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INTRODUÇÃO
Foi com este espírito que, dentro d o proje to H istória
do Exército na Região Sul, produzimos a História da 3ª
Região Militar, 1808 -2000 em 3 volumes. Abordagem
ampliada com a História do Comando Militar do Sul, da
8ª Brigada de Infantaria Motorizada (Pelotas), da 6 a
Divisão de Exérc ito, da 3ª B riga da de C avala ria
Mecanizada (Bagé), da 6ª B riga da de Infa nta ria
Blindada (Santa Maria) e da Artilharia Divisionária da
6ª Divisão de Exérc ito (AD /6), e de pesquisas em curso,
outras publicadas, que mencionaremos, sempre que
oportuno, nas quais procuramos resgatar a História Militar
do Rio Grande do Sul, à luz de fundamentos da Arte e da
Ciência Militar.
Espírito também manifesto pelo deputado Rui Ramos,
ao prefaciar Galpão de estância, do consagrado e
inspirado poe ta ga úcho Jaim e Ca etano B raun, e que assim
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transcrevemos, na Introdução do 1º volume da História
da 3 a Região Militar, 1808-188 9 e Antecedentes:
O Culto das tradiçõe s ga úch as rep resenta no Rio
Grande do Sul um impulso espontâneo e irresistível da alma
da raça...Falar das lutas e das dores para definir e fixar os
limites do Brasil no Sul e manter a posse da terra, e a
dom inar, é tocar na corda sensível das gerações gaúchas”.
O me sm o espírito foi o qual manifestou, decepcionado
em seu tempo, à inexistência de monumentos
comemorativos de heróis e eventos gaúchos notáve is, o
maior escritor regionalista, J. Simões Lopes Neto, com estas
palavras, com as quais dam os início a reun iões do Instituto
de História e Tradições do RGS, que fundamos em Pelotas
em 1 o Set 1986, nos 150 anos do combate do Seival.
Pensam ento que reproduzimos no Gaúcho nº 20/ 2003,
sob o título A Educação Cívica e o Espírito Militar na
visão do capitão da Guarda Nacional João Simões
Lopes Neto , no qual demonstramos o seu pioneirismo na
defesa da Educação Cívica no Brasil.
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“Rio Grande do Sul, onde a cada passo, em teu solo se
acorda um eco, onde cada barranca de teus rios conhecem
uma história, onde cad a coxilha tu a teste mu nhou um feito
histórico e onde os muros de cada cidade tua abrigam um
acontecime nto im portante”.
História Milita r do Rio Gra nde do Su l que temos
divulgado em grande pa rte nos seguintes sites:
www.resenet.com .br/users/ahimtb ,
no
ww w.m ilitar.com .b r/h isto ria ,
em
Artigos
no
w w w . a c a n d h is .h p g .i g co m . b r e
em
C a s e rn a
no
www.resenet.com.br
História Militar que abordamos no livro História
Militar do B rasil, em 2 volumes (texto e mapas), usado
como livro-texto de História Milita r na Aca demia Militar das
Agulhas Negras, des de 19 78, e onde fui instrutor d a
maté ria em 1978/80, local onde desde 1996 dirigimos, em
dependências por ela ced idas, a A cad em ia de História
Militar T errestre d o Brasil.
Conhecimentos que so mados a os d ivulg ados p ela
épica serie, em 13 ca pítulos, A Ferro e Fogo - A Saga
das Guerras e revoluções do Rio Grande do Sul, de
abordagem predominantemente civil e muito bem feitas por
historiadores e professores de História e outros intelectuais,
e com o concurso da equipe da RBS, am pliaram nossos
conhecimentos sobre o tema a que nos dedicamos de longa
data.
Conhecimentos sobre História do Rio Grande do Su l,
incluindo a sua História Militar, que sintetizamos na
publicação prefaciada pelo geopolitico General Carlos de
Me ira M atos, aca dêm ico em érito d a AH IMTB:
Inspirações geopolíticas das ações de Portugal e do
Bra sil no Prata e suas projeções no Rio Grande do
Sul, 1680-1900. (AHIMT B, 2002).
A citada série A Ferro e Fogo nos surpre endeu, pelo
gigantismo da operação, que envolveu mais de 450 pessoas
e revelou para o Rio Grande do Sul a existência de uma
plêiade competente de historiadores e intérpretes gaúchos,
empenhados com seriedade em pesquisar, pre servar,
cultuar e divu lgar a História, as Tradições e os valores
morais, culturais e históricos do estado, e agora sem
silêncios e d eform ações, co mo vinh a sendo costu me.
Faltou a abordagem das guerras que definiram , “a
ferro e fogo”, o destino brasileiro do Rio G rande d o Sul: A
Gue rra Guaranítica, 1752-54; As Guerras do Sul, 17631774, marcadas por duas invasões e dominação esp anhola
do Rio Grande do Sul, e onde, historicamente, teve início a
Gue rra à gaúcha, com esta diretriz baixada pe lo Junta
Militar do Governo no R io de Jan eiro, pela falta de
con diçõ es d e re aliza r um a guerra convencio nal:
“A Guerra contra o invasor e span hol será feita com
pequenas patrulhas localizadas em matas e nos passos dos
rios. Destes locais elas sairão ao encontro dos invasores
para os surpreender, causar-lhes baixas, arruina-lhes
gados, cavalhadas e suprimentos e ainda trazer-lhes em
consta nte e co ntinua inq uietaçã o”.
Tipo de guerra original, que ensaiamos em “Guerra à
gaúcha” em publicação Regionalismo Sul-RioGrandense, editada pelo Círculo de Pesquisas Literárias
(CIPEL) em 1996 e organizada pela historiadora Hilda A.
Hubne r Flore s.
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Faltou A Guerra da R estauração do Rio Gra nde do Su l,
1774-1777, marcada pela exp ulsã o definitiva dos espanhóis
do Rio Grande do Sul, com as conquistas do Forte de São
Martinho, (próximo de Santa Maria atual), da Fortaleza de
Santa Tecla (próximo de Bagé atu al) e da Vila de Rio
Grande, ocupadas por 13 anos. Guerra esta que abordamos
com deta lhes, com apoio e m re latório do co ma ndante
português desta operação, Tenente-General Henrique Böhn
e na sua correspondência com o Vice-Re i do B rasil, na ob ra
A Guerra da Restauração do Rio Grande do Sul. Rio
de Janeiro: Biblioteca do Exército,1996.
Concluo, com apoio n a Teo ria de H istória do E xército
Brasileiro, que aborda mos e m nosso m anual editad o pelo
Estado-Maior do E xército; Como estudar e pesqu isar a
His tória
do
E xérc ito
Bras ileiro.
B r a s í l ia :
EGGCF/AHIMTB, 2000, 2 ed., que faltou, ainda, na
magnífica série A Ferro e Fogo, o seg uinte :
A abordagem da guerra de 1801 (em que foram
conquistados pela s arm as os Sete Po vos d as M issõe s, o
território do atual município de Santa Vitória do Palmar e os
municípios entre os rios Piratini e Jaguarão, territórios não
reclamados por haver a Espanha conquistado a cidade
portugu esa de O livença e não a devolvido ).
A seguir, houve uma verdadeira guerra, que passou à
História com o Camp anha do Ex ército Pacificador da Banda
Oriental, 1811-12 (em que teve início a conquista do antigo
território espanhol de Entre Rios (rios Uruguai, Ibicuí, Santa
Maria e Quaraí) e, logo a seguir, as Guerras contra Artigas
em 1816 e 1820, as quais , e m linhas gerais, definiram e
consolidaram, A Ferro e Fogo, os contornos do Rio Grande
do Sul e pos sibilitaram a incorporação artificial do atual
Uruguai a Portugal, o qual foi herdado pelo Brasil de
1821/1827, por cerca de 6 anos, como Província Cisplatina.
E foi a partir deste ponto que teve início a série A Ferro e
Fogo, da RBS.
Não imaginava o Rio Grande já capaz de uma obra tão
séria e útil para educar as novas gerações gaúchas, no
sentido de reconhecerem o passado do R io Grande, pa ra
ente nde rem o seu pres ente e planeja rem o seu futuro .
Foi um a re volu ção cultu ral na divulg ação da H istória
do Rio Grande do Sul, quando existe, tramitando na
Assem bléia do Rio Grande do Sul, projeto visando tornar o
ensino de História do Rio Grande do Sul obrigatório em
suas escolas.
Foi um praze r ouvir a be la trilha sonora deste grande
feito cultu ral d e autoria do grande maestro Geraldo Flach,
que resgatou canções militares do tempo da Guerra do
Parag uai, com apoio em partituras que lhe fornecemos,
como as canções Oh! Virgem da Conceição, a padroeira do
Exército Imperial, e A Vivandeira, que figuram em nossa
pesquisa Amo r Febril-A memória da canção militar
brasileira, edita da p elo G BO EX em 1990, c om um disco
contendo as canções militares históricas e também as
atuais.

pppppppppp

2

Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul

UMA SURPRESA AGRADÁVEL
Depois da notável mini-série A casa das sete
mulheres, que mostrou ao Rio Grande e ao Brasil, num
misto de muita Fantasia, mas pouca História, m as esta, a
história, essencial para mostrar ao Brasil a espinha dorsal
da Revolução Farroupilha. Espetáculo belíssimo, mas que,
lam entavelm ente, fe z um lincham ento m ora l dos generais
Ben to Ma noel Ribeiro e Davi Ca nabarro, dois grandes he róis
brasileiros e gaúchos.
Outras iniciativas surgem e aos poucos constatamos
que a Mídia Gaúcha vai abordando e levando ao
conhe cime nto das atuais ge raçõe s as lutas internas e
externas ocorridas no B rasil e que tiveram por cenário o Rio
Grande. Eventos que de uns tempos para cá eram objetos
de silêncios, ou qua ndo a bordados com pletam ente
deformados, por escritores que assim faziam m arketing
pessoal ou abordagens políticas de natureza ideológica,
sem direito a contraditório num projeto o nde se procura a
verdade.
É o que vem acontecendo positivamente a nível
nacional com a obra Ma ldita G uerra, do historiador
Francisco Doratioto, que desqualifica e desacredita a
grande farsa da História da Guerra do Paraguai intitulada
Ge nocídio Am erica no: A Gu erra do P ara gua i, de Júlio
José Chiavenatto, o qual, em mais de 25 edições, teve
grande influê ncia negativa no M agistério e alunos do Ensino
Médio no Brasil e sem possibilidade, até então, de nenhum
contraditório.
Elogiável neste tem po foi o esforço da Editora Martins
Livreiro, em Porto Alegre, em manter acesa e viva a chama
da memória histórica do Rio Grande do Sul, insistindo em
publicar e reeditar obras sobre a História do Rio Grande do
Sul, tarefa que no passado a Livraria Globo o fazia com
des taque e term inou por d esistir, a cred itam os.
Agora, revendo em vídeo a série A Ferro e fogo,
levada ao ar pela RBS/TV, constatamos que ela fez uma
série monumental para a educação das atuais e futuras
gerações gaúchas, em que pese raras abordagens, que não
tem apoio na verdade, do ponto de vista do historiador
militar, que possui como elementos de critica histórica,
fundamentos da Arte e da Ciência Militar, não dominados
por historiadores civis, de igual forma que o historiador
militar não domina os fundam entos de crítica do jurista, do
jornalista, do médico, do engenheiro e assim por diante.
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1. GUERRA DA CISPLATINA
(1825-1828)
A série sob re a Guerra Cisplatina satisfez
plena me nte no conjunto, e em particular, as intervenções
cuidadosas, fruto de segura interpretação histórica dos
historiadores Tao Golin, Ana Frega, M oacyr Flore s, Earle
Macarthy Moreira e do Cel Luiz Ernani Caminha Giorgis,
nosso Delega do no Rio Gra nde do Sul, 3º Vice-Pre sidente
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da Academia de História Militar Terrestre do Brasil e vicepresidente do Instituto de História e Tradições do RGS.
Foi um a gran de produção , da qual discordamos, em
relação aos julgamentos, como historiador militar, da
classificação de incompetentes dada aos gene rais Alvea r e
Marquês de Barbacen a. E a nossa defesa, em contrário
dessa tese, abordamos em nosso livro 2002-Os 175 anos
da Batalha do Passo do R osá rio, Porto Alegre:
Metrópole, 2003, obra para suas análises, e que
procuraremos fazer chegar aos distintos historiadores
citados. Livro que aborda, com apoio em fundamentos da
Arte e da Ciência M ilitar, a situação dos dois exércitos antes
e du rante a m aior batalha ca mpal tra vad a no Brasil.
Batalha esta cujos mais importantes resgates foram
feitos pelos, hoje patronos de cadeiras na AHIMTB, General
Aug usto Tasso Fragoso, em A Batalha do Passo do
Rosário (Rio de ja neiro :BIB LIEx , 1961 , 2ª ed . A 1ª ed. é
de 1922) e do gaúcho de Montenegro Ten Cel Henrique
Oscar W iede rsph an, A Campanha de Ituzaingô (Rio de
Jan eiro: B IBLIEx, 1961).
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2. REVOLUÇÃO FARROUPILHA
(1835-1845)
Na parte referente à Revolução Fa rroupilha, registro
as razões procedentes da Sra. Iara Tavares Botelho que,
caso a República R io Grandense vencesse se tornaria uma
república hostil. Colocação respondida pela argumentação
do historiador Darcy Cheuiche , de que, ao tornar-se
República, num mom ento desesperador pa ra a caus a, a
única maneira de preservar os ideais revolucionárias que
os levaram à luta foi o recurso usado para não pereceradotar a rep ública , a conselho de dois farrapos fluminenses
e oficia is do Exército, com curso na Escola Militar do Largo
do São Francisco, no Rio, os majores João Manoel de Lima
e Silva e José Mariano de Mattos. O primeiro, tio de Caxias
e o segundo, mais tarde, o seu chefe de Estado-Maior na
Gue rra contra O ribe e Rosas, 1851 -52. A idéia da Repú blica
atrairia sobre ela a proteção e simpatia de repúblicas
mundiais.
Sobre as causas da Revolução Farroupilha registre-se
a revolta de integrantes do Exército, pela ação contra o seu
progresso, seguida de seu sutil desmantelamento por
lideranças liberais, que empolgaram o poder depois de 7 de
abril de 1831.
Conforme demonstramos em nosso estudo O
Exérc ito Farra po e os se us chefe s, Rio de Jane iro:
BIBLIEx, 1992 2 v., foi a guarnição d o Exército do Rio
Grande do Sul, a maior do Brasil, que fez a revolução em
20 Set 18 35, apoia do p or estanc ieiros e charque ado res.
Os dois últimos, revoltados com o aumento do
imposto sobre o charque, que o Sudeste adquiria no
Uruguai e Argentina, inimigos de ontem. E os m ilitare s, pe lo
desm antelamento da estrutura militar do Exército e da
Marinha, pelo que o Bra sil qua se se desped açou, na
Regência, com lutas fratricidas, que ameaçaram
transformar o Brasil numa colcha de rep ubliqueta s ho stis
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entre si. Foi salvo pela atuaçã o do Duque de Caxias, cujo
bice nte nário transcorre este ano, e sobre o qual produzimos
Caxias e a Un idad e Na cion al, Porto Alegre: Metrópole,
2003 e o acadêmico Osório Santana Figueiredo produziu o
livro Caxias, o predestinado da Pátria.
Outro fato pouco explo rado na H istória da Repúb lica
Rio-Grandense foi a de que a 1 a Brig ada do Exército Libe ral,
do então Capitão da Guarda Nacional Antônio Neto, em
Seival, em 10 de setembro de 1836, fora resultado da
transformação, em Brigada, do Corpo da Guarda Nacional
de Piratini, então integrado por 2 esquadrões a 2
companhias cada, recruta dos no s distritos de Pira tini,
Canguçu, Cerrito e Bagé, hoje municípios que então
pertenciam ao enorme município de Piratini, criado em
1831. Foram eles que apoiaram a Proclamação da
Repú blica Rio Gra ndense, onde possui suas mais fortes
raízes a República do Brasil, já com 114 anos de existência,
contra os 67 a nos que duro u o Im pério do Brasil.
E foi esta tropa, reforçada pelo Corpo de Lanceiros
Negros farrapos, recrutados
especialmente
nas
charqueadas de Pelotas, que ali obtiveram memorável
vitória que , acreditam os, tenha mos, pe la prim eira vez, a
analisado militarmente, à luz de funda me ntos de Arte
Militar, no citado O Exército Farroupilha e seus chefes,
v.2, no qual incorporamos, interpretadas, informações
inéditas, divulgadas na preciosa coleção An ais do Arquivo
Histórico do R io G ran de do S ul. Obra na qual revelamos
outros heróis militares farrapos, que até então
permane ciam nas sombras.
Notável, na série em foco, foi que um d escen dente do
General Netto mostrou que os generais Antônio Neto e o
Coronel Silva Tavares, que se enfrentaram em Seival, estão
sepultados em Bagé, próximos um do outro e ambos
merecendo a reverên cia e o respeito dos descendentes. E,
junto ao Cel Silva Tava res, o Pre to Caxias, o Santo de Bagé,
um negro carioca e antigo soldado do Exército, Maximiano
Domingos do Espírito Santo, grande admirador e amigo de
Caxias, que estudamos na História da 3ª Brigada de
Cavalaria Me can izad a, em parceria com o a cadêm ico Cel
Luiz Ernani Caminha Giorgis.
Foi notável e segura a abordagem de todos os
historiadores participantes da filmagem, prestando
informações seguras e notáveis ao enorme público gaúcho.
Informações acessíveis, aos que não assistiram a série,
através da sua edição em duas fitas de vídeo da RBS.
A nota triste esteve por conta de falsa interpretação,
sem apoio em fontes históricas confiáveis, feita por um
antropólogo, não historiador e professo r da PU C, Dr.
Iosvaldir Carvalho Bittencourt, que defendeu a absurda
tese, já transitado em julgado na História, de que
Canabarro, Antônio Neto e outros líderes farrapos presentes
em Poron gos, ha viam concord ado com Caxias “em serem
atacados pelo Ce l Chico Pedro para to rna r possível a
destruição dos combaten tes farrapos n egros. E justificou
com o absurdo e ingrato conceito, de que o acord o entre
imperiais e farrapos “era para matar os negros farrapos,
por não admitir Caxias que negro s fossem alforriados”.
Esqueceu o Dr. Iosvaldir, o gra nde deba te histórico sobre
o tema que inocentou Canabarro e outros líderes farrapos
e de que Caxias foi um pioneiro abolicionista, 43 anos antes
da Lei Áurea, e que, por sua conta e risco, não cumpriu
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orientação superior escravista, que obrigava que os
soldados negros farrapos fossem retirados do Rio Grande
e levados para o Rio, como escravos do Estado, para a
Fazenda de Santa Cruz . Foi então qu e usou o segu inte
artifício: com apoio em instrução anterior, recebeu os
negros farrapos como rendidos voluntariamente, com
direito à liberdade, e incorporando-os à seguir no Exército,
como livres, nas três unidad es de Cava laria. E muitos
combateram com Osório na batalha de Monte Caseros, em
2 de fevereiro de 1852, que assinalou a vitória de aliados
argentinos e brasileiros contra D. Manuel Rosas, ditador
argentino.
Sabe-se hoje que o falso ofício sobre Porongos foi
forgicado por Chico Pedro, com o auxílio de um major, seu
subordinado, e distribuído depois de Porongos, como
instrum ento de Guerra Psicológica, para minar, entre os
farrapos, a confiança na única resistência militar farrapa
cap az de pro longar o fina l da guerra: Cana barro.
Foi um desse rviço que o Dr. Iosvaldir pre stou à cu ltura
rio-grandense e à seus irmãos negros e descendentes
gaúchos, o que afirmo com a autoridade de autor e 1º
lugar em Concurso Nacion al com o livro O Negro e
descendentes na Sociedade do Rio Grande do Su l.
Porto Aleg re: IEL ,197 5, prefaciado pelo ilustre homem
negro e nosso amigo, Dr. Carlos Santos, que governou os
gaúchos de igual forma que o fez, na Revolução
Farroupilha, o Cel José Mariano de Ma tos, de descendência
negra, e em data recente o ilustre, com bativo e sé rio
político, Dr. Alceu Colares.
Os lanceiros negros foram organizado em 1836 e não
em 1838. Não conheço os fundamentos de crítica de fontes
da Antrop ologia e sim os da História que, creio, não foram
aplicados pelo Dr. Iosvaldir, ao invadir seara alheia e
promover desinformação, confusão, injustiça e calúnia, as
quais, à semelhança de um saco de penas despejado ao
vento jamais serão recolhidas. Creio que devia ter
consultado e criticado todas as fontes que tratam do
assunto . Não o fez e laborou e m equ ívoco. Lam entá vel!.
Partes importantes no contexto da Revolução
Farroupilha, e não explorados, foram os três sítios farrapos
de Po rto A legre, que se estenderam por 3 anos e meio,
descontínuos, os quais abordamos, creio que pela prim eira
vez, em detalhes, em nosso livro editado sob a égide do
Instituto de História e Tradições do RGS que presidimos:
Porto Alegre - m em ória dos sítios farrapos e da
administração de Caxias. Brasília: EGG CF,198 9 (Texto
de palestra que pronunciamos no CPOR/PA em 18 Set 1987
e no IHG B em 20 Set 1987).
Administração de Caxias em Porto A legre muito bem
realçada, pela primeira vez, em painéis e cartazes no
Museu do Comando Militar do Sul, no local do antigo
Arsenal de Gu erra de Po rto Aleg re, ao temp o da G uerra do
Paraguai e também atacado, junto como o velho QG da 3a
RM, por revolucionários em 3 de outubro de 1930.
Com este sítio de Porto Alegre, por 3 anos e meio, os
farrapos desfrutaram das seguintes vantagens estratégicas:
- Fixar ali importantes efetivos imperiais impedindo
que ganhassem a campanha.
- Imp edir o ap oio imp erial mútuo, po r terra, entre
Porto Alegre e Rio Grande.
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- Impe dir reforços im periais a Porto Alegre , pelo
litoral, enviados de Santa Catarina.
- Imp edir a ex pansão de pon tos fortes im periais
terrestres, com apoio naval, ao longo do rio Jacuí e seus
afluentes, assegurando assim, a livre circulação e
com unicações farrap as no interior do Rio Gran de do Sul.
- Assegurar, nas posições de sítio, em torn o de P orto
Alegre, a articulação da região serrana (de Cima da Serra)
e, por via de conseqüência, com Santa Catarina e São
Paulo, por terra.
- Melhor realizar a espionagem dentro dos muros da
sitiada Porto Alegre, através de republicanos farrapos
infiltrados.
- Criar segurança, à distância, aos trabalhos do
Governo Farrapo em Piratini, na serra dos Tapes.

pppppppppp

3. A GUERRA CONTRA ROSAS
(1851-1852)
Foi muito bem abo rdada pelo historiador Moacyr
Flores, num amplo contexto histórico em que ela se
desenvolveu, e complementada por boas interpretações
dos jovens professores de História Newton Carneiro e
Jarbas Giuliani Filho e de sen volvida por u ma equipe de
atores representando alun os e alun as do Colégio Militar de
Porto Alegre. E também com a participação do pesquisador
e maior pintor militar brasileiro de todos os tempos,
me mb ro aca dêmico d a Acad em ia de História M ilitar
Terrestre do Brasil, o Cel Pedro Paulo Cantalice Estigarribia.
Sobre a Batalha de Monte Caseros, ou dos Santos
Luga res, de 2 de feve reiro de 18 52, teve influência
importante, no rompimento da posição rosista, os tiros dos
100 fuzis Dreise d e agulha, utilizados contra a Artilha ria
rosista por me rcenários prussianos Brum er (resingões),
contratados pelo Brasil para esta guerra, conforme
abordamos em nosso livro Estrangeiros e descendentes
na H istória M ilitar do R GS . Porto Alegre: IEL, 1975.
Feito militar notável foi a travessia do rio Paraná, em
Diamante, da margem esquerda para a direita, por forças
aliadas arg entinas, uruguaias e brasileiras. Merece
destaque a tra vessia do rio a nado, pela Cava laria de E ntre
Rios com a perda por afogam ento de muitos cavalos e
soldados.
Escreveu sobre esta ca mpanha, o mais tarde Marechal
Bernardino Bormann, porto-alegrense e patrono de cade ira
na AHIMTB, filho de um me rcenário alemão a serviço do
Bra sil, que foi achado ferid o e parcialmente queimado pelo
incê ndio do campo de batalha do Passo do Rosário.
Bernardino Bormann foi ajudante de ordens e um dos
biógrafos de Caxias e fundador, faz mais de um século, do
Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Caxias, o
com andante do Ex ército Bra sileiro nesta g uerra, presidente
do Rio Grande do Sul pela 2ª vez, seu senador e
pacificado r, nesta abordagem foi silenciado, mas felizmen te
não teve a sua imagem deformada e caluniada como o fez
o Dr. Iosvaldir na abordagem da Revolução Farroupilha.
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Boa foi a a borda gem das Ca lifórnias d e Chico Pedro,
que acreditamos o tenhamos biografado pioneiramente no
citado Porto Alegre - Memória dos sítios farrapos e da
administração de Caxia s, com apoio em suas Memórias
na RIH GR GS , 1921, nºs 1 e 2 e com dados de Raul Pont
em Cam pos Rea leng os. (Porto Ale gre: Renascença,
1983.2v).
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4. A GUERRA DO PARAGUAI
(1865-1870)
Foi um a aborda gem civil feita pelo historiador Teófilo
Torronteguy e por Ilfo Rivero, do Paraguai, como uma
interessante interpretação militar da Batalha de Riachu elo
pelo Cap itão-d e-M ar-e-Guerra Péricles Vieira Filho.
Va le lembrar que, na Esquadra Brasileira que lutou em
Riachuelo, existia mais gente do Exército do que Marinha,
inclusive o, mais tarde, General Tibúrcio, conforme
escrevemos em artigo: Heróis do Exército e da Marinha na
batalha de R iachu elo. Correio Braziliense, Brasília, 9 Jun
1972.
Em interpretação feita com apoio em Arte Militar
concluím os o segu inte:
Na Batalha do Riachuelo foi eliminada a capacidade
ofensiva estratégica do Marechal Solano Lop es. Em Tuiu ti,
a maior batalha campal sul-americana, foi eliminada a sua
capacidade ofensiva tática. Com a conquista de Humaitá, e
seu desmantelamento, foi conquistado o objetivo militar da
Tríplice Aliança e eliminada a capacidade defensiva
estratégica de Lopes. E com a sua derrota na Dezembrada
foi assinalado o fim de sua capacidade defensiva tática,
com a conseqüente conquista do objetivo político aliado da
guerra, a conquista de Ass unção , a ca pita l do P ara guai.
No combate de Campo Grande ou Acosta Ñu, na
Campanha da C ordilheira, onde os aliados enfrentaram
crianças disfarçadas com barbas e com armas na mão, as
tropas foram comandadas pelo Ge neral Victorino Ca rneiro
Mo nteiro .
Não concordamos com a responsabilidade que se quer
atribuir ao Conde D'Eu, Marechal Gastão de Orleans, por
pretensas atrocidades cometidas na Campanha da
Cordilheira. Creio que foi o chefe mais inju stiçado e
caluniado da História, o que concluí ao biografá-lo como
patrono da Artilharia da 6ª Divisão do Exército na ob ra,
Artilharia Div ision ária Marechal Gastão de Orleans,
AD /6, Porto Alegre, 2003.
A ele se deve a melhor mem ória do Rio Grande do Sul
na Guerra do Parag uai, a qual abordou em sua Via gem à
Província do Rio Grande do S ul, publicado na RIHGB,
sendo que hoje existe livro sobre esta viagem.
Existe um a cu ltura nacion al de se tran sferir
responsabilidades sobre tragédias, repressões e crimes a
personalidades que se afastaram do centro onde elas
ocorreram. E foi o caso em Santa Catarina, em 93, com o
Cel Moreira César e, no Paraná, com General Ewerton
Quadros. Violências praticadas por lideran ças civis locais
que fugiram às responsabilidades, debitando-as nas contas
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de ausentes que não puderam ou não souberam se
defen der.
Na Guerra de Canudos, o Coronel Moreira César
passou à tradição como "O cortador de cabeças", quando,
em realidade, ele não cortou a cabeça de ninguém, mas
teve cortada a sua e as de seus comandado s, já mortos, e
mais as dos recém -morto s, de pois de degolados. Cabeças
que foram colocadas na beira da estrada com os rostos
voltados para o interior, como um meio-fio de cabeças
humana s.
Certas conjunturas políticas apontam negativam ente
certas figuras. E assim m uitas permanecem na H istória, se
o historiador não fizer a crítica das fontes em que baseou
seus estudos. Jesus Cristo é o maior exe mplo disto! E creio
que o Conde D'Eu, os generais Davi Canabarro, Bento
Manoel Ribe iro, Marquês de Barbacena, Ewerton Quadros
e o Coronel More ira César, são vítimas de conjunturas
políticas adve rsas e q ue nã o m erece ram um julgam ento
justo. Neste conjunto enquadro o Coronel Maneco Pedroso,
que será abo rdado m ais ad iante .
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5. OS MUCKERS
Sangue e Fé no Ferrabráz
Está excelente o trabalho, e traduz uma síntese de
várias obras: a do padre Amb rósio Shup, a de Leopoldo
Petry, a de Moacyr Domingues e a de Antônio Assis Bra sil
e aind a, a opinião do Genera l Flávio Osca r Maurer,
descend ente dos Muckers. Esta, foi a que ma is se
aproximou da Videiras de Cristal, de Antônio Assis Bra sil.
Evento que abordamos no 1º volume da História da 3ª
RM, p.271/276.
Notáveis e serenas as abordagens dos historiadores
Ma rtim Dreher e Dó ris Ma galh ães.
Sobre os descendentes dos Muckers (Santarrões,
doidos, derivado de verbo alemão que significa o som
emitido por uma colméia de abelhas, o que fazia lem brar,
segundo o pastor Martim Dreher, os ruídos das rezas
conjuntas de Jaco bina Ma urer com seus seguidore s).
Existe no Exército mais um oficial-genera l descen dente
dos Muckers, além do citado General M aurer, o qual
registrou que na resistência oferecida por eles havia a
presença de muckers veteranos da Guerra do Para guai, que
findara há 4 an os.T rata-se do Genera l de Exército V irgílio
Ribeiro Mu xfeldt, ex-comandante da 8 a Brigada de
Infa nta ria Motorizada (Pelotas), e depois da 3a Região
Militar. À 8ª Bda Inf Mtz está subordinado o 19º Batalhão
de Infantaria Motorizado, de São Leopoldo. Sua ancestral
mu cker, ainda menina, foi salva do confronto final por
algu ém .
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O G aú c ho , n º 2 1 - ou t u br o d e 20 0 3

6. MARAGATOS E PICA-PAUS
Abordagem interessa nte a d a Sra. Y ara Botelho Vieira,
desce ndente do General Joca Tavares e pa renta do Cel
José Tava res que, segu ndo co nsta, era irmão, genro e
afilhado do General Joca Tavares. José, ou Zeca Tavares,
que tinha com o capataz o dego lador A dão Latorre e sobre
os quais se apontam as responsabilidades pela degola da
Ca valaria Patriota em Rio Negro, ao comando do Cel
Maneco Pedro so, d e Piratini.
O prezado amigo, Dr. Fernando O’Donnel, registra que
a morte de inimigos presos por degola era a m aneira mais
barata, por questão de logística militar, para não se ter,
mais tarde, de desviar recursos para os alimentar e mantêlos prisione iros.
Mas no massacre, por deg ola, da C avalaria Patriota
em Rio Negro, num efe tivo de 300 homens, segundo a
tradição republicana gaú cha, a serviço dos governos federal
e estadual, não se enquadra no conce ito emitido pelo
ilustre historiador Dr. Fernando O’Donnel. Os federalistas
prenderam tam bém tropas do Exército e da Brigada Militar,
as quais não degolaram, somente a tropa civil do Cel
Man eco Ped roso , e que, segundo consta, se renderam sob
garan tia de vida , firmada em docum ento p elo com andante
do 28º BC, do Exército. Unidade esta feita prisioneira , e
obrigada a combater como federalista, com o nome de
Erne sto Paiva. Mais tarde foi enviada a Canudos, com o
moral muito baixo, sem ser engajada em combate, e dali
foi enviada para São João d’El Rei onde, por
transformações sucessivas, deu origem ao heróico 11º
Batalhão de Infantaria de Montanha, que participou com
destaque da Campanha da FE B. O 28º BC sub stituiu em
São João d’El Rei o heróico 30º BC que, ao comando do
Coronel Carlos Telles, resistiu ao sítio federalista de Bagé.
Abordamos este triste episódio do Massacre do Rio
Neg ro em alentado artigo, com apoio em fontes primárias,
no 2º volume da H is tória da 3ª RM e no artigo “O
ma ssacre federalista de Rio Negro, em Bagé, em 28 Nov
1893”. Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro nº 154, nº 378, jan/mar1993, p. 55/88.
Gostaríamos que fosse provado que foram só 27
degolas, e não 300, como defende o Sr. Lauro José de Silva
Tavares, quantia esta, para ele, uma lenda, como a da
Lagoa da Mú sica. E que fosse historicam ente comprovado,
com apoio em fontes confiáveis, que a degola em Rio
Neg ro não foi ordenada pelo coronel federalista Zeca
Tavares. E mais, que o coro nel Mane co Pedroso e sua tropa
barb arizaram a família do uruguaio Adão Latorre. H istória
é verdade e justiça!
Comandou a operação militar em Bagé, contra o
general Joca Tavare s, para depô-lo do governo paralelo do
Rio Gra nde do Su l, que ele ali estabelecera, o Genera l (civil)
Luis Alves Pereira, que estava no comando da 4a Brigada
(civil), mobilizada em Pelotas. Esta Brigada teve, como seu
Che fe de Estado-Maior, o polêmico Dr. Alfredo Varela,
conforme demonstra mos p ela prim eira vez, com apoio em
fontes primárias, em nosso livro História da 3ª RM, v.2.
Enfim, é preciso um esclarecimento do episódio do
Ma ssacre do Rio Negro, envolto em lendas escapistas e
justificativas que não convencem e não esclarecem . E

6

Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul

outras, que apontam responsabilidades do Cel Zeca Tavares
pelo massacre. O Jornal Zero H ora de 27 de novembro de
1993, publicou n osso a rtigo O sítio fed eralista de Rio Negro,
um contrad itório a versõ es anteriores divulg adas pelo
jornal, referentes ao massacre do Rio Negro. A edição de
Zero Hora de sábado, 27 de setembro 2003, no cade rno
Cultura, sob o título Memória Maldita, começa por mostrar
a ponta do icebe rg e o contraditório, sobre as reais
responsabilidades pelo massacre, por de gola, da Cavalaria
Patriota, que continua envolta ao qu e parece em armações
escapistas, que procuramos esclarecer, com apoio em
fontes prim ária s, relacio nadas no nosso livro, e artig os
citados anteriorm ente. E spe ra-se q ue a Acad em ia
Piratiniense de História, que tem o Coronel Mane co Pedroso
como patrono de uma de suas cadeiras, ajude a defender
a sua me mó ria, o que até ag ora nã o foi possível realizar.
Na citada edição de Zero Hora, o jornalista Fáb io
Shaffner nos entrevistou a respeito do Cel Maneco Pedroso.
A no ssa opinião foi coloca da n a pá gina 5 deste m odo :
“O Cel Bento defende a conduta do Cel Maneco
Pedroso e diz que não foi encontrada nenhuma prova de
que fosse ladrão e assassino, como se dizia na época, e
assegurou que uma revisão histórica do passado red imiria
Pedroso, e que ele não era bonzinho, e ninguém na época
o era. Dentro da m aldade genera lizad a na re volu ção , ele
mo rreu defendendo os governos estad ual e fed era l,
degolado por mercenários platinos num ato ignóbil, após
assinar sua ren dição so b garantia de vida”.
Enfim, é uma questão que desafia historiadores e
jornalistas interessados na verdade, envolta por uma
misteriosa e intrigante cobertura pro tetora que incluiu a té
a lenda da Lagoa da Música, c om o tendo sido degolados
argentinos, e não em realidade brasileiros, em seu país, por
mercenários platinos a serviço do federalista, que ordenou
o ma ssacre, e não só pelo uruguaio Adão La torre, em cuja
conta colocara m a responsab ilidade fanta siosa pela
execução pessoal de 300 cavalarianos civis recrutados pelo
governo. Até quando durará esta armação e aparecerá a
verdade e a responsabilidade pes soal m oral por e ste
massacre nefando?
Curioso que as tradições gaúchas dos lenços brancos
e vermelhos tem origem nesta guerra maldita, das degolas
recíprocas. Tradiçã o fra tricida macabra, que católicos
procuraram amenizar, colocando lenços brancos e
vermelhos cruza dos sobre um a cruz na missa crio ula. O
poeta Jaim e Caetan o Brau n amenizou os ódios daqueles
tempos com um a linda poesia. Lenços vermelhos que
muitos tradicionalistas carregam no pescoço com orgulho,
desconhecendo o real significado político/trágico dele, e do
lenço branco. Tradição que busca amparo numa revolução
de bárba ros, ou maldita. Não está na hora de se pensar
numa revisão. De m inha pa rte uso co mo lenço a p rimeira
bandeira farrapa, com as core s verde e amare lo do Bra sil
e a vermelha do República, que a Revolução Farroupilha
con tribuiu para ser implantada no Brasil, há 114 anos. Me
convençam se laboro em equívoco. Pavilhão Farrapo
inspirado nas gloriosas tradições farroupilhas de Firmeza e
Doçu ra colocadas no brasão da bandeira da Repú blica RioGrandense, sob a forma de dois amores perfeitos
simbolizando: Firmeza em combate, ao lutar com toda a
garra e determinação, e Do çura , significando, após a
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vitória, respeito, como religião, à vida, à honra, à família e
ao patrim ônio do vencido inerme. Tradição restaurada em
1924 quando Honório Lemes rendeu-se a Flores da Cunha,
ao este se recusar a recebe r suas armas e terminarem
ambos com um a braço de conside ração recípro ca. Exem plo
dado pelo Gen Neto que, impressionado em Triunfo, com
a coragem inaudita de um adversário que morreu em
combate, colocou em local de destaque o seu corpo inerme,
e fez sua tropa desfilar em tributo e honra à coragem do
mesmo. Isto era, na prática, as virtudes gaúchas de
Firmeza e Doçura, que foram degoladas pelos contendores
de 93, fanatizados pela propaganda radical e com ofensas
sem limites, divulgadas pelos jornalistas dos jornais A
Federação e A Reforma, a se concluir do jornalista Elmar
Gomes. Tese que merece ser aprofundada!

pppppppppp

7. REVOLUÇÃO DE 1893
Abordaram esta trágica e cruel revolução, classificada
didaticame nte com o Guerra Civil na Região Sul, 1893-1995,
e popu larmente re ferida como a Revolução de 93, das
Degolas, a Revolução Maldita e/ou Revolução de Bárbaros,
a historiadora Suzane Biehl de Souza e os professores de
História Mário Osório Magalhã es, trineto do General Osório,
Luciane de Abreu e m ais M ário Ma estri, consultor histórico
da produção A Ferro e Fogo. Nesta abord age m é expo sto
o pensamento do jornalista norte americano Ambrose
Pierce, do Tribune de Nova York.
Sobre os combate s e armamentos, falaram Ricardo
Gomes Henriques, o pesquisador Poitevim e a Tenente
Andréa Reis Silveira, diretora do Museu do Comando Militar
do Sul. Como singularidade, tem-se o reg istro de que o
campo da indecisa batalha de Inhanduí per m aneceu
inalterado desde então, e onde pessoas locais tem
reco lhido vestígios da bata lha ali travada.
Abordou o tem a com mu ita propriedad e o jorna lista
E lm ar Bon es, que re feriu, e com ele co ncordamos, que a
Revolução de 93 iniciou na imprensa republicana, no jornal
A Federação, e na impre nsa federa lista no jo rna l A
Reforma. Ambos fizeram a cabeça de lideranças das duas
correntes, ao radicalizarem as questões sem limites éticos
e provocand o a carn ificina, quando líderes civis se
arvoraram em líderes militares, sem conhecimento das
regras éticas da profissão militar e assim iniciando a
Revolução Ma ldita, a Revolução de Bárbaros, conforme
con cluiu na Revista A Defesa Nacional nº1/1970, o
notável historiador Tarcísio Taborda, ligado por laços de
sangue à família Tavares.
“A insatisfação política reinante após a renúncia do
Marechal Deodoro da Fonseca em 23 de novembro de
1891, levou os chefes municipais das duas facções em luta
que se form aram (repub licanos e fed eralistas) a re unir
homens em arm as. Formados estes exércitos particulares,
começaram as tropelias, os abusos, que se espraiaram por
todo o te rritório e stad ual.”
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No nosso citado História da 3 RM, v.2, abordamos
as conseq üência s trá gica s de stas atitudes, de lídere s
municipais, para a Família Gaúcha.
Foi lembrado que a Constituição gaúcha de 1891, de
inspiração positivista, previa que o Presidente do Estado
poderia ser reele ito quantas vezes fosse possível, desde
que obtivesse nas reeleições o numero mínimo previsto.
Neste contexto merecem atenção as informações,
sobre a situação política gaúcha, que o jornalista e escritor
norte americano, citado, Ambrose Pierce, passava aos seus
leitores do Tribune, de N ova York .
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8. O FIM DAS DEGOLAS
Episód io aborda do pelos p rofe ssores de História Luiz
Rob erto Borges e Heloísa Capovilla, e pelo jornalista Elmar
Bones, que afirmou, como já referimos, que a Revolução de
93 com eçou na Imprensa republicana e na federalista, as
quais incendiaram os espíritos com seu radicalismo e
agressões verbais sem limites, com o que concordamos.
Mencionam que o term o “pica-pau” referia-se à
semelhança da ave com o uniforme usado pelo Exército.
Emitem opiniões diversas sobre Gumersindo Saraiva,
a maior figura m ilitar da Gue rra Civil de 1893/9 5, ao lado
do Marechal Floriano Peixoto e do Gen Gomes Carneiro , o
herói da resistência ao avanço federalista na Lapa.
O seu perfil de grande líder militar, chamado até de
“Napoleão dos Pampas” pode ser concluído da leitura da
obra Vo luntário s do Ma ritírio, do m édico b aiano Dr.
Ângelo Dourado, que o acompanhou na G rande M arch a, a
qual chegou ao fim com a sua morte.
Do lado republicano abordamos na Revista do
Institu to Histórico e Geográfico de São Paulo, em
1993, o artigo A participaçã o de São Paulo no combate à
Guerra Civil 1893-95 e a Revolta na Armada 1893-1894,
com apoio em fonte histórica pouco conhecida, publicada
em Portugal. Ela detalha a contra ofensiva federal
desfechada contra Gumersindo Saraiva, por um Corpo de
Exé rcito lan çado a partir de Itararé -SP.
Em 1983, a convite do governo do Paraná, no
contexto das comemorações do Centenário da Revolução
Federalista, previstas na
Constituição
Estadual,
pronunciamos pale stra sob o titulo: Os cercos de Bagé e
da Lapa, duas resistências épicas da História Militar
do Bra sil, publicadas no nº 707 da revista A Defesa
Na cion al, 199 5. Creio que foi a única das palestras que foi
salva do incêndio da Assembléia Legislativa do Paraná, que
iria publicá-las.
Não foi focalizada a importância da retomada da Baia
de Guanabara pela Esquadra Legal e como ela influiu na
decisão de Gumersindo Saraiva de interromper seu avanço,
por falta de apoio naval, e retornar ao Rio Gra nde, depois
de p erco rrer 2500 Km .
Na época, espalhou-se entre seus lanceiros que a
Esqu adra Lega l, improp riamente chamada de Esquadra de
Papelão, possuía um can hão cujos tiros p odiam atingir a lua
e entre os soldados republicanos que organizaram a defesa
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em Itararé, o grande temor de serem vítimas da degola por
lanceiros federalistas.
Consagrou-se o termo Revolta da Armada, mas que,
em realidade, foi Revolta na Arm ada , pois só 1/5 da
Armada se revoltou, segundo o maior historiador naval,
Alm irante Hélio Leôncio M artins , patrono em vida de
cade ira na Aca demia de História Terrestre do Bra sil. O A lm
Leôncio foi o maior historiador do Corpo de Fuzileiros
Na vais e o prim eiro a comandar o Navio-Aeródromo Minas
Gerais, conhe cido com o Po rta-A viões.
Na já citada poderosa Esquadra Legal, chamada de
“Esqu adra de Pap elão”, como fede ralistas, com bateram
militares da Armada, reforçados por alunos de nossas
escolas militares e especialistas estrangeiros. Esqu adra
Legal que resgatamos em artigo O Centenário da
Rev olta na Armada na revista A Defesa Nacional, nº
762,1993, p.25/58.
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9. CHIMANGOS E MARAGATOS
A Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul
Exce lente abordagem, apoiada em filme sobre a
Revolução de 23 filmado em Cachoeira do Sul
por
Benjamim Camosato.
Na exposição, está o Dr. Paulo Brossard, focalizando
aspectos jurídicos da questão e da manipulação da
reeleição do D r. Borges de M ede iros, po r u m a comissão
integrada por Getúlio Vargas, Ariosto Pinto e Vasconcelos
Pinto. Assunto compleme ntado pela historiadora Helga L.
Picolo.
Abordaram os produtores que a causa desta
Revolução, liderada de fora do Rio Gra nde pelo Dr. A ssis
Bra sil, foi o resultado da eleição decorrente da Constituição
de 91, elaborada sob a forte influência de Júlio de Castilhos
e de forte sen tido positivista, q ue defendia um a forma de
governo autoritária e reeleição, sem pre qu e o can didato a
obtivesse 3/4 dos votos.
São abordadas didaticamente as áreas de ação de
forças revolucionárias e dos chefes gove rnistas
correspondentes nas mesm as.
Desfilam, interessa ntes, be m inte rpretados e
instrutivas descrições dos historiadores An tônio Au gusto
Fagundes, Moacyr Flores e Sérgio da Costa Franco. Este,
autor de excelente estudo sobre a Paz de Pedras Altas,
onde exaltou o bom desempenho do M inistro da G uerra
Fernando Setembrino de Carvalho, filho de Uruguaiana, que
fora constituinte gaúcho em 1891, pa cificador do Cea rá e
do Conte stado e, por fim , do Rio Gra nde do Su l. Portanto,
o pacificador do Século XX, como o Duque de Caxias o foi
do Século XIX, este em ação que culminou com a Paz em
D. Pedrito atual, em 1º de março de 1845. Rio Grande,
portanto, cen ário das pacificações: Dom Pedrito em 1845,
Pelotas em 1895 e Pedras Altas em 1923.
O feito ma is notáve l desta revolução foi a tomada de
Pelotas, em 29 de outubro, por cerca de 6 horas, por força
do Gen revolucionário José Antônio M attos Netto (Zeca
Netto), sob rinho do Gen Antônio Netto . A cidade foi
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tomada depois de Zeca Netto ser batido, em 14 de agosto,
no mais violento combate desta revolução, o de Ca nguçu
Velho, junto as ruínas da antiga Real Feitoria do
Linhocânhamo do Rincão do Canguçu, 1783-89. Tomada e
com bate que abordamos com detalhes na Revista do
CIPEL, 2003 sob o título Os 80 anos da tomada de
Porto Alegre pelo General Zeca Netto.

pppppppppp

10. A REVOLTA DOS QUARTÉIS
A Revolução de 1922
Abordaram o tema os historiadores Rene Gertz, Eloísa
Ca povilla, Flávio Herz e Cláudio Wasserman, que
caracterizam a Década de 20 como a do Tenentismo,
compreendido pelos episód ios dos 18 do Forte de
Copacabana, Revolução de 24, Coluna Miguel Costa/
Prestes e Revolução de 30.
A Revolução de 1822 decorre u de revolta da classe
militar pelo fechamento do Clube Militar e prisão de seu
presidente, General Hermes da Fonseca, gaúcho de São
Ga brie l, líder da classe m ilitar, ex-m inistro do Exército e expreside nte do Brasil, modernizador do Exército e Marinha
e em prisão no Reg imento da Praia Vermelha, local
incompatível com a sua patente, no PC (Posto de
Comando) de um coronel. Concorreram para a exaltação
dos ânimos as Cartas Falsas, que colocaram palavras na
boca de Arthur Bernardes, por ele não pronunciadas,
manifestando desconsideraçõ es com oficiais generais. O
pró prio General Hermes havia, em 1912, conduzido sem
sucesso uma cam panha contra as oligarquias estaduais.
Este sen tim ento estava pre sen te na jovem oficialidade
egressa da Escola Militar nos anos 1919/21, sob a égide da
Missão Indígena da Escola Militar e que então passaram a
lutar contra as oligarquias, que venceriam expre ssivam ente
a Revolução de 1930.

A Revolução de 1924
Militares gaúchos se revoltaram sob a liderança do
Capitão Luiz Carlos Prestes e se juntara m, fora do Rio
Grande, no Paraná, com coluna bem maior vinda de São
Paulo, passando a formar a Coluna Miguel Costa/Prestes,
fato reconhecido publicamente por Prestes em São Paulo
frente a Miguel Costa. Mas a denominação Coluna Prestes
é falsa e inspirada por manipulação ideológica.
Existe livro do Coronel Gay Cardoso Galvão colocando
historicam ente esta questão no seu devido lugar na
História.
Esta marcha da Coluna Miguel Costa/ Prestes durou
171 dias e creio que se inspirou na Guerra à gaúcha,
liderada pelo General Zeca Netto nas serras do Tapes e
Herval, visando se manter em campo sem travar comb ate
decisivo, e conseguir uma intervenção federal no Estado.
José Antônio Netto (Zeca Netto) era sobrinho do
general Antônio Netto, de quem herdou o nome Antônio.
Procurava imitar o heróico tio, que morreu no Paraguai
qua ndo o sob rinho tinha 15 anos.

A Revolução de 30
Muito bem explicado e exposta a níve l estratégico. A
batalha que decidiu a sua sorte e vitória foi travada no
vitorioso ataque do Qua rtel General da 3ª Re gião M ilitar,
em 3 de outubro de 1930, liderado por Osvaldo Aranha e
Flores da Cunha. Fosse mal sucedido, talvez a revolução de
30 não tivesse o sucesso que teve.
Este episód io foi por nós abordado na História da 3ª
RM v.2 e falta muito ainda a ser dito sobre ele. Foram
tempos de união dos gaúchos.

A Revolução de 32
A Revolução de 1932, de São Paulo, teve por idéiaforça a constitucionalização do Brasil por Getúlio Vargas e
foi por este vencida. No Rio Grande ela contou com o ap oio
do Dr. Borg es de Medeiros e de Ba tista Luzardo, que
pegaram em armas e foram batidos em Piratini, em 20 de
setem bro de 1932, no Co mb ate do Cerro Alegre. Ali Borges
foi preso e mandado para fora do Estado, encerrando o
processo revolucionário gaúcho, exatamente 97 anos
depois de iniciado com a conquista farrapa de Porto Alegre,
segundo os acadêmicos Osório Santana Figueiredo e José
Luiz Silveira da AHIMTB, mem bro s do Instituto de História
e Tradições do R GS n o livro: Com bate do Cerro Alegre-o
ú ltimo de um ciclo guerre iro. Santa Ma ria: P allotti,
1988. Ho mena gem ao E ncontro do IH TRGS e m Can guçu.
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11. NÃO PERMITA DEUS QUE EU
MORRA
Exce lente exposição feita pelos veteranos da FEB, José
Conrado de Souza , acadêm ico em érito em nos sa Aca demia
de História Militar Terrestre do Brasil e de seus
companheiros veteranos: Tadeu Gersk, Cícero Castilho
Branco, Rubem Barbosa, Adão Viera Aguiar que nos
emocionaram e se emocionaram cantando a Canção da
FEB. Nela combateram 1880 gaúchos e pereceram na Itália
21, o que mereceu de um deles, ao serem destacados por
seus hero ísmos, dizer: "H eroís mo foi o dos que ficaram
lá”!
Sobre a indefinição de Getúlio Vargas sobre o lado
pelo qual co mbateria o Bra sil, hoje se conclui que foi uma
exemplar manobra pendular, à procu ra d e quem mais
vantagens propo rcionasse ao B rasil. E, sem dúvida, os
Aliados ofere cera m ma iores vantagens, o que explicamos
em nosso livro: A participação das Forças Armad as e
da Marinha Mercante na 2ª Guerra Mund ial, prestes
a ser relançado em Porto Alegre, como o prefácio do
Acadê mico Emérito Veterano da FEB, José Conrado de
Souza, Presidente da regional da ANVFEB/RS.
Destaco que, co nsid erado o maior herói da FEB, é o
Sargento Max Wolf. O primeiro comandante brasileiro a
tomar contato com o inimigo nazista foi o cachoeirense
Capitão Floriano Moeller, e que se destacou na FEB o
leopoldense Cap itão Yedo Blauth, todos descendentes de
alemães.

pppppppppp
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12. CICATRIZES DA GUERRA
Episód io que re sga ta p arte das perseguiçõe s no Rio
Grande do Sul a alemães e italianos e seus descendentes,
em função da Guerra contra a Alemanha e Itália.
Abordam os episódio os historiadores leopoldenses
Thelmo Lauro Muller e German o Moelecke, grandes
preservadores de m em ória histórica de São Leopoldo no
Instituto Histórico de São Leopoldo e no Museu Histórico da
mesm a cida de.
Comentários enriquecidos pelo pastor luterano Ma rtim
Dreher e pe los historia dores Nuncia do Nascimento e
Voltaire Schiling, que divulgam o rigor dos treinamentos de
black out (de ixar tud o às escuras), realiza dos em Antônio
Prado, com toda a pompa e circunstância , para p revenir um
bombarde io aéreo alemão da cidade, incluindo um abrigo
antiaéreo onde, nos exercícios, se recolhiam as autoridades
locais.
Eram episódios pouco conhecidos das atuais gerações.
Lem bro, quando men ino, havia assistido em Cangu çu
estas violê ncia s, de corren tes de acu saçõe s de esp iões
nazistas, ou integrantes da 5 a Coluna nazista, sendo preso
e humilhado publicamente, em conseqüência, o Sr Bruno
Blas, construtor e dono de um moinho.
Ele foi transportad o num a carroça puxada por um
cav alo e obriga do a d esfilar pela cidade apupado por
populares, e seus jornais em alemã o rasgados e espalhados
pelas sarjetas. Vi uma série de rádios receptores de
propriedade do alemão Waiss an serem recolhidos à cadeia
local e os populares acreditando tratar-se de rádios
transmissores a serviço da espionagem. Isto me faz
lembrar a cruel pe rseg uição a japoneses e descendentes
moradores nos EUA.
Ë uma lição para as atuais futuras gerações gaúchas
das surpresas que a História nos reserva e da validade da
firmação “de quem não con hece a História , corre o serio
risco de a repetir”. E a História gaúcha tem destas
surpresas, como os bárbaros massacres po r de gola do Rio
Neg ro e do Boi Preto, já abordados, e outras violê ncias
inumeráveis.
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13. TANQUES NAS RUAS
Focaliza no R io Grande do Sul as agitações ocorridas
entre 1961 e 1985, ca racteriza das inicialm ente pela Crise
de Legalidade em agosto de 1961, liderada pelo governador
Leonel Brizola, que criou uma rede rad iofônica da
Legalidade, conseguindo impedir que seu cunhado o vicepreside nte João Goulart, fosse impedido de assum ir a
Presidê ncia da República, o que não aconteceu, mas
assum iu com a limitação de exercê-la em regime
parlam entar.
Aparecem depoimentos do Cel Pedro Am érico Le al,
então comandante da 1ª Companhia de Guardas; do exgovernador José Augusto Amaral de Souza, de R aul Pon t,
filho do grande historiador de Uruguaiana de mesmo nome
e autor de Camp os Realengos e ainda Sirlei Cedoz e
O G aú c ho , n º 2 1 - ou t u br o d e 20 0 3

Moacyr Scliar. Ouviram-se, no debate, afirmações de que
o projeto dos militares era desen volvimentista e qu e depois
dele não houve investimentos públicos.
Enfim, houve um contraditório dem ocrático, orientador
dos assistentes, entre os adeptos da Contra Revolução de
64, que procuravam defendê-la, e a Democracia no B rasil,
e ex-presos políticos, que foram claros e honestos em
admitir que recorreram à luta armada, não para defender
a Dem ocracia, mas inclusive, com cursos de guerrilha em
Cuba, lutarem contra o governo Contra-Revolucionário,
para implantar um a Re pública Socialista no Bra sil. E deste
confronto surgiu uma guerra suja, inevitável nestes casos,
com abusos e crim es d e parte a parte, cob ertos p elo ma nto
da A nistia.
Foi elogiáve l e surpreendente o contraditório educado
entre defensores d a Contra-R evolução de 64 e dos que
pegaram em arm as para a derrotar, acreditando estarem
defendendo a Dem ocracia. E outros com vistas a implantar
no Brasil uma Sociedade Socialista, mencionando os
sofrimentos porque passaram, um a lição para as atuais e
futuras gerações.
Cre io que, quem parte sinceramente e de armas na
mão para impor as idéias em que acredita, bem como os
que lutaram para defender as suas verdades, merecem
todo o respeito, cessada a luta. Ninguém arrisca a vida e a
liberdade, os seus bens mais precios os, se não possuir fé
nas idéias que defende.
Em relação aos líderes militares farrapos, decorridos
158 anos da Paz de Ponche Verde e 114 do regime
republicano, que ajudaram a implantar no Brasil, eles ainda
sofrem preconceitos no Sudeste, como separatistas,
esquecendo-se que, ainda vivos, os genera is An tônio Neto,
Davi Canabarro, e José Antônio Silveira, defenderam a
Integridade e a Soberania do Brasil nas guerras contra
Oribe e Ro sas e do Paragu ai. E que os líderes mortos foram
representados por seus descendentes, como foi o caso de
Bento Gonça lves da Silva, repres entado po r seu he róico
filho, Cel da Guarda Nacional Caetano Gonçalves da Silva,
cujo filho, Major Bento Gonçalves da Silva, teve heróico
papel como com andante do Corpo de Transportes do
Exército na defesa de Bagé, sitiada por federalistas em
1893. E Bento M anoe l Ribeiro foi repre senta do po r seu
genro, o Gen eral Vitorino Carneiro Monteiro, Barão de São
Borja.

pppppppppp

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Revista A Ferro e Fogo
A Rev ista A Ferro e Fogo. Porto Alegre: RBS, 2003,
foi coordenada por Pedro Haase Filho, editada por Ticiano
Osório, capa e projeto gráfico de Rodrigo Rosa, Fotos de
And riana Fran cioci, Du da P into, Fe rnando Gom es, e
Ronaldo Bernardi. Revisão: Henrique Erni Gräwer. Produção
executiva: Thais Malmann.

A História do Rio Grande no currículo das
escolas gaúchas
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Fomos informados pelo historiador Dr. Veríssimo da
Fonseca, de Passo Fundo, sócio do Instituto de História e
Tradições do Rio Grande do Sul, em seu notável e original
trabalho Síntese de um Povo, que tram ita na Ass em bléia
Legislativa do Rio Grande o projeto 31/2002 do deputado
Manoel Maria para oficializar o ensino de História nas
escolas gaúchas.
Lamentou o citado inte lectual que noss as obras sob re
o Rio Grande, aqui referidas, entre várias outras, não são
consideradas pelos gaúchos. E escreveu:
“A vasta obra erudita d e Cláu dio Moreira B ento, sobre
a História do Rio Grande do Sul, em especial, deverá estar
em todas as bibliotecas gaúch as, com o fonte obriga tória de
pesquisa e ensino.
Incrível: Claudio M oreira Be nto é o m aior b iógra fo
dos heróis gaúchos mas não é ainda exigido nos concursos
da M a is P r e n da d a P r e n d a d o M T G .
As biografias dos nossos heróis por ele escritas
estão à disposição no Arquivo Público de Passo Fundo e
muitas outras no J o r n a l Tr a d iç ã o , ao tempo do grande
tradiciona lista Edson Otto, outra cabeça que merece ser
coroada e reconhecida pelo MTG. Pois não existe nenhuma
instituiçã o tão dem ocrá tica quan to o M TG.”
Agradecemos o reconhecimento do ilustre e culto
confrade passo-fundense . Ma s o R io Gran de do Sul,
”resultado de uma civilização castrense”, no dizer do
me stre Dante de Laytan o, cultiva um inconscien te
preco nceito contra autores militare s ga úch os, d esd e o início
da Guerra Fria, por se constituírem, as Forças Arm ada s, o
braço arm ado do Po vo Bra sileiro, e para o Mo vime nto
Com unista Inte rna cion al, até a Queda do Muro de Berlim,
a Grand e Ba rreira a seu avanço pe la força .

O G aú c ho , n º 2 1 - ou t u br o d e 20 0 3

Desde 1680, até poucos anos atrás, ou por quase 300
anos, o esforço de defesa do Brasil se concentrou em sua
Fronte ira do Vai e Vem - O Rio Gra nde do Sul. E, neste
contexto, historiadores militares gaúchos (civis e militares)
por atavismo, creio, se dedicaram ao desenvolv im ento da
História Milita r do Bra sil.
Ho je são patronos de cadeiras ou de delegacias da
AHIMTB os historiadores militares civis e militares falecidos:
Ma rechais João Baptista Mascarenhas de Morais e José
Bernardino Bormann e os generais Antônio Rocha Almeida,
Em ílio Fernandes de Souza Docca, João Borges Fortes.
Francisco de Paula Cidade, Riograndino Costa e Silva,
Va lentim Benício, Rinaldo Pereira da Câmara, Bertholdo
Klinger, Morivalde Calvet Fag undes e coro néis Deoclécio De
Paranhos Antunes, Ten Cel Henrique Oscar Wiedersphan e
Arthur Ferreira Filho e, ainda, Tarcísio Taborda .

CLÁUDIO MOR EIRA BENTO
Presidente da AHIMTB e
IHTRGS
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