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Federalistas: Os Herdeiros da Tradicao Farroupilha de
Liberdade *
Luciana Rossato*
R e s u m o
A partir da Proclamacao da RepUblica, o Partido Liberal, capitaneado por Gaspar
Silveira Martins, foi deposto do governo do RS e substituido pelos membros do PRR,
chefiados por Julio do Castilhos. Da mesma forma que os detentores do poder utilizamse de simbolos e mitos a fim de se legitimarem como governo, as oposicOes utilizam os
mesmos recursos discursivos a fim de os contestarem. Urn dos principais enunciados
dos federalistas era se constituirem como os herdeiros dos farrapos.

Abstract
From the Proclamation of Republic the Liberal Party commanded by Gaspar Silveira
Martins was deposed from the RS government and replaced by the members of the PRR,
controlled by Julio de Castilhos. The same way the power possessors use the symbols
and myths in order to legitimize their government, the oppositions use the same discursive
resources in order to contest them. One of the main enunciation of the federalists was to
constitute themselves as farrapo's heirs.

O presente artigo tern por finalidade discutir as formacOes discursivas dos federalistas,
grupo formado pelos antigos membros do Partido Liberal e que se opuseram ao governo
positivista do Partido Republicano Rio-grandense (PRR), apOs a Proclamacao da Republica
no Rio Grande do Sul (RS). Dentre os diferentes enunciados proferidos pelos federalistas,
urn dos mais frequentes era se considerarem como os legitimos herdeiros dos ideais
farrapos.
A partir de 1870, o Partido Liberal - posteriormente Partido Federalista (PF) - deteve
a hegemonia politica no RS, sendo o seu principal lider o Conselheiro Gaspar Silveira
Martins. Neste periodo, o estado passou por significativas mudancas econOmicas e sociais,
tais como, a introducao de novas racas de gado, das cercas de arame e o melhoramento
das redes de transportes, o que possibilitou uma modernizacao nas relacOes produtivas.
O Partido Liberal rio-grandense tinha como principais postulados a defesa da
descentralizacdo administrativa e mudancas nas instituicOes monarquicas, como a reforma
4- 0 presente artigo faz parte de minha dissertacao de Mestrado.
-+- Graduada em Hi skirl a pela Universidade Federal de Santa Maria. Mestranda do Programa de POs-Graduaca-o
em HistOria da Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientacao do Professor Dr. Elio Cantalicio Serpa.

Luciana Rossato

C8

eleitoral, eleicbes tempordrias para o Senado, fim do poder Moderador, ensino livre, etc.
Colocavam-se como antiescravistas e pregavam a liberdade de comërcio, da inclUstria e
de religido. Suas iddias os posicionavam na defesa do parlamentarismo e de maior
autonomia para os municipios e para as provincias. Para os liberais, urn poder legislativo
atuante, que fosse alêm das meras funcOes orcamentarias, jd era considerado
parlamentarismo. Defendiam a descentralizacao do poder administrativo e politico, a
limitacdo do poder pessoal do chefe de Estado e um regime de representatividade no
qual os presidentes de provincia seriam nomeados a partir da indicacao da faccdo politica
majoritdria.'
E este grupo, defensor do liberalismo, que se viu frente a frente, apOs a Proclamacdo
da RepUblica, com um grupo politico que, inspirado na doutrina do positivismo-comtiano,
defendia um estado autoritario, interventor, que tinha como objetivo proporcionar o
progresso atrav6s do controle e da ordem. Travou-se, no estado, uma batalha pela
implantacdo de projetos republicanos diferenciados, ou seja, o liberal e o positivista.

Fazer corn que o discurso republicano, muitas vezes de dificil compreensdo,
extrapolasse o mundo da elite politizada e chegasse a grande maioria da populacao era
o objetivo ndo so do grupo que tentava se legitimar no poder, o Partido Republicano Riograndense (PRR), como tambdm, no caso especifico do Rio Grande do Sul, do grupo
que ocupou os principais cargos politicos durante o Imperio e que, corn a Proclamacdo
da RepOblica, havia sido deposto do poder.
Apesar de no RS haver maior participacao politica' em relacao aos outros estados
brasileiros, o convencimento dessa populacao nao poderia ser feito somente pela
ideologia, entendida, por Jose Murilo de Carvalho, como a "justificacdo racional da
organizacao do poder" 3 . Era preciso recorrer a outras formas de convencimento, o que
fez corn que fosse travada verdadeira disputa por simbolos e mitos regionais como forma
de legitimacdo dos dois grupos que disputavam o direito de colocar em prAtica seus
modelos de repUblica.
Sobre como os republicanos castilhistas se utilizaram do simbOlico e dos mitos, a fim
de se legitimarem no poder, e o tema de pesquisa de Loiva Otero Felix em vdrios artigos,
nos quais destaca as condicOes que possibilitaram o desenvolvimento do discurso
elaborado e das imagens produzidas pelo PRR, no periodo de legitimacäo de uma nova
forma de organizacdo politica apOs a Proclamacdo da Republica. Sao estes periodos de
crise, de ruptura, os momentos ideais para a difusao/utilizacao de mitos e herOis que
criem tacos de identidade do presente corn urn passado de glOrias ou de estabilidade.
Tendo como suporte teOrico o trabalho de Raoul Girardet, "Mitos e Mitologias Politicas",
GUTFREIND, Ieda. A Revolucao Federalista: o apelo a Revolucao e projetos politicos. In: FELIX, Loiva
Otero e RAMBO, Arthur Blasi°. (orgs.)A Revolucào Federalista e os Teuto-Brasileiros. Sao Leopoldo: Ed.
UNISINOS: Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1995.
Segundo Loiva Otero Felix, o RS era o estado corn maior participacao e consciencia politica, sem deixar de
considerar a existencia do voto censitario. Em FELIX, Loiva Otero. Mito e alegoria: o universal e o nacional na luta
federalista. In: ALVES, Francisco das Neves e TORRES, Luiz Henrique (orgs.). Pensar a Revolucäo Federalista,
Rio Grande: Editora da FURG, 1993.
Ver CARVALHO, Jose Murilo de. A Formaciio das Almas. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1990.
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Loiva Otero Felix utiliza dois mitos - do salvador e da unidade - para a verificacdo
empirica dos discursos proferidos pelo principal porta-voz do PRR, o jornal "A Federacao".
Os castilhistas, a fim de enfatizarem a importancia de Julio de Castilhos como o
impulsionador do progresso, forjaram a imagem de Silveira Martins como separatista,
monarquista, o inimigo da unidade e da nova ordem. Silveira Martins, de defensor da
repdblica parlamentarista e unitaria, tornou-se urn defensor do retorno da monarquia e
da separacao do RS do resto do pais. Devido a importancia politica e o poder de
aglutinacao/convencimento de Silveira Martins, houve a necessidade de torna-lo mais
do que urn mero oposicionista do governo, tinha que ser urn oposicionista da RepUblica,
do progresso. Esse deslocamento de posicao facilitava a criacao da imagem que o PRR
criou para si mesmo, o de defensores da nova ordem politica que estava sendo implantada.
Ao mesmo tempo que os castilhistas manipulavam a palavra a fim de construir estas
imagens, a oposicao tambem utilizou-se desses simbolos e imagens a fim de justificarem
sua oposicdo ao governo. Silveira Martins tambem foi heroicizado por seus partidarios,
tornando-se o "salvador e guardiao da liberdade". Era visto como uma pessoa que apesar
da formacao intelectual ndo deixava de ser a representacao do verdadeiro gaucho - "o
homem do campo e do cavalo" - ainda mais que ate os 20 anos tinha sido criado na
campanha, ouvindo os feitos herOicos dos revolucionarios de 35, o que o tornou urn
homem de "formacao libertdria". No dizer do historiador Mem de Sa, urn verdadeiro
"Rei dos Pampas".4
Percebe-se, pelo jornal "A Reforma", que os federalistas tambem recorreram a utilizacao
do simbOlico, dos mitos, corn o objetivo de cooptar e legitimar a sua luta contra o governo
do PRR no estado e, consequentemente, defender seu projeto de republica.
Os discursos veiculados pelo jornal "A Reforma", Orgäo do Partido Republicano Federal' ,
possuiam dupla finalidade: tornar legitimas as pretensOes federalistas, ao mesmo tempo
em que negativavam o discurso de seus opositores politicos, neste caso, Julio de Castilhos
e seus partidarios.
Para isso recorrem ao passado. MO a qualquer passado, mas a urn passado heroicizado,
uma revolucao, que e utilizada para legitimar e convencer a populacao da necessidade
de outra revolucao. Revolucao, esta, que vai devolver aos rio-grandenses a liberdade que
havia sido roubada por urn governo autoritario e sem representatividade.
"Ha momentos na vida dos povos em que estes tem o dever de
demonstrar, por actos, gue o patriotismo é sentimento que ndo
desapparece nunca do peito de quem tem brio. Cbega esse

Citado em FELIX, Loiva Otero. Monarquia e Reptiblica: Gaspar e Julio. Os her6is na fala de chimangos e
maragatos ou contrabando, corrupcdo, fraudes e beneplacitos na fala do historiador. In: Op. Cit. p. 14.
ApOs a Proclamacdo da Reptiblica, os chefes liberais e alguns republicanos histdricos uniram-se e fundaram
uma agremiacdo politica chamada Guido Nacional (8 de junho de 1890). Alguns meses mais tarde, esta agremiacao
é extinta, fundando-se o Partido Republican Federal. ApOs o retomo de Silveira Martins do exilio, organiza-se, em 31
de marco de 1892, o Partido Federalista. Este partido diferencia-se dos agrupamentos anteriores por ndo ser urn
partido efemero, mas, sim, urn grupo coeso e corn unidade de propOsito, que se manteve atuante por trés decadas.
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momento, quando os povos opprimidos, sentindo seus direitos
confiscados, victimados pelo arbitrio e pelo despotismo dos
governos que buscam inspiracoes no Odio e no interesse,
cornprehendem que e necesscirio uzar do supremo direito - o direito
da revolucao. Eis o que acaba de acontecer na terra dos immortaes
farrapos. "6
E a partir de 1892 que as referencias a uma revolucao do passado passam a ser
utilizadas corn mais frequencia a fim de justificar e de conquistar adesao a uma nova
revolucao. 0 inicio deste ano e marcado pelo retorno de Gaspar Silveira Martins ao
estado (21 de janeiro de 1892), pela desvinculacao dos liberais do PRF e do "governicho"
e pela fundacao do Partido Federalista (31 de marco de 1892). Apesar da postura contfaria
de Silveira Martins a uma guerra civil, a sua presenca entre seus correligionarios
provavelmente Ihes dava forca e estimulo para exigir mais participacdo no governo do
estado, mesmo que fosse necessdrio usar da forca a fim de alcancar este objetivo. Conn
o retorno do PRR ao poder, em meados de 1892, a convocacao de uma revolucao tornouse constante nos editorials d'A Reforma. Apesar de ter passado para a histöria como
tendo iniciado em fevereiro de 1893, as primeiras escaramucas e atos de violencia
ocorreram a partir da segunda metade de 1892.
Nestes discursos, nos quais os liberais federalistas recorriam a Revolucao Farroupilha,
ao mesmo tempo em que procuravam criar uma identidade de si, ocorre uma tentativa
de construir a imagem do outro como os desvirtuadores das tradicOes do RS.

"Infortunado Rio Grande do Sul!
A que extremos to conduziram, oh! patria illustre farroupilha,
os teus ferozes sicarios, os algozes implacaveis da tua honra
immaculada, do teu nome ilustre, a sombra do qual armaram a
sua tenda de guerra os mesmos individuos que vos venderam, que
vos trocaram pelos trinta dinheiros de Judas Iscariotesr
Segundo os federalistas, o governo do PRR, em troca do apoio do governo de Floriano
Peixoto, estava desonrando o passado do estado, urn passado de heroismos e de lutas
pelo qual muitos farrapos haviam morrido. 0 PRR, a fim de conquistar o poder absoluto,
sujeitava-se ao governo central fazendo com que o estado voltasse a ser uma provincia
periferica dentro do Brasil. Situacao esta que remetia o Rio Grande do Sul a mesma
situacao que levou a deflagracao da Revolucao Farroupilha.
Percebe-se uma tentativa, tanto por parte dos republicanos como por parte dos
federalistas, de construir a memOria da Revolucao Farroupilha, ressaltando os aspectos
que mais lhes interessavam no momento.
A Revolucao Farroupilha ocorreu entre 1835 e 1845, pouco mais de 50 anos antes da
Proclamacao da RepUblica. Durante este periodo, os grandes estancieiros da campanha
conseguiram monopolizar uma parcela da populacao do estado numa batalha contra a
Delfrio. A REFORMA. Porto Alegre. 12 de janeiro de 1892.
7 Basta de martyrios! A REFORMA. Porto Alegre. 25 de agosto de 1892.
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"tirania e opressao" do governo federal. Foi uma batalha pela defesa dos interesses
econOrnicos de uma parcela da elite rio-grandense - os estancieiros - que pleiteavam
junto ao governo federal a defesa do principal produto de exportacao do estado, o charque
e seus derivados, atraves de tarif as alfandegdrias especiais.
Apesar de possuir caracteristicas prOprias, a Revolucao Farroupilha fez parte, conforme
Decio Freitas, de uma grande rebeliao federalista que levantou varias provincias, exceto
o sudeste, contra o centralismo do recem-criado Estado Nacional' . A interpretacao
mais aceita pelos historiadores, na opinido da professora Sandra Jatahy Pesavento, e a
"de que o conflito representou uma rebeliao dos senhores de terra e gado do Rio Grande
do Sul contra a dominacdo que a oligarquia do centro do pais, empresdria da
independencia, buscava impor sobre as provincias da jovem monarquia brasileira."9
No entanto, estas são as discussOes atuais sobre a Revolucao Farroupilha. Da mesma
forma que os estancieiros, como urn grupo social coeso e consciente de seu poder
econOmico e politico, conseguiram manter durante tanto tempo uma rebeliao contra o
governo central, e mais do que isto, encerrä-la de forma honrosa, rn conseguiram tambem,
atraves da historiografia, exaltar uma determinada visao da Revolucao Farroupilha. A
visao difundida e aceita no final do seculo XIX e diversa da interpretacdo dos historiadores
rio-grandenses nas duas Oltimas decadas. Foi esta visao, exaltadora da bravura e dos
feitos hereicos de seus lideres, que se difundiu, corn a ajuda de muitos historiadores e,
mais recentemente, dos Centros de Tradicao Gaticha (CTGs), e mantem-se ate hoje entre
grande parcela da populacao do estado.
Os f ederalistas se consideravam os legitimos herdeiros dos revolucionarios
f arroupilhas. Buscavam, nesta revolucao, a afirmacao de sua legitimidade pela
continuidade, pelo exemplo legado pelos ancestrais. Como nos fala Raoul Girardet, "quase
nail ha, hoje, grupo politico que nao ache sempre necessario, quando se [rata de afirmar
sua legitimidade ou de garantir sua continuidade, apelar para o exemplo e para as licOes
de certo nnmero de "grandes ancestrais" sacralizados pela lenda."" E o que nos mostra
a seguinte citacdo:

"(...) tradicO" es da nossa terra, entusiasmo pela liberdade em favor
da gual os nossos albs tanto se bateram e se esforcaram. E e por
ele gue nos, os brasileiros, nos, os rio-grandenses, fomos aos campos
de batalha tantas vezes (...). De que nos serve a licao do passado
histOrico?(...). Temos ou nao solidariedade corn os heröis de 1835?
Somos ou nao seus continuadores?"t2
Ao mesmo tempo em que se colocavam como representantes dos ideals farrroupilhas,
8 FREITAS, Decio. Farrapos: uma rebelido federalista. In: A Revolueao Farroupilha: HistOria e Interpretacdo.
Varios Autores. Porto Alegre: Mercado Aberto. 1985. p. 111.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. Farrapos, liberalismo e ideologia. In: A Revolucao Farroupilha: HistOria e
Interpretacäo. Varios Autores. Porto Alegre: Mercado Aberto. 1985. p. 6.
' 3 Ver FLORES, Moacyr. Revolucäo Farroupilha. Porto Alegre: Martins Livreiro Ed., 1985, p. 86-88.
I Ver GIRARDET, Raoul. Mitos e Mitologias Politicas, sao Paulo: Companhia das Letras. 1987. p. 78.
O comtismo e a patria. A REFORMA. Porto Alegre. 10 de abril de 1892.
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o discurso federalista tinha como objetivo negar a ligacao entre o PRR e a Revolucao dos
Farrapos, como era difundida pelo governo. Ao jornal "A Reforma" estava reservado o
mesmo papel desempenhado pelo jornal "A Federacao", uma vez que ambos eram jornais
partiddrios. E atra\ts de suas paginas que os membros do PF tentavam desvincular a
imagem criada pelo governo de continuadores dos ideais republicanos dos farrapos.

"A' fracc'do republicana, dirigida pelo Sr. Julio de Castilhos, estava
reservada a ingrata tarefa de avatar as tradiNes gloriosas que
nos foram legadas pelos nossos antepassados no immortal e
sangrento decennio de 35...."13
Sao nesses periodos de instabilidade politica, como o decorrente da Proclamacao da
Republica, que se recorrem ao universo do simbOlico, do imagindrio, a fim de estabelecer
objetivos, criar identidades e definir os inimigos contra quem as armas deveriam ser
empunhadas. Esta disputa travou-se tanto no campo de batalha, corn peOes sendo
transformados em soldados, como no campo discursivo, corn os dois grupos buscando
justificar suas propostas politicas, econOmicas e sociais.
Deste modo, travou-se uma disputa entre republicanos castilhistas e os federalistas
pela heranca farroupilha. Ambos recorreram ao passado de glerias da Revolucao
Farroupilha, buscando, nesta revolucao, que era motivo de orgulho para os rio-grandenses,
elementos mobilizadores da populacao, principalmente os federalistas, que procuravam,
desta forma, legitimar o fato de haverem iniciado uma guerra civil. Segundo Girardet, "a
referencia a histOria, o peso da lembranca desempenham, aqui, urn papel essencial: ndo
e nada mais que o passado - urn passado de ordem ou de glOria - que se ve chamado a
socorrer o presente - urn presente de confusao ou de derrota.'
Enquanto os federalistas possuiam como divisa a defesa da liberdade, os castilhistas
colocavam-se como os herdeiros do ideal republicano dos farrapos. A heranca farroupilha
foi apropriada pelos dois grupos politicos nos aspectos que melhor expressavam seus
interesses politicos. Desta forma, a conotacdo liberal e republicana da Revolucao
Farroupilha foram separadas na Revolucao Federalista. No entanto, pela citacdo anterior,
os castilhistas ndo eram considerados representantes dos ideais farroupilhas, nao podendo
nem mesmo participar das festividades comemorativas ao evento.
0 passado e utilizado de modo a dar respaldo, sancao a uma luta atual. A Revolucao
Federalista era a continuacao de lutas antigas, pelas quais muitos de seus antepassados
haviam doado seu sangue. Para os republicanos castilhistas, a Revolucao Farroupilha era
considerada a origem dos ideais republicanos, enquanto que, para os federalistas, foi
uma mostra do quanto os rio-grandenses prezavarn o direito supremo da liberdade. Era
uma demonstracdo da honradez e do brio dos gauchos que rid° se dobravam a tirania de
ninguem, como nos mostra a seguinte citacdo:

"Sentiu orgulho vendo o Rio Grande levantar-se em defeza da
liberdade, confirmando assim o que jci dissera outr'ora,
TradicOes aviltadas. Artigo assinado por Bento Gonsalves. A REFORMA. Porto Alegre. 27 de agosto de 1892.
GIRARDET, Raoul. Mitos e Mitologias Politicas. Sdo Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 74.
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respondendo aos adverscirios; que a liberdade era ali cirvore tao
frondosa, que tinha tantas raizes, que quern tentasse arrancal-a,
produziria uma reaccdo toda de beroismo".15
Os rio-grandenses possuiam urn passado de lutas e heroismos em defesa da liberdade,
urn passado que deveria ser honrado e nao esquecido. Este aspecto da cultura riograndense respalda-se no mito do gaucho. 0 gaucho é resultado de uma reelaboracdo
cultural que se constituiu no sec. XIX, a partir da criacao do Paternon Literdrie , no
qual o gaucho, mestico, descendente de aventureiros europeus e indios, miseravel,
desprovido de terra e que vagava de estäncia em estäncia em busca de trabalho,
transformou-se numa figura idealizada, representante de valores como a lealdade, bravura,
independencia, disciplina e respeito.
Este mito foi apropriado pelas elites urbanas, que o promoveram, atralks do folclore,
da literatura, da poesia e da historiografia. Assim, o gaucho deixa de ser o homem do
campo, o peao que trabalhava nas estäncias para se transformar em identidade de todas
as pessoas que nascem no RS.
Este mito possui, por ser identificado corn determinadas caracteristicas de
personalidade, inerentes a todos os gauchos, urn forte apelo mobilizador. Afinal, o gaucho
era urn bravo, uma pessoa independente, possuia uma tradicao de luta ern defesa da
liberdade que nao deveria ser esquecida.

8 este passado, esta tradicao de nao se subjugar ao autoritarismo, muito menos a
uma dominacdo externa, que foi utilizada pelos federalistas corn o intuito de se contrapor
a proposta de uma constituicao baseada nos postulados do positivismo-comtiano.
Nada mais ern desacordo corn as tradicOes rio-grandenses do que a constituicao castilhista,
promulgada em 14 de julho de 1891, "urn cOdigo politico, em completo antagonismo corn os

costumes, as tradicdes e as aspiracoes populares."'

De acordo corn esta constituicao, tanto as leis como o orcamento estadual eram
elaborados pelo executivo, que acumulava, desta forma, dupla f uncao: criar leis e pö-las
em prätica. Corn isso, o poder executivo era fortalecido, enquanto o legislativo possuia
funcOes meramente orcamentarias.
Segundo o jornal "A Reforma", "o povo rio-grandense estava acostumado ao regimen
livre, e essa Carta creava o regimen do despotismo, ferindo de morte todas as liberdades publicas,
depondo todos os poderes politicos nas mdos de urn homem, que d'elles poderia abusar como
quizesse, sem que jamais se tornasse effectiva sua responsabilidade pelos crimes que
commettesse."'

" Discurso de Silveira Martins, em 10 de janeiro de 1892, ao retomar do Who a que foi submetido apOs a
Proclamac5o da Repfiblica. A REFORMA. Porto Alegre. 11 de janeiro de 1892.
I ' 0 Paternon Literario, fundado em 1868, era formado por intelectuais e escritores que promoviam encontros e
atividades.
7 Federacão fraudada. A REFORMA. Porto Alegre. 20 de janeiro de 1892.
A solucâo. A REFORMA. Porto Alegre. 17 de maw° de 1892.
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O Rio Grande do Sul possuia urn passado a honrar, urn passado no qual os gauchos
ja haviam se levantado em armas contra a dominacdo vinda de fora: primeiro contra os
castelhanos e, mais recentemente, contra o governo imperial autoritkio que os massacrava
corn tarifas e impostos. Agora o RS levantava-se contra o autoritarismo de urn homem,
Julio de Castilhos, que tentava implantar no estado leis importadas, que iam de encontro
as tradicOes locais.
Final do seculo XIX, inicio do governo republicano no Brasil. Apesar da grande
maioria da populacdo nao participar politicamente como eleitores que votam e podem
ser votados, os grupos politicos que disputam o poder necessitam do apoio dessa
populacäo, cuja grande maioria é analfabeta. No Rio Grande do Sul, canto os republicanos
castilhistas quanto os liberais federalistas, respectivamente, governo e oposicao, utilizavam,
ern seus discursos, de recorrencias ao simbOlico como forma de convencimento e busca
de apoio aos seus projetos politicos. 0 periodo que se estende de 1889 - inicio do
governo republicano - at 1895, ter-min° da Revolucdo Federalista, e caracterizado como
urn periodo de instabilidade politica, de ruptura, de incertezas e de mudancas. Momento
propicio, segundo Raoul Girardet, para o desenvolvimento de mitos que tern como objetivo
legitimar o grupo que esta no poder ou, no caso dos federalistas, do grupo que quer
retornar ao poder.

