4 em ca4o 'de 

nec e. 44 Ld ad e.,e. p/to.te4ta't pe.kante. eLe covit/ta. 04 

'ancLoncut-o4 1ede.-'ta-L4 que. embakace.m ou pe./ttu/tー  
bem a acao do Goue.n.no  do E.o.ta.do;15 〕 e4.tctbe.Le.ー  
ce.k a dLvL4ao judLcえ瓦n..La;16)/te.4oLve.-'t4ob'Le. 04 

L-LmLte4 do4 murLLcZpLo4,aUen.a.ndo-o4 de. ctcokdo 

com 04 con4e.Lh04; 17)mante.k .ke.LaQ,6e.4 com 04 

de.mct-L4 e.4.tado4 da UnLao;18)de.cLcuta't 4.e.m e.6ei一  
to a.4 /te.40LUc0e.4 ou a..to4 da4 auto/t-Ldade.4 mun-Lー  

a却a.L4,quando え  ri'/i.Ln9iJte.m Le.-L46e.de'ta-L4 ou do 
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E4.tado;19)dec..Ld.L'L noる  con6Lえto4 da ju九える dえー  

頭o qae. 4a aplta4an.tcuLam an.tna 0.6 cha6eる  da adー  
mLn.L4.tiLacdo;20)pir.ou-Ldanc.Lak 4ob..'te. a adm-LnL4 ー  
.t'iacZo do4 ban.6 do E4tado e. decn.eta& 4aa aL-Laー  
nac.o na'o'una da Laむ 21)oi9an-Lzan a duizLgLn. 

o 42Jw-Lco .'teLa.t-L'.'o 動 -ta)ULa4 do E4.tado;22 〕 daー  

4enuoLvafl. o 4え fte7na de. v-La. de. co,nan-Lcc.cao do 

E4 ;t ado;23 】 coricadan. apo4art.tadon..La4, 	jab-LLaー  

C死.6 a 'ta6on.ma4; 24)concadan. pn.乏mLo4 honon..Z6えー  
co4 ou. pacanえan.え04 pon. no.tavaL4 4eitvえc04 p/Le4 ー  
.tado.6 ao E.6.tado;25}.tomcvi. pn.ovLd乞nc-La acan.ca 

do an4-Lno pn..Lrn n..Lo" 23 

A1 るm destas compet6ncias, caberia tambるm ao Presidente 

do Estado a nomeac5o dos Intendentes (chefes da administrac o 

municipal) e dos Juizes Distritais: 

IIA九t.60 一 Cada am do.6 d.L4;tlt..Lto.6 manLc.-LpaA .teita 

am Ja-Lz dL4-tJi.L.taL noniactdo paLo pn.a4-Ldan.ta, po it- 

qaatito ano4 (. . .)'' 

''Aitt. 64 -§29 - O ln.tandan.ta e. 04 j呪ZQる  d.Li ー  

.tit..L.ta..L4 4aitao nornado4 paLo PiLa4Lden.ta do E4ー  

tado a paLo ma4mo pan..Zodo da .tampo"24 . 

A nomeac5o dos chefes da administra戸o municipal e dos 

juizes locais possibilitava ao Presidente do Estado exercer um 

controle polTtico consider5vel sobre os municlpios, 	criando 

lacos de subordinac5o direta 5 autoridade governamental. 

O Presidente do Estado tambるm deveria, de acordo 	com a 

Carta estadual, nomear o Vice-Presidente: 
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"A't.10 - Ventiio do4 る e・iる  p1えnieikoる  me4e4 do 

peitZodo p'eMdenc-Lae., o P九e s-Lden.te e..seo.Uw厩, tL- 

v)iemen.te uni vえce-p九e4.Ldente, que Setao 4e.LL ,ne- 

d-Lct.to 1ub4れtuto no cctる o de .Lmped-Lmento .te.mpoー  
応九ん0,no ect4o de.. t en ine L ct ou moii te "25 . 

A escolha do Vice-Presidente pelo Presidente obedecia ao 

princTpio positivista da "continuidade administrativa". Con- 

siderando que os rEgimes parlamentaristas criavam nefasta ins-

tabilidade politica, os positivistas, em contrapartida,susten- 

tavam a necessidade de governos est5veis e duradouros, que con-

tinuassem a obra dosseus antecessores. Evitando-se interrup- 

c6es politicas e garantindo-se a coer6ncia e a continuidade 

governamental, poder-se-ia alcancar maior efic5cia na gest o 

da administrac5o publica. Neste sentido, o governo ideal p0- 

sitivista seria exercido por um "ditador perp6tuo", excepcio- 

nalmente virtuoso e comprometido com o bem publico. Como nio 

poderiam defender a exist6ncia de um "ditador perp6tuo", 	os 

dirigentes do PRR criaram um sistema aproximado atrav6s da far - 

mula da ree1eic5o presidencial: 

IIMt.99 - O P'te4Ldente exen.c.e.磁  ap/reMdEne.a 

dun.an.te c.-Lneo czno4,nao podendo .e't 	'teeleLto 

pa/ta o peit2odo る  eguLnte,4alvo 4e me/teceu, o 4uー  

紅agんo de tutEs qua/tta4 pauLte4 do e2e..Lt o uuzdo"26 . 

A possibilidade do Presidente reeleger-se continuamente, 

desde que conseguisse obter 3/4 do total dos votos, consagra- 

Va, na pr5tica, a id6ia do "ditador perpる tuo", uma vez que os 
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costumes politicos e a legislac5o eleitoral permitiam ao par-

tido no poder manipular os resultados eleitorais. O direito de 

o ditador escolher seu sucessor, preconizado pelo positivis- 

mo, seria assegurado, tamb6m na pr5tica, atrav6s da estrutura 

fortemente centralizada do PRR e da lei eleitoral. 

Os castilhistas/positivistas n5o defendiam explicitamen-

te a organizacio de um regime ditatorial, porque, como h5beis 

politicos, queriam evitar os riscos de comprometer o seu pro- 

jeto. Mas consideravam a ditadura a forma de governo mais ade- 

q.uada naquele periodo para assegurar o progresso e a felici- 

dade, a ordem e a justica. Para eles, a populac5o em nada re-

provaria um poder ditatorial que fosse exercido no sentido do 

bem e do justo. Se fosse exercido neste sentido, o poder di ー  

tatorial poderia assegurar a exist6ncia de liberdddes muitoLmais 

amplas do que aquelas existentes no regime parlamentarista. Co- 

mandado por homens virtuosos e comprometidos verdadeiramente 

com a justica e o bem dos cidadios, este poder ditatorial 	ex- 

cluiria todos os abusos e todos os privil6gios, consagraria a 

liberdade de culto, a liberdade de ensino, a liberdade de pro- 

fiss5o, as liberdades piblicas e possibilitaria a incorpora- 

c5o dos prolet5rios ミ  sociedade, garantindo a verdadeira jus- 

tica e igualdade humanas. Somente um poder ditatorial poderia 

assegurar justica social e liberdades piblicas., na medida em 

que seria necess5rio forca e coerc5o para coibir os apetites 

particularistas e para impedir os privil6gios e o dominio dos 

interesses exclusivistas. Livre das press6es dos 	interesses 

particulares, o governo ditatorial poderia ouvir e atender os 
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reclames populares, decretando as mais justas leis semter que 

passar pelas viciadas discuss6es parlamentares. Nesta 	pers- 

pectiva, a Carta estadual abria a possibilidade formal do po-

vo participar do processo legislativo e facultavaaoPresiden- 

te legislar por decreto e promover reformas na Constitui戸o 

atrav6s de um curioso processo, descrito metodicamente nos se-

guintes artigos! 

"An.t. 31 -, Ao P'ieる-Ldert-te do Eitado compe.te 	a 

pfl.onhtLt9accio da6 l e-L,C. On6o/mie dL4p6e o vi9 1,do 

oim.t..Lgo 20. 

’は九t.32 - Ari.te4 de pltonia勾a/i wnaze-Lqaa.eqaen., 

4aZvo o cctる o α que 4e. 'me.6e./me. o a/m.t....Lgo 33, 	o 

P/meMden.te 6a.屈 pu.btLca/mc om a ma.Lo'm anpU.tude 

o /me4pec-t-..vo p/toje.to ctconipanhado de urna de.taー  

lhada expoiiL頭o de rno.C-Lvo4. 

''A/mt.32 -§19 - O p/toje.to e a e.xpo4-L戸O 4e.ー  

/LaO env.ado4 dL'metcunente ao4 え  n.teviden.te4 rnun-Lー  

cLpaLo,que. l he4 da'mio a po44ZUeJ. pubUcLdade 

no4 /me4pee-t-L'Jo4 manえcZpえ04. 

§29 - Ar354 o decu'm4o de t鹿.6 rne4e.4, 	con.tado.6 

do d..La em que o p/mojeCo'0/i pabUcado na 4ede 

do gove.kno,4 e/mio 机an.6rn-LtLda4 ao P/me4Lden.te., 

pe2a4 aa.to/tLdade.4 l oca-L4, ・toda.6 a6 	ernevida4 	e 

ob4e'mvac6e.6 que 6o/tem6o/mrnuLada4 p0/i qua..qu0Jt 

c...Ldadao habL.tavi.te do E.6.tado. 

§39 - E,(arn,Lnando eu...dado.6amen.te e.44a4 eme.nda4 

e ob.6e'mva.6e4, o P/me..6..Lden.te. man.te磁  ..Lnatte.磁ー  

vet. o p/to je.to,ou L/tcm mod..L{..Lca-.P_o de. aco'mdo com 

a4 que julga/m pimodec.evi-te4"27. 
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Qualquer cidad5o poderia propor emendas aos projetos goー  

vernamentais ou sugerir a criac5o de leis, mas o poder de deー  

cis5o final permanecia nas m5os do Presidente, o homem virtuo-

so e s5bio que teria capacidade para julgar entre as propostas 

formuladas pelos populares quais realmente correspondiam 	ao 

interesse de todos e ao bem publico. Sob o argumento deampliar 

a liberdade e a participac5o dos cidad5os no processo legis- 

lativo, antes restrito aos parlamentares, erigia-se o proje-

to de fortalecimento do poder pessoal do governante. Atrav6s 

destes mecanismos constitucionais, o Presidente poderia exer-

cer um controle quase absoluto sobre o debate legislativo e o 

processo de reformulac5o das leis. Ao mesmo tempo em que as-

sumia o papel de arbitro, o Presidente poderia avaliaras ten- 

d6ncias dos seus subordinados e identificar aqueles que, pelo 

conte6do de suas propostas, sugest6es e criticas, deveriam ser 

politicamente eliminados. 

Segundo o pensamento castilhista/positivista, liberdade 

implica necessariamente responsabilidade. A Carta estadual afir- 

maya a exist6ncia de liberdade de pensamento, mas ressaltava 

o seu risco de incorrer em crime e proibia o anonimato. 

IIA九t.71 ー §16 - Em quct.que九  ct4/unto E tvke 

a man-L'eる ta販o do pen .oamento pe2a Lmpn.ensa ou 

peia .ti.Lbuna,/te4poYldendo cada um peJo/i cn.Lme4 

que come.teiL no exvtcZcLq detta tLbe'Ldade ・  販o 

乏  pe九mULdo o ano n.Lmato,cump't-Lndo que. oる  e.o ー  

cn.L.tos 4.jam a44Lnado4 pe.lO4 4.u4 it.4p.CtLVO4 

aato)t.が, 28. 
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A proposta de "transpar&ncia" e de "viver 5 s claras" ad- 

quire, num regime coercitivo como o positivista, o car5ter de 

mecanismo de controle e repress5o. O supremo po.d:er governamen- 

tal, dotado de instrumentos repressivos, poderia aniquilarpo- 

iTtica e mesmo fisicamente aqueles cidad5os cujas opini6es;fos- 

sem consideradas ofensivas 5 moral ou 5 ordem vigente.Tais p0- 

deriam ser os 6 nus da responsabilidade advinda do exerclcio 

da liberdade. Este る  o espTrito da Lei Eleitoral de 1897, que 

introduz o sistema do "voto a descoberto": 

"E at る Ltn que o eる  ciu.tZnZo 4eCJLe.t0 E 4 up九えni..Ldo, 

como a.ntag6nえco e えncompatzve.e com a n OVa. OIL一  

dem 6andada a l5 de nouenlbILo,da. qaa..e 4aILge, 

como deveIL que a todo4 incumbe, a p.Fena 	ILe4 ー  

pon4abLtLdade da4 pIt5pn..La4 ac6e4,tanto o lieー  

plte4entante da au.to九えdade como qaa.Zque九・ c.L daー  

dao. 1...) 

''O vo-to a. de4cobe.'i-to i O 正nLc.o ItemEdLo 2 egL4ー  

ZatLuo capaz de iieabLtL-talt o pliOce44O eLeJ.toー  

九aL, d..Lgnえ 6..L can do一 o,6azendo camp九eendek ao cえー  

dad動  a Iie4pon4abLtLdade que. aooume. ao  えnte九ー  

vLit na compo4-Lcao do podeit p正bUco e. no e4-taー  

be..ecLmertto 一  da4 l e.L4 "29 . 

O "voto a descoberto" facilitava o controle diretodopo- 

der governamental sobre os eleitores, a manipulac5o eleitoral 

e a vio16ncia politica, recursos utilizados com grande "natu- 

ralidade" pelo governo do PRR. Os castilhistas concebiam 	"o 

4.L4tema de.. deUbviac6e.6 peLo vo-to da4 maLofl.-.a4 como lie.4attadO 

de concepq5e4 me.ta62oL.a4 aUkapct44ada" 30 . No seu entender, 

o mecanismo eleitoral, necessariamente viciado e corrompido 
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moralmente, nio poderia constituir a fonte de legitimidade de 

um governo: somente urn governo guiado pela virtude e pela ra- 

z5o poderia tornar-se verdadeiramente legitimo, capaz de as-

segurar o bem publico e a prosperidade social. Nisto residia 

o principal crit6rio para a qualificac5o de um governo: sefos- 

se capaz de garantir o bern comum, o desenvolvimento moral 	e 

material da sociedade, a dignidade e o progresso, a ordem e a 

liberdade, o governo seria verdadeiramente dernocr5tico,ern con- 

sonミncia com os interesses gerais dos cidad5os. Nestes termos, 

o car5ter democr5tico de um regime n5o seria definido pelo mo-

do de escolha dos governantes, mas, fundamentalmente, pelo con- 

teido do projeto governamental. De acordo corn esta l6gica, os 

castilhistas sustentavam a legitimidade do regimejuridico-poliー  

tico por eles instaurado: 

"O iえ4terna. con4.titacえonciiL em v4lgoit.,n.eza a. exー  

p04-L戸o de. mo-t1vo4,E de. o't..Lge.m e.'ana-Lo name.n.to  

e.44 e.ncえ  z2uien.te popala.n.. 14e.n.to  de. p't..Lv-LZ勾Lo4 e. 

de. mono p6L.Lo4 de. quctlque.'L nct.ta'teza. em 6avon. de 

ama c2a44e.,a44e.gafl.a ao4 de.る ejo.o e. a4p-L/Lac0e4 

do povo o tLv.'te. modo de nictn..L6e.4 -tan. emー 4e.,o b.te.ndo 

04 qae 6 on.em .eegZ.t.1.mo4 ama. e6e..t-Lva e. o,on.tuna 

n.e.aUzacao "31 . 

Para os castilhistas, o regime positivista 6 legitimo na 

medida em que atende 5 s reais necessidades da maior parte dos 

cidad5os ao nivel material , moral e politico. Do ponto 	de 

vista material, n5o admite privil6gios e empenha-se em criar 

condic6es para o desenvolvimento econ6mico de todos os seto- 

res. Politicamente, prop6e participac5o e liberdade com res- 
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ponsabilidade. Moralmente, busca uma regenerac5o dos costumes 

a partir da acio exemplar do governo e da dignificacio da ati-

vidade p6blica. Os politicos demag6gicos, ambiciosos, presos 

a interesses particulares, deveriam ser afastados das func6es 

publicas e substituTdos por administradores virtuosos, moral- 

mente inatac5veis, puros em suas intenc6es de servir ミ  comu- 

nidade, mesmo em prejuTzo de seus interesses pessoais ou de 

classe. A16m da moralizacio da m5quina administrativa do es- 

tado, os dirigentes do PRR buscam, atravるs da direc5o estatal, 

moralizar a sociedade. Existem, na Carta Estadual, v5rios ai'- 

tigos de cunho moralizante: eliminac5o dos privil&gios de tT- 

tubos e diplomas (Art. 71 ー  § 59 ); estabelecimento de concur- 

so para o preenchimento 	dos cargos pib1 icos civis (Art. 71 

§ 69); adoc5o da concorr6ncia ptiblica para os servicos e obras 

do Estado (Art. 71 -§ 219); definic5o legal da responsabili- 

dade dos funcion5rios do Estado pelos abusos e omiss6es 	que 

cometerem no exercicio dos seus cargos (Art. 73): proibic5ode 

que qualquer funcion5rio receba, sob qualquer pretexto, remu- 

neraCao das partes pelos servicos que lhes prestar em virtude 

de suas func6es (Art. 75); garantia da liberdade de culto re - 

li gioso e de culto aos mortos (Art. 71 - § 79 e § 89);' reconhe- 

cimento exclusivo do casamento monog mico (Art. 71 -§ 89); ga- 

rantia da liberdade e gratuidade do ensino (Art. 71 -§ 109); 

garantia da liberdade de profissio e de industria (Art. 71 -§ 

179); e aboli頁o dos jogos e loterias (Art. 71 -§ 18)32 

Os castilhistas entendiam que, estabelecendo tais medi- 

das moralizadoras, o Estado estaria cumprindo sua func5o 	de 
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guiar os cidad5os para o caminho de uma moral s5 e virtuosa e 

de exercer a tutela sobre a sociedade. Segundo esta 	concep- 

c5o, o Estado deveria proteger os seus subordinados sem qual-

quer distinc5o, com justica e equilTbrio, conciliando os con- 

fi itos entre eles e evitando o agravamento das disparidades so- 

ciais. Nesta perspectiva,6 significativo o fato, 	observado 

por Sandra Pesavento, de que a Constituic5o estadual de 1891 

foi a primeira, ent're as cartas constitucionaisdospaises la- 

tino-americanos, a incluir princTpios trabalhistas 33 . A Carta 

riograndense concede aos "simples jornaleiros" as mesmas van-

tagens gozadas pelos funcion5rios ptb1icos de quadro, tais co-

mo aposentadoria em caso de invalidez: 

IIA九t. 74 - Fえcctni 4up九え  rn..Ldaる  quaLるque./i dL4tLnー  

c6es en-/te. 04 !LLflC4i0na)t-L04 p正6Uco4 de qaa..d'to 

e oる  るえmpeeる  jo九naleえ九0る , e.る -tend endoーるe a e.るー  

-te4 αる  van.ta9en4 de. que gozccnem aque.t e4 '' 34 . 

A Constitui巨o estadual fornece aos dirigentes do PRR as 

condic6es institucionais adequadas para o desenvolvimento do 

projeto positivista/castilhista. De um modo geral, naexperi6n- 

cia poFtica brasileira, pode-se verificar a exist6nciadedes- 

conex6es entre os textos constitucionais e as regras politi- 

cas efetivamente praticadas. No caso do Rio Grande do Sul , ao 

contr5rio, os principios constitucionais, perfeitamente sin-

tonizados com o projeto polttico do partido no poder, s5o se- 

guidos ミ  risca..e a pr5tica poiTtica dos governantes 6 desen-

volvida no sentido de aprofundar a mesma orientac5o positivista 

que inspirou a elaborac5o da Carta estadual. 
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Os tracos de um regime autorit5rio, centralizado e dita- 

tonial podem ser identificados nas gest6es de Ji1io de Casti- 

ihos (1893/97) e de Borges de Medeiros (1898/1902, 1903/1907, 

1913/1917, 1918/1922 e 1923/1927). A verticalidade do mando 

marca a estrutura poiTtica governamental . Todas as decis6es p0- 

lTticas de alguma import8ncia eram tomadas pessoal e direta-

mente pelo Presidente do Estado. Jlio de Castilhos chegavaao 

ponto de decidir sobre t5ticas e manobras militares (nci perTo- 

do da revolta federalista) e sobre as min cias deprojetos tni- 

but5rios e financeiros. Do mesmo modo, Borges de Medeiros de-

cidia sobre todas as quest6es governamentais, inclusive sobre 

os detalhes de medidas de organizac5o adriiinistrativa.Aestru- 

tura de poder altamente centralizada nio permitia aos municT ー  

pios qualquer autonomia. No exercTcio de sua direc5o autocri ー  

tica, o Presidente nomeava diretamente os intendentes munici- 

pais, os juTzes distritais, os delegados de polTcia,oscoman- 

dantes da Brigada Militar e outros subalternos. Deste modo, o 

chefe do governo mantinha sob sua depend6ncia 

parites dos postos-chave do poder, construindo 

uma rede de relac6es de subordinac5o polTtica 

tac5o da autoridade presidencial. Castilhos e 

tir da morte de Castilhos) tamb6m eram chefes 

que ampliava ainda mais seu poder de decis5o. 

so  Genro,"-tctnto Ca4tLehoる  corno 8o'tge.4 tLnharn 

4aa pe44oa tm does )teqLiL4えto4 mctL4 Lrnpo/t.tctn.tc4 

pessoal os ocu- 

em torno de si 

para a susten- 

Medeiros (a par- 

do Partido, 	o 

Como afirma Tar- 

na.6Lde.tLdade. α 

pa/La. a a.る e cn4 ao 

doる  nouoる  qu.ad/Lo.o na. niaqttLna pctit.tLda/L,La. e na uLda. poIltLea.'' 35 

Por controlarem o governo estadual e a miquina partid5ria, am- 

bos conseguiram, seguindo os ensinamentos positivistas, fazer 
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seus sucessores: Castlihos escolheu Borges e Borges escolheu 

Carlos Barbosa em 1907 e Getlio Vargas em 1927. 

A legislac5o eleitoral, o controle do processo de vota ー  

c5o e apurac5o dos votos, a coac5o poiTtica permitiam ao PRR 

manter seu dominia absoluto e garantir a "continuidade admi- 

nistrativa". A Assembl6ia dos Representantes, nas poucas ye- 

zes em que se reunia, limitava-se a referendar as decis6es do 

executivo e, eventualmente, registrava em ata os in6cuos pro-

testas dos setores minorit5rios oposicionistas. O j dici5rio 

tamb6m era totalmente subordinado ミ  direcミo do governo esta- 

dual. Embora Castilhos retoricamente defendesse a "in.depend6n- 

cia do poder judici5rio", n5o hesitava em punir os juizes que 

n o seguissem suas orientac6es ou desrespeitassem as normas p0- 

sitivistas da legislacミo estadual. Lembra Costa Franco que: 

"CaoLLho4 de'endeu. com えn c't2ve2 Ce-Lmo4-Lct 	o 

p&itcZpio do ve/Ledえ to a. deるcobe'tto, イctzevi.do  pto ー  

ceSる cV. po九  p/ieva.itLactcio o juLz de RLo G'uuide, 

AL.cえde4 LLrna.,que る  e 'tecu4ctua. a cLLmp/LL/L 	e4te 

aopec.to da. l egLる la.戸o eる tadLLa.1.. Me4mo 4endo Mー  

cide4 L-Lrna. um ex~e.ondえる  aZpaso da. FctcuJda.de  de 

VLke-L.to de Sao PauJ.o e 'tepuhtL cano da P九opa.9a.nー  

da.,nao e4cctpou ao p九oaedえmevt-to penct.e em que 

6oえ  condenado pe.o Sctpe't.Lo' T九Lbuna.IL a. 9 me.oeo 

de 4upenるao do act/igo'' 36 . 

Um governo forte e centralizado era considerado por Cas- 

tilhas como "irtd-L4pevt4avel,nao 4ラ  do ponto de vLる ta. de no44 α 

4egufl.a.1ca i n.te/t.o)t,como em iteia.cao a. todo4 04 a.44an-to4 de olt ー  
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den goven.ncunen.tctiL e a.dnnLotitcttLva'' 37 .A estrutura de mando 

autorit5ria era tida como administrativamente mais eficaz e a 

coerc5o era vista como fundamental para a manutenc5o da ordem 

do regime instituido. Castilhos defende explicitamente a ne-

cessidade de ac6es en6rgicas," qaazdo a る  egu.'tanca e o る  ocego 

da る  ocLedade. exLg-Lkem a a.pUea.ao  6eve'tct de -Lnexo't動eL4 nie.d-Lー  

dce4 九  ep/eる4Lva4"38 . 	As ac6es repressivas dos governos do PRR 

voltaram-se ora contra os estancielros liberais, frac5o da das- 

se dominante que se opunha ao regime positivista (revoltasfe- 

deralista e libertadora), ora contra os trabalhadores que or-

ganizavam movimentos grevistas, especialmente contra os dini- 

gentes anarquistas. 

A repress5o governamental era justificada, de um lado, pe- 

la necessidade de conter os interesses particularistas(dos es-

tancieiros gananciosos) e as ac6es subversivas (dos trabalha-

dores anarquistas), para garantir um governo justo, capaz de 

impedir os privi16gios e os ataques ミ  propriedade e ao Esta- 

do; de outro lado, pelo postulado de que a ordem era condic5o 

sine qua non para o progresso da sociedade. Orientava a acgo 

dos governos castilhistas a firme conviccio comtiana deque''a 

oitdem con s.t.-a-L る  em ee44afl. a. condl.c.o 'unda.mental do piLog1Leるる o 

e, 九ccえp九o ca.mcnte, o p)togJcる4o vem a. .6c'L a. meta necc44瓦kLa dc. 

oit d cm"39 . No cerne de toda argumeritac5o justificativadhcoer- 

c5o, encontra-se a defesa do regime positivista, umregimein- 

trinsecamente autorit5rio. Por se considerarem homens virtuo- 

sos, s5bios, iluminados por uma doutrina superior que 	lhes 

proporcionava o conhecimento cientlfico da sociedade, por se 
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julgarem destinados a cumprir a miss5o de dirigir o Estado de 

modo digno e eficaz, com isencミo e justica, teido em vista o 

bem publico, a prosperidade material, o aperfeicoamento moral 

e a felicidade de todos os cidadaos, os castlihistas percebiam 

as criticas e agress6es ao seu governo, por parte da oposi頁o 

liberal ou somente anti-positivista, como um insulto eumaamea- 

ca a toda a sociedade. Os movimentos grevistas mais politiza-

dos e as propostas anarquistas de abolic5o da propriedadeedo 

Estado eram considerados inadmissiveis, pois questionavam os 

fundamentos da concepc5o positivista de "harmonia social". Ta,is 

criticas e movimentos ・  eram caracterizados como Uegitimos, na 

medida em que contrariavam os principios de legitimidade acei-

tos pelos castilhistas e na medida em que eram tidos como uma 

ameaca ao governo legitimamente instituido. A eliminac5o ou a 

contenc5o destas ac6es "ilegitimas" significaria,assim, a pre- 

servac5o do governo legitimo. 

A manutencao da ordem atravるs da coerc5o foi assegurada pe-

la estrutura militarizada do governo estadual. Embora os go- 

vernantes Castilhos e Medeiros fossem "civis", o regime 	era 

fortemente militarizado e contava com um poderoso aparato mi-

litar de sustentac5o. Os governos do PRR fortaleceram num巨 ri- 

ca e belicamente as tropas da Brigada Militar, de modo a trans- 

form51la em "am uejtdade-L'to ex乱c.-L.to  eる tadaci, tao bem e.qaLpaー  

do qactnto o 4eu co九九  e4pondevlte 6 edvictl"40 . Os efetivos da forー  

ca foram ampliados consideravelmente, passando de 1.266 homens, 

em 1892, para 1.968, em 1895; de 2043 homens,em' 1913, para 3.180, 

em 1924; atingindo o niimero de 3.939 homens em 1930 (Vide Qua- 



176 

dro VI). Nos periodos de confronto armado, os efetivos regu-

lares eratii ampliados com os chamados "corpos provis6rios",mi- 

licias organizadas pelos estancieiros do PRR, que multiplica - 

yam a capacidade da forca. Os gastos do estado com a Brigada 

Militar tamb6m foram elevados de modo consider5vel. O primei-

ro grande aumento ocorreu na revolta federalista: os gastos su-

biram de 906:108$104 (contos de r6is), em 189Z, para 3:224:188$636 

em 1893. Ap6s o conflito, os gastos diminu丁 ram ・  relativamente, 

em virtude da poiTtica do governo Castilhos, seguida 	depois 

por Borges de Medeiros, de manter equilTbrio nas financas p- 

blicas, mas foram mantidos na razo5vel m dia de 8% a 11% at6 

1918 e atingiram 15,35% em 1923. Estes percentuais parecer5o 

significativos se considerarmos que o orcamento estadual ele-

vou-se neste perlodo num ritmo muito superior 5 inflac5o (Qua- 

dro VII). Tambるm houve uma melhoria na qualificac5o 	profis- 

sional 	com a criac5o de v5rios cursos de preparacioede aper- 

feicoamento e uma ampliacまo do aparato b6lico. Em 1914, foi 

criado o grupo de metralhadoras da Brigada Militar e, em 1923, 

foi formado um servico de aviacao (que teve pequena durac5o), 

Aparelhada como um ex6rci・ to, a Brigada Militar participa 

ativamente de todos os enfrentamentos armados importantes do 

periodo, em nivel local e nacional: defende o governo de Cas- 

tilhos contra os federalistas de 1893 a 1895; combate, auxi- 

liando as forcas do Ex6rcito, os rebeldes de Canudos em 1897 

e os rebeldes do Contestado em 1915; defende o governo Borges 

contra as forcas de Assis Brasil em 1923; combate, auxiliando 

o Exる rcito, as tropas "tenentistas" que se rebelam em Sio Pau- 
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QUADRO VI 

EFETIVOS DA BRIGADA MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL (1889/1930) 

A N O E 	F 	E 	T 	I V 	O 	S* 

1889 1 769 homens 

18892 1052 homens 

1 892 3 1266 homens 

1895 1968 homens 

1898 1 686 homens 

1900 1656 homens 

1902 1 598 homens 

1905 1620 homens 

1 908 1633 homens 

1911 1539 homens 

1913 2043 homens 

1916 2127 homens 

1918 2153 homens 

1920 2099 homens 

1922 2210 homens 

1924 3180 homens 

1927 3215 homens 

1930 3939 homens 

Fonte: Mensagens do Presidente do Estado 	do Bl0 
Grandる  do Sul e Almanaques da Bri9adaMili ー  

tar/RS. 

Legenda: * Efetivo real 

1 Forca Policial, atる  marco de 1889 

2 Guarda CTvica, de marco a dezembro de 1889 

3 Brigada Militar, de 1892 em diante. 

Estado , do Rio 
da BriqadaMili- 
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QUADRO VII 

DESPESA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL COM A BRIGADA MILITAR 

(1890/1930) 

ANO 
GASTOS COM A 	BM 
(em contos de r6is) 

DESPESA TOTAL DO 	ESTADO 
(em contos derるis) 

PERCENTUAL 

1 980 

1891 

1892 

1893 

1895 

1897 

1899 

331 :312$979 

439: 516$551 

906:1 08$1 04 

3.224:1 88$636 

845:771 $903 

1 .526:767$714 

1.731 :002$801 

3.962: 745$l 74 

4.620 :866$670 

8.174 :075$1 89 

12.624: 930$884 

8.524: 493$996 

16 . 862 : 961 $063 

19. 947 : 061 $684 

8,36% 

9,51% 

11 ,08% 

25,53% 

9,92% 

9,05% 

8,67% 

1903 1 .627:226$630 18.133:993$768 8,76% 

1904 1 .677:975$369 18.958: 978$920 8,85% 

1907 1 .747:91 5$292 18.593: 288$370 9,40% 

1 908 1 .752:705$253 17.035: 509$226 10,28% 

1913 3.001 :854$338 27.652 :698$821 10,85% 

1918 6.107:21 0$1 64 54.325:71 4$1 82 11 ,24% 

1923 14.858: 502$224 96.732:91 4 $324 15,35% 

1927 11 .705:324$183 143.975 :920$436 8,13% 

1930 1 3.409:897$200 175.306: 090$600 7,64% 

Fonte: Balanco Definitivo da Receita e Despesa do Estado do 

Rio Grande do Sul. 
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lo em 1924 e, ainda neste ano, participa do enfrentamento mni- 

diai ミ  S forcas militares rebeladas em Santo Angelo,no Rio Gran-

de do Sul, sob a lideranca do Capit5o Luiz CarTos Prestes; de- 

pois, integra as forcas que realizam a perseguic5o ミ  Coluna 

Prestes em sua marcha pelo pais; e, em 1930, integra, como uma 

das principais forcas, o ex6rcito revolucionirio de Vargas. 

A16m da funcio propriamente militar, a Brigada 	exercia 

outras, especialmente aquelas vinculadas 5 vio16ncia poiTtica. 

A Brigada Militar era utilizada pelo governo estadual parapres- 

sionar e coagir os votantes nas eleic6es. Inimeros casos 	de 

manipula戸o eleitoral relatados pelos oposicionistas envolviam 

viol6ncia ou intimidac5o ftsica 41 . Evidencia a fun戸o poiTti- 

ca coatora da Brigada a observacio de Loiva F61ix de que os 

17 corpos provis6rios criados em dezembro de 1892 localizavam- 

ー se em“えe,dwtoる  opoるえcえonえる tctる  mnao h瓦  urn 正nえco da. 九e.gえao るe九ー  

kana ou do l ,to'iae)onde. a opo'Lcao plte.c為a se.it eる nictgada pan.a. 

que. o PRR .oe. consotLde n.o podei. e6.tadu.a.."42 . 

A Brigada Militar tambるm era utilizada na "Repib1ica Po- 

sitivista" para a repress5o dos movimentos sociais que come- 

cavam a surgir. Nas greves e manifestac6es oper5rias, a Bri-

gada atuava, em obedi6ncia ミ  s ordens do governo estadual, pren- 

derido dirigentes dos movimentos, dissolvendo piquetes, disper- 

sando passeatas, etc. Na greve geral de 1919 foi extremamente 

violenta a intervenc5o da Brigada Militar: massacrou em um co- 

mtcio a popula戸o desarmada, eliminou e prendeu grevistas 	e 

fechou associac6es operirias. Referindo-se a este periodo, Sil- 
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via Petersen registra a constante presenca de brigadianos "pa- 

-t'tu.ehando 0.6 e4tabe2ecえ  ne.klto6 え  nduる t/tLa-L4 e 04 baLnito4 opeJ三

九え0る ,-Lrtvctd-ndo e. ocupando ct.6 4ede..6 do4 4えndJ.ca-to4,p九e.ndevLdo 

e alquma4 vQ.ze4 水’肩ndo ou mcuctndo q&e.vL.s.t.a4 e.m meLo dct4 a/i.ー  

Jtuaca4 que. .e6 0/imava..n1"43 

O papel de braco militar e de forca repressiva do gover-

no estadual era executado de modo exemplarmente fiel pela Brigada Mi-

litar n5o somente pela subordinac5oformal da forca ao Presiden-

te do Estado. Atrav6s do exame dos documentos internos da bri-

gada neste perTodo, pode-se verificar a predomiYhcia do pensamento 

positi vista/ castilhi sta
44

. Isto d ecorre , em g ran d e 	medida, 

do trabalho realizado pelos dirigentes do PRR, desde a forma- 

c5o da Brigada Militar, de convencimento polTtico-ideol6gico dos 

oficiais e de inclus5ode castilhistas convictos nos. postos- 

chave da forca'. Em marco de 1892, quando o PRR encontrava-se 

afastado do governo estadual, as castilhistas conseguema im- 

portante adesio do comandante da forca estadual (ainda deno-

minada "Guarda CTvica"), que na 6 poca ocupava tamb6m, interi ー  

namente, o cargo de chefe de policia, o Tenente-Coronel Anto-

nio Carlos Chach5 de Pereira. A mudanca de posicionamento deste 

oficial ocorre sob a situac5o delicada em que fora envolvido ao 

receber ordem do governo provis5rio (o chamado "governicho")de 

impedir a publicacio da inc6rnodaeagressiva "A Federac5o". 	Em 

uma reuni5o na sede do jornal, Jiilio de Castilhos e os 	mili- 

tares de sua confianca, o General Julio Frota, o MajorJoaquim 

P. Tる1es de Queir6z e o Capit5o Jo5o C. Jacques, convencem o 

Comandante Chach5 da iletimidade deste ato do "governicho". 
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Castilhos interroga como um governo que se dizia republicano 

"pietendLct 'ctzen. ca.ean. o 5 t9a.:o da. RepibLca,a Fedenacao '' 45 . 

Explorando o fato de o tenente-coronel ser oficial do Ex6rci- 

to e ter participado da luta republicana, os militares casti- 

ihistas interpelam-no sobre o deprimente papel que estava su- 

jeito 	a cumprir voltando-se contra aqueles quehaviam, atra- 

v6s de 5 rdua luta, defendido os direitos e a dignidade do Ex6r- 

cito, somente adquiridos com a instaurac5o da RepGblica. 	Os 

dirigentes do PRR tambるm buscaram demonstrar que aquela sftua- 

c5o poiTtica era totalmente circunstancial e que o retorno de 

Castilhos ao governo estadual era apenas uma quest5o de tem- 

p0. 

O Comandante Chach5 Pereira aderiu ao PRR e tornou-se in-

teiramente fiel aos dirigentes castilhistas. Tal como Chach5, 

inimeros outros oficiais foram convencidos a cerrar fileiras 

junto ao positivismo castilhista. De um lado, pela facilidade 

de aceitac5o dos valores doutrinErios do PRR num ambiente mi-

litar como aquele; de outro, por conveni6ncias poiTticas, na 

medida em que o posicionamento favor5vel ao governo estadual 

possibilitava aos oficiais ascender na hierarquia e alcancar 

postos de comando. A1るm disso, outros oficiais oriundos do Ex6r- 

cito, resolutos castilhistas, eram nomeados para exercer fun- 

c6es de comando na Brigada Militar. Seja pelas relac6es de po-

der estabelecidas, seja por conviccio politica, a Brigada man - 

teve-se coesa e fiel ao governo estadual durante toda a Re- 

ptblica Velha, enquanto organismos policiais-militares conga- 

neres, como a Forca Publica de S5o Paulo, se cindiam, em ai- 
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guns conflitos, entre as alas rebelde e governamental. Em agra-

decimento 5 fidelidade da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. 

os Presidentes do Estado faziam incans5veis elogios5 forca, 

"nobite exernp2o de d..L4cLpUna,de るu bo/tdLnct.ao e. de 	c.-LvL4mo'' 

(...)que 	"..to/tnaーる e. cctda vez ma.L4 dえgna da るua LmpoJttante tctー  

/te6a. e me/tece oる  maL4 jcL.6.t04 l oavo/teる ’' 46 . 

Os dirigentes do PRR tamb6m realizaram uma polltica 	de 

aproximacio e de convencimento polTtico-ideol6gicode.oficiais 

e comandantes do Ex6rcito. Muitos militares importantes encon-

travam-se fortemente ligados aos castilhistas por diversas ra- 

z6es: identidade de pensamento doutrin5rio (positivismo); pro- 

ximidades politicas forjadas em toda uma hist6ria de luta (des-

de a "Quest5o Militar", a Propaganda Republicana, as aliancas 

com Deodoro da Fonseca e depois com Floriano Peixoto, as allan- 

cas no Congresso em defesa da ampliacio das verbas militares, 

etc.); lacos familiares e poUticos que em decorr&icia das pro-

ximidades mencionadas se estreitaram; troca de favores e atua- 

c5o conjunta em confrontos armados, etc. O combate aos fede- 

ralistas em 1893 aproximou ainda mais militares e castilhis- 

tas, transformando as afinidades politicas j existentes 	em 

"s5Lda4 .e匂ac6e4 ent/te o PRR e o ExこitcLto nac.-Lonal,ou.,p eeo 

meno4,um podeno4o 4egmento dezte ・ No6-Lm do con'Uto, Taua'te4 

havLct る  e queixado a P.'tudente de que oo qttctd'to4 mえU.ta/te4 .eoー  

c. れado4 no L4o Gitande e4tavcun muえ to cevtadctmente tePaaLonaー  

do4 a. Catt-L!ho4 pa/ta. 叱en.ecen. ga/tant-La4  .oegun.a4 ao4 ecLeado4 

que fletoknavam. Na. opLnLao de mu-Ltoo m.LtUa/te4 autO/tL板九え04 ・ 

一  
Ca4tLLho4 pa./tecLa 4e./t o he/tde-Lno l eg.Lt.mo de トJo/t-4..a.nO'' 
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Os oficiais nomeados para exercer o comando militar 	da 

regi5o eram, em geral, praxinios ao PRR ou, ao menos, mantinham 

relac6es respeitosas e cordiais. Nos raros momentos em que is-

to n5o ocorria, o governo estadual procurava afastar do cargo 

os oficiais "indesejados".t o caso do Gen. Inoc6ncio Ga1v5o de 

Queiroz, comandante do 69 Distrito Militar, que se atritou com 

Julio de Castilhos nas negociac6es de paz com os federalistas 

em 1895 e foi substituido pelo Ministro da Guerra. O seu suー  

cessor, Gen. Jogo T. Cantu5ria, tamb6m entrou em desentendi- 

mentos com Castilhos e teve a mesma sorte. Quando enfrentou tais 

militares, Castilhos fez quest5o de ressaltar o apoio que ob- 

teve da oficialidade do Ex6rcito: 

uBa4ta que vo4 a'.L/tjne c.om 4-Lnce/to 孤b-Leo que., 

em Codo4 oる  mame nto4 metLndko4o4,me4mo n04 tJtan- 

4e.4 em qu.e o RLo Gxande do SaIL es-teue 4ob a4 

amectcct4 da ,Lnteituenc動  cit-LmLno 4a do Gen. GaL 

uao e. 4ob a. pite s4ao deiazada do comando ,nL ー  

tait do Gen.CantaaitLa, nunca me 6ctILtnkan 04 .te4 ー  

temanho4 de ap/tec o,oる  voto6 de 4otLdait.Ledade, 

oる  p/tote4.to4 de一  a.po-o da4 e.xempALa/te.4 'oitcaる  da 

Unえao,)tep/te4en.tada4 peILo4 maLs conspZcuo4 O‘ム  

cえαえる ,en.tudo quan.to conc.e'u'ie a de'eるa e manaー  
~ 

tencao えntegitctIL de no44a4 -LrL4.ttZu-Lc0e4'’ 	・  

A grande influ6ncia do setor hegem6nico das classes doー  

minantes locais sobre o Ex6rcito continuava a serexercida tal 

como em periodos anteriores. Assim como durante oImp6rio, per- 

manecia sendo expressivo o numero de generais do Ex6rcito oriun-

dos da regiao sulina. Segundo Love, "em 1895, oLto do4 30 ge- 
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nexaL4 ー de-d-Lv.toao e de bitえ jadct hav.Lani nctscLdo no RLo G'ta.nde; 

nenhum e.ILa de. M-Lncv e. 40me.n.te um de. Sao pcuL.eo.No 6..Lni da Re.ー  

画btLcct VeLha.,oLto do4 30 Ge.ne.kaL4 novamen.te exam ga正cho4,4 em 

ne.nham paiLL ta ou niLne.Lxo,Vo4 25 pxe4えden.te4 do CLube MLLi. ー  

-taft,na Rep正btLca VeLha,cLnco vLexam do RALo Gxande,um de .S動  

PauLo e. nenhum de MLna..E do4 20 MLnLる t/to4 da. Gaexxa 	entxe 

18g9 e. l930,4ete. eftam do R.Lo Gxande,ne.nhum de. Sao PauLo e. 

ape.nct4 um de. M-Lna4" 49 . Tarnbるrn conio no perlodo imperial , cerca 

de 1/3 a 1/4 dos efetivos do Ex6rcito encontrava-se estacio-

nado na regi5o. O contingente das tropas mantidas no Rio Gran-

de do Sul somente era superado pelo do Rio de Janeiro, capi- 

tal federal. 

Contribuia para a manutenc5o do predo&Tnio do castlihis- 

mo positivista entre a oficialidade a Escola Militar de Porto 

Alegre, fosse pela orientac5o te6rico-pedag6gica ruajorit5ria 

do corpo docente, fosse pela organizacミo curricular (concentra- 

c5o de carga hor5ria em matる rias tidas pelos positivistas co-

mo fundamentais, como a Matem5tica), fosse pelo contelido das 

di sc i p li nas m i n i s t ra das (como no caso da Hist6ria) 50 . O pen - 

sarnento positivista castilhista, por sua l6gica racionalista 

e dogrn5tica, ajustava-se ao modo militar de pensar e, enquan- 

to alternativa polftica, tornava-se muito atraente aos olhos 

militares. A receptividade deste pensamento entre o corpo dis-

cente da Escola pode ser medida pela consider5vel ades5o dos 

alunos ao PRR. Alguns ex-alunos da Escola, entre os quais Euー  

rico Gaspar Dutra, G6es Monteiro e Get6lio Vargas, formaram, 

em 1907, o Bloco Acad6mico Castilhista para apoiar nas elei ー  
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c6es o candidato oficial do governo estadual, Carlos Barbosa, 

contra o dissidente Fernando Abbott. 

O poderoso aparato militar estadual eas estreitas rela- 

c6es entre castlihistase importantes setores do Ex6rcito eram 

fundamentais para a preservac5o da autonomia regional. Des- 

de o inicio da instaurac5o da" Reptib1ica Positivista" gesta- 

ram-se tentativas de intervencao no Estado. Em 1892, o Depu- 

tado Justiniano de Serpa prop6s que o Congresso 	realizasse 

a revis5o da ConstituiCao do Rio Grande do Sul. No mesmo sen- 

tido, em 1893, o Deputado Theodureto Souzo apresentou ao Con- 

gresso uni projeto de lei visando adaptar a Carta estatal 	ミ  

Constituic5o Federal. Contra estas tentativas e outras, Julio 

de Castilhos assumiu uma posic5o resoluta e intransigente: 

"QuczL4que.n. que. 4e.jcn a4 eve.ntucttLdadeo ou 04 

de4'te.g'Lame.YI.to4 dct4 paえ,cEieる  de.4envoUa.4,4abe.ー  

iteL6 ernp九e de.'ende九 a au tonotn . ct do E4t ctd o "54 . 

Um enfrentamento armado com o governo do Rio Grande do 

Sul seria muito arriscado para os presidentes "civis"daRe- 

piblica Velha.. Frente ミ  poderosa Brigada Militar e5 possibi-

lidade de apoio de parte do Ex6rcito aos castilhistas, o go-

verno central nio sabia seobteriaI 6 xito militar. A interven- 

c5o federal no Rio Grande do Sul , al6m de ser arriscada, con- 

trariava a polTtica j5 esbocada no governo de Prudente de Mo-

raes e efetivamente introduzida pelo governo Campos Sales, co- 

nhecida corno "politica dos governadores". Tal politica 1mph- 
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cava a n5o interfer6ncia nos assuntos internos dos estados e 

em negociac5o com os governadores em troca da manutenc5o, sem 

contestac5o, do domTnio poiTtico no governo federal das oil- 

garquias paulista e mineira (alianca "caf6 com leite"). Cam- 

pos Sales, quando ainda era governador de S5o Paulo, nio Va ー  

cilou em declarar publicamente a sua posic5o de reconhecimento 

da perfeita compatibilidade entre a Constituic5o rio-granden- 

se e a Carta federal. Esta foi a posic5o majorit5ria em v5- 

rias votac5es no Congresso nacional. Sob a habilidosa e inte-

ligente direc5o de Pinheiro Machado, a significativa e coesa 

bancada rio-grandense mantinha um largo espaco de negociac o 

com os deputados das grandes bancadas CS5o Paulo e Minas) 	e 

exercia grande infiu&ncia sobre as pequenas bancadas, em vir-

tude do poder pessoal obtido por Pinheiro Machado pelos car-

gos que ocupava e pelas func6es que exercia no Senado e na C5ー  

mara. A atuacミo de Pinheiro Machado e dos parlamentares do PRR 

tamb6m foi importante no governo Hermes da Fonseca, impedindo 

que as "salvac6es" (intervenc6es militares em alguns estados 

para romper o domThio das oligarquias tradicionai・ s) atingis- 

sem o Rio Grande do Sul , como pretendia o Gen. Antonio A. Me- 

na Barreto. 

Os castilhistas defendiam intransigentemente a autonomia 

regional como forma de garantir a sobrevivるncia do regime p0- 

sitivista gaicho num quadro nacional politicamente 	adverso. 

Como um exemplo de organizacao polltica, como um modelo de or- 

ganizac5o republicana muito mais avancado do que aqueles exis-

tentes em outras regi6es e ao nivel federal , este regime de- 
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veria iluminar os caminhos de todos os outros que se achavam 

ainda perdidos no terreno enganoso das concepc6es 	metafisi- 

cas, da imoralidade e da irresponsabilidade administrativa, das 

pr5ticas corruptas e injustas em defesa de inconfess5veis in-

teresses particularistas. Em um perTrodo maior ou menorde tem- 

po, todos se iriam dobrar frente ミ  s evid6ncias da 	superiori- 

dade do regime positivista, o reino da virtude e da raz5o, on- 

de imperavam a dignidade e a efic5cia, al ordem e a liberdade, 

o progresso e a moralidade, a justica e o bem publico. 

Do ponto de vista castilhista, a "Repiblica positivista" 

demonstrar-se-ia superior a partir da virtude dos seus gover- 

nantes. Somente homens 丁  ntegros, moralmente irrepreensTveis, 

s5bios, puros em suas intenc6es de servir ao bem piThlico, s6- 

rios e dedicados poderiam ser respons5veis com a 	"repiblica" 

(coisa ptiblica). Somente homens desinteressados materialmente, 

desprovidos de ambic6es pessoais, austeros e totalmente com-

prometidos com a justiCa e com o bem da coletividade, deveriam 

exercer func6es governamentais. N5o teriam legitimidade para 

governar aqueles que utilizassem o cargo por eles ocupado no 

governo para enriquecimento pessoal. 

Tanto Jiilio de Castilhos quanto Borges de iedeiros bus-

caram ser coerentes com este pensamento, pautando a sua con- 

duta pessoal no governo pela integridade, pelo 	desinteresse 

material e pela austeridade administrativa. Mesmo os ferrenhos 

advers5rios polTticos liberais consideravam-nos homens de mna- 

tac5vel integridade e honorabilidade pessoais. Trabalhadores 
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infatig5veis, incorruptiveis, totalmente dedicados aos assun-

tos da administrac5o publica, privaram-se de cuidar dos seus 

neg6cios particulares e sairam do governo com menores recur- 

SOS financeiros do que possuiam quando haviam entrado. Casti- 

ihos e Borges pretendiam, atrav6s de sua conduta exemplar, mo- 

ralizar a vida publica e contribuir para a educac5o dos espi- 

ritos para a 6 poca positiva conforme os ensinamentos de Com- 

te: 

''E,p0 L,4obJLetado em nome. dc. mon.ctl. que. e.pn.e.ー  

c-Ls o,de ago/ta em dLante.,tn.abalhan. 	an.devi.teー  

mente pan.a con4tIta-)t en61ni a a4cendanc-Lct LLn-Lー  

ve/t4al do espZn.え to p04-L.tLVO, る ubるれtaLndo ct4 ー  

るえm um る為tema deca 1am 4Ltema aeca..do que, 戸  Lmpo;tente, 	戸  

p en. t a/i. bad o,exLg,jiLa cade. vez ma-L. a comp/te.4 ー  

iao menta2 corno cond-Lcao pen.manertte da on.dem 

mo九a2"5 2mon.a9. 

Castilhos buscou demonstrar a austeridade do seu governo 

atrav6s de sua politica de restaurac5o das financas do Estado, 

cortando gastos, racionalizando a maquina administrativa, tor- 

nando eficaz a arrecadac5o tribut5ria e criando novos tribu-

tos no intento de alcancar equilibrio entre receita e despe- 

sa: 

"O meu. pn.LnieLito cw.Ldado na. e.ebon.acao do pn.ojeー  

to,6oL ha/LmonLza/t cts nece る -Ldadeる  do .oen.vん  o 

com a46 o'tcct.6 da n.e.vtda p励Uca,pn.ocan.ando 	o 

ja.6tO eqaんl2b九えo en.t'te umaる e. outn.aる・  （・・・）  

"O de6んcんt E o abuso,E avtan.quLcz admえnL4t/tcUt-Lー  
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ia,E o cvLgutnento da dZvLdct,Ea mえるtえ詳cac.動  

dos co t九LbtLntes,E o deze.鹿dえ to do 9oveJLvzo e. 

do E4tado ('..)'Ve.ueino4, pok.tan.to , b anえーLo do 

/Leg-Lme itepubLLc.akto, vto mome.vtto e.m que. e4-te.,"lo 

RLo G'tande. do SuL,vaL え  nLe..La.'t 4ua. e.xLitEnc.La 

no'tmaL" 53 . 

Efetivamente, Castilhos conseguiu, apesar do periodo de 

guerra civil (1893/1895) e dos enormes gastos com a Brigada 

Militar, obter saldos orcament5rios crescentes e diminuir 	a 

enorme divida do Estado. Em 1894, o governo estadual obteve um 

superavit de 1.804:067$974, podendo reduzir a divida do Esta-

do para 7.497:lOO$819. Em1895, obteve um superavit de l.3lO:743$419 

e reduziu a divida para 5.443:421$818. Em 1897, conseguiu ob-

ter o consider5vel saldo de 3.535:757$386 e reduziu a divida 

para 4.502:000$000. Borges de Medeiros seguiu a mesma politi- 

ca de austeridade e de busca do equilibrio financeiro. Enfren- 

tando um quadro politico mais favor5vel e contando com um pe- 

nlodo de governo bem mais amplo (em virtude das sucessivas re- 

eleic6es), Medeiros conseguiu obter resultados ainda melhores 

do que aqueles obtidos por Castilhos. O saldo orcament5rio,da 

m6dia de 1.161 :944$748 no periodo 1893/1897, atinge a m6dia de 

18.025:079$684 no periodo 1923/1927 e a divida do Estado 	se 

v6 reduZlda a 4,403:164$735 54v reduzida a 4.403:164$735 

A politica de equilibrio orcamentinio n言o implicava, co- 

mo se poderia supor, um retraimento do papel empreendedor do 

Estado. Ao contrario, tanto o governo de Castilhos como os de 

Medeiros investiram em obras visando 5 criac5o de 	condic6es 
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para o desenvolvimento econ6mico. O governo Castilhos buscou 

melhorar as condic6es de infra-estrutura, especialmente 	na 

5rea de transportes: desobstruc5o de canais I de navegac5o e 

criac5o de condic6es de navegabilidade em v5rios rios, tendo 

em vista o escoamento da producio da zona colonial; prolonga- 

mento da estrada de ferro de Porto Alegre a Novo Hamburgo; cons- 

truc5o de uma linha te1egr5fica de 220 km de eitensio; conserto 

e construc5o de v5rias pontes e estradas de rodagem. Al6m dis- 

so, promoveu a reorganizacio do servico de higiene pGblica; de- 

senvolveu o servico de colonizac5o, visando facilitar a vinda 

e instalac5o de imigrantes europeus; reestruturou a instruc5o 

prim5ria no Estado e criou oitocentas novas salas de aula. 

As gest6es de Borges de Medeiros deram continuidade a po- 

litica de Castilhos de criar condic6es infra-estruturais,,man- 

tendo a prioridade na 5 rea de transportes: construc5o do cais 

em Porto Alegre; remodelacミo da Viac5o Fる rrea e ampliacまo das 

linhas; conservac5o e construc5o de estradas de rodagem; me- 

lhoria do sistema de comunicac5o; continuidade das atividades 

de desobstruc5o de canais e rios; conclus5o das obras da bar-

ra e porto de Rio Grande, encampados pelo Estado; e encanipa- 

師o dos servicos ferrovi5rios. Somam-se a estas obras a cons- 

truc5o do Hospital S5o Pedro, do Arquivo Ptblico, da Biblio-

teca PGblica e a ampliac5o dos estabelecimentos de ensino pri- 

manio, tるcnico e superior. 

O problema dos transportes era considerado pnionit5nio, 

porque era tido como o principal entrave ao desenvolvimento 
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econ6mico e porque atingia a todos os setores produtivos,sen- 

do assim visualizado pelos governos castilhistas como de "in-

teresse geral". Pensavam os castlihistas que ao atacara ques- 

t o dos transportes estariam evitando os interesses particu- 

laristas e promovendo o desenvolvimento harm6nico de todos os 

setores da sociedade. A preocupacao marcante com o ensino de- 

via-se, principalmente, a duas raz6es: a ampliacio do ensino 

(sobretudo o prim5rio) possibilitaria o esclarecimento dos es- 

pfritos, a progressiva educac5o fTsica e o aperfeicoamentomo- 

ral do povo; o desenvolvimento do ensino t6cnico-profissionali - 

zante e do ensino superior criaria m5o-de-obra qualificada e 

conhecimento cientlfico, condic6es necess5rias para a expan- 

s5o industrial. 

Os governos castilhistas estavam particularmente preocu- 

pados com o desenvolvimento industrial, pois concebiam 	este 

desenvolvimento como indispens5vel para a evoluc5o positiva da 

sociedade. Procuraram contribuir para a expans5o da indistria 

atrav6s da poUtica de impostos e da melhoria do sistema de 

transportes. Examinando as obras realizadas, pode-se verifi-

car que - embora algumas delas tenham beneficiadoossetores pe-

cuaristas tradicionais - grande parte delas localizava-se nas 

zonas da col6nia imigrante, ntcleo din5micodo desenvolvimento 

industrial. Os altos custos dos fretes impediam maior acumu- 

lac5o de capital e maior rapidez e amplitude da circulac5o de 

mercadorias. Tratava-se de uma indtstria recente, ainda res-

trita ミ  produc5o de artigos manufaturados e destinados, prin- 

cipalmente, ao mercado regional. Apesar das limitac6esdai de- 
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correntes, a produc5o industrial regional cresceu considera- 

veimente durante a Republica Velha: o valor total da producミo 

passou de 99.780$000 em 1905 para 220.551$000 em 1915, chegan- 

do a 420.000$000 em 1919; o n6mero de estabelecimentos passou 
I 

de 314 em 1908 para 9.477 em 1906, e chegou a 12.950 em 1919; 

o n6mero de oper5rios empregados aumentou de i5.426‘」 em 1908 pa-

ra 38.488 em 1916, alcancando a 65.000 em l9l955 . No en t an t o , 

o desenvolvimento industrial regional encontrava 	obst5culos 

que n5o poderiam ser removidos pelos governos castilhistas,na 

medida em que escapavam ao alcance da sua compreens5o e 	da 

sua vontade: em virtude da posi貞o perif6rica ocupada pela eco-

nomia gabcha na estrutura econ6mica do pais, a ind 丘stria re-

gional nio tinha condic6es de competir com as ind6strias dos 

centros din5micos da economia brasileira. 

Os dirigentes do PRR procuraram de todas as formas pos- 

siveis utilizar o Estado para estimular o crescimento indus- 

trial. Neste sentido, tomaram medidas consideradas, por eles, 

dr sticas mas necess5rias e, pela critica liberal, totalmente 

equivocadas, como a encampac5o do porto e da barra de Rio Gran-

de em 1919 e da Viac5o Fる rrea em 1920 (servicos atる  ent5o ex - 

piorados por companhias estrangeiras). O lider governista Ge- 

tlio Vargas defende, em pronunciamentos na Assemb1る ia esta- 

dual,a ".Lrteiwencao do govvino em ta-L4 4e)L4co4''como uma "ne. ー  

ce4S4-Ldade iteae" ,que a ten de aos " nt e.'te.44e.S do bern piibtLco’・ 56 

Ou seja, a intervencao do Estado na economia seria n5o s6 acei - 

t5vei mas tambるm imperativa, quando requerida pelos interes- 
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ses do bem publico. A melhoria dos servicos de transporte que 

generosamente oportunizaria o desenvolvimento de todos os Se- 

tores, beneficiaria especialmente a industria emergente, se- 

tor chave do qual dependeriam os demais. A expans5o da indlis- 

tria n5o interessaria somente aos seus proprietirios, mas 	a 

todos os cidad5os, ria medida em que criaria empregos e rique- 

zas, ampliaria as possibilidades de consumo e promoveria o pro-

gresso material de toda a coletividade, criando as condic6es 

morais e intelectuais para a evoluc5o da sociedade ミ  eras posi- 

tiva. 

Sob a direc5o de homens virtuosos e justos, o Estado de- 

veria intervir na sociedade para corrigir as distorc6es gera-

das no livre jogo das forcas, contendo a ambic5o desenfreada, 

os ganhos desmedidos, a irresponsabilidade e as pr5ticas en-

ganosas dos que se aproveitam da boa f6 alheia, e garantindo 

a protec5o dos mais fracos, a justica e a harmonia social, os 

interesses gerais do bem p'blico. Nesta perspectiva,osgover- 

nantes virtuosos deveriam proteger as classes inferiores,.evi- 

tando que fossem jogadas na misる ria absoluta, buscando inte- 

gr5-las 5 sociedade moderna. Se recebesse uma remuneracao mi-

nimamente digna e uma educac5o tるcnica e moral positiva,o pro-

letariado poderia ser efetivamente incorporado ミ  sociedade e 

n o provocaria distiirbios e conflitos sociais. 

De acordo com esta concepcao paternalista, o governo Cas- 

tilhos desenvolveu uma polTtica de regulamentacio do trabalho 

dos oper5rios encarregados das obras publicas de drenagem das 
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lagoas, estabelecendo nTveis salariais mais elevados, direito 

5 remunerac5o normal em dias de mau tempo, o pagamento de dois 

tercos do sal5rio para os que adoecessem em servico e outras 

normas trabalhistas elementares, na 百  poca negadas pelas empre-

sas particulares57 . Do mesmo modo, atendeu as demandas de um 

setor considerado fundamental, a educac5o, concedendo umaumen- 

t'o salarial aos professores e melhorando as condic6es materiais 

do ensino. Na ocasi5o, Castilhos afirmou: 

''Sem am p/to6e.41oitctdo niant..Ldo com eq以.tatLva 九eー  

mane/ta戸o,qae. o hctbえlえte a canるα9九a九ーる e. 	e'(ー  

claるえvamen-te. ao4 aitduo4 e., nobn.e4 deueite.4 p/to ー  

‘え  44-Lo naL:S,.oe.ni am 4e./tvLqo cornp!eto de it.goito ー  

るa e. e6etLva‘えるcaLLzaca:o e4co&tn.,qae. coZba a 

-inc正it-Lct e. o de4.eeえxo, る e.rn pitEd-Lo4 e. ctce.46ラ九え0る  

mob-LI.販itLo4 adeqactdo4 動  aa.ect4 de.4tLnadaる a-Lnー  

値ncLa,viao E po.o4Zve.e co.eoca't. o evi.sLno p正btL一  

co em condえ戸eる  dえgnaる  da c.LvえZえzct頭o 九ズD-Wuln ー  
ー  

de.n4e, tcto ja4tamenCe aniejacict/.p 0九 Zoctoる no4” ー・  

Borges de Medeiros seguiu a mesma orientac5o paternalis-

ta do governo Castilhos, mas se defrontou com situac6es poll- 

ticas mais complicadas, resultantes do crescimento e da poli- 

tizac5o do movimento oper5rio nascente. No periodo de Medei- 

ros, o 

ranl as 

1 hores 

governo teve que se preocupar com 

e com as greves isoladas e gerais 

sal5rios, pela rdduc5o da jornada 

as mobilizac6es ope- 

que eclodiram por me- 

de trabalho 	e por 

reivindicac6es especificas. Frente 5 s greves gerais de 1906, 

de 1917 e de 1919, o governo estadual oscilou entre uma pos-

tura paternalista e repressiva. Em 1917, a infase foi. o pa- 
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ternalismo, :em 1906 e em 1919 a nfase foi a coercミo. Em 1906, 

a repressao deve-se ミ  fraqueza do movimento, enquanto em,l9l9, 

ao contr5rio, deve-se 5 sua forca. Julgando imaturo e insolen-

te o movimento grevista em 1906, o governo nada fez em favor 

de um acordo entre empres5rios e trabalhadores e se preocupou 

unicamente com a manutenc5o da ordem, bem entendido, com a re- 

press5o 5 queles vistos como "perturbadores da ordem". 

Na greve geral de 1917, a postura governamental alterou- 

-se: reconhecendo a dram5tica situacao oper5ria decorrente da 

queda do valor real dos sal5rios e do aumento do custo de vi- 

da, Borges negociou diretamente com os trabalhadores, coriceー  

deu aumento salarial aos oper五 rios a servico do Estado e res- 

tringiu, por meio de um decreto, a exportac5o de produtos de 

primeira necessidade. Os empres五 rios, em sua maioria, 	segui- 

ram a orientac5o do governo, fazendo concess6es relativas 	ミ  

remunerac5o e ao tempo da jornada de trabalho. Na greve dos 

ferrovi5rioS, ainda em 1917, Borges novamente considerou orno- 

vimento legitimo e denunciou a empresa estrangeira 	arrenda- 

t ria COfio incapaz de oferecer condic6es de trabalho adequa-

das e de prestar um servico eficaz. Em virtude das negociac5es 

junto ao governo estadual , ao federal e 5 Companhia, os tra- 

baihadores obtiveram um aumento salarial de 10% a 15%, jorna- 

da de trabalho de oito horas e meia nos escrit6rios, pagamen- 

to das horas extras e serviCo de assistるncia m6dica. 	Borges 

justificou seu posicionamento com base nos ensinamentos de 

Com te. 
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Em contrapartida, em 1919, o governo estadual 	reprimiu 

violentamente o movimento grevista. A crescente organizac5o e 

politizac5o dos trabalhadores, fortalecida pelo trabalho dos 

dirigentes anarquistas, passou a ser encarada pelos castil.his- 

tas como ameacadora e intoler5vel. "A Federac5o" denunciou os 

呪ntuえtoる  紅ancamette 4ubve九6-LVo4 does ope.屈itLo4 em gitevel(...) 

-tao abu4ada e v-'tuLen.ta こ  a lLnguage.tn do4 4eu4 cabec Ma4,qaa6 e 

todo4 eるt九  ange..AO4,do 6 4e.LL-66 itgao4 de. Ltnpiten4ct e.do4 boLe.-t-Ln4 

dL4f/t.LbuZdo4 n04 n04404 d-Lvenる o4 る  Lnd-Lca-to4 em pa'tede,qte e.4 ー  

te. mcvえmen-to, pe.九c.e.be.-る e. de.るde Logo,pe.itde.u. p0九  えnt eえ九o αる e.aー  

itacte.iLZ4tLea4 de. uma t e.ntatLva pacZFe.a vえoando a con4e.eu.販o 

de.'Lvi4 Le.gZ-tLmo4, paita. a44am-L/m. a.s ptopon..c6e.4 nえtLda.nie.nte de.ー  

6えn-L daる  de. urna ameaca covitita a mde.m aon4t-L-taZda ・・・ o que. ee& 

qLLe./Le.ni i,nada maえo,nada me.no-,do que. a. aboL-Lcao do Eる tado, 

da pitopit-Ledczde. paitt-Lcuiait.e.,qu.an.ta -Ln4an-Lct,da Igite.ja, 	como 

4e. no 5ita4LL nao '044e. pe.婦e.-L.tame.n-te L-Lvite a. ma屍九えa con加4 ー  

4LonaL"

59 . 

Na perspectiva positivista castilhista n5o haveria qual-

quer contradic5o na postura de Borges de ora apoiar ora repri-

mir os movimentos grevistas. A greve deveria ser reconhecida 

quando ela fosse legitima, isto る  , quando fizesse 	reivindi- 

cac6es justas e possiveis de serem atendidas e quando.n5o amea- 

casse a ordem estabelecida. Atendendo as reivindicac6es legl- 

timas ou intercedendo neste sentido, o governo estariacontri ー  

buindo para a incorporac5o do proletariado 5 sociedade. Mas, 

se a liberdade de realizar uma greve nio fosse exercida com 
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responsabilidade, 	se a liberdade nao fQsse exercida dentro da 

ordem e, ao contr5rio, fQsse orientada pelos Inconfess5veis In-

teresses de subverter a ordem, o governo deveria agir com a 

mais en6rgica forca. Punindo as ac6es ilegTtimas e eliminando 

os elementos subversivos, a autoridade publica 	contribuir a 

para purificar o movimento prolet5rio, preparando-o para as-

similar os valores superiores da moral positiva. 

O paternalismo castilhista visava 5 cooptac5odomovimen- 

to oper5rio. DaT a sua ira repressiva quando se defrontava com 

oper5rios organizados e politizados que, por raz6es ideol6gi- 

cas, n5o eram vulner5veis aos apelos da poiftica de cooptac5o 

governamental. Os castilhistas tinham prefer6ncia por traba-

lhadores despolitizados, inteiramente dedicados a suas ativi-

dades profissionais e disponTveis intelectualmente. Este tipo 

de trabalhador poderia ser doutrinariamente modelado atrav6sda 

educac5o positiva para executar o papel a ele reservado na so- 

ciedade. O objetivo castilhista de domesticacao doproletaria- 

do manifestava-se, como assinalou Pesavento, na 	preocupacaO 

em expandir o ensino t6cnico ministrado no Instituto Benjamin 

Constant, de p o i s I n stituto Parobる60 . O a d es tramento intelectual 

e t6cnico possibilitaria ao mesmo tempo a propagacio da dou-

trina social positiva entre os oper5rios e a construc5o de re- 

lac6es de subordinac言o dos "protegidos" aos "protetores". Ao 

perceber-se "protegido" por ter recebido treinamento t6cnico, 

o oper云 rio constr6i uma vis5o idealizada de admirac5o daque-

les que julga seus protetores, tornando-se receptivo a absor-

ver os seus valores de concepc5o de mundo e aceitando o mas- 
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caramento das relac6es de submissao existentes. 

Do ponto de vista dos castilhistas, as relac6es de su- 

bordinac5o seriam naturais tendo em vista a necess5ria dife- 

renciac5o das func6es em uma estrutura social hierarquizada. 

Como um elemento natural integrante da ordem social , a divi- 

s5o entre propriet5rios e nio propriet5rios deveria ser man- 

tida, mas caberia ao Estado regular a rela戸o entre as partes, 

evitando, de um lado, a demasiada concentrac5o monopolistica 

da riqueza e, de outro, a acentuada mis6ria. 

De acordo com o ide5rio comtiano, a origem do capital 	6 

social , assim como seu destino deve ser social . Atravる s do saー  

lrio, o trabalho 6 recompensado com a aplicac5o do capital em 

beneficio da sociedade. Para que haja uma harmonia eritreasclasr 

ses produtoras, de modo que o sal5rio possibilite uma vida dig-

na e a riqueza dos propriet5rios n5o se transforme em desme-

dida opul るncia,6 fundamental a ac5o moralizadora e regulado-

ra do Estado. Esta fora a resposta encontrada por A. Comte, no 

contexto europeu de emergencia do capitalismo, para combater 

"aる ‘0九caる  da /t.ea頭o e. da 九e.voiacao, q(1. る e. afl.tepLLYLha.'fl a e.x,t4ー  

.t.vtc.La e. con4otLdac.o da o'r.de.m baJtgae..6 α ” 61 

Eliminar a "selvageria" da livre concorr6ncia, estabele- 

cendo normas para a relac5o capital-trabalho, representava, no 

entender do positivismo comtiano, a f6rmula adequada para con-

ter o impeto das forcas "desagregadOras" e assegurar o desen-

volvimento capitalista em bases mais racionais. Mas os fieis 
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seguidores castlihistas encontraram no Rio Grande do Sul uma 

situac5o com caracteristicaS distintas: 

"O po4-UんVL4fl1O,que. no covtte.x-to hん4to/t..co 	euー  

)topeu 4uJL9LtL corno de.'en40/i da 4oc-Le.dade. bwtgae.- 

4a e.rn 	aるce.n4a.o e. pa/ia  'ontaLec.e.k o pkoce.44o de 

de4envoLvLn1evLto capえ taU4ta,ctquL no RLo Gn.anー  

de. do SuL de.6/Lontouー 4. corn urn contexXoonde 4. 

titatavct ante.る  de. Lrn pLan癒ーLo e. da.九ー lhe. c.mtえー  

nw.Ldade. e. c九e.4 c Lin efl tO ・’62 . 

O papel atribuido ao Estado, nestas condic6es, adquiria 

um sentido ainda mais "interventor 11 . De um lado, pela neces-

sidade de "proteger" o proletariado nascente (ainda muito li'- 

mitado num6rica e politicamente e, conseqUentemente, mais vul- 

ner5vel ミ  cooptac5o), cuidando de que sua formacao e expansao 

fosse realizada sob a tutela moralizadora do Estado. De outro 

lado, pela necessidade de criar condic6es de infra-estrutura 

para a expans5o industrial, eliminando os entraves ao desen-

volvimento das forcas produtivas e favorecendo a acumula戸o pri- 

vada de capitais, tendo em vista o fortalecimento de uma 'bur-

guesia que ainda era muito inexpressiva e sem capacidade p0- 

lTtica para comandar o processo de transformac5o capitalista. 

Enquanto a burguesia se demonstrasse dるbil ・  o seu papel seria 

cumprido' pelo pr6prio Estado, que assim acumularia as funcoes 

de agente regulador e propulsor do desenvolvimento econ6mico 

O Estado de inspirac5o positivista procurou reverter 	a 

politica exclusivista atる  ent5o levada a cabo pela elite pe - 

1 
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cuarista tradicional e promover o desenvolvimento de todos os 

setores produtivos, fortalecendo, particularmente, a acumula- 

c5o capitalista. 

N5o h5 duvida que o projeto positivista/castilhistas ajus- 

tou-se ミ  s necessidades de desenvolvimento do capitalismo 	no 

Rio Grande do Sul. Mas n5o se pode explicar atrav6s deste ar-

gumento o porqu6 de somente na regi5o sulina estas necessida-

des terem sido respondidas por um projeto positivista, enquan- 

to no restante do pa1s obtenham sido por outras alternativas 

polTticas. A particularidade do regime instaurado no Rio Gran-

de do Sul durante a RepGblica Velha n5o pode ser explicada sem 

que se leve em conta a cultura polftica local. As caracteris- 

ticas do projeto positivista guardam grande identidade com os 

valores da tradic5o polttica ga石cha. O car5ter autorit5riO do 

mando - lembra Pesavento ~II6oi am eomp onente. que. e.4.teVe. pite.ー  

4evLte. 'to RLo Gitavide de.4dc. 04 p'tLm6)td.L04,quan.do  vtcun 	cornan4 

04 cuto4 de. vんo範rteLct e a九bん  t'tcuLedade de uma 4oe.Ledade niLUー  

.tcutLzada e a'eL.ta 動  2ata4 e.on4tctrL.te.4. Pon.tan-to , 動  pn.a.t.Lca4 

awto/i.L駈'tLa4 de rncuido,p/te.4e.Yt.te.4 de4de. a'o/una真0 んu妬 ,Laa do 

R-Lo G/tavide.,ieLo ae九e4ce'ltVtー4e. o antLtLbefl.aU4m0 dowt/Ln-k-L0 

do PRR"63 . 

A autonomia regional tambるm era uma heranca 'da cultura 

das classes dominantes locais, cuja forte significac5OfOi sim-

bolizada pela rebeli5o farroupilha. Tal como no modo de pen-

sar Hpatriarcal_milit8r", os valores aparentemente contradi- 

tioios de "rebeldia" e de "disciplina" combinavIam-Se no pen- 

I 1IL4STCA &ー二“ *a*s 1 
I 	~‘‘豊 ‘ M‘~H~． 	I 
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sarnento e na pr5tica poiTtica castlihista. De acordo corn suas 

noc6es de "justo" e "injusto" e corn as situac6es politicasen- 

frentadas, ora defendiam a insubordinac5o, ora defendiam 	os 

valores de ordem e disciplina. Como assinalou Boeira, "no pe- 

九2odo de P九o pag anda るablえnha.vaーる e a 九ebe.2dLa doる  九Lo~g九and enー  

る e.る； agoka. va.eo九えzaーる e. る e.a 九eるPeL.to a hえe.&a.九qaLa e. る tia dえるPoー  

4Lcdo a o be.dLinc-La.T九ataー 4e.,en.tao, de. ob.te.ioIa44e.n.tLme.n.to  a 

uma o'tdem Z ega.e e. a urna dL4-titLbaL頭o de. pode.n. au-o.'.L伍九えαる  

nto maL6,como an.te.4,de. at.'ta机  ade.p.t04 pa/ta p/topo4.tcL4 	p/toー  

妙e4.6L4.ta了’64 . 

O culto 5 autoridade estatal e a defesa da funcio tute-

lar do Estado possuTam, do mesmo modo, fortes raizes na tra- 

dic5o po1itica local. O projeto castilhista reforcou e desen-

volveu a concepc5o de Estado protetor e a vis5o paternalista 

herdadas da cultura "patriarcal-militar". As trocas simb6li- 

cas que se realizavam na medida em que os subordinados acre-

ditavam nas virtudes do chefe guerrei.ro , continuavam a se ye- 

rificar, agora atrav6s da crenca na conduta exemplar, virtuo- 

sa e justa do chefe do Estado. A lealdade ao chefe guerreiro, 

antes existente, transformou-se em lealdade ao chefe do par-

tido e ao chefe do Estado. Junto a estes valores,ocastilhis- 

mo agregou outros, entre os quais a id&ia de progresso enquan-

to uma noc5o de devir que, associada ミ  "era positiva",dava uma 

dimens5o ut6pica ao projeto, indispens5vel 5 sua pretens5o ins-

titui nte. 

0 positivisrno encontrou no Rio Grande doSul condic6es his- 

ー、叫亀  
U F 冒 UM 

欧blioc海づc torai 1c CiCncla8 s ociaiz c EUIiIanIdad 
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t6ricas, poiTticas e ideol6gicas favor5veis ao seu desenvolvi- 

mento. Apropriado enquanto pensamento doutrin5rio por setores 

minorit5rios das classes dominantes locais, transformou-se em 

projeto poiTtico utilizado para reorganizar as relac6es de po-

der existentes e instituir novas relac6es. Nesta perspectiva,6 

question5vel a afirmac5o de Tarso Genro: 	"... o poるえ tLvL4vno 

面o'oえ  ba.oe da. t eoitLa po2ZtLc.a do podei. 'te.pubtLactno, ou 4.ー  

ja,nao dete'tniえnou,corno -Ldeolog-La, tuna eる t utu'ta e taduaI. au.ー  

to九えta九えa.Ente.nderno4 que e2e deu.'ouna ao auto九LtcutL4rno neー  

Ceるるa九えo ao pode九  UUg反九quLco, que ex為れ九ズ・a えnd e.pendenteme.niー  

te deee"65 . Sem entrar em considerac6es metodol6gicas que le- 

variam ao debate sobre "a6 o/cct do 4entLdo"66 , cabe 	pergun- 

tar: por que foi precisamente o positivismo que deu forma ao 

autoritarismo do poder olig5rquico, enquanto l no: restante do 

Brasil o poder olig5rquico encontrava-se ligado a outras for-

mas de pensamento, especialmente ao liberalismo-conservador 7 

Se o positivismo foi implantado apenas para dar forma ao po-

der olig5rquico, por que o liberalismo conservador de Silvei-

ra Martins, tambるm autorit5rio, nio poderia continuar a exer-

cer este papel, tal como vinha tradicionalmente fazendo? 

Em primeiro lugar, o positivismo castilhista pussula Ca- 

racterTsticas particulares (como vimos, a estrutura autorit5- 

ria e militarizada, a orientac5o paternalista acentuada, 	a 

imagem auto-idealizada de regime da virtude e da raz5o, a de- 

fesa intransigente de um federalismo "radical", o 	interven- 

cionismo do Estado,etc.) que o habilitavam a cumprir um papel 
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tambるm particular enquanto projeto politico distinto dos de-

mais gerados pelas oligarquias do paTs na Repiblica Velha. Em 

segundo lugar, o positivismo castilhista n5o se limitou a reー  

produzir relac6es de poder olig5rquicas, pois, se assim fos- 

Se, n5o se teria construTdo como alternativa ao domTnio oil- 

g rquico tradicional dos estancielros liberais. 

Do mesmo modo,6 question5vel a caracterizac5o feita por 

Loiva Fる lix da estrutura polTtica e social coronelista gaGcha 

na Repliblica Velha. Embora a autora n5o desconsidere as par-

ticularidades do Rio Grande do Sul, acredita que a experi6n- 

cia castilhista/borgista pode ser enquadrada na definic5o mais 

geral do coronelismo brasileiro (como um "coronelismo peculi- 

ar ")67 . Sem divida, podemos encontrar tracos semelhantes en-

tre as relac6es paternalistas dos "coronる is" do PRR com suas 

bases e as relac6es coronelistas existentes em outras regi6es 

do pal's. Mas tamb6m h5, entre as diferencas, uma fundamental: 

no caso do "coronelismo tTpico", o coronel exercia total 	con- 

trole sobre o poder municipal e o governo estadual possuTa pou-

ca forca; no Rio Grande do Sul o poder municipal era fraco e 

o poder do governo estadual era forte, centralizado e ditato-

rial e estabelecia relac6es oaternalistas com seus subordi- 

nados. Para implantar o seu projeto politico alternativo~CO- 

mo a firma Celi Pinto68 - o PRR concentra o poder no 	governo 

estadual e destr6i a rede de relac6es coronelistas dos estan-

cieiros liberais tradicionais. Tamb6ni reprdduz relac6es do ti- 

p0 coronelista, como demonstra F6lix, para se afirmar no po- 

der. Mas o PRR introduz, junto ミ  s velhas relac6es coronelis- 
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tas, novas relac6es necess言 rias ミ  atracio dos novos 	setores 

sociais emergentes (classes m6dias urbanas, setores burgueses, 

operariado nascente) para o seu projeto politico. 

Neste sentido,6 pertinente a observac5o de Genro de que 

o PRR foi o primeiro partido moderno do Rio Grande do Sul (po-

demos acrescentar, do Brasil): possuia programa politico e um 

corpo doutrin5rio que orientavam a acミo de seus membros; pos- 

suia um projeto politico para o exercicio do poder;buscava sus- 

tentacio popular; e possuia uma estrutura organizativaat6 

n i ve l loca l 69 . Ao inv巨 s dd se limitar a reproduzir de um modo 

peculiar as relac6es coronelistas existentes no Brasil, o po-

sitivismo castilhista reorganizou as relac6es (reproduzindo,des- 

truindo e instituindo novas relac6es) em uma estrutura de po- 

der particular (a estrutura da "Repiblica Positivista"). 

tamente por ser herdeira deste projeto politico novo, a 

c o hegem6nica das classes dominantes do Rio Grande do Sul 

tou urncaminho politico diverso das classes dominantes do 

Jus一  

fra ー  

ado・．  

cen ー  

tro do pais e tomou a d'irec5o do movimento que romperia com a 

dominac5o olig5rquica e instauraria uma nova estrutura de poー  

der no Brasil. 



3 - CRISE DO PROJETO REGIONAL 

A crise do projeto positivista castilhista manifestou-se 

no inicio da d6cada de 1920. At6 ent5o, o dominio do PRR nio 

havia sofrido contesta96es significativas, excetuando a ten-

tativa do dissidente republicano Fernando Abbott nas elei96es 

de 1907. Os setores oposicionistas das classes dominantes lo-

cais vinham assumindo uma postura pouco agressiva, seja pelas 

condi96es politicas adversas estabelecidas no regime autori- 

t rio da II Rep丘b1ica PositivistaII, seja porque os seus 	inte- 

resses econ6micos estavam sendo assegurados' pelo governo es- 

tadual. 

Nos sucessivos mandatos de Borges de Medeiros, a politi- 

ca encaminhada fora capaz de compatibilizar o atendimento dos 

interesses dos pecuaristas e o desenvolvimento global das ati-

vidades produtivas. Especialmente na favor5vel conjuntura de 

expans5o econ6mica do periodo da Primeira Guerra Mundial, os 

pecuaristas estavam exultantes com a amplia95o do mercado pa- 

ra o seu produto no Brasil, na Am6rica Central e na 	Europa. 

Com o aumento dos seus lucros, investiram em infra-estrutura 

para expandir a produ95o. Contudo, foram surpreendidos 	pelo 

corte abrupto das condi96es de comercializa95o do seu produto 
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e pela i nversio das tend6ncias do mercado. Ap6s o final 	do 

confli to, ocorreu uma "'Le.-tJLct戸o da dernan.da えnte九n ac.LonaL, caZー  

ILarn 04 pte904,4ob)Leve.Lo a de.6La戸o,066 )LえgokZ6e.)to4 paitcttLー  

4 ctJtarn aる  corn p)ct4 de. 9ado,Leuando 04 c/ んado / e4 a )LuZna'' 70 . 

Nas circunstancias de uma crise econamica, os pecuaris-

tas exigiram que o governo estadual reorientasse todos os seus 

recursos e energias para resolver o problema da principal ati-

vidade econ6mica do estado. Como vimos anteriormente, o go-

verno Borges orientava-se por uma politica de desenvolvimen- 

to harm6nico de todas as atividades produtivas, 	principal- 

mente daquelas vinculadas 5 indiistria. Relegar a um segundo 

plano as obras no sistema de transportes, que estavam em an- 

damento, para atender aos interesses exclusivistas dos 	es- 

tanciei'ros significava, para Borges, contrariar a filosofia 

poiTtica governamental do projeto positivista castilhista e 

romper com a identidade poiTtica que dava sustenta95o ideo- 

l6gica ao regime. No intento de manter-se fiel e coerente aos 

seus principios e ミ  sua linha poiTtica e, ao mesmo tempo, de 

atender aos reclamos dos pecuaristas, o governo estadual bus- 

cou, atrav6s de interven95o ao nTvel federal, alterar a po- 

iTtica de taxas e impostos (aumentar as taxas cobradas 	dos 

concorrentes platinos e diminuir os impostos para a produ95o 

rio-grandense), mas n5o teve for9a polTtica para impor 	tal 

medida, que n5o interessava ミ  s classes dominantes do centro 

do pais. Sob o impacto de uma repentina e enorme perda 

nanceira, sem compreender as rathes estruturais de penaliza- 
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9ミo de urna economia regional perifるrica nos marcos de 	uma 

grave crise econarnica nacional e internacional, os pecuaris-

tas gauchos, em sua grande maioria, excetuando apenas aque- 

les fortemente vinculados ao PRR, voltaram-se contra o 	go- 

verno estadual por consider5-lo incapaz de fazer valer seus 

interesses. 

A crise econarnica acelerou a crise de legitimidade po- 

utica do regime positivista castilhista. Desde muito tempo 

o autoritarismo governamental vinha sendo, de certo modo, to- 

lerado pelos setores oposicionistas das classes 	dominantes 

locais em virtude de sua capacidade de administrar de forma 

eficiente a coisa piblica, garantindo o desenvolvimento eco- 

n6rnico regional. Com  a crise econ6mica e seus efeitos desor- 

ganizadores das finan9as p6blicas, nミo foi mais poss{vel sus- 

ten tar 

ri dade 

ci pais 

a id6ia de "efici6ncia administrativa" e de "prospeー  

material da sociedade", caindo por terra um dos prin- 

argumentos de legitima95o do governo -"o rei esta 

nu" bradava a critica liberal. O regime positivista casti- 

ihista tamb6m n5o contava mais com outros argumentos que no 

passado haviam sido fundamentais para a obten95o de coes5o,de 

apoio ativo ou de consentimento passivo dos seus subordina- 

dos e do publico politico, O apelo doutrin5rio j5 n5o 	mais 

possuia a mesma for9a de antes, seja pelo declTnio geral da 

aceitabilidade do pensamento positivista (que deixou de ser 

"moda" nos mei、 os intelectuais no arasil e no mundo e passou 

a ser considerado como "ultrapassado"), seja pelo particular 
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desgaste decorrente do tipo de uso polTtico do 	positivismo 

feito pelos castilhistas. A a95o do PRR era fortemente moti-

vada pela cren9a na incoercTvel evolu95o da humanidade para 

a る  poca positiva. Todas as dificuldades do presente seriam com-

pensadas no futuro, quando o organismo social atingisse a era 

da virtude e da razao positiva. Ta] seria inexoravelmente o 

caminho do desenvolvimento racional, cientTfico e moral 	das 

sociedades. Mas, passados 30 anos de governo do PRR, n5o ha-

via qualquer sinal da t5o esperada "transi95o org5nica" e n5o 

havia nenhuma perspectiva de realiza9ao do ideal positivista. 

Progressivamente, o descrるdito e a frustra9io ganhavam espa- 

9o entre as bases do PRR, cada vez mais enfadadas corn ・ os re-

petidos governos de Borges de Medeiros, com seus repetidos dis-

cursos e com sua postura crescentemente conservadora. 

No esfor9o de dizer a que viera, o governo Borges 	foi 

obrigado a recorrer aos velhos argumentos do passado. Relem- 

brava velhas "rn5ximas" positivistas e tentava ressucitar 	a 

velha acusa9ミo de" monarquistasI aos liberais liderados 	por 

Assis Brasil - o que soava falso, n5o so pelos prop6sitos de- 

claradarnente republicanos da oposi95o liberal, mas tamb6m por-

que o regime republicano encontrava-se plenamente consolida- 

do. Restava ao governo a propaganda de suas obras, como ar-

gumento mais forte para justificar a continuidade de Borges 

no poder. Mas o projeto do PRR j n5o conseguia convencer co-

mo proposta ins.tituinte capaz de interpelar o p6blico polT- 

tico ativo e de conquistar a hegemonia na sociedade. Em vir- 
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tude das dificuldades polTticas daT decorrentes, houve um re-

crudescimento da coer戸o governamental. Tendo por base rela- 

t6rios de incidentes eleitorais enviados a Borges de Medeiros, 

Love apontou o crescimento da fraude eleitoral e da viol6ncia 

polTtica no inTcio dos anos 20, exatamente o periodo em que o 

governo estadual come9ava a sofrer maior contesta95o politica. 

A crise econ6mica e a crise de legitimidade politica pos-

sibilitaram a cria9ao de um "espa9o る ocえal pcvtcL ctpo-Lo e a.de.- 

応o a eる tm tEg-La pottLect da4 opotL.5e4,con4u.b4-tancえctdct 	no 

p'Loje-to lえ  bekcJ-democtatLco de. A44L4 B.'tcL4Ll,qLLQ. 4oabe envolー  

ve./L e. a九れc alaiz. .todo4 os de4content amen-o4 ecoYL6mLeo4 e. pol各  

tieo4 no RS em 1921/23'r 7 l. A fra戸o das classes dominantes re- 

gionais que estava excluTda do poder local conseguiu, 	deste 

modo, aproveitar a conjuntura econ6mica e politicamente favo- 

r5vel para organizar uma mobiliza95o, primeiro no terreno elei-

toral e depois no terreno da luta armada, contra o regime po- 

sitivista, cujo projeto encontrava-se em crise. 

Pressionado por circunst5ncias adversas, amarrado 	pelo 

dogmatismo, estagnado no tempo, preso aos limites regionais, 

o projeto positivista castilhista dava nTtidos sinais de es- 

gotamento. A convic9ao nos dogmas positivistas, a f6 inabal5- 

vel na exist6ncia de leis invari5veis que governavam os fatos 

sociais haviam tido, num primeiro momento, um efeito propul-

sor na medida em que as previs6es positivistas pareciam con-

firmar-se com o advento da Repiblica e das. transforma96es que 
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se verificavam na sociedade' Mas depois dos 30 anos em que a 

linha positivista fora seguida ミ  rtsca pelas gest6es gover- 

namentais, o dogmatismo passava a produzir efeitos contr5rios, 

imobilizando o governo, impedindo-o de buscar novas alterna-

tivas que lhe permitissem restabelecer o car5ter instituinte 

do projeto. Enquanto Jlio de Castilhos, em seus pronuncia- 

mentos, costumava referir-se ao passado para neg5-lo e jus-

tificava os sacrifTcios do presente em nome de um futuro p0- 

sitivo recompensador, Borges de Medeiros raramente referia-

-se ao futuro ou falava do presente tendo em vista um passa-

do idealizado. 

Por mais que se esfor9asse e por mais que se dedicasse 

ミ  aplica9ミo de uma linha administrativa considerada coerente 

e justa, o governo estadual n5o conseguiria resolver os pro-

blemas e muito menos alcan9ar os objetivos do seu projeto.No 

era possTvel garantir a desenvolvimento econ6mico, uma vezque ・  

os excedentes das regi6es peni f る ri cas eram captados pelo ceri- 

tro agro-exportador e que, pela correla95o de for9as no poder 

central, a polftica de taxas e impostos beneficiava as ohi- 

garquias do centro em prejuTzo dos interesses das oligarquias 

perif6ricas. Embora nao compreendesse a l6gica interna deste 

processo, o governo Barges, em virtude das decorr6ncias,sen- 

tia-se impotente e asfixiado, e, intuitivamente, come9ava a 

identificar nos limites regionai,s o principal problema a ser 

enfrentado. 

A "Reptibhica Positivista" tinha sido originalmente con- 
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cebi'da como uma esp6cie de experi6nci:a de laborat6rio que de- 

veria, posteriormente, espalhar-se pelo Brasil, dentro da con- 

vic戸o de que outras experi るncias semelhantes se generaliza-

riam no mundo. N5o havia qualquer sinal de que este caminho, 

considerado inevit5vel pelo positivismo, fora seguido e a ex- 

peri6ncia polTtica demonstrava que o projeto castilhista, ao 

inv6s de avan9ar, estagnava-se. Como n5o podiam, por raz6es 

ideol6gicas, colocar em quest5o a cientificidade do seu pen-

samento e a convic9ao na inevitabilidade da evolu95o das so-

ciedades para formas positivas de organiza9言o social, os di-

rigentes do PRR buscaram uma resposta imediata adequada para 

aplacar as suas inquieta96es: as limita96es regionais impediam 

o desenvolvimento de seu projeto polTtico. N o seria possTvel 

fazer do Rio Grande uma ilha de prosperidade, de justi9a e de 

virtude enquanto predominassem os mesquinhos interesses par- 

ticularistas, a irresponsabilidade no trato da coisa publica, 

a degenera95o moral e os desmandos caracteristicos da 	Repu- 

blica brasileira. Atravるs deste raciocTnio, o PRR podia, 	ao 

mesmo tempo, resguardar seus princTpios doutrin5rios e encon-

trar uma saida polTtica para enfrentar a crise do seu proje- 

to. 

As possibilidades para uma interven95o politica decidida 

do PRR no jogo poiTtico nacional haviam sido abertas pela cres-

cente crise da "alian9a caf 巨  corn leite". As indefini96es e os 

desacordos entre as oligarquias paulista e mineira, tradicio- 

nalmente dominantes, j5 haviam permitido ao PRR exercer gran- 
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de influ6ncia na sucess5o presidencial atrav6s da articula95o 

da candidatura Hermes da Fonseca (com apoio do Partido Republi-

cano Mineiro, dos partidos republicanos dos estados pequenos 

controlados por Pinheiro Machado e do Vice-Presidente, 	que 

ent5o havia assumido a Presid6ncia, Nibo Pe9anha), que yen- 

cera as elei96es de 1910. Em 1921, o PRR assumiu uma posi9 o 

mais ofensiva, desafiando o poder das duas oligarquias domi- 

nantes, coesas em torno do candidato Artur Bernardes, atra- 

v6s do lan9amento do candidato Nibo Pe9anha pela articula95o 

chamada de" Rea9ao Republicanal*. Isto significou uma ruptura 

com a poiTtica que at6 ent5o vinha sendo encaminhada no pla-

no nacional. Seguindo a velha f6rmula de Castilhos - unem opoー  

si9ミo sistem5tica, nem ades5o incondicional" - os dirigentes 

do PRR vinham sempre negociando com as oligarquias 

tes, interferindo, em alguns casos, na escolha dos 

tos, mas nunca se contrapondo frontalmente a elas. 

domi nanー  

candi daー  

A esperaー  

da vit6ria de Artur Bernardes nas elei96es criava uma situa- 

c o polTtica difTcil, nunca antes enfrentada pelo governo Bor- 

ges. 

Os conflitos entre o governo estadual e o governo fede-

ral foram habilmente explorados pelos partid5rios de Assis 

Brasil e tornaram-se pe9a-chave na estrat gia polTtica 	dos 

liberais. Como seria praticamente impossTvel vencer o piei- 

to eleitoral estadual em 1922 devido ミ  s prov5veis manipula- 

96es eleitorais, ou vencer um enfrentamento armado devido ミ  

superioridade de recursos militares do governo estadual, 	a 
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oposi95o liberal esperava, com a eclosao da guerra interna, 

provocar uma interven95o federal. A t5tica adotada, de rea-

lizar pequenos ataques de surpresa e de evitar grandes cho- 

ques, n5o deixa dGvidas quanto ミ  inten9ミo de manter aceso o 

movimento e de "ganhar tempo'1 em uma rela戸o de for9as des- 

favor5vel. 

A interven95o federal no Rio Grande do Sul n5o foi rea- 

lizada, seja por prud6ncia poltica, seja porque o 	governo 

Bernardes n5o tinha condi96es de efetiv5-la. Mas, em virtu-

de das ci rcunst5nci as, o PRR viu-se obrigado a estabelecer um 

acordo com o movimento rebelde. Segundo o Pacto de Pedras Al- 

tas, permitir-se-ia a Borges de Medeiros concluir o seu quin-

to mandato, mas ficava proibida a reelei9io do governador e 

dos intendentes, e a. nomea95o do vice-presidente e outros as-

pectos da Constitui95o estadual de 1891 deveriam ser refor-

mula dos. 

O PRR foi obrigado a ceder, mas isto n5o significou en-

fraquecimento politico. O recuo do PRR lan9ou as bases para 

o entendimento entre as classes dominantes locais, condi95o 

fundamental para uma interven95o mais agressiva no plano na- 

cional. A concilia95o com a oposi95o liberal possibilitou a 

efetiva reorienta戸o do projeto positivista castilhista, que 

estava em crise, de acordo com o rumo tra9ado pelos dirigen-

tes mais licidos do PRR. Neste sentido, o castilhismo,ao in- 

v s de se fragilizar, fortaleceu-se com o acordo regional. O 
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PRR manteve, ao nivel local, o seu doni和i,o politico 	iflconー  

test5vel, como evidencia a elei95o de Getiilio Vargas em 1927 

como candidato inico, e, ao nivel nacional, tornou-se 	mais 

forte para enfrentar as oligarquias, dominantes. 

A reorienta95o do projeto positivista castilhista 	foi 

realizada sob. o comando de uma nova gera95o de dirigentes do 

PRR (Getiflio Vargas, Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor, Jo5o Neー  

yes da Fontoura, Mauricio Cardoso, Flores da Cunha, Firmino 

Palm Filho, etc.). Os novos dirigentes introduziram 	inova- 

96es politicas - notadaniente a maior capacidade de negocia- 

95o ・  a maior flexibilidade politica, a menor rigidez doutri- 

n ria, o menor dogmatismo - que possibilitaram a revitaliza- 

95o do projeto e o seu reajustamento ミ  nova realidade poli- 

tica. Com  a manuten95o, no fundamental, das suas raizes dou- 

trin5rias, o projeto positivista castilhista, modificado mas 

conservado, readquiriu o car5ter instituinte que possuia no 

final do s6culo e, diferentemente do passado, come9ou a en-

contrar condi96es favor5veis para a sua transforma95o em pro-

jeto nacional. 

A gest5o de Vargas no governo estadual foi pautada por 

esta reorienta95o politica: encaminhou urna politica econ6rni- 

ca voltada aos interesses da pecu5ria; estimulou a sindica- 

liza95o dos propriet5rios para pressionar o governo federal; 

obteve recursos financeiros federais; criou o aanco do Esta-

do do Rio Grande do Sul para facilitar o cr6dito aos proprie- 

t rios; garantiu elei96es mais honestas; e abriu espa9os pa- 
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ra a oposi9ao na esfera governamental. Evidentemente, mante- 

ye v5rios aspectos da linha administrativa que vinha atる  en- 

t5o sendo aplicada, mas as altera96es polTticas acima 	men- 

cionadas criaram as condi96es para a unifica95o das classes do-

minantes locais. De acordo com a nova orienta9ミo polTtica do 

PRR ・  as diferen9as com os liberais locais eram pouco 	rele- 

vantes se comparadas aos desacordos existentes com o 	poder 

central. Nesta perspectiva, seria necess5rio abrir m5o 	das 

disputas internas regionais tendo em vista a importancia da 

reuni5o de for9as para o enfrentamento nacional. 

Os dirigentes do PRR n5o tinham qualquer d vida acerca 

da impossibilidade de alcan9arem o controle do poder central 

atrav6s do processo eleitoral. Em todas as disputas para 	a 

presid6ncia da Repiblica realizadas na Repiblica Velha sem-

pre fora considerado vencedor o candidato apoiado pelo pre-

sidente em exercTcio (em virtude do controle da m5quina go- 

vernaniental e do processo de contagem final dos votos via le- 

gislativo). Em fun95o disto, o PRR considerava fundamental ob-

ter o apoio do Exるrcito. As condi96es para uma alian9a com 

setores militares j5 vinham sendo criadas h5 muito tempo. 	A 

tradi95o militarizada do Rio Grande do Sul, o entrela9amento 

social e politico entre militares e classes dominantes 

cais, as afinidades ideol6gicas e as fortes liga96es politi- 

cas haviam aproximado o PRR dos militares no decorrer da Re- 

p6blica Velha. Em 1910 o PRR havia articulado a candidatura 

do General Hermes da Fonseca, que recebera efusivo apoio da 
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oficialidade militar. Novamente, em 1921, a candidatura 	da 

"rea95o republicana" articulada pelo PRR obtivera grande apoio 

nos meios militares: contara com a ades5o de generais 	como 

"CLp'tえano da. Co.o.ta Fet'te机a.,qte. comandcutcz. a BkLgadct MえWan. 

脱o-g'Landen.se po九  .seL4 ano4''e,era''aJo'ta Comandante da. teii.ー  

ce.え九a R e.gえaa Mえu-tct'i. ー e.9uえva..e't-te. ao RLo GLcutde do Sa.e - onー  

de ma...o de. um quan..to do ExムcL-to e.4.ta.va deitacado'' e,de v5ー  

rios outros''o64cLaJ.4 poるえti uLs.taる  agJLe.t4o4 da.o acade.mLaる  m.ー  

lJ.-ta.'te.i. no' cuiosl 880 e. 2 890''como os’でe.neJLa-L4 	X.Lme.no 	de 

VUe九ocj e CaIld..Ldo Rondon''72 

A fra95o liberal das classes dominantes regionais tam- 

b6m mantinha, embora em menor grau, v{nculos com setores mi- 

litares. LuTs Carlos Prestes afirmou que, quando foi trans- 

ferido do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul em 	1922, 

tentou convencer a oficialidade da regiio a participar 	da 

luta "tenentista" contra o governo de Arthur Bernardes, mas 

os oficiais estavam mais preocupados corn a luta poiTtica in- 

terna, devido aos fortes la9os que os uniam ミ  s classes domiー  

nantes locais. Segundo Prestes, era "comum o o6えc.LaL 	c.a4a't 

com uma 6L1ha de 6 azendeえ'to e e.n.t'r.ait na. 2 u.ta po.Z.tLca do RLo 

G Lande. do Su.e ・ 73 . Inicialmente o movimento tenentista n5o ti-

nha qualquer identidade com as for9as olig5rquicas rio-gran- 

denses. Indignada com as prec5rias condi96esmateriaiS.dO Exるrー  

cito e morais do Estado,' a oficialidade militar "tenentista" 

voltava-se contra os governos olig5rquicos, pois as classes 

dominantes do Rio Grande do Sul estavam comprometidas, atra- 

v6s de acordos e negocia96es, com estes governos. Para ten- 
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tar derrubar Borges de Medeiros, a oposi95o liberal recorreー  

ra ao Presidente Arthur Bernardes, inimigo politico central 

dos "tenentes". Posteriormente, o Partido Libertador procuー  

rou urna aproxima9ao politica com o rnovimento"tenentista" com 

base nas bandeiras de "voto secreto" e de "justica", e 	ai - 

guns libertadores mais radicalizados chegaram at6 a engros- 

sar as fileiras da Coluna Prestes. Esta aproxima95o 	passou 

a ser efetivamente realizada quando o PL abandonou as dispu-

tas regionais, assumindo, tal como o PRR, a prioridadeda luー  

ta nacional. 

como Oswaldo 

tar rela96es 

Mais tarde, diriQentes da nova gera95o do PRR, 

Aranha, tamb6rn buscaram fazer contatos e estrei- 

com os lideres 'tenentistas". A alian9a entre o 

PRR, o PL e os dissidentes "tenentistas" foi fundamental para 

a cria戸o de condi96es favoriveis, do ponto de vista militar, 

para um movimento contra o poder central, 

Do ponto de vista politico, tarnbるm se configuravam con- 

di96es favor5veis aos prop6sitos dos dirigentes do PRR. 	Os 

desacordos entre as oligarquias paulista e mineira na suces- 

s5o presidencial possibilitaram, pela primeira vez, o surgi-

mento de uma candidatura do pr6prio PRR, com o apoio dos li-

berais gakhos, de setores militares e dos governos estaduais 

de Minas e da Paraiba. Embora estivessem certos da impossi-

bilidade de vencerem as e}ei96es, os dirigentes do PRR (es-

pecialmente a nova gera95o) esperavam, corn a mobiliza95o elei- 

toral, reunir for9as e criar condi96es politicas para uma pos- 

tenior mobiliza95o militar. Contnibuia para isto a situa95o 
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de instabilidade poltica decorrente da crise do sistema de 

dominacao o1ig5rquica e da crise econ6mica internacional que 

revelava os limites do modelo agro-exportador. A polTtica eco- 

n6mica do governo Washington LuTs de protec5o do preco doca- 

f6 atrav s de medidas artificiais onerava as economias regio-

nais perif6ricas e provocava a pauperizac5o das classes m- ー  

dias urbanas e da popula戸o em geral . A crescente insatisfa- 

c5o social ampliava-se com o descr6dito polTtico do governo 

central especialmente entre as classes m6dias urbanas, que 

reclamavam maior espaco de participac5o 	politica, moraliza- 

c5o da administrac5o piblica, fim da corrupc5o, da manipula- 

c5o eleitoral , dos privil6gios e dos abusos mantidos pelo po-

der central. 

Os objetivos de aglutinar forcas e conquistar simpatia 

popular foram contemplados pela plataforma polTtica do can-

didato Getiilio Vargas: 

IIAnL4れa('pIe.na, getae. e. ah4o.eata');JIL.evogacao 

dct4 2 a-L4 comp九eるる  o'ta4 da 反.beitdade de. pen4ame.vtー  

to；九cvえるdo da Legえるla頭o e2eえto九a.し  九co九gan えー  

za頭o da Ju4れ,ca Fcdvtaし  九e'o'tma do en,-no 4eー  

c.andan-Lo e るu pe'tLoit; conる t .taLcdo de am C&dLgo 

do Tnaba.ho; 'pait aる 
 
えn!れ.taLc6cs mえUta/te4 a 

attu't.ct da 'sua -Lrncn4 α lLe4pon5ab-LUdade ';aarn enー  

talL o6 vencえme.nto4 e dali. gaJtantt-Lct de eる tabLeか  

dade aoる 6uncえO 仮/i.えO4 p正b . L co s; o'i.ganLzaIt 	a 

pi.odacao e. oる  4e.nuえco4 de ズ  :/LaYL5poflLte pali.a 	I.eー  

duzLn. o ca1S.to de. vLda; 'pitodazLIt muLto e p/toduー  

zi'i ba'ato’ α ‘illl de. deる  e.nuolve.lt  a econornia 	e 

aba4tecelL o' meii.cado' Ln-te.kno4;expansbo do coー  
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碗'te-.o ex poit.tado't;a. ti xれ.Lo ao No'tdeo.te(6eca4) e. 

eoAonLzaeao da Amazみlia;oitgan.<lza.'t o p.ano de 

uLacao geJtae. do paZ.;'temo deea頭o do Bando do 

B九αるえl(e九えa頭o de ca九teえ九aる  eるpeeえαえる） ; e deー  
di.n..cao da. poJZ-tLea do ea ィこ ” 74 . 

As propostas de anistia irrestrita, de valorizacio das 

instituic6es mi1itares e de aumento dos vencimentos dos. fun- 

cion5rios publicos atendiam as demandas dos utenenteshi e, de 

um modo geral, dos militares, preocupados com a melhoria da 

situacio material do Exる rcito. A liberdade de pensamento, a 

revisao da legislacao eleitoral e a reorganizac5o da justica 

eram antigas reivindicac6es dos liberais gaichos, que encon-

travam apoio entre as classes m6dias urbanas. A redefinic言o 

da polTtica do caf6 atendia aos interesses das oligarquias pe- 

rif6ricas e dos outros setores sociais indiretamente penali-

zados por esta polTtica. O estTmulo i produc5o, areorganiza- 

c5o e melhoria do sistema de transportes, a elaborac5o de um 

C6digo para regulamentar as relac6es entre capital e traba-

lho e a reforma de ensino enquadravam-se na linha poflticado 

PRR de garantir a protec5o dos trabalhadores e o desenvolvi- 

mento econ6mico da sociedade. A preocupac5o com o custo 	de 

vida, com reformas sociais e politicas correspondia ao obje-

tivo de atendimento das demandas sociais desconsideradas pe-

los governos da Repiblica olig5rquica. 

O programa da uAlianca Liberal" marcou alguns recuo dos 

dirigentes do PRR em relac5o 5 concepc5o positivista casti- 

ihista original. A comecar pelo nome da articulac5o, mnacei- 

t5vel para a ortodoxia castilhista, que seguramente recomenー  
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daria u nome do tipo "regenerac5o republicana". Do mesmo mo- 

do, alguns principios liberais, como o do "voto secreto",con- 

trariavam a tradic5o castlihista de defesa do "voto a desco- 

berto". A incorporacio destas propostas na plataforma de Var-

gas se explica pelo maior pragmatismo e menor dogmatismo da 

nova geracio de dirigentes do PRR. Embora continuassem 	n5o 

"levando a s6rio" o mecanismo eleitoral como meio de expres- 

s5o da vontade da sociedade, percebiam que a reivindicac5o 

de eleic6es "limpas e justas" tinha grande aceitac5o popular 

e, ao mesmo tempo, era uma condi戸o sine qua non para a allan- 

Ca com o PL e com os "tenentes". Neste sentido, concordavam 

em conceder neste ponto do programa, considerado secund5rio, 

para garantir o objetivo maior: a viabilizac5o do movimento 

para a aimplantac5o, sob a direc5o do PRR, de um novo regime 

politico, virtuoso, moralmente regenerado, capaz de barrar os 

privi16gios dos grupos dominantes e de garantir o bem pibli- 

co, a ordem e o desenvolvimento material e moral da socieda ー  

de. 

O desfecho militarmente exitoso do movimento de 1930 	pos- 

sibilitou aos dirigentes do PRR assumirem o comando do 	go- 

verno central e, ap6s algumas negociac6es e ajustes, desen- 

volveram 	o 	seu 	projeto 	poiTtico 	em 	escala 	nacional. 	A 	crise 

do 	projeto 	castilhista 	foi 	contornada, 	assim, 

reorientac5o 	e de 	sua 	transformac5o 	em 	projeto 

atrav6s 	de 

nacional. 

sua 

Ha- 

viam 	ocorrido 	algumas 	modificac6es 	no projeto original, mas 

ele, em seus tracos fundamentais, fora conservado. Em 1937, 

seria implantado, sob a direc5o de Geti1io Vargas e da cGpula 

militar, uru regime autorit5rio, altament一 e centralizado, 	di ー  
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tatorial, particularmente militarizado, auto-idealizado como 

virtuoso, moralizador, paternalista, intervencionista e pro-

motor do desenvolvimento capitalista, O velho sonho positi-

vista castilhista seriarevivido sob as novas contradic6es pos- 

iTticas e sociais que inauguravam unia nova fase da hist6ria 

do pais. 
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CAPITULO 4 

POSITIVISMO CASTILHISTA E EXERCITO 



1 - IDENTIDADE E CONTRADIAO 

a) Uma relac5o paradoxal 

No capitulO anterior, vimos a exist6flCia da grande iden-

tidade politiCa e ideol6giCa dos militares com o positivismo 

castilhiSta: identidade doutrinaria entre o pensamento posiー  

tivista e o modo de pensar militar (valores aticos e morais, viー  

sao de mtndo) e identidade politica entre os dirigentes cas- 

tilhistas e os militares, construida em uma hist6ria de luta 

comum desde o perTodo da "propaganda republicana". 

A reiacao entre o positivismo castilhista e o Exarcito, 

contudo, tambるm era marcantemente contradit6ri8. Embora fosse 

solid5riO aos reclamos da oficialidade por aparelhamento mate- 

rial, aperfeicoamento tるCfliCO ・  qua1ifiCaC50 profissional 	e 

centralilacao do Ex巨rcitO, o castilhiSiflo sustentava um regime 

fortemente militarizado e regionalnteflte aut6nomo e reafirmava 

a tradicao "guerreira s' das classes dominantes locais. Para ga-

rantir a existる flCia da "RepibliCa Positivista" num quadro na- 
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dlona] politicamente adverso, o castilhisnio precisava conser- 

var o II poder mill tarI' das c lasses domInantes locais ao 	mesmo 

tempo que, por raz6es politicas e doutrinarias, buscava for-

talecer o exる rcito profissional. Sem se oporem ao processo de 

profissiona1izacio da atividade das armas e de fortalecimento 

do Exる rcito, as classes dominantes locais mantinham oseu"po- 

der militart', adaptando-se 5 s novas condic6es e alterandosuas 

relac6es com os organismos militares. 

Anteriormente, as classes dominantes rio-grandenses ha-

viam exercido seu "poder militar" principalmente atravるs do 

comando direto de numerosas miUc.ias privadas irregulares (e, 

a partir de 1831 , dos corpos da Guarda Nacional). Com a pro- 

fissionalizac5o da atividade das armas, as classes dominantes 

locais buscaram ampliar sua inf1u6ncia no interior do Exる rci- 

to e fortalecer a Brigada Militar, forca profissional estadual 

que mantinham sob seu controle direto. As miltcias 	privadas 

irregulares ainda cumpriram um papel importante atる  1937 (na 

forma de "corpos provis6rios" da Brigada Militar), mas o fi-

nal da Republica Velha marca a passagem de um perTodo de pre- 

dominancia das forcas irregulares para um periodo em que es-

tas forcas, ainda existentes, perdem a relevancia que possuTam, 

cedendo lugar para a afirmac5o do ex6rcito profissional. 

O "poder militar" das classes dominantes locais passou a 

ser exercido indiretamente, atravるs da infl,u6ncia e do 	con- 

trole sobre forcas profissionais. Esta situac5o, entretanto, 

engendrava uma re1ac5o contradit6ria, na medida emquea inter- 
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fer6ncia polTtica civil no Ex6rcito, a relativa autonomia dos 

oficiais comandantes locais e a exist6ncia de uma poderosa for-

ca militar (BM) sob controle do governo estadual entravam em 

choque com as demandas corporativas de centralizac5oecOeSiO- 

namento da organizac5o militar. 

O Exる rcito estava vivendo um processo de fortalecimento, 

de modernizac5o e de centralizac5o. J5 no inTcio da Rep丘blica 

os governos militares, especialmente o de Floriano 	Peixoto, 

haviam garantido uma ampliac5o significativa dos efetivos e dos 

ga stos com o setor militar1 . Tambるm haviam sido tomadas medi-

das visando a centralizac5o organizativa, entre as quais des- 

tacou-se a criacまo de um Estado-Maior (1896) com func6es 	de 

direc5o das Forcas Armadas, planejamento das grandes operac6es 

militares, distribuic5o e alocac5o das tropas, composic5o dos 

comandos da estrutura hier言 rquica superior, etc. O comandante 

das armas de cada regi5o, antes indicado pelo governo da pro- 

vThcia, passava a ser indicado diretamente pela ciipula miii- 

tar, possibilitando o inTcio do processo de autonomizacio do 

organismo 	militar. A intensificac5o da pr5tica de transfe- 

r6ncia e de deslocamento constantes dos oficiais reduzia os vTn- 

cubos entre militares e classes dominantes regionais. Afirma- 

va-se a idia de "corporacミo" e realizava-se a renovac5o dos 

quadros e a renovac5o da mentalidade militar no sentido de uma 

maior profi ssionalizacao ・  

No decorrer da Rep'blica Velha, um conjunto de modifica- 
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c6es importantes foi 	realizado: a introduc5o da Lei do Sor- 

teio Militar (aprovada em 1908 e colocada em pr5tica em 1916) ・  

que obrigava ao alistamento universal; a criac5o da revista 	"A 

Defesa Nacional" (1913) e a irradiac5o do pensamento profis- 

sionalizante dos chamados "jovens turcos"; o est5gio de ofi-

ciais brasileiros no Exる rcito Alem5o (1906/1910); a reestru- 

tura戸o organizativa e a alterac5o dos regulamentos internos 

(1915/1920); a extinc5o da Guarda Nacional (1918); a amplia- 

c5o e a modificac5o do ensino militar (1916/1926); e a vinda 

ao Brasil da Missao Militar Francesa (1920). Esta Miss5o foi 

particularmente importante como "e4t5.nlulO pa/ta a. modvtviLzctcac' 

e. ape.略e.Lcoamento p/to6ん4tLonaJ da co/LpO/ta頭o" 2 ,desencadeando 

um "rnovLnie.n-to de ce.nt,ta.eLza頭o e. o_o e.4aO" 3 da organlzacio ml ー  

1 itar. 

Do ponto de vista da corporac5o militar, a influ6ncia exer-

cida pelas classes dominantes regionais sobre militares e o 

controle de um poderoso "ex6rcito estadual" n5o eram aceit5ー  

veis, pois tal situac5o impedia o Ex百 rcito de exercer o mono- 

p61io real da ac5o armada de grande porte e dificultava o con-

trole da ctipula militar sobre os seus subordinados, ou seja, 

impedia o desenvolvimento do processo de centralizac5o e de 

coesionamentO da organizac5o militar. 

A coexist6flCia contradit6ria de uma classe dominante re-

gional politicamente aut6noma, militarmente poderosa eeStrei_ 

tamente ligada a setores militares, e de um ex6rcitO em pro-

cesso de fortalecimento, profisSiOflalizacao e centraliZac5Olfl 
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dicava o estigio ainda inicial do processo de transformac5o 

burguesa do Estado Nacional. Isto る  , o desenvolvimentoda for-

ma burguesa de construc5o do Estado possibilitaria a configu- 

racio dos elementos essenciais para a formacio de um Exる rcito 

Nacional centralizado e profissional: estabelecimento de pa- 

dr6es uniformes para o funcionamento das instituic6es; forma- 

lizac5o da compet6ncia individual e gradativa eliminac5o de Cri- 

t6rios nobili5rquicos e censit5rios; despersonalizac5odas fun- 

c6es; e organizac5o de um sistema de atribuic6es altamente hie- 

rarquizado. Tais alterac6es j5 se estavam configurando no pe- 

nlodo da Repiiblica Velha, embora o Estado olig5rquico ainda n5o 

constituisse propriamente um Estado burgu6s moderno. 

D6cio Saes, em sua original interpretac5o, op6e-se 5 gran-

de maioria dos autores ao sustentar que o periodo de 1888/1891 - 

e n5o a Revolucio de 1930 - constitui o marco decisivo do pro-

cesso de forma戸o do Estado burgu6s no Brasil 4 . A an5lise de 

Saes valoriza um elemento importante, at6 ent5o um tanto es- 

quecido: a construc5o de uma estrutura jurTdico-politica 	de 

car5ter burguるs j estava em curso a partir da Proclamacio da 

Repiblica e da Constituinte de 1890/1891, precedendo, na qua-

lidade de condic5o necess5ria, as transformac6es econ6micas ca- 

pitalistas. Todavia, o autor termina por estabelecer defini- 

c6es demasiadamente categ6ricas, que nio s5o capazesdセ expli- 

car de modo satisfat6rio as ambigidades do perlodo. Em nossa 

opini5o, um Estado estruturado sob o esquema de poder de ohl- 

garquias tradicionais, regionalmerite descentralizado,mesClan- 

do relac6es de subordinac5o do tipo tradicional com as 
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formas burocr5tico-legais, ao inv6s de constituir-se num Es-

tado burgu6s moderno, com algumas particularidades atTpicas, 

correspondia a uma forma particular de Estado, um Estado de 

transicio, situado entre a estrutura "escravista-colonial" e 

a estrutura capitalista propriamente dita. Sublinhar a tran-

sitoriedade que caracteriza o perTodo torna-se importante na 

medida em que る  justamente esta situac5o que contextualiza a 

inexist6ncia do monop6lio estatal da ac5o armada atrav6sdeuma 

corporac言o centralizada, ou seja, a exist6ncia de verdadeiros 

"ex6rcitos estaduais" e o estigio ainda inicial de construc o 

do e又ercito nacional. 

No nosso entender, a exist6ncia de um ex6rcitoemproces- 

so embrion5rio de centralizac5o e as condiC6es estruturais e 

poUticas que haviam gerado oligarquias regionais militarmen-

te poderosas possibilitaram a formac5o das duas vertentes fun-

damentais do movimento que impulsionou a transformac5o do Es- 

tado. Os movimentos "tenentistas", iniciados em 1922, expres- 

savam a desorganizacio, o pequeno grau de centralizacio e de 

coesio politica e ideol6gica da instituicミo e a limitada Ca-

pacidade da ciipula militar em manter sob controle a oficiali-

dade m6dia, insatisfeita com a situac5o material do Exる rcito 

e moral do Estado. O decrscimo das verbas governamentais des-

tinadas ao setor militar, registrado especialmente nos gover-

nos "civis" da alianca olig5rquica paulista/mineira, assim co-

mo o descaso com as necessidades de aperfeicoamento t6cnico e 

de profissionalizac5o da corporac5o, passavam a ser encarados 

por segmentos expressivos da oficialidade como um ataque ミ  dig- 
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nidade do Ex6rcito e como uma ofensa a toda a na戸o. As rei- 

vindicac6es de melhoria da condi戸o profissional foram, assim, 

importantes para a construc5o de uma vis5o antiolig5rquica e 

pela definic5o do agrupamento militar enquanto categoria ins- 

titucionalmente vinculada ao Estado. 

A formac5o da outra vertente fundamental da Revolucio de 

30 tambるm se inscreve no contexto das ambigoidades que carac- 

terizam o Estado olig5rquico. Nos marcos de uma estrutura po- 

lTtica descentralizada e de um esquema de poder controlado ex-

clusivamente pelas oligarquias do centro do pais,as contradi- 

c6es entre as classes e os setores de classe do restante da na- 

c5o encontravam-se subsumidas no "conflito regional". A uni- 

ficac5o das frac6es das classes dominantes ga6chas, tradicio- 

nalmente rivais poUticas, assim como a articulac5o por elas 

impulsionada de grupos de outras regi5es, somente tornou-se 

posslvel frente ミ  necessidade de somar forcas para a luta con-

tra as oligarquias dominantes a nTve1 nacional. Diferentemen- 

te da oficialidade "tenentista", que havia formulado uma vi ー  

s5o de car5ter nacional a partir de sua condic5o de membro de 

unia instituic5o do Estado, as elites regionais 	dissidentes, 

elas mesmas olig5rquicas, assumiram uma posic5o "antiolig5r- 

quica" a partir da quest5o regional, ou seja, da necessidade 

de garantir os seus interesses econ6micos e politicos no pla-

no nacional , o que implicava necessariamente a eliminac5o das 

regras do jogo que sustentavam a politica "caf る  com leite". 

A converg6ncia destes dois movimentos de natureza distin- 



239 

ta - o movimento da oficialidade militar e o movimento das dlas- 

ses dominantes gaiichas' - tornou-se possivel em virtude das afi-

nidades politicas e ideol6gicas j mencionadas e de necessi-

dades politicas comuns. Para a conformac5o de uma forca capaz 

de derrubar as oligarquias encasteladas no centro do poder de 

Estado, as classes dominantes do Rio Grande do Sul necessita - 

yam do apoio de uma parte do Ex6rcito, assim como os milita-

res descontentes precisavam contar com a ampliacio das aliancas 

politicas (governos de Minas e da Paraiba) e com a ampliac5o 

dos recursos militares (Brigada Militar/RS e seus corpos pro- 

vis6rios, Policia Militar de Minas e outros setores do Ex6r- 

cito) que a articulac5o com as classes dominantes rio-granden - 

ses possibilitaria. 

	

A identidade politica e ideol6gica, as fortes 	ligac6es 

entre classes dominantes locais e militares e a poderosa es- 

	

trutura militar controlada por um governo regional 	politica- 

mente aut6nomo tornaram possivel a formac5o do movimento que 

derrubou o sistema olig5rquico de poder em 1930, abrindo ca-

minho para a implantacio de um novo projeto politico no pais. 

Mas, paradoxalmente, este novo projeto politico, construido nos 

anos seguintes ミ  Revoluc5o de 1930 e implementado no Estado No- 

vo, resultou na eliminac5o da autonomia regional e na elimi ー  

nac5o do Il poder militar" das classes dominantes locais. 

A explicac5o deste paradoxo nos remete 5 relac5o de iden-

tidade e de contradic5o entre o positivismo castilhista e o 

Ex6rcito. Embora o "poder militar" das classes dominantes locais 
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tenha tornado possivel o movimento de 1930, os militares que 

participaram deste movimento apenas toleravam a exist6ncia des-

te "poder militar" como um meio necess5rio, naquelas circuns- 

t ncias adversas, para viabilizar a instaurac5o de umnovore- 

gime no pa1s. Eles consideravam esta situac5o como algo cir-

cunstancial e nao como um modelo a ser seguido. A exist6ncia de 

"ex6rcitos estaduais" aut6nomos, como a Brigada Militar, era 

reprovada pelos militares; e a influ6ncia exercida pelas dlas- 

ses dominantes locais no interior do meio militar eraconside- 

rada como enormemente prejudicial aos interesses do Ex6rcito. 

Os militares consideravam ser fundamental o fortalecimento ma- 

terial, o aperfeicoamento t6cnico, a qualifica貞o profissional 

e a centra1izacio organizativa das Forcas Armadas. O "poder mi- 

litar" das classes dominantes locais continuava a ser um obs- 

t5culo para a centralizac5O da corporac5o militar e, portanto, 

n5o tinha lugar no projeto de EX6rcito e no projeto de socie-

dade dos militares revolucion5rioS de 1930. 

Participaram da construcio do novo projeto poUtico im-

plantado em 1937, juntamente com a equipe de Getiflio Vargas, 

os comandantes militares que atrav6s do movimento de 1930, ha- 

viam assumido postos-chave no governo e nas Forcas Armadas. Al- 

guns, como G6es Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, tal como Var- 

gas, tamb6m eram oriundos da tradic5o poUtica e intelectual 

positivista castilhista; e outros, como os "tenentes",posSUiam 

formac5o polTtica e intelectual diversa e superficial. A afi-

nidade polTtica e ideol6gica entre estes setores tornou pos- 

slvel a construc5o de um projeto comum, mas este nao se resu- 
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miu em simples reproduc5o do castilhismo positivista. Embora 

guardasse grande identidade com o projeto regional da "RepGbli- 

ca Positivista", o novo projeto nacional, produto deste deba- 

te, incorporou novos elementos, entre os quais as demandas cor-

porativas do Exる rcito. 

Nos anos 1930/1937, o novo bloco politico no poder defi-

ne o seu projeto politico para o pais atravるs de um processo 

de negociac5o e de fus5o de propostas, de modo que alguns pon-

tos de vista se afirmam, outros sio secundarizados e outross5o 

excluidos do quadro de uma composicio nacional. As bandeiras 

liberais, por exemplo, foram logo excluidas e os grupos que as 

defendiam se afastaram do poder governamental. Entre os seto-

res que se afirmaram na constru戸o do novo projeto politico, 

especialmente entre a frac5o dirigente das classes dominantes 

do Rio Grande do Sul e os setores militares "tenentistas" 	e 

"corporativistas", havia grande identidade politico-ideol6gi- 

Ca, mas tamb6m havia diferencas que se tornaram objeto de ne- 

gociac5o politica. 

A equipe de Getlio Vargas, constituida por uma nova ge- 

rac5o de dirigentes do PRR, defendia, de acordo com a tradi- 

c5o posivista castilhista, o projeto de um regime autorit5rio, 

centralizado e ditatorial, particularmente militarizado, mar- 

cadamente paternalista e moralizador, intervencionista e pro-

motor do desenvolvimento industrial. Esse regime deveria ser 

dirigido por homens virtuosos, absolutamente racionais em sua 

conduta publica e - diferentemente do positivismo "ortodoxo" ー  
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dotados de capacidade de conciliar interesses diferentes. Tais 

requisitos eram considerados imprescindiveis para que o novo 

regime pudesse calar os interesses particularistas, estabele- 

cer justica social, assegurar a ordem, a prosperidade material 

e o aperfeicoamento moral da sociedade. 

Os setores militares tambるm estavam preocupados em calar 

os interesses particularistas, em proteger a populac5o desfa- 

vorecida e em promover a regenerac5o moral da sociedade. 	Os 

"tenentes" defendiam enfaticamente a necessidade de reformas 

de cunho social , politico e moral para a purificac5o da nac5o ・  

Os comandantes G6es Monteiro e Gaspar Dutra, elesmesmosoriun- 

dos da tradic5o castilhista, concordavam com tais reformas, em- 

bora sua vis5o tamb6m fosse marcada por um certo corporativismo. 

Ambos sustentavam que o Exる rcito, enquanto uma organizac5o vol-

tada para a realizacio de objetivos nacionais, deveriaser for-

talecido material e politicamente. Tambるm defendiam a neces-

sidade de desenvolvimento industrial, tendo em vista as ne- 

cessidades de aperfeicoamento e de aparelhamento 	das Forcas 

Armadas. Diferentemente dos "tenentistas", G6es Monteiro e os 

"corporativistas" entendiam que a atuacio dos militares na p0- 

Utica nacional deveria guiar-se pelos objetivos politicos do 

Ex6rcito. Isto 6 , ao inv6s de engrossarem as diferentes' cor- 

rentes de opini5o politica, os militares deveriam defender os 

interesses do Ex6rcito, garantindo a centralizac5o eocoesio- 

namento politico e ideol6gico da corporacio. Para tanto, 
	o 

Exで rcito deveria defender o estabelecimento de um Estado for-

te e ditatorial , pois acreditavam ser impossivel manter uma or- 
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ganizac5o militar coesa e disciplinada em um regime como 	o 

liberal, tido como indisciplinado por natureza. A ordem miii ー  

tar deveria impor seus padr6es como modeladores da organiza- 

c5o poiTtica da sociedade. 

Os posicionamentos acima referidos convergiram 	para a 

construcao do projeto polTtico do Estado Novo, cujas caracte- 

rlsticas foram: o autoritarismo centralista e ditatorial; 	a 

militarizaC5o do Estado; a crenCa em uma regenerac言o moral da 

sociedade a partir da moralizac5o da m5quina administrativa e 

da conduta Tntegra e virtuosa dos governantes; a defesa da tu-

tela moralizadora do Estado' sDbre a sociedade; a orientac5o pa-

ternalista do Estado em relac5o ao povo, tendo em vista o ob-

jetivo de garantir o equilTbrio social e a ordem; e o inter-

vencionismo estatal de sentido industrializante. Outras posi- 

c6es dos membros do novo governo, entretanto, n5o eram conver- 

gentes: elas constituTam-se em objeto de negociac5o e de dis-

puta sob as tentativas de persuasao e de imposic5o. Algumas po- 

sic6es se aflrmaram e outras foram negadas de acordo com a re- 

lac5o de forcas entre os I dirigentes do novo bloco no poder e 

com a import5ncia relativa atribulda a elas pelos distintospro- 

jetos. Os elementos considerados imprescindiveis impuseram-se 

em relac5o aos demais. Foi o caso das propostas de fortaleci- 

niento e coesionamento do Ex6rcito e de centralizac5o da estru-

tura poUtica nacional, pontos fundamentais no projeto 'polT ー  

tico dos setores militares. A fracio hegem6nica das classesdo- 

minantes do Rio Grande do Sul n5o se contrap6s ミ  implementa- 

c5o destas propostas, porque j n5o mais considerava impres- 
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cindivel a "autonomia regional" e a manuten戸o do "poder mi- 

litar" estadual. 

A autonomia regional fora considerada imprescindivel quando 

as classes dominantes locais possu: am uma limitada influ6ncia 

politica no poder central. Para a fracio dirigente "castilhis- 

ta",a autonomia regional significava condic5o de sobreviv6n- 

cia poiftica, pois sem ela nミo poderia manter a "Rep丘blica Posi- 

tivista" no sul, em desacordo com o pensamento polTtico pre-

dominante no oals e, se n5o assumisse esta bandeira, n5o po-

deria manter suas bases poiTticas, as quais encaravam a ques- 

tao como fundamental. Quando a frac5o hegemanica das classes 

dominantes locais chegou ao comando do governo central, esta 

situac5o se alterou totalmente. De um lado, a nova gerac5o de 

dirigentes do PRR j5 n5o mais dependia de sua antiga base de 

apoio local , ria medida em que o seu esquema de poder nacional 

possuTa outras bases de sustentac5o. Neste sentido, foi signi-

ficativo o rompimento de Borges de Medeiros e, depois, do Governa-

dor Flores da Cunha com Getiilio Vargas. A quest5o da autonomia regio-

nal encontrava-se no centro dos atritos entre governo esta-

dual e governo f e d era l 5 . De outro lado, nao existia mais nenhuma 

"Reptblica Positivista" ("ilha da virtude e da raz5o") a ser manti-

da no extremo-sul. O projeto "castilhista" regional haviasees- 

gotado. Ao perceber esta situac5o, a nova gerac5o de dirigentes repu- 

bl i canos buscou alternativas polTticas no plano nacional. No centro do 

poder do paTs, o grupo "varguista" poderia implementarumprOjetOdequaー  

lidade superior; um projetoque resgatasse os elementos mais importan-

tes do seu pensamento positivista "n5o ortodoxo" e os trans- 
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formasse em realidade nacional. 

No processo de adaptac5o do projeto regional ao plano na- 

cional, a quest5o, da autonomia regional tornou-se secund5ria ・  

Vargas considerava ser imprescind'Tvel garantir o "espTrito" da 

proposta positivista castilhista para o projeto do Estado na- 

cional. Isto 6 , nio estava preocupado com o dogma positivis-

ta do "federalismo radical", mas im em resgatar o essencial 

do projeto castilhista de acordo com as novas necessidades da 

realidade nacional e com as conveni6ncias poiTticas. A expe- 

ri6ncia da "Repiblica Positivista" havia demonstrado a neces-

sidade de uma estrutura polltica altamente centralizada que, 

	

pensada em termos nacionais, implicaria unia reformulac5o 	do 

conceito da relac5o entre poder central e poder regional. A 

proposta "federalista 0 deveria ser abandonada tendo em vista 

a viabilizac5o do projeto de centralizacio nacional e de ma- 

nutenc5o das caracterTsticas consideradas fundamentais para a 

defini師o do perfil do novo regime (paternalismo,interVeflciO- 

nismo industrializante, moralizac5o da sociedade, etc.). Des- 

te modo, a frac5o dirigente das classes dominantes locais abriu 

mio da autonomia regional - em desacordo com o Partido Liber- 

tador, com o PRR, liderado por Borges de Medeiros e com o Go-

vernador Flores da Cunha - em virtude de seu comprometimento 

com o projeto politico ao nivel nacional. 

A implantacミo do novo projeto politico nacional implicou 

	

a elimina戸o da autonomia regional e do "poder militar" 	das 

classes dominantes locais. J5 h5 algum tempo Getilio Vargas pia- 
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nejava acabar com a autonomia do governo estadual: 	comandado 

por Flores da Cunha. Contava para isto com o forte aliado G6es 

Monteiro, que pretendia extinguir as "corpos provis6rios" da 

Brigada Militar, considerados por ele uma "anomalia", um "ab- 

surdo", uma "afronta" 5 corporac5o militar. Nミo executaram es-

te plano antes porque as condic6es politicas n5o o haviam per- 

rnitido. Em 1932, o apoio do Governador Flores da Cunha havia 

sido decisivo para a s ustentac5o militar do governo Vargas, uma 

vez que tanto os dirigentes do PRR (Barges de Medeiros, Lin- 

dolfo Collor, Jo5o Neves da Fontoura) como os dirigentes do PL 

(Assis Brasil, Raul Pulla, Batista Luzardo) eram simpatizan-

tes da h evolta "constitucionalrista", organizada pelas classes 

dominantes de S5o Paulo e apoiada pelas classes dominantes de 

outras regi6es e por setores do Ex6rcito. Nos anos seguintes, 

quando Flores da Cunha distanciou-se politicamente de Varga:s e 

aproximou-se de setores oposicionistas, a situacao de insta-

bilidade politica n5o permitia unia ac5o mais ofensiva do go- 

verno central. Mas, finalmente, no decorrer de 1937, 	Vargas 

conseguiu, atrav6s de v言 rias medidas, quebrar a poder regional 

de Flores da Cunha:"Nome.ou um ge.netct.e ho4tu a Feo九e4 no e.oー  

mando da.. Te.itc.e.え九a. Re.gえao,on.denou a dえるる o.eLL頭o doる  COkpOる  p)to ー  

uL46JL-LO4 gaLTic.ha4,eviqaan.to o Che.'e. do Es.tado~Ma.Lo't,G5e..o Monー  

te.え)to,mari.t-Lnkct a1 .t'topa4 jSe.dvct-L4 . pfLon.ta. paka. um  a.taque ao 

RLo G.'tande. do Sue" e solicitou o uso da Brigada Militar para 

operac6es das Forcas Armadas.Iでe.n.e.ado pa九  e.るるa e4-tm屍gm・ F20ー  

九e.る  6ugんu.pa九a o Uituguctえ町．・・） e "Va/tga4 机anる ‘o'unou o Comanー  

dan-te.. da Re.g..Lao,Ge.ne.ital Manuel. Vattko FJ..l.ho,em ,Ln-te.'wen-to/t"6 
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Com a derrota de Flores da Cunha, caia o inico reduto que 

poderia oferecer alguma resist6ncia ミ  implantac5o do novo re- 

gime. Tem raz5o Murilo de Carvalho ao afirmar que com esta que-

da lI tekniLnoLL de 6ctto a P九ん  meL/ui RepibtLca" 7 .Pouco tempo deー  

pois o Congresso foi dissolvido e uma nova Constituic5o, es- 

tabelecida por decreto presidencial, definiu as regras juridi- 

co-politicas do novo regime. 

Sob o Estado Novo foi eliminado o "poder militar" das dlas- 

ses dominantes locais. As Policias Militares foram subordina-

das diretamente ao Minist6rio da Guerra e suas atividades fo-

ram limitadas a func6es de policiamento. Os "corpos provis- ー  

rios" da Brigada Militar foram desativados e as armas da for-

ca foram reduzidas. Em 1937, uma das primeiras medidas do in-

terventor no governo do Rio Grande do Sul foi proceder ao de-

sarmamento da Brigada Militar. O armamento apreendido pelo in- 

terventor, em uma das suas primeiras operac6es, incluia "82me.- 

.tiialLhado九aる  peるada4,147 6azんるー me.t/Lct!kado九ctる , H ・ 523 	6azえる , 

3. 004 mo4que-toe4 , 13.760 4a b九eる ,LnimeJ.a4 e4padct4 e.l aYi。a4"8 

A partir de entio a Brigada Militar (assim como asdemais for-

cas policiais-militares estaduais) ficava proibida de armaze-

nar armas e de utilizar armas pesadas. O crescimento dos efe-

tivos foi bruscamente paralizado, permanecendo na casados seis 

mil homens atる  1942 	(Quadro VIII). O mesmo ocorreu com as ver- 

bas destinadas 5 Brigada Militar, que foram mantidas na faixa 

de vinte e cinco a trinta milh6es atる  l9429 . Por sua vez, os 

sal5rios foram brutalmente reduzidos. Embora os efetivos te-

nham se mantido na casa dos seis mil homens no periodode 1937 
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QUADRO VIII 

EFETIVOS DA BRIGADA MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL (1930/1960) 

A N O  EFETIVOS 

1930 
1932 

1 934 
1936 
1937 

1 938 
1939 
1 940 
1941 
1942 
1943 
1 944 
1 946 

1 948 
1950 
1954 
1957 
1960 

3.939 
4.856 
5.674 
6.022 
6.925 
6.645 
6.352 
6.371 
6.372 
6.374 
7. 1 98 
7.213 
7.550 
7.610 
7.816 
8.328 
8.742 
9 .898  

homens 

homens 

homens 

homens 

homens 

homens 

homens 

homens 

homens 

homens 

homens 

homens 

homens 

homens 

homens 

homens 

homens 

h orne n S 

Fonte: Mensagens do Governador do Estado do Rio 

Grande do Sul, Re1at6rioS do Interventor 

Federal  !lo  Rio Grande do Sul e Almanaques 

da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. 
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a 1942, os gastos com pessoal decaTram; em 1937 - 21.975$334; 

em 1938 - 21.629$299; em 1939 - 21.390$369; em 1940, 21.466$236; 

em 1941 - 16.137$07l ; em 1942 - l7.657$321 . Em 1943 os efeti-

vos foram elevados para 7.198, mas os gastos com pessoal cor-

respondiam apenas a l9.191$401, valor inferior aos correspon- 

dentes 5 s despesas de seis anos antes, desconsiderando-se 	a 

defasagem inflacion5ria10. 

O Ex6rcito, ao contrariO, viveu um processo de fortale-

cimento sem precedentes. Os seus efetivos aumentaram de 80.869 

homens em 1936 para 93.000 homens em 1940 e para 171.300 homens 

em 194411 . Os gas tos com o Exる rcito alcancaram a elevada faixa 

de 17% a 23% do total do orcamento da Uni5o e os sal5rios tor- 

naram-se mais elevados do que aqueles pagos aos quadros 	das 

Poflcias Militares12 . Tambるm foram tomadas v5rias medidas vi- 

sando ampliar e renovar o aparelhamento bる1ico e melhorar 	a 

qualificac5o profissional: "' o.'tarn 九e6 otmueadaる  toda4 a6 l eLる

版るんcaる  do Ex飢c.L.t o,'oLam con6t/Luにda.4 e6eola4 e. qua九え＆乃 ・ ‘o一

九am o九9 (t flんzc.doる  Va九んoる  c.o,tpoる , んmputるえO flO U.ーるe o ptano de. 九e ー  

equんpamc.ntO e a/Lmctmen.tO a.tkaVE S nao る5 de. eompiLa6 ao ex.te./tLofl- ・  

maる．くgua men.te de ん  ncen.tLvo 五  えnd醜t九んa bと2んca nacconaZ” ・  

Al6m de nio poder contar mais com uma forca militar es-

tadual ミ  altura do Exる rcitO, as classes dominantesdo 'Rio Grande 

do Sul tamb6m foram privadas da influ6ncia que exerciam sobre 

os militares. 1*. grande quantidade de tropas estacionadas 	na 

regiio passava a ser totalmente controlada pelo Exる rcito, uma 

organizacミo nacional cada vez mais centralizada. Os vinculos 
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entre as classes dominantes regionais e os militares foram gra- 

dativamehte rompidos atrav6s do movimento crescente dセ  centra- 

lizacao, de coesionamento politico e ideo16gico e deautonomi- 

zacio das Forcas Armadas. 

0 trabalho de centralizacio e coesionamento do Exercito 

foi dirigido por G6es Monteiro e Gaspar Dutra, oficiais 	que 

ocuparam durante o Estado Novo os postos-chave de Chefe de Es-

tado Maior e de Ministro da Guerra. Contando com o apoio in-

tegral do Ministro Dutra, oficial revoluci'on5rio mais gradua-

do e com grande acesso ao Presidente Getiilio Vargas, G6es Mon-

teiro exerceu um grande controle sobre o processo de renova- 

cio da ctipula militar14 . AtravCs da selec5o dos oficiais can-

didatos aos postos hier5rquicos superiores e aos postos de co- 

mando, G6es buscou constituir uma equipe dirigente profisslo- 

nalmente 	qualificada e politicamente afinada aoseupensamen- 

to corporativo. Visando restringir a discuss5o politica den-

tro do Ex6rcito, G6es tratou de incluir na Constitui戸o 	de 

1937 um artigo que proibia a todos os militares da ativa o di-

reito de votar nos pleitos eleitorais. De acordo com este ob-

jetivo de udespolitizar u o Exる rcito, G6es e Dutra estabelece-

ram uma severa disciplina e buscaram excluir os quadros con-

siderados indesej5veis, O levante da Alianca Nacional Liberta-

dora em 1935 e o ataque da Alianca Integralista Brasileira em 

1938 forneceram os argumentos que a cipula militar necessita-

va para afastar uma grande quantidade de quadros politicamen-

te ativos das fileiras do Ex&rcito. Carvalho calcula que fo-

ram excluidos do Exercito por raz6es politicas, no periodo de 
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1931 a 1938, 624 oficiais e 1875 pracas15 . G6es e Dutra bus-

cavam eliminar a pol'Ttica dentro do Ex6rcito, disciplinandoos 

quadros militares, mantendo-os totalmente envolvidos com as 

atividades profissionais e totalmente subordinados a corpora- 

c5o militar. O excepcional autoritarismo do Estado Novo pos-

sibilitou ミ  ciipula militar avancar muito na realizac5o de seu 

objetivo de transformar o Ex6rcito em urn bloco coeso. 

A centralizacio do Ex6rcito e a afirmac5o de sua supre-

macia sobre as forcas estaduais nao 'foram realizadas sem en- 

frentamentos e resist6ncias. Muitos oficiais da Brigada Mill- 

tar n5o aceitaram a limita戸o das suas func6es a atividades de 

policiamento e a reduc5o de seus recursos bる1icos e humanos. 

Alguns protestaram veementemente contra as mudancas ocorridas ・  

recorrendo ao passado de luta militar da Brigada: 

"Somo4 ou. nZio po/tctdo'te4 de uma t九adえ販o 	que 

j(14 t毎えque no44Sct4 a4pL/LctC6e4 'liえU.tate4? 

Se.応  que 40m04 g九ote.cct.s ea九  -Lca..tLvta4 de 4o.Cda.ー  

do4? 

Ve. d.Ueえ to,pct.ULctrn dciv.Ldao em dete'tnvLncedd Ep0 ー  

c.a4.De 6apto,que/L queJJLctm ou nao,4omo4 4Oe.ー  

dctdo',a. de'peL.to dcL4 c,Lurne-Ln.a4 que 	cau4amO4 

a.o4 que. se ju2gam 04 c九える ta.L4 do え  deaUmo -LndZー  

gena. e que 4ernplLe no.S o.Pha.na.rn com o de.op/tezo COILー  

/Le4pondente ao'3 eyit/LcWe4 que,itctrnb加， 4einpILe ob- 

je..tamo4 ao4 4eu.6 apetL.te4 po航.t.Lc04 de4en紅e.a.ー  

do4 e ab4uJLdo'.Nao 4ao rn.L/agen4 v2-Dfla-fl&3A que. 

noる  2evarn a 6o九ja九 tta, a6え九ma-t -Lua ・ oる ‘a.toる e4 ー  

-tao aZ,cLct/L04,meIt.LdLanO4,.Lnco YL'undZv e-L4 ・ 93, 

23, 24, 25, 26, 30 e 32 4Zto ma)LcO49lOfltO404 on- 
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de oe va-L busectn.actn.gcuna44ct da.. r1044α 6 oltnictccto ・  

A n04.oct e tn.u-tun..a de. 4olda.do nio E aUmenta..da 

exe2uる Lva..rnente pe..o de4ejo uc..Ldo4o quaL. 4eja o 

u.so de. un-L6oXme4,EL.a deeo.kn.e de. cL/tcun4癒nc.La4 

pode.n.oJa.o e. i'a.ma-L4 de uma penada poden.卿en. e.&ー  

rnLnada do 4ub.o.tka..tum 
do4 no4404 .e/te4 ''16 

~ 

Em contrapartida, oficiais do Ex6rcito manifestavam-Seefli 

defesa da polItica de 11 desmilitarizac5o" das Poltcias Milita- 

res: 

"Ao .tempo da Ln6en. nat.'poU;t..Lca.e ha ’ ・ em que 04 

Pn.eMdert.te4 de Eる tado.6 e me4mo pn.eM L9-Lo.6o4 che- 

'e4 pot.Ltえco4 l oaaL4 E que e.sc.oL.h-Lam a.tE o Geー  

nen.a.e Comandante dcz4 Rei-L6e4 MLU.ta/te4(!) 	e 

owtkct4 auton.えdade..4 4emet.han.te4, Va. 販 que ex-L4 ー  

.tL.o4em a. pot.ze.Lt.o mitL.tan..Lza.da4,ao niot.de de4ー  

.teる  exを九cえtoるー mえ九え viる  Cm que oる  Eる.tctdoる  ameaー  

cavam a heg emovi.La da UvtLao e at.gu.m pn.eMden.te 

da Re.piibtLca.,a.t応4 detla4,4e. 	e.H.tJtLY1C加-. n. au  a 

co n.tJta poるるZUeえる mo Vんmevitoる  る ubu e九るんVoる do Ex飢ー  

c.L.to e da Man.Lnhct!Hoje nao!A4 Fan.c ao An.niada4 

9ove九viamーる e tEc.nえcam ente, えrid epevidevi.teる  da po ー  

αtえeag em,at. ho 46Lto4 ex.cL.u4えvamertte via. 4a.ー  

cJio44 avt-tct 加agem da Pat九えa! （ ・・・ 〕 .toli.. vi a.ーる emaー  

d販v et. Uquんda九  Con'ple.tameyite eる teる  pるeu.do- ex飢ー  

C.えto4 que,em .tctn.tcL4 aえn.cuvl4抗naえa4 .tem n.ep.keー  

4evl.tctdo na paz,o papeL. de gua九daかで多eto九Mnaる  de 

de4abu4adO4 martd5e4 caadえL.h.4C.O4P' I, ・  

Nas condic6es polfticas do perTodo p6s-l945 ・  os atritos 

entre as PoUcias Militares e o Ex6rcito ganharam expreSs.o.O 

debate poiftico e ideol6giCO dentro do Ex巨 rcitO, que havia si- 
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do contido durante o periodo do Estado Novo, reascendia 	com 

forte vigor. Tal como no periodo anterior a 1930, novamente se 

manifestavam diverg6ncias nos meios militares sobre os grandes 

temas politicos nacionais, especialmente em torno das r6formas 

sociais e da quest5o do nacionalismo. Do mesmo modo, n'ovamenー  

te se restabeleciam os vinculos entre militares e setores das 

classes dominantes re9ionalS ・  Frente a esta situac5o, G6es Mon-

teiro afirmava, em depoimento a Lourival Coutinho (1955), es- 

tar inconformado e ama rgu rado com o ressurgirnento daquela si- 

tuac5o de disputa politica que durante grande parte de sua vi ー  

da havia tentato riscar do mapa da organizac5o militar18 

b) O pensamento de Goes Monteiro 

A relac5o de identidade e de contradic5o entre o positi-

vismo castilhista e o Ex6rcito manifesta-se claramenteno pen - 

sarnento de GOes Monteiro. Alguns autores, corno Edmundo Campos 

Coelho, caracterizam o pensamento de GOes Monteiro corno sen- 

do, essencialmente, a express5o do projeto de profissionali- 

zac5o, de centralizacEo e de coesionarnento do Ex6rcito.No nos-

so entender, esta 6 uma das duas principais facesdb pensamen- 

to do General GOes. A outra face, igualmente importante 	mas 

desconsiderada, procede de sua formacio politica,intelectual 

e moral positivista castilhista. Como o modo de pensar militar 

6, sob muitos aspectos, semelhante ao positivismo castilhista ・  

esta segunda fonte do pensamento de GOes Monteiro pode passar 

despercebida. Contudo, a concepc5o de mundo que possibilitoU a 

este general adquirir grande import5ncia como dirigente poll- 
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tico nacional (famoso por seus "conselhos politicos") nio foi 

produzida somente em decorr6ncia do seu vinculo com a corpo- 

rac5o militar, mas decorre tamb6m do seu vinculo com a socie-

dade (o que nos remete 5 historia de sua formacio politica). 

GOes concebia a organizacio pol'Ttica da sociedade em fun戸o da 

organizac5o militar, mas tambOm em fun戸o dos valores poUti- 

cos,6 ticos e morais herdados de sua tradic5o positivista cas- 

til hi sta. 

GOes Monteiro nasceu em Alagoas, mas toda a sua formac5o 

politica e intelectual foi realizada no Rio Grande do Sul. Com  

16 anos ingressou na Escola Militar de Porto Alegre (apOs fre- 

q entar durante dois anos a Escola Militar do Rio de Janel- 

ro), onde concluiu seus estudos; realizou curso dと  aperfeicoa- 

mento e serviu nas guarnicOes do Rio Grande do Sul atO os 26 

anos, quando foi transferido para o Rio de Janeiro; retornou 

dois anos mais tarde para o Rio Grande do Sul, ali permanecendo 

atO os 31 anos. Este periodo de sua vida foi decisivo na for- 

mac5o de sua concepc5o de mundo e no estabelecimento de suas 

relacOes afetivas e familiares. Seus principais amigos eram gau- 

chos; a famTlia de sua esposa era de Alegrete (cidade da re- 

gi5o da fronteira); e o irm5o afetivamente mais prOximo, Ci- 

cero, tambOm militar, servia nas guarnic6eS do Rio Grande do 

Sul. Reconhecendo isto, o prOprio General GOes afirma: "Embo- 

'ta tao t-Lvesる e. fla4C4dO 販,m'tha. 6o/tmct戸o moitctt, p/to'Loる  Lo tctL 

eo piitLtuct.e,eo4.tttfl1e4,2ctcoo de.'a戒Z-La,tctdo pkoe.e.dLct do RLo 

G/iande. d o SttZ"19. 
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Quando aluno da Academia Militar de Porto Alegre, G6es Mon-

teiro participou do Bloco Castilhista junto com Getlio Var ー  

gas e outros acad6micos que se tornaram dirigentes do PRR. O 

pensamento positivista, muito influente na Escola Militar, lo- 

go fascinou G6es, um aluno fraco em atividades praticas como 

a arte da cavalaria, mas intelectualmente brilhante e muito 

aplicado nas matarias de matem5tica, geografia e histeria. 	A 

adoc5o do racionalismo comtiano, a incorporac5o dos valores de 

respeito e admirac5o a Jilio de Castilhos e 5 ordem polTtica 

estabelecida no Rio Grande do Sul predominantes na Escola, le- 

varam G6es a estreitar relac6es com a juventude castilhista. 

Socializado pelo ambiente polftico-ideol5gico do Rio 	Grande 

do Sul , o mesmo G6es que mais tarde defenderia a necessidade 

de se fazer a "polftica do Ex6rcito e n5o a poUtica no Exer- 

cito", ingressou na luta poiTtica local, aderindo ao positivis-

mo castilhista. 

A formac5o polTtica, intelectual e moral de G6es Montei-

ro e os lacos poiTticos e de amizade estabelecidosno''Rio Gran-

de do Sul tornaram posslvel a sua participac5o no movimento de 

1930. G6es era um militar "oficialista", disciplinado, fiel ミ  s 

normas, aos regulamentos e 8 s ordens superiores. Nunca havia 

participado de revoltas e insubordinac6es, como os movimentos 

tenentistas, tendo, ao contr5rio, integrado as forcas oficiais 

do Exる rcito que combateram tais movimentos. Como um oficial de 

exitosa carreira militar - havia sido considerado o primeiro 

da turma pela Miss5o Militar Francesa e tornara-se professor as-

sistente quando ainda muito jovem, gozando de boa reputacao e 
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de respeito entre os oficiais superiores~ Goes nio tinha as 

raz6es dos "tenentistas" para aderir ミ  Rebeli5o de 1930. Para 

os oficiais que participaram dos movimentos "tenentistas", a 

instaurac5o de um novo regime era uma quest5o de sobreviv6ncia 

politica e profissional. Politicamente, n8o concebiam 	outro 

meio para realizarem a sonhada "purificac5o da nac5o". Profisー  

sionalmente, suas carreiras haviam sido cortadas: precisavam 

de urn novo regime que lhes desse anistia, permitindo sua rein- 

tegrac5o no oficialato do Ex6rcito. ApOs terem arriscado tudo 

em suas revoltas armadas, os "tenentes" j5 nio tinham mais na-

da a perder e talvez muito a ganhar com uni movimento revolu- 

cion5rio. Diferentemente, GOes Monteiro colocaria em risco sua 

bem sucedida carreira militar e sua reputac5o polTtica 	como 

fiel defensor da ordem. Somente aceitou o desafio de partici-

par da Revoluc5o de 1930, arriscando tudo, em virtude de sua 

convicc5o polTtica e ideolOgica positivista castilhistae das 

suas relac6es familiares e de amizade. Em 1929, o seu irm5o CT- 

cera j tentava convenc6-10 a aderir 5 causa revolucion5ria. 

O mesmo faziam os familiares de sua esposa. Em 1930, quando de 

sua transfer6ncia para o Rio Grande do Sul , GOes participa de 

v5rias reuni6es com seu amiga Oswaldo Aranha, familiares edi- 

rigentes do PRR e 6 convencido da necessidade de uma revolta 

armada contra "o る  L.o.tenia o2え  gitquLco que doni.Lna. e op'えJne o Bitαー  

M2"20 . 

Tal como os castilhistas, GOes Monteiro era um incondi-

cional defensor da manutenc5o da ordem, mas tambOm aceitava a 

idia de insubordinac5o frente a uma situac5o considerada mnad- 



257 

missivel. No seu entender, tal era a situac5o do Brasil no fi-

nal dos anos vinte: mis6ria material e moral do povo, irres- 

ponsabilidade no trato da coisa piiblica, desonestidade e in-

dignidade generalizadas, predomTnio dos apetites particularis- 

tas desenfreados, injusticas e desmandos de toda a ordem. Goes 

entendia que "ervt'ie. 04 de6eLto4 da4 e以.te.4 b九 vLLe.L'ta4, 	ma.e 

6o,unada4,pitedomLna.m a Ln.to.e磁ricLa, o ego為mo e.a 4 n.ivat.Ldaー  

de4 4em contc.,que a.tLrtgem aる  /r.aLa4 do ..Lmpat/t.Lo.tL4mo e da6aし  

.ta de born 4en40,da negacao do e.4pZitLto de jubtLca ou de eqLLLー  

dade,, 21dade 

Para GOes, do mesmo modo que para o positivismo castilhis- 

ta, seria necess5rio calar os apetites mesquinhos e egotstas 

das elites e eliminar os privil6gios e a indignidade na vida 

publica, a fim de estabelecer a justica, a moralizac5o admi- 

nistrativa, o predominio do interesse geral e dar protec5oao 

povo empobrecido, possibilitando sua efetiva incorporac5o 	5 

sociedade. Quando interrogado por Getulia Vargas, logo apOs o 

desfecho do movimento armado de 1930, sobre o que o-novo go-

verno deveria fazer, GOes Monteiro enfatizou a necessidade de 

umodんFc.a'1. pa/ta bem rne.eho't o nZveA de. vLda do povo b九a4.2eんー  

'LO,eUmLnando ao c.ctu4a4 p/tLnc.pct.L4 doo no4404 ma.ee4 c.oLe.tLー  

VO4", し ， .)evi tar ''a itapLnagem,a de,4one4tLdade''e.''co.LbL'i. o 

6avonL.tL4mo em p/teju.Zzo do4 ua!o/Le4 /teaL4 e po4LUUOti, 	que 

e九anlp九ete九んdoる  em nome da p九6p九んaPat九んa'I22c/tam p&eteitLdo4 em nome da pitpitLa P tnLct" 	(grlfo nosso) A 

utilizac5o do termo "positivoII n5o る  algo acidental no dis-

curso de GOes Monteiro: aparece com -freqU6ncia nos seus escri-

to s e em sua fala, na medida em que tal noc5o, herdada da tra- 
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dic5o positivista, ocupa um papel chave ria l6gica de sua ar- 

gumentacio e na sua construca'o discursiva. 

Os valores reais e positivos tornar-se-iam predominantes 

na sociedade mediante a f5rmula positivista de esclarecimento 

e regeneracio moral dos espTritos atrav6s da educac5o e da ac5o 

moralizadora do Estado. Tal como os castilhistas, G6es acre- 

ditava que as func6es publicas 	deveriam ser exercidas por ho- 

mens virtuosos, absolutamente racionais, moralmente Tntegros, 

materialmente desinteressados, puros em suas intenc6es de ser-

vir ミ  sociedade. Aqueles que utilizassem suas func6es em be-

neficio pessoal deveriam ser afastados da atividade publica e 

substituidos por administradores dignos, moralmente inatac5veis, 

unicamente comprometidos com o bem piblico. Al るm de defenderinー  

sistentemente a moralizac5o da administrac言o puhlica e o sa-

neamento moral da sociedade, G6es Monteiro buscou desenvolver 

uma conduta pessoal exemplar. Como prova de sua integridade, 

honestidade e coer6ncia coni seus principios morais, o General, 

iniimeras vezes, fez questio de frisar que recusara v5rios con- 

vites para exercer func6es economicamente mais vantajosas 	e 

que nunca utilizara os altos cargos por ele ocupados parao seu 

enriquecimento pessoal. Em seu depoimento a Lourival Coutinho, 

G6es lembrou a ocasi5o em que: 

"O P九e 4えdente. Ge.t既.Lo conv/Ldou-nie. pa/ia ctcompaー  

vi h五一 Lo numa. eXcLVL4動  ao no/ite. do paLs,Lndo com 

e.Le tcunbをiii 04 S/t.s.304 こ  A”危&Lco e. Juctke.z T瓦voー  

)ta, entcto M.Lnえるbtoる  da V'La（這o e. da Aq九えe uUwta・  

/te.4pe.CtLVafl1e.flte. , α腕”lde. oua comんtLva・ O b j e.t e., 
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d-Lzevjdo~Lhe. que. tao dえ4punhct de. kecLVt.o.6 	pa.h.a 

ama vLagem daqueLa. 'iatu1t.eza..V-<144e-me que え  4to 

nao 4e九La empe.eLLho e ,na.'tdou daitー me uma. ajuda. 

de. eaito de. cLneo coYIio4 de 鹿える ,poLo de ouー  
-t/ta. ma.neLita. viao podeitLa adqu-LitL/L o 	' cutdamen-to 

de. gita.nde gaLa. e ce/tto' .titaje.4 de itLgoit LrtdL4 ー  
pe.n4aveLo pa/ta. a.compctnhait o PxeoLden te'' 23 

O ideal do governante "castilhista" honrado e l ntegro,to- 

talmente dedicado ao servico da coletividade, que se priva de 

tratar dos seus neg6cios particulares e de obter benefTcios ma- 

terials e, n5o obstante,6 atacado por aqueles que 	defendem 

os privil6gios e os interesses parti.cularistas,6 bem retra-

tado nesta auto-defini戸o de G6es: 

"um homem que ded-Lc.ou todct a. 匠da. ao  4e./LvLco 

da. PatitLa.,4em exLgL't nenhuma iteeompen4a e vLー  
vendo com o mZ'tLrno de 4atLo'a..ao a 4 nece,t-Ldaー  
d eis,c.umuLado de. d編LcuLda.de.4 e de a.p/teen4oe4, 

40紅endo Lnju4tLca.4 de Coda a. 4ok.te,de ma.gnaー  
-ta.4 e 4eu4 a.44ecLa.4,de LndLvZduo4 cLLLL9ado4 40 

pa/La. d編ama/tem 04 homen4 d e b em "24 

O General tamb6m se auto-concebia como, al るm de um ho-

mem moralmente virtuoso, um exemplo de dirigente guiado pelara- 

z5o. Lembrando um s6rio desentendimento com o General Tasso Era- 

goso, Goes afirmou que sua reac5o ferina fora 

momertto4 da. mLnha vLda em que ncto me. a44L4tLu 

"um do4 poaco4 

α 九az- o 
,, 25

a. ita.zao 

A construc5o de um governo guiado pela virtude e pela ra- 

z5o implicaria derrotar as interesses particularistas,vencendo 
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a forte Lerid6ncla para o restab自 ieciiiienLo do passado. O Gene- 

rui entendia que, desde o inicio, o governo Gctuilo Vargas en-

contrava-se amarrado por diversos acordos e compromissos que 

impediam a realizac5o das necess5rias reformas institucionais 

e a eliminac5o da corrupc5o, do parasitismo, das falcatruas e 

dos desmandos de toda esp6cie. Ao seu ver, a Constituic5o de 

1934 tornava a situac5o ainda pior, pois trouxera de volta o li-

beralismo que j5 havia, no passado, prejudicado enormemerite o 

pais. Tal como os positivistas castilhistas, G6es era total-

mente avesso ミ  doutrina liberal, considerando-a uma concepc5o 

ultrapassada que conduzia ミ  desordem, ao caos social, ao rei-

no dos interesses particularistas em detrimento dos'interesses 

gerais, 5 mis6ria intelectual, moral e material da populac5o. 

A tentativa de rebeli5o impulsionada em 1935 pela Alianca Nacioー  

nal Libertadora anunciava os riscos de radicalizacio em um qua-

dro social marcado por acentuada mis6ria e por demasiada opu- 

i6ncia. Para conter os apetites particularistas e egofstas das 

elites e os inconfess5veis interesses subversivos defundobol- 

chevista; para banir a corrupc5o, a imoralidade e as pr5ticas 

reprov5veis da administrac5o pib1ica; e para estabelecerajus- 

tica e a primazia do interesse geral seria necess5rio um go- 

verno forte, centralizado, com amplos poderes poUticos, 	em 

suma, um governo ditatorial. G6es entendia que somente um go-

verno deste tipo poderia fazer frente 5 desordenac5o da vida 

social e po肩tica e ミ "acao de.4mob,Uzctdo/Lct de. uma. ce.n.Ca'0/1.ー  

mc. de. /te.pabUca..n-L4mo e. de. tLbe.'tcLtL4mo que.,.ob o p/tete.x.to 	de. 

ict.vagua/idak oる  die.-Uo' do cえdctdao e. atLbe..'tdc.de. da pesoa ha- 

ma. pia,p九odazえa. る ob九e.tudo a. 2えque.'a頭o doる  c.oる tumeる ,a pa.るるえVえー  
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dade do Gove'tno, α LnEitcんa da adrnLnえs'tacao,a de.oイんb'tae.m do4 

cakacte'te4,en‘ん  rn,a4 cond.Lc6e4 pita pZcJaる  ao t't-Lan和  do4 me4 ー  

4-an-L4rno.6 /Lab'to4'' 26 .Conslderando que a "execacao ptvta e 4irnー  

p&e4 do4 p'LeceLto4 con4れtua-LonaLる  uLgenie.4'' significaria 

Lrnpuni.dade,o 'tee tudeseえne.nto da de4o'tdem,a de4mo'tct!たac動,o 

ccta4,a ancutq wLa,dえ‘えctidadeる  LnueneZve.L.o ct-tこ  α 'tuにna 	comー  

pee-ta ・ 27 , o General sustentava a necessidade de um golpe 	de 

Estado para a implantacio de um novo regime polTtico dotado de 

poderes excepcionais. 

G6es Monteiro n5o tergiversava sobre a importミncia da sua 

participac5o na implantacio do regime estado-novista,afirman- 

do claramente que, al るm do Presidente Getiilio Vargas, ele e o 

General Dutra haviam sido"04 doLる  maAio'te4 /te4pon4aveLo pesa 

4L-tuacao c'tえada em 7937 ・’28 . Defendia com naturalidadeaneces- 

sidade de um regime ditatorial, utilizando a mesma argumenta- 

c5o do positivismo castilhista: se o governo fosse guiado por 

homens virtuosos e inteiramente comprometidos com o bem pibli- 

co, tanto melhor que concentrasse grandes poderes, pois assim 

poderia vencer com maior facilidade os obst5culos para a rea- 

lizac5o do interesse geral. Nesta perspectiva,a ditadura n5o 

seria uma restric5o das liberdades, mas o regime que assegu-

raria as verdadeiras liberdades que somente poderiam ser rea- 

lizadas atrav6s de"n.e'oitma4 4abる tane..La..L4 

4oeLct!. do paZ4,n.egenen.ando 4eu4 eo4..tume4 

admLn-L4..tn.ctcao" 29 . A liberdade e a justica 

deriam ser asseguradas coma mais forte e 

interesses exclusivistas e aos interesses 

na v-Lda pof.ひ-Lea e. 

e mo'tatLzando 	4ua 

social somente po- 

en6rgica coerc5o aos 

subversivos, com a 
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manutencao da ordem e com o respeito ミ  autoridade. Liberdade, 

tal como concebiam os castilhistas, implicaria necessariarnen- 

te responsabilidade. Bem entendido, liberdade dentro da ordem, 

cujo exercTcio poderia implicar punic5o desde que fosse con-

siderado ofensivo i moral ou ミ  ordem vigente. 

Livre das press6es dos interesses particularistas e das 

viciadas discuss6es parlamentares, o governo poderia,deacor- 

do com o interesse geral , desenvolver uma polTtica verdadei-

ramente nacional, garantindo o desenvolvimento material e mo-

ral e a justica social . G6es defendia ardorosamente a promoc5o 

da indistria nacional, especialmente do setor siderirgico. De- 

fendia a intervenc5o do Estado na economia como agenteque de-

veria criar condic6es de infra-estrutura e impulsionar o de-

senvolvimento econ6mico, al るm de regular o mercado e mediar 

a relac5o capital/trabalho. O General entendia ser 	papel do 

Estado a protecio dos pobres atravるs de uma educac5o moral e 

civica bem orientada e de uma legislac5o social que garantis-

se condic6es mais dignas de vida. De acordo com a heranca cas- 

tilhista, a polltica paternalista de G6es visava a cooptac5o 

polTtica dos trabalhadores,para que se ajustassem ミ  s estru-

turas da sociedade e n5o se insubordinassem contra a ordem, vi- 

gente. Considerava os movimentos de contetido "bolchevista" como 

ilegitimos e inaceit5veis, uma vez que se opunham ミ  necess5ー  

ria conciliac5o entre capital e trabalho, desrespeitandoaor- 

dem e perturbando o equilThrio social. O Estado deveria inter- 

vir, garantindo a ordem, conciliando interesses e protegendo tan-

to os prolet5rios quanto a indstria. No entender do General, 
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o Governo de Getuilio Vargas teria sido bem sucedido neste sen- 

tido:"a pe.qae.na  ma4s4a pkoeetanLa tvtbcu'ia,de4ertvo!_vLda em vo.P_- 

ta de. riol6α Lvtd動-t'tLct p九えnc-pLctn.te,vLvLa tao p九ote.g.Lda quartー  

to e.stct pn5p't.Lct ん  nd心t九んa,pelo E4..tctdo"30 

A concepc5o de um Estado invervencionista industrializan- 

te, acentuadamente tutelar e paternalista; autorit5rio, cen- 

tralizado e ditatorial, particularmente militarizado, e sua 

auto-idealizac5o como homem virtuoso e absolutamente racional, 

comprometido com a manutenc5o da ordem e com o desenvolvimen- 

to material e o aperfeicoamento moral da sociedade, 	eviden- 

ciam a divida do pensamento de G6es Monteiro com a heranca po- 

s itivi sta casti 1 hi sta. 

Contudo, o ide5rio do General G6es tamb6m era fortemente 

marcado por sua formac5o propriamente militar. Oficial disci- 

plinado, fiel cumpridor dos regulamentos e normas da organiza- 

c5o, estudioso de problemas militares organizativos e tるcni- 

cos, G6es Monteiro forma-se dentro da contradic5o existente en-

tre uma teoria militar (que aprendera e que ensinava) basea- 

da em um modelo de organiza戸o militar t6cnica e 	profissio- 

nalmente avancado, de tipo europeu (alemミo, francas), e a dra- 

m tica realidade de um Ex6rcito como o brasileiro, atる  ent5o 

despreparado material e tecnicamente, desorganizado e politi-

camente muito dividido. Indignado com esta situac5o, assumiu 

decididamente a perspectiva de lutar em defesa dos interesses 

corporativos do Ex6rcito (fortalecimento material, 	aperfel- 

coamento t6cnico, qualificac5o profissional, centralizac5o e 
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coes ionamento) contra os intentos das forcas que h言  muito tem- 

po vinham buscando a sua substituic5o por outros 	organismos 

militares, o seu enfraquecimento ou a interfer6ncia politicano 

seu interior: 

"O ExE九  cLo b/La4SLfLeJLo,Ln6e!.Lznievi.te, aLnda. nao 

covl4eguえu e2えIllえna/i. a4 aktOnicllえaる  com aae. vem 4e.flー  

do nictn.cado de4de a Moncu.qaict,4endo mu.L.ta4 ye.ー  

ze4 alvo da anえmo4-Ldade,do'accLo4えるmo po..Zー  

tLco e de t evI;ta.tLva4 pa'i.a 4ab4れtu Z-1.o quex p0/i. 

o/i.gan.zac6e4 poF-Lc.Laえ. e4XaduaU4iLct4 ,4obhteXuー  

do via Rep正btLca,queJi. pe.La' amo4.a e 	'b'i.-Lo4 a' 

Gaa'i.da Wac-Lona.e,que/i. pa/i. o九g avz.Lza.6e4 de. t1to ー  

pa4 え九九egala/ie4 ou'p)i.avL45 ,i.La4',que 	se to/i.ー  
..31 

viam pe九mane nte.る  『 ’ 

Tendo em vista o objetivo de garantir a disciplina e a 

coes5o do Ex6rcito e de impedir a sua divis5o politica, G6es 

participou ativamente, no contexto dos conflitos e dos debates 

politicos desencadeados ap6s a Revoluc5o de 1930, da cria戸o do 

"Club 3 de outubro", com o intuito de "Lmpedえx que 04 'Te.nen- 

-t e4' .eva44em que4-t6e4 p0碗.t-Lca4 pa/i.a. 04 qua'i..tこL4,Fcando e.4 ー  

ta4 ad4t-'rJla4 ao CLub,o que /i.e4gu vi.da'i.-La. a. dL4c-LpUna e daー  

't-La opo九 tunLdade a uma /i.econc-tUctcao ent'te. rnLU-tahte4 ite.voLuー  

cJovt反)tL04 e 4eu4 avi tag0nん4.ta4" 32 . Quando foi nomeado Ministro 

da Guerra em .1934, o General desenvolveu com grande rapidez um 

projeto de reestruturac5o do Ex6rcito atrav6s de v5rias refor-

mas visando maior centralizacミo, unidade e organicidadedaeS- 

trutura militar. Na intenc5o de disciplinar os quadros mill- 

tares, tamb6m tomou medidas exemplares como a enるrgica puni- 
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貞o dos 800 cadetes da Escola Militar que fizeram uma greve 

geral contra o Comandante do estabelecimento. Do mesmomodo fo-

ram punidos os militares que promoveram uma agitac5o no Ex6r- 

cito, caracterizada por G6es como "de (u.ndo boJ chcvL6ta"33, pela 

melhoria dos vencimentos, O General estava convencido da ne- 

cessidade inadivel de acabar com a politica dentro do 	Ex6r- 

cito, pois no seu entender esta pr5tica perniciosa possibili- 

tava aos lideres politicos inescrupulosos aproveitarem-se 	dos 

militares para realizarem suas manobras escusas: 

U, C'ub M,LtLtctn.,de4de 4u0.'andacao ,'to6Lm da 

MonatquLa.,p0k BenjcunLvi Con4tarIt e OLLtkO. 	ni-Lー  

eLtake4 P0戚tLCo4,tem 4Ldo i.o2Lc.Uctdd, em .toー  

da.o a4 'a4e4 dc.4 C/t.4e4 po九  que tem a.tkaue44ctー  

do a Rep正bUCa,pctka. agM'ne4te -tek/teno e4Ca.ー  

bkoるo e penLgo4o do'acc.Lo s.L6mo,e pok Lz4O o 

ExEkCん to,no qu.ct!. ct4 4aa.4 ctt,Lvんdade4 4. /te'.eー  

tem Lnten4amen.te, 4empke 4. .tem apke4entadO d-Lー  

vLd-Ldo,pot6,de4 gitaeadame.n.t.,ama 	pa.-te da. 

叱,LcLcttLdctde nao 4e dL4.t.Lngae doz homeno po2zー  

れCOる  んrnpko boる  que puluJ.ant ne4-ta. te九九a ・ 	し・・】  

Sao o4 coveLko4 'da4 'Fokca6 Akmada4,e vem える t0 

'tC O flt e C .fl do, pode.ー .se d-Lze'r.,dukante quctoe todo 

o pekZOdO de vLda do 8JtcuLL.,de4de no44c.. ema.viー  

Cえpa頭O pOllt.Ca a-tE o6 dえctる  atuaえる・  E um Cha九ー  

2ct,ctn.L4mO, tuna 2 ep/ta.,4emeL.han-te a do pa.ka4Lー  

tえるmo e a nocえvえdade do bacha.九elえるmo えmり九o daー  

-tえvo.E o cance九  que Co)rJtラ..L o okgan-L4mno nctC-L0 ー  

nal"
34 . 

Para a eliminac5o da "politicagem" dentro do Ex6rcitO ・  

seria necess5rio alterar os cr1t6rios que, na pr5t1ca ・  vinham 
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orientando as promoc6es na estrutura hier5rquica da organiza- 

c5o militar. Isto る  , os h5bitos degradantes do passado, que 

subordinavam as promoc6es ミ  s intervenc6es de polfticos ou de 

familias importantes, deveriam ser substituidos por um siste-

ma equ5nime baseado em critるrios formais e impessoais de qua- 

lificac5o profissional. Quando os "tenentes" foram rapidamen-

te promovidos e assumiram postos-chave como interventores es-

taduais do governo provis6rio de Getiilio Vargas, G6es Montei-

ro manifestou sua preocupacio sobre o risco de que este pro-

cesso despertasse ambic6es entre os oficiais jovens, estimu- 

lando a busca de outros caminhos que nio aqueles regulares da 

carreira militar. Embora ele mesmo tivesse sido beneficiado pe-

ias circunstancias excepcionais da Revolu戸o de 1930, chegan- 

do rapidamente aos mais altos postos da hierarquia militar, o 

General considerava estes "atalhos" prejudiciais para a pers-

pectiva de profissionaiiZaciO e de centralizac5o do Ex百 rcito ・  

Por conseguinte, os crit6rios para as promoc6es deveriam ser 

uniformes, iguais para todos, baseados em regras formalmente 

estabelecidas, livres de injunc6es poiTticas, de modo a pos- 

sibilitar a ascens5o dos profissionalmente mais capazesecom- 

petentes. Tais crit6rios n5o sendo seguidos na pr5tica e pre- 

valecendo as press6es poiTticas e o nepotismo, 	criar-se-iam 

condic6es para a degenerac5o e a desmoralizac5o do organismo 

militar, estimulando-se a aud5cia dos incompetentes edos inca- 

pazes. Deste modo, para G6es, "a pn.omocao, qte. E a pe.dkct 	de 

toqtte pa).a a 6o'tniaeao da o6.LcLctUdade, t九anる 6O/Una.ー 4e e.m cau4a- 

de 九ebaんxamento mo九a2I' 35
de. e.baL ame.n tO moita " 
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A pratica de Getiflio Vargas, neste aspecto, era totalmen-

te destoante do pensamento de G6es Monteiro. O Presidente de- 

senvolvia uma poiTtica de cunho favoritista, utilizando 	as 

promoc6es para reforcar suas relac6es politicas dentro do Ex6r- 

cito. O General criticava a 'ね  aompneeioio do Sn.. GQtueLo Van.ー  

gct4 九elati vame.n.te. ao  papei dct4 Fon.ca4 An.mada.4,conduzLndo ーα4, 

pon. e.ce.mplo, a. 4e. えn.titome.-teji.e.m na pol2tえca えn.te.n.na ,o que. n.e.ー  

dandava num do4 mct-Lon.e.4 mal.e.4 pa/La o paZ4.LAm mao. vazo eるる e, 

deie. e. de. ou-tn.o4 .eZde.n.e.4 polZtえco4, que. quando ne.ce.44L-tam do 

aone.uA4o do4 mLPJia/Le.4 pa/La. 4a.tL4'czze.& 4e.u.4 obje.tえ 'o4, a.t/Laem 

a.queie4 que. ju.egam mctL4 bn.onco4 ou ambえeio4o4,afleiilndo-o4 ao4 

uan.a-L4 da poJZ/んc.a de. cainpanax..Lo"36 ' 

Com o objetivo de restringir o atrelamento de comandan-

tes militares aos projetos de liderancas poUticas da socie-. 

dade, G6es buscou controlar todo o processo de selecio dos 

oficiais candidatos ミ  promocio para postos hier5rquicos supe-

riores e para postos de comando, re.duzindo a interfer6ncia p0- 

iTtica de Gettilio Vargas atrav6s da press5o corporativa 	das 

ForCas Armadas. O General considerava fundamental renovar a 

cipula militar, constituindo uma nova equipe dirigente capaz, 

competente, afinada com o projeto de profissionalizac5o, cen- 

tralizac5o e coesionamento da organizac5o militar. No seu en- 

tender, o organismo militar encontrava-se em um "peiiiodo pn.-ー  

On. 9a n .i. CO"em raz5o,principalmente, da IにnC正底a e. Lnこpeia de. 

Che.'e.4", que seriam" o a飢e.bn.o apodn.e.Ce.ndoI 37 . Nesta situac5o, 

seria vital o afastamento dos incapazes e dos medTocres e a 

sua substitui頁o por militares qualificados profissionalmente ・  
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integros moralmente e fiiis aos interesses da corporacio mi- 

1 itar. 

Al6m das mddidas de ordem interna visando disciplinar os 

quadros militares, coibir o facciosismo poiTtico e renovar a 

ciipula militar, seria imprescindivel , na vis5o de G6es Montei- 

ro, realizar modificac6es na estrutura poiftica do pais para 

garantir a transformac5o da organizac5o militar. O General en-

tendia ser inaceit5vel a perman6ncia de PoiTcias Militares be-

licamente poderosas e dedicadas a func6es predominantementemi- 

litares e de "corpos provis6rios" numerosos e bem armados. Vi ー  

sando assegurar ミ  s Forcas Armadas o monop6lio real da acio ar-

mada de grande porte, G6es resolveu, com o apoio de Gettilio 

Vargas, eliminar os "corpos provis6rios" que " contLnuavain rne.Lo 

mobLtLzctdo4 no R-Lo GJLctnde. do Sal e. e./tun um ve.itdade-L/to e.xE九cえー  

to rmvtg-Lnct.e”竺  

Como a correlac5o de forcas ainda n5o era muito favor5- 

vel para desativar os "corpos provis6rios" de FloFes da Cunha, 

o Presidente Vargas sugeriu a realizacio de um plano elabora-

do pelos deputados gauchos afinados com o governo federal. Se- 

gundo o plano, estes deputados, declarando-se coagidos 	pelo 

governo estadual de Flores da Cunha, refugiar-se-iam no quar-

tel-general do Ex6rcito em Porto Alegre e solicitariam inter- 

venc5o federal. O General recusou esta proposta, afiniiando que 

与e..6 o1v e'L-La. a p e.nd乞nc..Lcz com o S't. FJoJLe.る  da Cttnha no 	.te.x'teno 

mLeLtait e.6 o'a de. qaa-L6qae.'. Lnjuncoe.5 po..ZtLco~pct九 tLda)La4"39 
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Se aceitasse este tipo de interfer6ncia poiTtica, G6es esta-

ria sendo incoerente com seus objetivos. Ele preferiu esperar 

as condic6es poiTticas adequadas, surgidas ou outubro de 1937, 

para intervir militarmente no Rio Grande do Sul e eliminar os 

"corpos provis6rios". Em seguida, tratou de eliminar tamb6m a 

outra "anomalia", desarmando a Brigada Militar e outras PolT-. 

dias militares estaduais, restringindo as suas func6es ao po-

liciamento e subordinando-as ao Minist6rio da Guerra. 

O fortalecimento, o aperfeicoamento, a centralizacio e o 

coesionamento das Forcas Armadas eram tidos por G6es Montei-

ro como necessidades da nac5o: 

"fSJdo pode. have九  na戸o る em Fe'九caる  Aiunada.る・ Al抗るー  

.tokLa,emtodo o る  eLL aan.4o,qaet de.ntko de. urna 

aoncLepcao rna.te.九えatL6ta,quen.. de.nt/Lo de. urna. eonー  

a e.p頭o e.4pLk-L-tuctt4-ta oa rnL4れ!ine.a, no4 en4Lー  

na que nao oub.oLる te. na戸o a.gurna 4ern po44aL/t 

Fon.ca4 Aitmada.4 ade.quadctる  a de.6e.4a. de 4aa. Ln-te.ー  

gkLdade e. ao n..e.49aan..cto de 4ua. 4obe.九anta" 

Deste modo, sem Forcas Armadas vigorosas e coesas a na- 

c5o n5o sobreviveria: 

"Ve..ode. te.mpoる  Lmemon..LaL4,a. HLる t6nLa aomp'tova 

que. a de.ourtLao na4 Fonca4 Anrnadcz6 4L9nL6Lea o 

6atafL pe.九e.a.Lniento de. urna na販o・販o noる  deve.ー  

moる  e.oque.ae./L, p0 Lo,que るa o aol wta.o de. 6ac.c6e4 

aque2ct4 que ma-L4 dLる t飢bLo4 oca4Loncun ao on..gαー  

nLるmo mLU.tat,Leu ando- o 動  po/t.ta4 dii pe..'LdLcao ・  

E quem 4ao oo agente4 p.'t.ovocadon..e.4 e pe./tnLaLo ー  
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406 que,4え4tmot-Laaniente, de.4de. 0 LnJ..a-Lo 	de 

VI 044 cZ6o'imaca0, riaO lEm 和え to ou.t'tct coL6a 4e一

面o envoLvek a4 Fo/caる  A'unctda.o rie6te 'tedL.e, que 

こ  a po庭れao.,ao!Loactrtdo ー α6 o.04 4ekvLco4de 4ea4 

-LVIteJLe44 e4,que 4ao opo6to4 cto6 え  n-te/Le46e4 da 

販t庇α ？ Quem 6E0 e1e4?Scio 04 etvtno4 'p1t0‘えー  

-te.u,Lo' do aventu'teL九L4mo naaLorict. e. -Lntvtriac.Lo ー  

naL,que,na. c-L4ao dct4 Fo-'Ca6 A'unada4, 	enaonー  

t/iam o cUme. da que neae44Ltam paha α 4atL46aー  

cao do6 4eu4 apetLteる  e dai 4ucL4ambえc5eる”41. 

Para impedir a divisionisnio politico dentro do organismo 

militar, para calar os apetites particularistas e as ambic6es 

inconfess5veis, para garantir a coesao das Forcas Armadas e o 

interesse nacional seria necess5rio instituir um novo regime 

politico no pais. N5o poderia existir um organismo militar sa- 

dio, disciplinado e centralizado em uma nac5o indisciplinada, 

orientada por costumes moralmente viciados e por regras poll- 

ticas de um liberalismo moribundo que a conduziriam ミ  desor- 

dem e ao caos. A desordem e a enfermidade social 	terminariam 

por atingir as pr6prias Forcas Armadas, condenando toda a na- 

c5o ao perecimento: 

"A Lnd為a- p以．na,quelt LndLvLdua.P,que.fl. ao.eetか  

va., tem 04 4e.u4 ao)t/tet-uo4 p'i.ラp/t-L04,ma6,4 enー  

do e.ea. ci ba4e da4 0/L9anえzac5e6 cutinada6 ju/i ad a4 

na. obed範naLa a 2 eL,quando a de6obed花nc.La aLー  

vLL ct4 ciUnge, 庇o ha mctL4 6aLvacao p066んeど’42 

A estrutura politica do Estado Novo criaria condic6es ade-

quadas para o desenvolvimento e a centralizac5o das Forcas Ar- 
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madas: condic6es adequadas "no campo maW えctZ~no que se /t.eー  

6e九e a econoni-La,ap/todu.頭o e ao4 /Le.cu/L4oる  de.. todct nct.tu/Leza. ー  

e no campo mo/i.al., る ob九e.tudo no que conce.me. a educa頭o do りo ー  

vo ea6o九ma頭o de urna me.n.tctUdade. que. るo bn..e.pon.hct a .tudo oるえnー  

t e./Le.4Se.る  da PEtk-La ・ 43 . O General entendia que o Ex6rcito es-

tava muito atrasado tecnicamente e materialmente desprepara- 

do devido ao prec5rio desenvolvimento industrial do paTs. G6es 

afirmou ter ficado desolado quando, recebendo a resposta das 

condic6es de efetivacio de um plano de guerra que havia ela- 

borado, descobrira que o Brasil "nao podenLa de'endeitー4e 	no 

tek/Leno mLLLtct/L,poL.6 Lhe. 仁Uav am Lnd動fjt.La6 de. gue't/La,comー  

ba4tZueL e' .todoる  oる  de.mnaL4 meLo4 .Lndえ4pe.n4aueLo pa/La 4ua pk5ー  

pniia de'e..oa"44 . Tendo em vista as necessidades urgentes deapa- 

relhamento e modernizac5o do Ex6rcito, G6es tornou-se ardoro-

so defensor de uma poiTtica de industrializacミo (especialmen- 

te indstria de base e exp1ora戸o do petr6leo) a partir 	do 

Estado. 

No campo moral e poiTtico, o regime estado-novista deve- 

ria, no entender do General, calar os interesses particularis- 

tas, eliminar as lutas polTtico-partidirias, moralizar a ati-

vidade publica e disciplinar o povo atrav6s de uma educac5o mo-

ral e civica bem orientada. Pretendia, deste modo, conter os 

atritos entre interesses distintos e garantir o equilTbrio e 

a disciplina social necess5rios para a organizac5o e coesio- 

namento das Forcas Armadas. Neste sentido, Gaes Monteiro 	se 

referia, tendo em vista aqueles que perturbavam a ordem polTー  

tica,aos "んnLmLgoるん  vtte.'tno4 da Pat九んa''45 ,anteclpandoos conー  
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ceitos que mais tarde seriam desenvolvidos na chamada "Doutri ー  

na de Seguranca NacionalII 46 . Para a realizacio de suas finaー  

lidades de garantir a seguranca nacional, as Forcas 	Armadas 

deveriam combater nio s6 os inimigos externos da nac5o, mas tam-. 

bるm os inimigos internos, aqueles que se insurgiam contra a or-

dem estabelecida. A coercio, de um lado, e a tutela moraliza-

dora do Estado, de outro, deveriam assegurar o equilTbrio so- 

cial, em conson5ncia coni os verdadeiros interesses nacionais. 

A concepc5o de "seguranca nacional" de Goes Monteiro foi ma-

terializada a partir do conv6nio de cooperacミo militar firma-

do entre Brasil e Estados Unidos no final do Estado Novo. Al- 

guns anos depois, em 1948, foi criada a Escola Superior de Guer-

ra (ESG), inspirada na cong6nere norte-americana "National War 

College", para a elaborac5o te6rica e politica da ctipula mi-

litar e para a formacio de q uadros47 . 

No final de sua vida, GOes Monteiro, amargurado, disse ao 

seu amigo Oswaldo Aranha que "jamaえる  havLct 'tenegado a ReuO!uー  

頭o de 30, ma.る  que,ago九α, com o pE na る epaULLILa, え九えa. deciaー  

/tafl, que poるるaZa um g'tande. kemo'so - o de .te/t cort.t'tLbuZdo pa/La 

α Ln6eUc.dade da mLnha Pat'tんa. e tani6加 da mLnha c.ea4'e."48 .Os 

anos se haviam passado e o General percebera que n5o havia con- 

seguido, nem com a Revolucio de 30 e nem com o Estado Novo, rea- 

lizar o sonho oositivista castilhista - regenerar moralmente 

a sociedade, calar os apetites particularistas, moralizar 	a 

administrac5o ptiblica, proteger os pobres e deserdados, garan- 

tir a ordem e o desenvolvimento material - e, tampouco, o so-

nho corporativo-militar - eliminar totalmente a polTtica den- 
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tro do Ex6rcIto, assegurar a centralizac'o, o coeslona川ento e 

o desenvolvimento t6cn1co e profissional da organlzacio mlii ー  

tar. O Brasil da d6cada de 50 estava longe do idealisado u/eL... 

no dct viiit.ttide. e. dct iictzao" e as Forcas Armadas, novamente cmn- 

didas em torno de correntes poUticas, estavam longe d白 ."umacoe.ー  

るaotio cmpLeta como e'a poる .oZveL de.る ejcvt"49 .Mas o pensamenー  

to de G6es deixou fortes marcas e, mais tarde, novos agentes 

procuraram seguir seus ensinamentos. 



2 - O PROJETO REGIONAL POSITIVISTA CASTILUISTA E 

O PROJETO NACIONAL DO ESTADO NOVO 

O projeto castilhista positivista e o Estado Novo apre- 

sentam grande identidade poiTtica e ideol6gica ・  Existem, 	en- 

tretanto, diferen9as contextuais importantes que precisam ser 

consideradas. Sob alguns aspectos, os. projetos s5o inteiramen-

te distintos, contudo, o projeto estado-novista desenvolve e 

aprofunda propostas que haviam sido anteriormente 	formuladas 

pelo castilhismo positivista. De um modo geral, os tra9os fun-

damentais dos dois projetos sio similares, como veremos a se- 

gulr ・  

O projeto estado-novista, tal como o seu antecessor po-

sitivista castilhista, sustentava, a partir da crTtica ao li- 

beralismo, a proposta de um regime autorit言rio ・  centralizado 

e ditatorial. Para os dirigentes estado-novistas ・  a 	hegemo- 

fia da ideologia liberal existente antes de 1930, ressucitada 

pela ConstitUi9ミo de 1934, era a grande respons5vel pela si- 

tua95o dram5tica e caati.ca em que se encontrava o pais. No seu 

entender, os principios liberais conduziriam necessariamente 

a governos fracos, inconsistentes e enganOSOS ・  incapazes 	de 

zelar pela moralidade e responsabilidade administrativa e de 
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assegurar justi9a social, ordem e progresso. Por ser uma dou-

trina Ultra pa s s a da,"'o'a de. epoca e .Ln.teL&amet.te 6 o'uz dos enー  

4Anamento6 da pau.tLca modetna" 50 ,o liberalismo n5o teria caー  

pacidade para responder de modo positivo aos novos problemas 

das sociedades contempor5neas. Preocupado em glorificar a li-

berdade individua1ista e formalista, o regime liberal descon-

siderava a quest5o social, contribuindo para estimular os ape-

tites exclusivistas e para agravar a situa95o de mis6ria ma- 

terial e moral do povo. Por isto, este regime n5o seria 	uma 

verdadeira democracia, mas sim uma "deniockctcLa de 6 achada" 51, 

a''ueUia demac.itacえct Ube'ut.e que a6え un a a Ube/tdade pa反tLca e 

nega a LgaaLdade 4ocLaL"52 . Tal democracia seria 	falaciosa, 

pois sem a igualdade social "a t hctdade poLZ.t..Lca E tuna bu九ー  

La "53 . 

O mesmo raciocinio do castilhismo positivista era 	utiー  

lizado pelos dirigentes estado-novistas: o principal crit巨rio 

para definir o cariter democrミ tico de um regime n5o seria 	o 

aspecto formal de sua organiza95o polTtica, mas o contetido do 

projeto governamental. Se fosse capaz de assegurar a justi9a 

social, o bem piblico, a dignidade moral, a ordem e a 	pros- 

peridade da sociedade, o regime seria verdadeiramente 	demo- 

cr5tico, pois corresponderia integralmente ao interesse geral 

dos cidad5os. Nesta perspectiva, constituiria verdadeira fon-

te de legitimidade de um governo sua virtude e seu compromis- 

so com o bem comum e n5o o viciado mecanismo eleitoral 	que 
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camuflava ambi96es particulares e enganava a popula95o. 	Os 

organismos parlamentares, do mesmo modo, eram enganosos, pois 

neles predominavam representantes comprometidos com interes-

ses exclusivistas, que dissimulavam tais compromissos afir-

mando retoricaniente seu devotamento ミ  causa publica. Seria ne- 

cess5rio restringi一 r os poderes do parlamento para que este n5o 

viesse, atrav6s de suas odiosas press6es particularistas, a 

impedir que o governo realizasse o verdadeiro interesse ge- 

ral. Como assinalou Cortas, Getiflio Vargas entendia que "04 

o)Lgctrl-L4m04 Legえ  4&xLt.vo4 i viteJL加).ctni e.oni a. 6Lrt9ao piz.5p/tLa do 

Bovekno" 54 . O objetivo de restringir a a95o parlamentar 	a 

fun96es exclusivamente t6cnicas (deixando as responsabilida-

des politicas a cargo do gQverno) manifesta-se em um artigo, 

que nao chegou a ser colocado em pr5tica, da Constitui95o es- 

tado-novista, que reproduz a proposta positivista castilhisー  

ta de limitar as atribui96es dos organismos legislativos 	言  

vota95o do or9amento: 

Mt.491''Conpe-te a Camcva. do4 Ve.pu.tctdo4 LiL- 

cLVL a d..Licut るao e.. votct9ao da4 l eL4 de. ..Jnpo4ー  

.to4 e. 6Lxa9ao dcz4 'o)t9a4 de. .te.'t..'ta. e. mcti., 	b em 

c.omo toda4 a..る  que ..Lmpo九 tcur.em em atunen.to dede4ー  

pe.るαる ’’竺  

Pelos mesmos motivos pelos quais deveriam ser rejeita-

das a "fic9ミo eleitoral" e a "fic95o da representa95o paria- 

nieritar", deveria ser eliminado o "partidarismo". Os partidos 

seriam express5o dos interesses particularistas que o gover-

no virtuoso deveria suprimir. Os partidos seriam os e xpoenー  
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tes da velha democracia liberal que a verdadeira democracia 

estado-novista pretendia superar. Ao inv6s de diversos par-

tidos degladiando-se por suas inconfess5veis ambic6es, deve- 

ria existir um so partido,. o Estado, 	realmente comprometido 

com o interesse geral. A identificacミo entre a direc5o gover-

namental e o interesse geral eliminaria a necessidade de in- 

terniedi5rios na relac5o entre governo e populacio: "Eる te.o え  nー  

te'tmedえa九えoる ’’ ー dizia Get的 io Vargas~"e.fl.arn, atE版 bem pouー  

co,04 pct'tt.Ldo6 P 0厩tLco4 e. 04 g'ttLpo4 de peるる octs ma-L4 ou. me.ー  

n04 ajuる tada4 na de6e4a do4 pk5pflえo4 え  rL-te.'te44e.4.Semp/te p/toー  

C alt 	'aze./t um gave/trio de poltta4 cLbe/tta4,e,ho知,denitubaー  

da4 es.ta.4 veLha4 ponteる  do palLctsLt-L4mo pa反tえco,de4ejo /Leー  

cebe九  o povo, dえ九etcime.nte., oる  る euる  九e. cLamoる , ouvえーLoる  e. exaー  

mえna-Lo4,de. 'o'tma. a pode't a.teriden., dait. 4oLuc6e4 cto4 p'tobLeー  

ma4 admえnえる t'tatLuo4,oる  ve'tdade.L'to4 e. Legれえmo4 Ln,e)te44e4 da. 

coLetえvLdade" 56 . 

Getflio Vargas buscou realizar o velho sonho castilhis- 

ta de estabelecer uma relac5o direta com a populac5o 	(rela- 

c5o de comunicacio, mas tambOm de controle) atrav6s de uma 

nova idOia, importada das experiOncias autorit5rias europるias: 

o corporativismo. Os cidad5os n5o seriam representados pelos 

partidos e pelo parlamento, mas seriam ouvidos diretamente 

atravOs das associac6es corporativas por categoria profis- 

sional vinculadas ao Estado. O Presidente receberia direta- 

mente, sem intermedi5rios, os reclamos do povo; julgaria, como 

homem s5bio e virtuoso, quais deles realmente corresponde- 
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riam ao bem comum e os atenderia dentro das 	possibilidades 

t6cnicas e materiais do Estado. Livre dos gastos onerosos e 

das pr5ticas degradantes do si'stema eleitoral, livre das vi ー  

ciadas discuss6es parlamentares e do pernicioso facciosismo 

dos partidos polTticos, livre das odiosas obstru96es legisー  

lativas e das press6es particularistas, o poder governamental 

poderia ouvir diretamente e atender as reivindica96es popu- 

lares, garantindo a justi9a, a ordem e o equilTbrio social. 

De acordo com esta visao polTtica, o regime ditatorial 

instaurado em 1937 justi'ficava as medidas repressivas por ele 

adotadas: o fechamento do Congresso Nacional, das Assembl る ias 

estaduais e das C5maras municipais, a extin9ミo dos partidos 

poiTticos e a repress5o 5 s oposi96es olig5rquicas 	liberais, 

ao movimento oper5rio e aos militantes do Partido Comunista. 

Entendiam os dirigentes estado-novistas ser imprescindTvel a 

utiliza9ミo de for9a e coer戸o para reverter o quadro de caos 

social gerado pelo liberalismo moribundo. As intermedia96es 

poiTticas sofisticadas, as "flores de ret6rica" e as liber-

dades sofTsticas liberais seriam eliminadas, mas seriam as-

seguradas a equidade social e a participa95o direta da popu- 

la95o na gest5o governamental. 

No entender dos dirigentes estado-novistas, assim como 

pensavam seus antecessore.s castilhistas, liberdade implica- 

ria necessariamente 	responsabilidade. A verdadeira 	demo- 

craci a 一  afirmava Vargas ー ’'de.v e aるる o cえct九  o 九e.gえme do. Ube.九ー  

dctde. cto do. 九  e4po't4o.bLtLdCtde" 5 '. Ou seja, o exercTcio da 	li- 
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berdade n5o poderia contrariar a ordem nem ofender a 	moral 

vigente. Neste sentido, a constitui9ao estado-novista facul-

tava a "liberdade de associa戸o", ressalvando:"de.4deqae4ea4 

(LYL4 flcLO 4eja.tn aont/Lct)LLo4 a2eん acto4 boni a0v14-tLttne.4 "58 . 	S e 

o exercicio da liberdade fosse considerado abusivo ou ofen-

sivo pelas autoridades, estas nio hesitariani em tomar as mais 

enる rgicas medidas repressivas. Tal risco de 6 nus de "respon- 

sabilidade", num regime coercitivo, cerceava, na pr5tica, a 

liberdade. 

O governo ditatorial estado-novista exercia grande con-

trole sobre os seus subordinados. Contando com enormes pode-

res concentrados em suas m5os, conform.e estipulava a Consti- 

tui95o de 1937, o Presidente da RepiThlica legislava por de- 

creto, nomeava os Interventores nos governos estaduais e to-

dos os postos-chave da esfera governamental. Os Intervento-

res estaduais, por sua vez, nomeavam os Interventores muni-

cipais e podiam demitir ou aposentar funci"on5rios estaduais 

e municipais. Atrav6s deste sistema, construia-se uma grande 

rede de subordina95o pessoal ミ  autoridade presidencial.O con-

trole exercido pela dire95o do governo era ainda maiordo que 

aquele exercido na "Repiiblica Positivista", 	principalmente 

em virtude de duas dentre algumas inova96es importadas 	das 

experi るncias autorit5rias europ6ias fascista e nazista e 

desenvolvidas pelo projeto estado-novista: a policia de re- 

pressao politica, que espionava e perseguia lideran9as sin-

dicais e politicas e o Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP), que censurava os meios de comunica95o de massa e fa- 
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zia intensa propaganda doutrin5ria e polTtica, glorificando 

o novo regime. 

A dire9ao estado-novista manteve viva a velha. id6ia. cas- 

tilhista de "continuidade administrativa". A Constitui95o de 

1937 assegurava ao Presidente em exercicio a indica95o de um 

candidato para a sua sucess5o. Na pr5tica, este "direito" so- 

mente foi utilizado no final do Estado Novo, quando Vargas in-

dicou o seu Ministro da Guerra, Gen. Eurico Gaspar Dutra, co- 

mo candidato ミ  sucess5o presidencial. Antes disto,n5o haven-

do qualquer processo eleitor.al  sucess6rio, foi consagrada a 

proposta positivista de "ditador perp6tuo", que asseguraria 

com maior perfei95o a "continuidade administrativa". Tal co-

mo seus predecessores castilhistas, Vargas acreditava que a 

continuidade governamental e a coer6ncia administrativa ga-

rantiriam o desenvolvimento de unia obra s6lida e dur5vel. Al6m 

de n5o estar sujeito 言  s terriveis e frequentes interrup9oeS 

politicas que marcavam o regime liberal, o regime centraliー  

zado e ditatorial estado-novista teria maior efic5cia na ges- 

tao administrativa. Vargas entendia que "e.るるa' o/irnct de. e.oiー  

cent'ictqao de. podeL co/ote4povLde a Lmpen.a.tLvo4 de oitdem pt5..tLー  

ea,tctn-to 4oCLct!. como ecort6rnんca ''59 

O regime ditatorial do Estado Novo era sustentado 	por 

uma estrutura militarizada. Esta estrutura, 	diferentemente 

daquela da "Rep6b1iCa Positivista", era constituTda pelas For- 

9as Armadas, que viviam crescente processo de fortalecimento, 
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centraliza95o, coesionamento e autonomiza95o corporativa. A 

rela95o entre dire95o governamental e organiza95o militar tor-

nou-se mais complexa na experi6ncia estado-novista. Na"Rep丘- 

blica Positivista", os militares afinados com o PRR, alocados 

em postos-chave da administra95o politica regional, e os mi-

litares que comandavam a Brigada Militar estavam inteiramen-

te subordinados i dire95o suprema do Presidente estadual. No 

Estado Novo, o Presidente exercia formalmente a dire95o mas, 

na pr5tica, era obrigado a negociar com a ctipula militar e a 

atender suas reivindica96es corporativas e politicas. Os acer-

tos eram facilitados pela origem positivista castilhista do 

Gen. G6es Monteiro e do Gen. Dutra. Mas como estes generais 

tamb6m defendiam ardorosamente as demandas corporativas das 

For9as Armadas, eles barganhavam com Vargas, em troca de apoio 

politico, o atendimento de suas reivindica96es de aparelha-

mento e centraliza95o da organiza戸o militar. Conforme rela-

ta Vargas, em seu longo periodo de governo ocorreram: 

H A 九e node.!.aqao dct.o Fo't9ct4 Aitinctdct4,qu.e, dum o't- 

9ame.n-to exZgu.o,qact4e. え  /LJLL46/Lo anteる  de.l930, 

c.on.4onie.,n hoje. e.e.'tca. de. um .te.'t9o da. 	de.ipe.oa 

ge九aL, toita. o4 C.鹿dJto4 e.xt九a o'Ld.Lv 互  1tLo4. FoWL 

pItomovえdo o 4e.u. /Leapct/Le.Uiczm e.n-to, covi4.t/Lazdct4 

vLOuct4 4e.de.4 rctILct ao e.sco!ct4 de.4t&ztda4 α 	6OILー  
rna)z. 04 6utaILo4 o6(CLLL4!a M-LU.tctIL e.ni Re.ze.nー  

de. e. a Ncwct.e e.m YLUe.gaLBJ1ovi.Vo.tctda4 de. paM.ー  

que.6 mL L'tct/Le6,de 恒bit,Lccz4 de. pILodLL9aa e. )te- 

c.LLpe.九ct9cto de. rna..te.IL-LaJ. bEUe-O,nova4 bcL4e.4 	e. 

e.4.tcLI.e..L/LO4,ct46oIL9a.4 LvidL4pe.YL4aVe.-L4 a de.6e.ー  

る a. do viaるるO te九九えt5九えo .to/LnaILa.nlーる e ctptctる  pa.ー  

Jta. campk-L)t. 4LLa. m-L44a0,o que. 6LCOLL 4obejarne.?t 
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.te p/iovado du/iante a 波tえ ia oue''a mundLa2. 

''A c.九La戸o do MLnL6-tEkLo da Avtonau.tLca, 

.totla6 (U ム  uaる ‘o/rnidave4i4 ..n4.ta!a ぐ 6C'4：桓bn.i,一  
va(Ic aV .i (i ('.6, ('4 e.oJa.6,IIU('4 a('/Le'" e. 	c afl1pO8 

de. pouoo e6palhado4 polL todo o 	te九九Lt6'tえo, 

a範m de. v血ia6 companhi..a.o cLvLs de .t/iaE14 p0/iー  

-t e4 aE/Le.04 ampcviadao pe.o Eる tado "60 

O Gen. Outra, em diversas ocasi6es, reconheceu "04 tIO- 

b.'Leb e.46ok9o4 de4pend..Ldo4 peio S/i.P/ie.6.Lddnte da RepibUc.a e 

peJLa aUa admLnL4tita9ao a.tuaC em p/toJ. do no6oo apaite.JLhamento 

dan.te4 tao piie.caitio e. de.4eonexo" e manifestou sua gratid5o, 

reafi rmando a ",Ldentえdade. de. Ld La.6 e. 4etvtnie.nto.6" entre Ex6r- 

cito e Estado Novo que o"'ie.gLme p/iociL/iava ev..Lde.ncia'i e Lnー  

centLva'i em p/i0veJt0 da 60/i9a e da c.o ebao naaLonaJ"61. Conー  

tando com o apoio poiTtico da clipula militar, Vargas dispu-

nha da for9a coercitiva necess5ria para a sustenta95o do re-

gime estado-novista. Por sua vez, o Gen. Gaes e o Gen..Dutra, 

contando com o apoio de Vargas, puderam fortalecer as For9as 

Armadas, centraliz5-las e coesionE-las enquanto organiza95o 

corpora ti va. 

Contudo, a rela95o entre o Presidente e a dire9云o miiiー  

tar tornava-se complicada na medida em que cresciam a for9a 

e a autonomia poiTtica do Ex6rcito. Aumentava o poder das For- 

9as Armadas na estrutura do Estado, pois os militares passa-

ram a assumir um n丘mero cada vez maior de postos-chave na es- 

fera da administra9io poiTtica. Os intentos de Vargas 	para 

ampliar suas pr6prias bases de sustenta戸o dentro da organi- 
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za95o militar eram crescentemente barrados e cresciam os gru-

pos de oficiais que se posicionavam contra o governo estado- 

-novista. Na conjuntura de crise de esgotamento do regime es- 

tado-novista, a autonomia polTtica da cipula militar e o seu 

poder permitiram que ela, descontente com o entusiasmo de Var-

gas pelas umassasfi, se voltasse contra o governo e depusesse 

o Presidente62 . As discord5ncias circunstanciais, no entanto, 

n o apagaram a grande identidade poiTtica e ideol6gica exis-

tente entre Vargas e parte da cipula militar. O Gen. G6es ga-

rantiu ao Presidente deposto um tratamento bom e cordial, li- 

vre de quaisquer puni96es, contrariando as propostas dos gru- 

pos radicalmente anti-varguistas (cassa95o dos direitos po- 

liticos de Vargas, exTlio, pris5o, etc.). 

O regime ditatorial e militarizado fornecia a estrutura 

de poder de que necessitariam governantes virtuosos para fa-

zer valer o interesse geral da na9ミo. Somente a virtude e a 

razio permitiriam aos governantes interpretar o bem pibli ー  

co e os verdadeiros interesses nacionais. Tanto o Gen. G6es 

Monteiro como Getiilio Vargas se consideravam homens virtuo- 

sos, absolutamente racionais, materialmente desinteressados, 

moralmente Tntegros, puros em suas inten96es de servir ミ  co- 

munidade. Apesar das irregularidades e negociatas que haviam 

ocorrido ao longo do seu governo, Vargas manteve inatac5veis 

sua honestidade e honra pessoal. Apas os seus quinze anos de 

gest5o governamental, Vargas. afirmou: 

''Todos me.6a九ao jLL4.tL9a e.m /tec.Oflkec.0JL qlLe. uuiー  
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e_a u tLUzeL o podvi.. paJa.6Ln4 mate)aLt..4 m rn eu 

p'toveL.to ・’63 . 

O ideal castilhista de homem integro e virtuoso assumi- 

ra, no caso de Vargas, uma fei9ao paternalista. O Presiden- 

te tamb6m se apresentava como generoso, como protetor 	dos 

pobres, como dedicado servidor da comunidade material e es-

piritualmente mais carente. Vargas afirmou que aceitariaquaisー  

quer sacrificios para realizar sua miss5o de servir ao povo: 

"Tudo o que .'tep/i.e4evi..tct a.tLvLdctde 庭bUc.ai  paー  

'ta mLrn um peno4o るa e_tL62e_-Lo.O que e_ol hL de 

lon9o4 cu'ioる  de e_onるagia戸o co be.m~e4ta./l. e_oー  

letLvo 6 oL urna .tempe4-tade de arnbL96e4 4OpLー  

tctdct4 a maitgem de. muLta4 dedLe_a96e4 de unLー  

904 do pode'T..Ma4 o povo me con6o't.tc'u 	no 

-Ln's-tante de ang動 tLa. e ao povo devo rodo 	e 

qLLctl.que)t 4 ae_'tLiSZC-LO ・’64 

A virtude, a inteira dedica9io ao trabalho publico e a 

miss5o de proteger o povo acarretaria renincia: reni:incia ao 

conforto, ao bem-estar, ao cuidado dos neg6cios particulares, 

ミ  tranquilidade pessoal, etc. Mais "realista" que os pr6prios 

castilhistas, Vargas em sua famosa "Carta-Testamento, atriー  

buiu ao ideal de sacrificio virtuoso o significado de renin- 

cia ミ  pr6pria vida: 

’叱u.te.え  C.mSt/ta. a e.4p0.Ua.戸o db BmMZ.Lwteえ  e_o viー  

机a.a e4potLct9ctO do povo.Tevih.o 2 a.tado de. peALー  

.to abvt.to,O 6 dLo,a4 Ln値rnLao,a caJiin& nao 
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aba.eiam o meu a i.Lmo.Eu voる  deL a mLviha vLー  
da.A9o.'ta o6vte9o a mLnh.a moJt t e. ・’65 . 

I\ orienta95o paternalista marcou o projeto estado-novis- 

ta. Embora a poiTtica peternalista "populista" de Vargas so-

mente se tenha feito sentir nosi1timos anos do Estado Novo, possuiu 

grande relev5ncia todo o trabalho desenvolvido anteriormente, 

desde a Revolu95o de 1930. 0 governo provis6rio, em 1930, criou 

o Minist6rio do Trabalho, Industria e Com6rcio e, nos anos Se- 

guintes, tomou virias medidas na area trabalhista: fixou 	em 

8 horas o li、 mite m5ximo de jornada de trabalho, regulamentou 

o trabalho de mulheres e crian9as, criou institutos de previ- 

d6ncia e estabeleceu regras para a sindi.caliza95o, obrigando 

os sindicatos a se filiarem ao Minist6rio do Trabalho para se-

rem oficialmente reconhecidos e poderem receber o fundo sin- 

dical. No Estado Novo, novas medidas foram tomadas. Em 1939, 

foi estabelecido o "sindicato uinico" por categoria profisslo- 

nal, limitado a atividades recreativas e assistenciais e sus-

tentado pelo imposto sindical recolh~i'do compulsoriamente dos 

trabalhadores pelo Minist6rio e repassado aos sindicatos. Tam- 

b6m em 1939, o governo estado-novista instituiu a Justi9a do 

Trabalho, para amenizar os dissTdios entre empregados a em- 

pregadores. Em 1940, um decreto-lei instituiu o sa15rio mini- 

mo, beneficiando, ao menos nos primeiros anos, os setores as-

salariados mais empobrecidos (o seu poder aquisitivo foi ime-

diatamente elevado, mas com o tempo a escalada inf1acion5ria 

corroeu os sal5rios). O governo tamb6m obrigQu as fabricas com 

mais de 500 operirios a instalarem refeit6rios pr6prios. Em 
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1943, toda a legisla戸o social e trabalhista foi reunida e or-

denada na Consolida9ao das Leis do Trabalho. 

A institui95o da legisla95o trabalhista, s.indical e pre- 

videnci5ria correspondia ao ideal positivista castlihista de 

incorpora9io do proletariado ミ  sociedade moderna. Os dirigenー  

tes estado-novistas entendiam que era necess5rio 	enfrentar 

a quest5o social, grande causa dos males do pais, minimizan- 

do a pobreza, protegendo os mais fracos, oferecendo ao ope- 

r rio, que se encontrava abandonado e desprezado, garantias 

legais minimas para exercer seu trabalho. Vargas enfatizava 

sua preocupa9ao com ''o ctn1pcLJ.O ctoh 机aba!hado/Le-4 e. a 	aるるえるー  

tEnc.La aoh vte.ce.44Ltadoh'': 

"Eh板o a.caる .ee.える  る oc.Lctえる ,de. aptLc.a戸o e.加ー  

tLva e. covtdevlhctdcth num c5dLgo,que. pode. 4e.Jz.ー  

vL't de. mode.!o ah ma.L4 adLavi-tada.4 na96e.る 	do 

mundo ,Lndo de.hde. o ha.庭/LえO mZn.mo a.tE a. huct 

磁pu.ect,que. 	a Juるt毎a do Titctba!Ji.o; a oiLga-ー  

nLza9ao dob JLe.htaLL)La.fl.te.4 popUict/te.4, ou 4e.)z.ー  

V.L9Ob do S.A.p.S.,i n4ta&tdoh e.ni quahe. todo4 

04 ce.yi-t)tob popLLeCt/Le.4 do pals; a.l e.-L de. ctmpaー  

/to 動  6α戒Uah nume九ohcth,que. vaL1e.vWt a. deー  

ze.ta4 de. nijha'te.4 de. l CJLe.4, fl.04 /te.CaYttO4 ma.為  

l ongZnquoh da P it'La,o aux.ZtLo do E4.tado 

pe.que.no  auxZUo E ve.九dade.,ma4 que.,na. 	bua.. 

huniL..dad e., ei.e.4 Jte.e.e.:'e.m c.omo um p)e.4e.}t.te. 	do 

瓦u,4e.ntLrtdo pe.la pitえme.え)tct ve.z que. o g oVe.Lー  

no nao he. ctpitox-Lmct de.!e.4 homen契  paita e.x.LgL/t 
ー  ，,UU 

えmpOh.t04 Ou. out/Lab ob/tんga9oe.4 	・  
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O governo" concedia" direitos elementares - em 	propor- 

96es reconhecidamente baixas - e, em troca, exigia obedi るncia 

e subordina95o dos trabalhadores. Buscava controlar o 	movi- 

mento operirio, impedindo sua organiza95o independente atra- 

v s do atrelamento dos sindicatos ao Estado. A 'Iprote95o" go- 

vernamental visava, sobretudo, eliminar os distiirbios sociais. 

Estes distErbios seriam causados pelo desamparo em que se en- 

contrava o proletariado, terreno f6rtil para a a95o subversi- 

Va. Amparados atrav6s de medidas assistencialistas e subordi-

nados politicamente ao Estado, os trabalhadores deixariam de 

provocar dist丘 rbios sociais e seriam incorporados ミ  socieda- 

de. 

O paternalismo do Estado Novo tinha o mesmo objetivo do 

projeto positivista castilhista: a coopta戸o dos trabalhadores. 

O Presidente apresentava as melhorias advindas da legisla9ミo 

trabalhista e social como um presente seu ao trabalhador: 

''Ve.かLhe. /te.4L4tE ncLa e.con6mLca,ga九an.tLndo~Lhe. 

tLfll 4 α販九えo m -9/to mtnえmo com a de6e4a. de. sua 	4ctide. 

a.tka VEる  da4 拒九えaる  e. da4 九e.m an eita96e.る  da えnー  
4aeab)L.dade.. (...)Aるる e9u九eえ  a -todo4 04 -t/taー  
baLhadoite.4 a44L4鹿ncLa”厄dLca,que. E qua4 e るa ・・  
bo.tada peLo e.9oZ4mo do4 que. viao 4e.n-te.m α neー  
ce.44-Ldade. da 4otLda/t-Le.dade. humana.Ve, ao4 t九aー  
bcjhadolte.4 0 4 α屈/tLo - 6amZLLa,am pUando o Conー  
ce.Jto do uaLo.'t e.conamLco do カtab aLho, pa/ta んnんー  
cLa/t a e.4.t-'tutu'ta de. um conjun.to de. 	ha/tmonLa 

40 c.LaL.CitLeえ  urn 4..L4tema de. apo4entadO)t..La 	e. 

pe.n46e.4,que. p/te.cL4a.te.'i. urn cu/t4o itap.Ldo,polL- 
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que. a. baitoc,tctc.La. nct-ttUia.. do4 meCcULL4mo4 	J'lOー  

vo4 e. Lnde.cL4o4 e.mpeJL/a. o 4e.u. x.L加o e. a 4aa. 

e6えeえEna.Lct.Todo LLtfl COnju.n.to  de. l e.gL4Lz9ao 40ー  
cLa..e Con4-t'LaJ..a ama. ba.九九e..Lna. de.6e.fl45えVa. poita o 

.t/Labctlhado/t e. que.b'toa oる  g tL.h6e.4 de. 4aa e.4 ー  
cita vidao"67. 

	

O governo buscava obter o consenti'mento passivo ou 	o 

apoio ativo dos trabalhadores. Se eles se reconhecessem como 

"protegidos" pelo Estado, mais facilmente poderiam ser sub-

jugados intelectual e politicamente e convencidos a executa-

rem as fun96es a eles reservadas na sociedade. Dai' a grande 

preocupa95o de Vargas com a reformula95o e amplia9ao do en- 

sino, especialmente com a expans5o do ensino t6cnico. Atra- 

v6s da amplia95o do ensino, poder-se-ia desenvolver uma edu- 

ca95o moral e cTvica do povo, fixando os valores positivos de 

respeito i ordem e 5 moral vigentes e de culto ミ  autoridade, 

5 disciplina e 5 nacionaliza95o. O ensino t6cnico seria par- 

	

ticularmente itil para a prepara95o de m5o-de-obra para 	a 

ind6stria e para refor9ar a rela95o paternalista entre tra- 

baihador e Estado. 

A legisla95o trabalhista e social e a a95o governamental 

objetivavam retirar a autonomia poiTtica dos trabalhadores, 

submetendo-os 5 depend6ncia do Estado: 

''a JastL9a. do TkCtha.lhO ite.-t)L'toa do4 4..LndLC(t.tO4 

a. 	 a no qae. d-Lz 九  e.4pe.Uo 立4 	cond-Lー  

96 e.4 de. txabaZho, e. Lrnpe.d-La a e.ce.o4aO de conー  
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6u.to4 ao inLco riZve.e 一 o da.. empfte4a - 6avoー  
硫veL ao det.,envoLu..Lme.ri.to  de u.m 6o't.te mov-bneriー  
.to de ba4e; 04 con..t)La-to4 coLe.t..LV04 de tkctbaー  
Lho ， えguaLmen-te, de4 va.Lo九Lza'tam a expe'...L邑naえct 

4indえcaL ao nZveL da. ernp/t.e4a; o ..Lmpoる to 4LEiー  
直caL.,..tonnctndo 04 4Lnd-Lc.a.to4 deperiden..te4 do 

ponto de u.4ta 6iri aria e. Lit o,e. peitmえ tLndo que. o 

E4Lado de4v-Lct44e a 4LLa ct.tua9ao pwta o campo a.4ー  

4L4.tenaLaL,t九a rt46oicmou 04 4LndLca.to4 em apaー  
'eLho.o do E4.tado;e a LeL do 4aLafl..Lo 	mZriLmo 

que 6 oit9ava 04 4え ldLCct.t04 α 6aze't iteLu..LridLcaー  

96e4 pe)tari.te o gove)trio,nao 46 deu a e4-te am 

con.t/toLe. 4obite. o nZvei de. 4a.L.a)t-Lo4,peitniLtLnー  

do~Lhe man..Lpu.庭-Lo 'egurido a.4 cOVljLLntu/ta.4 paー  

航れeaる ， como .tambem~e. 4o6/te...tado ~ d e.sUgou. 

04 dLit,LgerL.g4 4-LrldLca..L4 da Lvi6LnL.ta vaitLedade 

de M.tua95e4 conc/te.ta4 de. -titabaLho ritz quaL 4e. 

'oluna a expe九え己vic..Lct 4Lnd..LcaL’・ 68 

O governo n5o aceitava a a95o oper5ria aut6noma, consiー  

derando-a pertubadora da ordem. Prometia atender, dentro 一  de 

suas possibilidades, as reivindica96es trabalhistas que con-

siderasse justas, mas desde que elas fossem feitas dentro da 

ordem: 

"A evoLa9t3o poLZ.;tLca da Bita4-LL 4e. deve p/toce4 ー  

4aJt. em oitdem,com dL4cLpUna e /teるpeJ...to 動  auー  

..to九えdade4.Nao p九ecえるam nem P)Le.CL6αノto0る  t九aー  

bctLhado..'te4 do 6/ta.4LL /teco.k/te/t a g/Leve4, 	po/l.ー  

que. o goue./tvto ado.tct屈 a46 6/tmL,.La.4 mctL乞P九互tえー  
一ー 	． 	 ‘ 一 	．,Oソ  

ca4 pa/ta a 40LLL9CLO do4 4eu4 p/tobLema4” 	・  

Nesta perspectiva, as greves somente seriam leyTtimas quan- 
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do o governo nミo estivesse preocupado em amparar o trabalha- 

dor. DaT a dura repressio ミ  s greves ocorridas durante o Es-

tado Novo. A poiTcia perseguiu brutalmente o movimento ope- 

r5rio, especialmente os dirigentes comunistas, prendendo 	e 

assassinando muitos militantes. A a95o poiTtica dos trabalha-

dores politizados era considerada ilegitima, porque voltava-

-se contra a ordem estabelecida. Punindo estas a96es ilegT- 

timas e eliminando os elementos subversivos, o governo con-

tribuiria para purificar o proletariado, levando-o a assumir 

uma moral si e uma conduta respons5vel. Seguindo a tradi95o 

Ilcastilhista~bor9ista II ,Getilio Vargas combinava formas per-

suasivas e coercitivas para disciplinar os trabalhadores, con- 

ter o seu movimento e subordin5-los ミ  dire95o do Estado. 

Os dirigentes estado-novistas buscavam criar condi96es 

materiais e espirituais para o estabelecimento do equilibrio 

social. No seu entender, os trabalhadores, com melhores con- 

di96es de vida e com uma educa9io moral e poiTtica bem orien- 

tada, aceitariam cordialmente a divis5o natural entre 	pro- 

priet5rios e n5o propriet5rioS e aceitariam colaborar com o 

capital para o desenvolvimento da na95o. Tal como o positi- 

vismo castilhista, Vargas entendia que o reequilTbrio natu- 

ral da sociedade seria alcan9ado atrav6s da harmoniza95o das 

rela96es entre capital e trabalho. Sem o trabalho, o capital 

n5o poderia gerar riquezas. Sem o capital, o trabalho e a na- 

95o pereceriam , O capital, por ter uma origem social, deve- 

ria tamb6m ter um destino social, contrib.uindO para o 	bem- 

-estar coletivo e para a prosperidade da na95o: 
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Con4Lde.Ita.nio4 o4 vctL.o.'e_ do ca pL.taL. nico p-'.e.pon- 

de.九an-te.4 4ob't.e. 04 vaL.o.'te4 do t'taba.L.ho. 	EL. e..s, 

4e.mp/te. que exam..vLctdo4 como eJemen.t04 c.on4.tLー  

.tutL'Jo4 de. ben4 de. pkodu9ao, 4e. ap/ie6e.n-tam dLー  

namico4,ao nZjeL. de. ama enetgLa de open.a戸o, 

e るao -tarito ma.え4 正.te.え4 qaa.rito maえ4 maUえpUcam 

o4 vaL.o-'teo in Lc.La.-4 da4 ho.'ta4 de. tn.abaL.ho 	do 

homem. Sao e.る t5.t-Lco4 04 vct-e.o.'te4 de cap-L.taL. que. 

面o mattLpUctm 04 vaL.o九e4 de. .t/Laba.L.ho ・ E 4ao 

vie.Ba.tLvo4 04 que nao 4e/Lve.m nem a 	piodu9ao ・  

nem a v..Lda do homem.E4te4 vctL.ofl.e4I negct.tLvo4 

面o podem る e九  co riるえdekctdoる  C.mol留2.tjno4 ・ Me.るー  

mo po)Lqae. 4a0 cont)ia'-L04, 些m 4ua negatえvえdaー  
,, lu 

de.,ao bem~e..o-ta./i eoLe.Z-tVO 

Na medida em que o capital fosse aplicado 	produtivamente ・  

em benefTcio da coletividade, o trabalho seria recompensado 

dignamente e a na95o se desenvolveria. Neste sentido, Vargas 

posicionava-Se contra as teses marxistas que afirmavania exis- 

t6ncia 

Vargas 

tif I co 

de uma contradi95o insol6vel entre capital e trabalho. 

criticava Marx, considerando que o desenvolvimento.Cien- 

produzido pelo impulso industrial havia criado rique- 

zas para toda a sociedade, beneficiando tamb6m os trabalhado- 

res: 

"A maえるー vatLa ma.九xえる .ia deえxoa de. .te九  えmpo九tanー  

C.えa e. con6 niえea,p0える  a ma/9em com que o cap.ー  

.;ta.L. onenctva a. p'todu9ao pa.44ou.a 4QJt ,Ln.oLgn-tー  

Fean.te., em 6ace da muttLpUea9ao da pn..odatLー  

v.Lda.de do homem,que. 04 )tecu/L404 da cL邑ncLa ・  

de4 erivoL.0えda peL.o cctpL-tctL.,de,te,wiLrtavani ・ A eLe.ー  

.tnLcLdade e. o mo.to/ta expto4ao coLo ca.fl.a.m 	ao 

aLcance da4 vna44a4 Ln伽e1t04 be.ne6ZcLo4 que h瓦  

I' 
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me.Lo 4Ee.uio nem oる  maL4 九  Lao4 podeiam 	u4LLー  

6九uえ九． 04 4VRLL9O4 4aflh.!ta LQ4,a Luz,04 4VLー  
V,.9o4 de. t/Lan4po/t.te. ~ me.4mO Com a c 6e. a-tuaL ー  
/Le.p/Le4eJitam maえ4 uma 6aる e de. e.voLu9ao da,s ma‘ー  
4a4 "71 . 

A preocupa95o de Vargas em refutar as teses marxistas (sem 

entrar no debate de fundo, pois para Marx o desenvolvimento 

cientTfico e tecnol6gico havia tornado o trabalho e n5o o Ca-

pital mais produtivo) estava associada ao crescimento do PCB 

e ミ  s necessidades de disputa polTtica e ideol6gica das cada 

vez mais numerosas bases oper5rias. Tendo em vista esta 	ne- 

cessidade, Vargas criou, no final do Estado Novo, o 	Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), por ele caracterizado como 

aknla poLZtica do p九oLetaiiLado"72 . Ele procurava construir uma 

imagem do Partido Comunista como estranha i realidade nacional 

(motivado por inconfess5veis interesses, estrangeiros) e 	re- 

forcar as rela96es paternalistas estabelecidas com os traba- 

ihadores, apresentando-se como grande conhecedor dos proble-

mas do cotidiano do povo73 . Seu objetivo era conquistar o pro-

letariado para o seu projeto de graduais e pequenas mudancas 

sociais dentro da ordem, tornando vi5vel a racional evoluc5o 

da sociedade e afastando as ameacas revolucion5rias: 

''Ant6nLo CcitLo4 dL44e: 'Fc.9amo4 a)tavo.&i 動  

tQA que. o povo a 6a9a',E hose eu uo4 e,xo)L.to a 	6az ex 

α e.voLLL9ao an-te,4 que. o povo 6 a9a α/Le.voLu9ao ・’74 . 

Tal como os positivistas castilhistas, Vargas considera- 
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va a manuten9io da ordem condi95o imprescindTvel para o pro- 

gresso da sociedade, O estado deveria n5o s,6 tomar todas 	as 

medidas persuasivas e coercitivas para manter a ordem・  mas tam- 

b6m tomar medidas para promover o progresso econ6mico e 	so- 

cial. Consoante a tradi95o castlihista, a politica do gover-

no estado-novista foi marcada por forte interven95o do Esta-

do na economia. Como registrou J\ssis Bastos: 

"Sem diivLdct toL G.Va/tgct4 o p九え  me.L'to duitえ9e.nte 

do pa.ひ  que LmptLcou 6o/t eme.Vte a a戸o po!.Zー  

tえca a 4 .Lnwtp九eicL9oe.4 ec opt6m.Lcas de. um E4.taー  

do ptit.tLcLpctvt.te., ma.4 cabe. .ee.mb'tctn.. a.qu.え・ 	que. 

deri.t/to da4 ca九a cte'tZ4-t,Lca4 p/te.ーえndu4.tJLiaL4 e. 

6oiz.temevt.te. ct9/to-pa4-tO/t-L6 do R-Lo G/tande da Sue, 

em 4ua. E poca,JutLo de. Cah.tL..ho4,J丘  havLa p/toー  

cu'tctdo ite.tL/tcVi. ao  pa deft. piibtLc.a a quaLLdade -脅  

me/to e.4pe.c.tadO/t do jo90 dct4' o/tqa6 ec.on&m.Lca乃”叱  

O Estado deveria intervir na economia na medida em 	que 

o livre jogo das for9as econ6micas criava injusti9a e desor-

dem social, permitindo a demasiada concentra9ミo monopolTstica 

da riqueza, de um lado, e acentuando a mis6ria ・  de outro, nao 

garantindo o desenvolvimento harm6nico da sociedade e a pros-

peridade do conjunto dos cidadaos e da na95o. Seria necessa- 

rio suprir as defici6nCiaS da iniciativa individual; coorde- 

」  で一」一  ．一山、 , 一,いつ n十4r n ュhユぐ tPcimento do mercado; nar a produ9ao de modo a garantir o ab・astecimeflto do mercado; 

harmonizar as rela96es na produ95o, estimulando a coopera9ao 

e evitando o conflito; e fazer valer, no jogo das competi96es 

individuais, o interesse geral da na95o. Neste sentido, o Es-

tado teria por dever regular o mercado (atrav6s do sistema de 

cr巨dito, da polttica cambial, tributaria ・  fiscal e salarial) 

nar a produ9ao de mod0 

harmoniZar as rela96eS 
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e criar condi9bes de infra-estrutura para o desenvolvimento 

da produc5o, especialmente a industrial (atravるs de obras pu-

blicas ou da produ95o de base do pr6prio Estado). 

Do mesmo modo que os governos castilhistas, a adminis- 

tra95o de Vargas estava particularmente preocupada corn a 5 rea 

dos transportes. A rede rodovi5ria cresceu de 113.570 km em 

1928 para 258.390 km em 1939 e para .333.756 km em 194576 

A expansao rodovi5ria possibilitou a dinamiza95o do co- 

m6rcio em geral e, particularmente, da circula戸o dos produ-

tos industriais de Sミo Paulo. O governo estado-novista criou 

o Conselho Nacional de Petr6leo em 1938 e a Comi:ss5o 

no Sideriirgico Nacional em 1942, visando enfrentar o 

ma da car6ncia de combustivel e de indistria de base 

do Plaー  

p roble一  

no pais ・  

Durante o perTodo da guerra, instalou a F5brica Nacional de 

Motores, construiu a Usina Sideriirgica de Volta Redonda e es-

timulou o investimento industrial atrav6s de linhas de cri- 

dito do Banco do Brasil. A iniciativa do Estado e as neces- 

sidades, decorrentes da guerra, de "substituir importa96es" ・  

permitiram uma grande expans5o industrial. Foram instaladas 

e ampliadas industrias de papel e celulose, de cimento, 	de 

fia95o e tecelagem, de borracha, de material ferrovi5riO ・  alu- 

minio, m5quinas, motores, vidro, etc. O valor da produ95o in-

dustrial aumentou de Cr$ 3.200.670.000,00 em 1920 para Cr$ 

17.479.393.000,00 em 1940; o numero. de estabelecimento pas-

sou de 13.569 em 1920 para 49.418 em 1940; e o numero de ope- 

r5rios passou de 293.673 em 1920 para 781.185 em i り4v .valIー  
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gloriando-se dos fei.tos do seu governo, disse Vargas: 

''Com a e.ovL4t1uL9ao de. Votta Re.donda,a. p/Lop/LLeー  

dade. da4 'i.Lque.za4 do 6ab4Olo e. o え  ncentLvo a 4 

..Li'td動t九えa4,de. ao B九aるえl ama nova ba4e. e.coー  
n6mi..ca "78. 

	

N o h5 d丘vida que o Estado Novo beneficiou o setor 	em- 

presarial, contudo, tambるm procurou atender os interesses dos 

demais setores das classes dominantes, seguindo a 	polftica 

castilhista de "desenvolvimento harm6nico" dos setores produ- 

tivos. Durante o governo estado-novi'sta, houve um crescimento 

significativo da produ95o e da exporta95o agrTcola (cana-de- 

-ac car, mandioca, etc.), de modo que a industrializac5o "emnada 

pe)t)tLvLboLL a p'todacdo de. g乏ne.'to.6 atLme.ntZc.-Lo45" 79 	A aflrmaー  

戸o do capital industrial foi realizada, sem contrariar dire-

tamente os interesses dos grandes propriet5rios agr丁colas, atra- 

yes de um conjunto de modifica96es impulsionadas pelo Estado, 

que possibilitaram a altera95o progressiva da composi95o 	de 

for9as em favor da ind6stria. 

Embora a る  nfase do governo Vargas fosse o investimento es-

tatal para impulsionar o desenvolvimento econ6mico, ele bus- 

cou, ao menos parcialmente, seguir a polTtica castilhista-borー  

gista de "equilTbrio orcament5rio" ・  Ainda que tenha estimula- 

	

do o processo inflacion5rio, o governo tentou sanear as 	fi- 

nan9as p6blicas. Afirmando esta preocupa95o ・  disse Vargas: 
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"Qu.a'tdo aるる  um-L o Goue'ino, em 1930, o 6cu'tco do 

8JUZ4LL e4tctvct corn 4aqLLe4 a de4cobeitto no exー  

te./t-Lo/t na Lrnpo九ta ncLa de. dez mih6e.4 de Uー  

bit aる． Hao po44uにarno4 d-LvL4a4 pa/ta pct9cvt 	a.4 

compitct.6 de btL90,c.aitvao e. gct4oLLVlct.E 戸  tZー  

nharno4 oa.ques na. Ltn41nEnc.La de. 4e)te.m pkote.る taー  

do4. Pa46eL o Goveuio corn ama )te4eJtva de ouito 

e. ccunbLctL no vaLoit de. 700 I nLLk6e.4 de. dolct/te.6, 

co九九e4poide.VLte4 a urn Lafl/to de. moeda. de 	80% 

em Ott/tO. Fala.ーる e. .tctnto em えVt6La戸o e. a. meda 

bitaMLeL'ta,no rnomento em que. de.LxeL o Gove'i,ー  

Vt O,e/ta a moeda mctL4 4ctdLa,ma-L4 46Uda e ma.4 

vaLoitLzada. do mundo "80 . 

A preocupa95o em reduzir o d6ficit piThlico tamb6mfoi v5- 

rias vezes manifestada, embora as tentativas n5o tenham obti ー  

do os resultados desejados: o d6ficit de Cr$ 794.080.000,00 de 

1941 foi reduzido para Cr$ 84.463.000,00 em 1944, mas voltou 

a subir, chegando a Cr$ 997.821.000,00 em 194581 . Embora nio 

tivesse abandonado a preocupa95o em sanear as finan9as, o go-

verno Vargas n5o conseguiu neste terreno resultados satisfa- 

t6rios como aqueles obtidos nos empreendimentos estatais. 

Assim, corno vimos, os principais tra9os do projeto esta- 

do-novista sao similares aos do.projeto positivista castilhis- 

ta. Existem, evidentemente, diferencia96es que podem ser en-

contradas atる  mesmo nas caracterTsticas similares dos proje- 

tos. O autoritarismo estado-novista, por exemplo, る  ainda mais 

acentuado. Se na tIRepjbljca Positivista" havia o "voto mani- 

pulado", a repressio aos opositores e a limita戸o do poder do 

legislativo; no Estado Novo as elei96es e os partidos 	foram 
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eliminados, os organismos legislativos fechados, a repressao 

polTtica atingiu nTveis muito superiores e foram introduzi- 

das inova96es (mecanismos de controle polTtico) 	importadas 

das experi6ncias nazi-fascistas europ6ias. Os dois possuiam 

um car5ter militarizado, mas no caso da "Rep6blica 	Positi- 

vista" o chefe do governo exercia controle absoluto sobre o 

seu "bra9o militar", enquanto na experi6ncia estado-novista 

o Presidente era obrigado, na pr5tica, a negociar com a cu-

pula de uma organiza95o militar em processo de crescente for- 

talecimento, centraliza95o e autonomiza戸o corporativa. A p0- 

utica de moraliza95o administrativa foi energicamente apli- 

cada nos governos da "Republica Positivista", o mesmo 

rendo no governo estado-novista, embora seu discurso 

semelhante. Enquanto a t6riica do governante virtuoso 

nao ocor- 

fosse 

ideal1ー  

zado pelo castilhismo encontrava-se na capacidade administra-

tiva e na qualidade moral, o acento da idealiza95o varguista 

encontrava-se na miss5o de servir る  popula95o. O paternalis-

mo varguista, desenvolvido especialmente no final do Estado 

Novo, adquiriu uma tonalidade muito mais forte em rela95o ミ  

experi るncia castilhista-borgiSta. Enquanto os governos da "Re- 

p blica Positivista" estavam severamente preocupados com 	o 

"equl librio or9ament5riO" , o governo estado-novista ・ 'Sem aban-

donar de todo esta preocupa95o, enfatizava os empreendimenー  

tos estatais. o intervencionismo industrializante foi desen-

volvido em profundidade muito maior pelo projeto estado-no- 

vista. 

Al6m destas distin96eS, encontramos outras caracteriSー  
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ticas diferentes entre os dois projetos.[ o caso das 	ques- 

t6es relativas 5 "autonomia regional" e aos "interesses regio- 

nais". Q projeto positivista castilhista, como vimos, defen- 

dia ardorosamente a autonomia regional, um princTpio do ide5- 

rio comtiano e urna reivindica9ao cara ミ  tradi戸o do pensamento 

poiTtico dominante no Rio Grande do Sul. Setores importantes 

das classes dominantes locais entendiam que, com a 	ascens5o 

de um gaticho ミ  Presid6ncia, a autonomia do Estado seria res- 

guardada e haveria um privilegiamento dos grupos 	econ6micos 

rio-grandenses, de modo a permitir a substitui95o do 	antigo 

domTnio paulista por uma nova hegernonia nacional gaticha. Mas 

a equipe de Vargas, no centro do poder de Estado, contrariou 

as expectativas desses setores, eliminando a autonomia regio-

nal e n5o reservando qualquer tratamento privilegiado para a 

economia sulina. O projeto estado-novista objetivava calar os 

interesses particularistas e regionalistas, centralizar poli-

ticamente o paTs e afirmar o interesse geral nacional. 

Contudo, as diferencia96es entre os projetos positivista 

castilhista e estado-novista nio significam 	urna 	ruptura. 

E necess5rio considerar que o projeto estado-novista defron- 

tou-se coin uma nova realidade social, diferericiada por 	sua 

dimens5o nacional e pela complexidade maior dos problemas en- 

frentados. N5o se pode compreender o autoritarismo mais acen- 
て  

tuado do Estado Novo sem se levar em conta a amplitude e in-

tensidade dos conflitos sociais no paTs no processo de emer- 

g6ncia e desenvolvimento capitali'sta. Do mesmo modo, n5o 	se 
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pode compreender o forte paternalismo varguista sem se consi-

derar o enorme crescimento oper5rio regi:strado no periodo. O 

acentuado intervencionismo estatal, por sua vez, p6de ser 

bilizado devido ミ  s condi96es bem mais favoriveis de que 

p6e um governo federal para realizar empreendimentos e 

Vlaー  

dis一  

para 

determinar as regras do jogo econ6mico. As negocia96es entre 

o governante e a dire95o militar s6 podem ser compreendidas se 

considerarmos o processo de fortalecimento e de autonomiza95o 

corporativa das For9as Armadas. Por conseguinte, a centrali- 

za9ao 

de um 

dad es 

politica deve ser avaliada dentro do quadro delimitado, 

lado, por estas negocia96es e, de outro, pelas necessi- 

do desenvolvimento capitalista que se processava no pais. 

A equipe de Vargas, uma nova gera戸o de dirigentes poliー  

ticos das classes dominantes gatichas, seguia a tradi95o posi-

tivista castilhista de um modo n5o dogm5tico. Estava preocuー  

pada em desenvolver o conteildo do projeto castilhista ・  mas com 

uma postura aberta e com a disposi95o de absorver os ensina-

mentos da experi6ncia pr5tica. Rejeitando a ortodoxia comtia- 

na, assumiu um posicionamento mais flexivel, de acordo com as 

novas necessidades da realidade nacional e com a rela95o 	de 

for9as entre os membros do novo bloco no poder. Neste senti- 

do, Vargas n5o hesitou em abandonar o dogma positivista do "fe-

deralismo radical" (que somente tivera proced6ncia enquanto o 

projeto positivista encontrava-se confinado ao Rio Grande do 

Sul), para resgatar o essencial do castilh.ismo positivista em 

um projeto de dimens5o nacional. O redimensioflamento em es-

cala nacional de um projeto regional centralista necessaria- 
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mente implicaria uma reformula95o da id6i.a de autonomia 	re- 

gional. O "espTrito" centralista da "Reptiblica 	Positivista" 

foi resgatado atravるs da estrutura poiTtica altamente centraー  

lizada do Estado Novo. Do mesmo modo, o apego regionalista, que 

anteriormente se justificava pela necessidade de ressaltar as 

virtudes desse regime, deveria ser abandonado e 	substitu: do 

por um vigorosa nacionalismo. Transformar o projeto regional 

em projeto nacional implicaria rentincia: renuncia 5 defesa dos 

interesses particulari'stas das classes dominantes regionais em 

troca da aplica9ao nacional do virtuoso projeto 	castilhista 

que, ampliado 	ao 5 mbito da na95o, poder-se-ia transformar em 

um modelo para o mundo. 

De um modo geral, os autores n5o estabelecem as rela96es 

de identidade poiTtica e ideolgica entre os projetos positi-

vista castilhista e estado-novista e n5o tra9am as linhas de 

continuidade que os vinculam no fazer hist6rico82 . A maioria 

dos trabalhos identifica o Estado Novo com as experi6ncias eu- 

rop6ias nazi-fascistas. Esta identi'fica95o, aparentemente 6b- 

via,6 muitas vezes tomada como suficiente, desconsiderando- 

-se as particularidades do quadro nacional e do regime esta- 

do-novista. N5o se pode caracterizar o Estado Novo sem exami ー  

nar a a戸o politica dos sujeitos que na pr5tica 	hist6rica 

instituTram este regime e sem examinar o "habitus"83 	des tes 

sujeitos. Atrav6s do exame da forma95o poiTtica e intelectual 

destes sujeitos 	pode-se compreender sua predisposi95o 	em 

receber i nflu6nci a das experi6 nci as autorit5ri as europias na- 

zi-fascistas. Isto る  , se examinarmos a matriz intelectual 	e 

「 PUGTfCA V3 IAL D甚  OIENcIAI 
I 	 MAlt f &1tIl 	I1 	' 	P 
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pol iti ca destes sujei tos., encontraremos um uni,verso de valo-

res oriundos da tradi9ao positivista castilhista e da tradi- 

戸o militar pr6ximos・ , sob alguns aspectos, do pensamento na- 

zi-fascista. A aceita95o parcial da vis5o nazi-fascista 	por 

parte dos dirigentes estado-riovistas deveu-se ミ  preexist6ncia 

de um pensamento politico autorit5rio. Mas se, ao contr5rio, 

tomarmos a inf1u6ncia nazi-fasci'sta como suficiente para a ca- 

racteriza95o da experi6ncia estado-novista, estaremos descon-

siderando outras influ6ncias relevantes anteriores, como a p0- 

sitivista castlihista, constitutivas da matriz intelectual e 

politica dos sujeitos que construiram esse projeto. No nosso 

entender, o reconhecimento da grande ascend6ncia exercida peー  

lo positivismo castilhista na experi6ncia do Estado Novo 	6 

fundamental nミo s6 para a compreens5o do que foi este regime 

e do significado da atua95o militar neste periodo, mas tambるm 

para a releitura da hist6ria do pais. 

ー叫” 

U ● 麗じ U 
如o嚇二鳳 sc'ona1 ac Ciencia8 s ociam c tfumanidadd 
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CONCL USO ES 

O intento de compreender a origem da identidade dos mi-

litares com o projeto positivista castilhista conciuziu-nosao 

exame do quadro hist6rico, politico e ideol6gico que tornou 

pos slvel a emerg6ncia deste projeto politico no Rio Grande do 

Sul. Tal exame levou-nos a concluir que o projeto positivista 

teve possibilidade de emergir e de tornar-se hegem6nico na-

quela regi5o no inicio do periodo republicano devido ミ  exis- 

t6ncia de uma tradic5o politica e cultural singular, decor- 

rente da formac5o militarizada da sociedade gatcha. Nenhumaou- 

tra regi5o do pa9s viveu um ciclo de guerras t5o vigoroso e 

um processo de militarizacミo da sociedade local tio intenso. 

Em nenhuma outra regi5o houve um entrelacamento social e po-

litico entre militares e classes dominantes locais t5o for- 

te. 

Comandantes militares e chefes de bandos de preadores de 

gado obt(iveram, em funcミo da luta armada, terras, riquezas e 

poder polttico. Tornaram-se estancieiroS e dirigentes da ad- 

ministrac5o ptblica local. Assumiram posic6es-chavena estru-

tura "patriarcal-militar" da sociedade gaicha ・  fundada no po-

der econ6mico e polTtico desses estancleiros/militareS e na 

1 
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autoridade conferida a eles pelo controle de forcas armadas. 

ConstituTram o setor hegem6nico das classes dominantes 	lo- 

cais - classes dominantes de uma sociedade militarizada. Por 

contarem com um c onsider5vel "poder militar", oriundo da in- 

flu6ncia ou controle exercidos sobre forcas militares pode-

rosas (forcas oficiais e miflcias privadas), conquistaram a 

autonomia politica regional. Para uma classe dominante como 

a gaticha, vinculada a uma atividade produtiva perif るrica na 

economia brasileira e politicamente marginalizada dos centros 

de decisミo, o controle de forcas militares expressivas con-

sistiu no principal meio para ampliar o seu poder de decis5o 

tanto ao nlve1 regional quanto ao nacional. 

Em virtude dessa origem e dessa trajet6ria,asclasses do- 

minantes gatichas constru丁 ram uma vis5o de mundo que amalgamou 

os valores de coragem, da ousadia, da autonomia de decisio, e 

da obedi6ncia ミ  autoridade do chefe aos valores da ordem, da 

disciplina e da subordinacio ミ  s autoridades superiores e ao 

Estado, 6 rg5o m5ximo, supremo tutor da sociedade. Estes va- 

lores, pr6ximos daqueles cultuados nas instituic6es militares, 

correspondiam a uma vis5o de mundo particular no contexto bra- 

sileiro, e guardavam identidade com outras formasdepensamefl- 

to autorit5rio, como o positivismo comtiano europeu. Devido 

a esta identidade, tanto as classes dominantes gatichas como 

os militares estavam predispostos a aceitarem e a defenderem 

um pensamento como o positivista, que fornecia os instrumen-

tos te6ricos necess5rioS para organizar os valores herdados 
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de sua tradi戸o politica (da sociedade ga6cha e da organiza- 

c5o militar) em uma vis5o de mundo coerente e bem elaborada. 

Dai porque o pensamento positivista adquiriu forca especial 

nos meios militares e entre as classes dominantes do Rio Gran-

de do Sul: apenas em ambientes como estes havia um universo 

de valores morais,6 ticos e politicos no qual o ide5rio comti- 

niano poderia difundir-se. A peculiar formacio militarizada 

da regi5o e os valores da tradic5o cultural dai decorrentes 

criaram condic6es para que o positivismo tomasse corpo na po- 

utica gaicha a partir da ac5o decidida de um pequeno grupo 

de jovens das classes dominantes locais. 

A converg6ncia da tradi戸o militarizada da sociedade gatiー  

cha e do ide5rio comtiano deu origem 5 identidade politica e 

ideol6gica entre militares e o castilhismo positivista. Ideo- 

logicamente, o projeto implementado pelos governos da II Repi- 

blica positivista gaicha" sintonizava-se com o modo de pen-

sar militar. O projeto positivista castilhista defendia a ne-

cessidade do fortalecimento e da centralizac5o do poder go- 

vernamental. Rejeitava peremptoriamente a doutrina liberal 

por ser uma concepc5o ultrapassada que conduziria necessaria-

mente ミ  desordem, ミ  injustica e ao caos social. Somente um go-

verno forte, centralizado, ditatorial, sustentado por um p0- 

deroso aparato militar, teria condic6es de coibir os apeti- 

tes particularistaS e egoistas, de eliminar os privil6gioS,a 

corrupc5o e a imoralidade na administrac5o ptiblica, de redu-

zir a misるria material e moral da populac5o e de assegurar 

a ordem e a justica social . Um governo forte, guiado por ho- 
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mens vi, rtuosos, puros em suas intenc6es de servir ao bem pu- 

blico, poderia, atrav6s do seu poder coercitivo, calaros in-

teresses particulares em prol dos interesses gerais e exer-

cer a func5o tutelar do Estado sobre a sociedade, protegendo 

os mais fracos, regenerando os costumes e garantindoaordem 

e o progresso. 

Os dirigentes castilhistas utilizaram-se deste referen-

cial ideol6gico para estreitar os vTnculos politicos com os 

militares. Esta aproximac5o foi facilitada pela grande con- 

centrac5o de oficiais e aspirantes na regi5o e pelos lacos fa- 

miliares, afetivos e de neg6cios que ligavam militares e dlas- 

ses dominantes no Rio Grande do Sul. Uma grande identidade p0- 

litica entre comandantes militares e dirigentes castilhistas 

foi construida atravるs de toda uma hist6ria de lutas comuns, 

desde a "Quest5o Militar" e a "Propaganda Republicana"atる  as 

aliancas estabelecidas no Congresso Nacional 	(especialmente 

em defesa de verbas para o setor militar) e nos enfrentamen- 

tos armados internos no Rio Grande do Sul (revoltas federalis- 

tas e libertadora). A Escola Militar de Porto Alegre, predo- 

minantemente positivista, tamb6m contribuiu para a aproxima- 

c5o politica entre militares e castilhistas. Ap6s a implan- 

ta戸o da "repiblica positivista", a maioria dos comandantes 

militares e oficiais que se encontravam no Rio Grande do Sul 

tornaram-se adeptos ou simpatizantes do positivismo castilhis- 

ta. 

A identidade politica e ideol6gica e as fortes liqac6es 
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entre a classe dominante local - militarmente poderosa e po- 

liticamente aut6noma - e os militares tornaram poss{vel 	a 

alianca que derrubou o sistema olig5rquico do poder de 1930, 

abrindo caminho para o estabelecimento de um novo projeto po- 

litico, elaborado nos anos seguintes 言  Revoluc言o de 1930 	e 

implementado no Estado Novo, resultou na eliminac5o da auto- 

nomia regional e do "poder militar" das classes 	dominantes 

galichas. 
、  

Este paradoxo decorre de uma contradic5o latente entre 

o Ex6rcito e o positivismo castilhista. Os dirigentes casti- 

ihistas eram solid5rios aos reclamos da oficialidade por me- 

ihoria do aparelhamento material, qualificac可o profissional e 

centralizacio do Ex6rcito, mas, ao mesmo tempo, 	propugnavarn 

por um regime fortemente militarizado e regionalniente auto- 

nomo. Para garantir a exist6ncia da "repiblica 	positivista 

gatcha" num quadro hacional politicamente adverso, o casti- 

lhismo precisava conservar o "poder militar" das classes do-

minantes locais e a autonomia polTtica regional. 

Desse modo, a ascend6ncia poiTtica dos castilhistas so-

bre parte do oficialato do Ex6rcito - ascendるncia devida aos 

estreitos lacos que uniam os militares cuja formac5o se fize-

ra no Rio Grande 5 s classes dominantes gatchas - entrava em 

choque com as aspirac6eS de centralizac5o e coesionamentO da 

corporac5o na medida em que impedia o controle' total 	da cii- 

pula militar sobre os seus subordinados, dificultando a con- 
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solidac5o de um comando tinico. A exist6ncia de uma poderosa 

forca armada (a Brigada Militar) controlada pelo governo es-

tadual castilhista tirava do Ex6rcito n5o s6 o monop6lio da 

ac5o b6l ica de grande porte como tamb6m conferia excessiva au- 

tonomia aos dirigentes gaichos 

sua influincia. 

e aos militares que estavam sob 

Nesta perspectiva, os militares que haviam participado 

do movimento de 1930 apenas toleravam a exist6ncia desse "po-

der militar" das classes dominantes regionais porque o viam 

como um meio necess5rio, naquelas circunstancias politicas ad- 

versas, para viabilizar a instaurac5o de um novo regime no 

pais. Eles consideravam esta situa戸o como algo circunstan- 

cial. Os "exるrcitos estaduais" aut6nomos e a influ6ncia ci ー  

vil nos meios militares eram tidas como enormemente prejudi-

ciais aos interesses do Ex6rcito. Por isto, ap6s 1930, os co-

mandantes militares defenderam ardorosamente a eliminacまo desー  

sas forcas estaduais, buscando a centralizac5o das Forcas Ar- 

madas. A frac5o hegem6nica das classes dominantes gaichas n5o 

se contrap6s5 realizacio desta proposta porque j5 n5o con-

siderava imprescindivel manter a autonomia regional e o "po-

der militar" das classes dominantes locais. 

Anteriormente, a autonomia regional e o "poder militar" 

das classes dominantes locais eram considerados fundamentais 

em vista da necessidade de manutencミo da "republica posi.ti- 

vista" no Rio Grande do Sul. Mas, quando o projeto castilhis- 
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ta regional entrou em crise e a fracio hegem6nica das classes 

dominantes gaこchas alcancou o comando do governo centrl, a 

defesa desta posi師o tornou-se secund5ria. No poder central do 

pais, a nova geracio de dirigentes castilhistas pretendia Im-

plementar um projeto que resgatasse o "espiritoII da proposta 

positivista castilhista e a adaptasse ミ  realidade nacional. 

Isto 6 , a equipe de Vargas percebeu que era preciso adaptar-

-se ミ  s novas circunst5ncias, abandonando a antiga bandeirada 

autonomia regional em razio das resist6ncia.s politicas (dos 

setores militares) existentes no interior do novo bloco no po-

der e da compreens5o da impossibilidade de implantar em es-

cala nacional um projeto nos moldes do castilhismo positivista 

sulino que fundamentava-se justamente na autonomia politica 

e mil itar regional , frente ao poder central . E, efetivamen- 

te, os dirigentes varguistas lograram certo 6 xito neste sen- 

tido. Existem algumas diferencas entre os projetos positivis- 

ta castilhista e estado-novista, mas, no fundamental, 	eles 

apresentam tracos similares. O projeto estado-novista,tal co-

mo seu antecessor positivista castilhista, defendia um regi-

me autorit5rio, centralizado, ditatorial, auto-idealizado como 

virtuoso, preocu'pado com a regeneracミo moral 	da sociedade, 

marcadamente paternalista, intervencionista e promotor de de-

senvolvimento capitalista. 

As coincid6ncias e contradic6es existentes entre o po-

sitivismo castilhista e o Ex6rcito manifestavam-se claramen-

te no pensamento de Gaes Monteiro. Em virtude de sua forma- 
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c5o polTtica e intelectual (estudara na Escola Militar em Por-

to Alegre e vivera parte de sua juventude no RioGrande do' Sul), 

o General G6es defendia as idる ias positivistas castilhistas 

ao mesmo tempo que batia-se, como militar que era, pelo pro-

jeto de profissionalizacio, centralizac5o e coesionamento da 

corpora戸o militar. Em resultado, suas idる ias convergiam com 

as de Vargas em assuntos politicos, mas divergiam nos de na-

tureza militar. G6es Monteiro n5o aceitava a pr5tica varguis- 

ta de interfer6ncia polttica dentro do Ex6rcito. Visando re-

duzir este tipo de intervenc5o, o General buscou exercer con- 

sider5vel controle sobre o processo de renovacio da cipulami- 

litar, procurando constituir uma equipe dirigente profissio-

nalmente qualificada e politicamente afinada com seu pensa- 

merito corporativo. E, de um modo geral, obteve sucesso neste 

intento. 

O projeto positivista castilhista foi,no essencial, res- 

gatado na experi6ncia do regime estado-novista, mas a auto-

nomia regional e o" poder militar" das classes dominantes ga- 

chas deixaram de existir. Durante o Estado Novo, os corpos pro- 

vis6rios" da Brigada Militar foram desativados e esta forca, 

desarmada, teve suas func6es limitadasi s atividades de pa- 

liciamento. Al るm de n5o poder contar mais com uma forca mi-

litar estadual ミ  altura do Ex6rcito, as classes dominantes 

do Rio Grande do Sul tamb6m foram privadas da influ6ncia que 

exerciam sobre os militares. Foram-se gradativamente rompen- 

do as vThculos entre classes dominantes locais e militares 
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atrav6s da crescente centralizac5o, do coesionamento 	polT- 

tico e ideol6gico e da autonomizac5o corporativa das Forcas 

Armadas. 

Assim, as contradic6es entre o positivismo castilhista 

e o Ex6rcito deixaram de exist.ir. O projeto estado-novista n5o 

incorporou as idる ias do positivismo castilhista que eram con- 

tradit6rias com o processo de centralizac5o das Forcas Arma- 

das. A relac5o de identidade polltica e ideol6gica entre mi ー  

litares e classes dominantes locais tamb6m foi desfeita. Em- 

bora o pensamento positivista ca・ stilhista tivesse continuado 

a exercer consider5vel influ6ncia no interior do Exるrcito e 

entre as classes dominantes gauchas a estreita relac5o poll- 

tica entre estes setores deixara de existir como desenvolvi-

mento do processo de centralizac5o e coesionamento da corpo- 

ra戸o militar. 



FONTES 

A pesquisa documental foi realizada especialmente 	nas 

seguintes instituic6es: 

Arquivo da III Regi5o Militar das Forcas Armadas. 

Arquivo da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. 

Arquivo Hist6rico do Estado do Rio Grande do Sul. 

Biblioteca da Assembl 巨 ia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Biblioteca do Col6gio Militar de Porto Alegre. 

Biblioteca do Instituto de Ci6ncias Humanas da Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Biblioteca do Pal5cio do Governo do Estado do Rio Gran-

de do Sul. 

Biblioteca Publica do Estado do Rio Grande do Sul. 

Centro de Documentac5o em Polftica Contemporミnea do Rio 

Grande do Sul. 

Fundacio de Economia e Estatistica. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. 

Instituto Hist6rico e Geogr5fico do Rio Grande do Sul. 

Museu da Assembl6ia Legislativa do Estado do Rio Gran- 

lde do Sul. 
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Museu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. 

Museu de Comunicac5o Social Hipalito Jos6 da Costa. 

Museu Julio de Castilhos. 

Entre o material mais relevante utilizado no 	estudo 

destacam-se: 

Almanaque da Brigada Militar. 

Anais da Assembl る ia de Representantes do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Anais da Assembl る ia de Representantes da ProvTncia do 

Rio Grande do Sul. 

Anais do Ex6rcito Brasileiro. 

Anu5rio do Circulo Militar. 

Anu5rio Militar. 

Arquivo de Assis Brasil. 

Arquivo de Borges de Medeiros. 

Avisos do Minist6rio da Guerra. 

Boletins di 五 rios da Brigada Militar. 

Boletins di5rios da III Regi5o Militar. 

Coletまnea de Atos e Decretos da Brigada Militar. 

Colet5nea de dispositivos de Leis, Decretos, Avisos 	e 

outros atos referentes a guerra (1544 a 1938). 

Colet5nea de Legisla戸o da Brigada Militar. 

Constituic5o do Estado do Rio Grande do Sul (1891 a 1946). 

Documentos de Autoridades Militares do Rio Grande do Sul 

(1809 a 1930). 
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Documentos dos Comandos Suoeriores da Guarda Nacional. 

Documentos hist6ricos sobre as forcas terrestres 

area da III Reg1ミ0 Militar. 

Documentos sobre a Escola Militar (1859 a 1933). 

Guia Militar (anos esparsos). 

na 

Jornal "A Federac5o" (1889 a 1923). 

Jornal "Correio do Povo" (1900 a 1954). 

Livros e Atas do Clube Militar. 

Mensagens do Presidente do Estado do Rio Grande do Sul. 

Mensagens do Presidente da ProvTncia do Rio Grande do 

Sul. 

Relat6rios e Falas do Governador do Estado do Rio Grande 

do Sul. 

Relat6rios e Falas do Presidente do Estado dO Rio Grande 

do Sul. 

Relat6rios e Falas do Presidente da Provincia do 	Rio 

Grande do Sul. 

Relat6rios do Tesouro 	Balancos do Estado do Rio Gran- 

de do Sul. 

Re1at6rios do Tesouro - Balancos Definitivos da Provin- 

cia do Rio Grande do Sul. 

Relat6rios do Servico de Recrutamento da Brigada 

1 itar. 

Revista do Clube Militar. 

Revista do Instituto Hist6rico e Geogr5fico do Rio Gran - 

de do Sul. 

Revista do Museu Jtlio de Castilhos. 

A1 るni disto, foram realizadas entrevistas com militares 
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