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AAÇÃO DOEXÉRCITO BRASILEIRONA MANUTENÇÃO
DAORDEMINTERNADAPROCLAMAÇÃODA

REPÚBLICA ATÉ AII GUERRAMUNDIAL

CAPÍTULO 6

João Barbosa da Silva

“(...) é um fato histórico que as sociedades nascentes têm necessidade de elementos
militares para assistirem a sua formação e desenvolvimento, e que só num grau
elevado de civilização elas conseguiram emancipar-se da tutela da força, que assim

se recolhe e se limita a sua verdadeira função”.

Editorial de “A Defesa Nacional”, nº 1, 10 de outubro de 1913.

Até o final da Guerra da TrípliceAliança, o Exército foi um dos principais sus-
tentáculos do regime imperial. Mesmo desprestigiado por muitas lideranças políticas,
manteve-se leal aos imperadores e regentes, cumprindo seu papel de pacificar e manter a
integridade nacional. Todavia, após as campanhas no Paraguai, uma série de eventos
levou-no a ocupar uma posição proeminente no cenário político nacional e a tomar parte
de eventos significativos, dentre os quais o primeiro foi a Proclamação da República.

Na década de 1870, o regime imperial apresentava sinais de enfraquecimento
decorrentes de razões econômicas, políticas e sociais (dívida externa elevada, divergên-
cias ideológicas, miséria das camadas populares, entre outros), que resultavam em cons-
tantes crises políticas deflagradas por forças antagônicas e irreconciliáveis. Emlinhas ge-
rais, ao lado do imperador D. Pedro II encontravam-se grupos conservadores (senhores
do engenho, barões do café e a Igreja Católica), que erampartidários do sistema escravista,
do centralismo político e do regime monárquico; no outro lado posicionavam-se grupos
progressistas (cafeicultores do oeste paulista, empresários e membros das classes médias
urbanas), adeptos de mudanças relacionadas a ideias federalistas, abolicionistas e
republicanas.

Nesse contexto, o Exército paulatinamente posicionou-se ao lado das forças
progressistas, devido a uma sequência de atritos ocorridos entre lideranças militares e
governamentais. De modo geral, os militares procuravam manter o prestígio e o poderio
bélico alcançados pelo Exército em decorrência da Guerra da TrípliceAliança. Muitos
deles tambémbuscavamparticipar ativamente da política e dos destinos nacionais.Aisso
se contrapunham líderes políticos do governo imperial, responsáveis por medidas que
enfraqueciam a Força Terrestre (cortes de verbas, redução de efetivos, entre outras) e
que restringiam a participação de militares nos debates relativos a questões importantes
concernentes ao futuro do país (oficiais não podiam manifestar suas opiniões em jornais
sem a autorização do Ministro da Guerra, por exemplo).
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Um dos casos de maior repercussão ocorreu em 1883, quando o Tenente-
Coronel Antônio de Sena Madureira fez declarações à imprensa contrárias a um Projeto
de Lei do 2 Visconde de Paranaguá (João Lustosa da Cunha) sobre o montepio
militar. Por sua atitude, ele foi punido disciplinarmente, o que irritou profundamente a
oficiliadade do Exército e contribuiu para a fundação, em 1887, do Clube Militar, desti-
nado a ser porta-voz dos anseios dos militares.

Paralelamente, os alunos da Escola Militar da Praia Vermelha, influenciados
pelas ideias positivistas pregadas por Benjamim Constant Botelho de Magalhães (um de
seus professores), realizavammanifestações contrárias à escravidão, ao catolicismo ofi-
cial, aos políticos e às instituições imperiais, elementos que consideravam obstáculos ao
progresso do país.

O sentimento antiescravista era particularmente forte no seio das ForçasArma-
das. Em 1887, o Marechal Deodoro da Fonseca, um dos mais respeitados chefes milita-
res, solicitou à princesa Isabel ordens no sentido de que oficiais e praças do Exército não
fossem desviados de suas missões para perseguir escravos fugitivos.

Em1889, o governo imperial estava totalmente isolado, pois havia perdido tam-
bém o apoio dos grupos conservadores. Dos fazendeiros escravocratas, em virtude da
Lei Áurea, que aboliu a escravidão sem indenizar os proprietários de escravos. Da Igreja
Católica, devido a ressentimentos que se iniciaram com a Questão Religiosa, ocorrida
entre 1872-75. (D. Pedro II mandou prender bispos que, seguindo ordem papal não
ratificada pelo imperador, haviam punido religiosos ligados à Maçonaria - vigorava no
Brasil o Beneplácito, pelo qual nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem
que fosse previamente aprovada pelo Imperador).

D. Pedro II, percebendo a difícil situação da monarquia, resolveu implementar
algumas das reformas mais ardentemente pleiteadas pelos setores oposicionistas (liber-
dade religiosa e educacional, autonomia para as províncias e mandato temporário para
senadores). Todavia, essas medidas foram tomadas tarde demais para arreferecer o âni-
mo exaltado de militares e de civis avessos à monarquia, que, em 15 de novembro de
1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, proclamaram a República.
Não houve mortes no episódio. Sem encontrar reação armada, os republicanos, com
tropas da guarnição, ocuparam o Quartel-General do Rio de Janeiro, depuseram o Ga-
binete Ministerial e prenderam seu presidente, o Visconde de Ouro Preto (Afonso Celso
deAssis Figueiredo). Depois solicitaram a D. Pedro II que se retirasse do Brasil, junta-
mente com sua família, o que ocorreu em 17 de novembro.As províncias prontamente
aderiram ao novo regime.

Deodoro assumiu provisoriamente o governo e, em 1891, foi promulgada a
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, que estabelecia os seguintes
pontos principais: sistema de governo presidencialista; existência de três poderes inde-
pendentes (Executivo: presidente da república e ministros de Estado; Legislativo: Con-
gresso Nacional - composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados; e Judiciário:

º
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Supremo Tribunal Federal - órgão máximo); eleições pelo voto direto, não-secreto,
censitário (somente homens com 21 anos ou mais podiam votar, desde que não fossem
analfabetos, mendigos, militares - exceto oficiais - ou religiosos sujeitos à obediência ecle-
siástica); e mandatos de quatro anos para o presidente, de nove anos para os senadores
e de três anos para deputados federais.As províncias passaram a ser denominadas esta-
dos, que usufruíam de grande autonomia e constituições próprias (subordinadas à Fede-
ral), e os presidentes de províncias passaram a ser denominados presidente de estado,
eleitos pelo voto direto, à semelhança do presidente da república. AIgreja Católica foi
desmembrada do Estado e deixou de ser a religião oficial do país.

Em 25 de fevereiro de 1891, Deodoro foi eleito presidente da República pelo
Congresso Nacional, excepcionalmente de maneira indireta. Todavia, logo passou a ser
pressionado por membros do Congresso Nacional (em maioria representantes da aristo-
cracia cafeeira), que lhe acusavam de ser autoritário e responsável pela crise econômica
vigente. Pressionado, Deodoro dissolveu o Congresso e mandou prender alguns líderes
oposicionistas. Tal atitude, grave desrespeito à Constituição, encontrou forte reação de
civis e militares ligados à oposição.

Em meio à crise, o Contra-Almirante Custódio José de Melo ameaçou bombar-
dear a Capital Federal se Deodoro não renunciasse (1ª Revolta daArmada). Para evitar
uma guerra civil, Deodoro houve por bem deixar a presidência, em 23 de novembro de
1891, passando o cargo ao vice-presidente Floriano Peixoto.

Conjunto de ideias e princípios filosóficos, políticos e religiosos elaborados pelo
francês Augusto Comte (1798-1857). No plano filosófico, o termo positivo designa reali-
dades antagônicas, ou seja, o útil se antepõe ao inútil, o real ao irreal, o relativo ao absoluto.
Para Comte, a humanidade - por ele denominada Grande Ser - se desenvolve através de
três estados ou modos de pensar: o teológico, o metafísico e o positivo. Essas regras que
conduzem o espírito humano constituem a "lei dos três estados". O estado positivo é, pois,
o término de uma evolução, na qual o indivíduo alcança o saber definitivo, isto é, a ciência.
Esse estado só pode ser atingido pelo método de observação e experimentação, o que
levou o filósofo francês a estabelecer uma diferença entre ciências concretas e abstratas.
Para estas, propôs uma classificação estabelecida em ordem lógica e cronológica: matemá-
tica, astronomia, química, biologia e sociologia, às quais, mais tarde, acrescentou a moral.
Para Augusto Comte não existe o infinito nem o absoluto. "Tudo é relativo e isso é a única
coisa absoluta", dirá ele num axioma que se tornou a máxima fundamental do positivismo.
A natureza humana evolui obedecendo a leis históricas. O estudo da sociedade compreende
dois aspectos, um estático, outro dinâmico. O primeiro estabelece a ordem e o segundo, o
progresso. Assim, a um só tempo doutrina e método, o positivismo fornece os instrumen-
tos para o funcionamento de qualquer sistema político, ou seja, a ordem e o progresso. Sua
preocupação básica é a moral, fator essencial para qualquer decisão e que, no pensamento
comtiano, fundamenta-se no altruísmo, termo, aliás, criado por Comte. (Azevedo, 1999,
p. 361 e 362)

POSITIVISMO



208

Floriano reabriu o Congresso Nacional e tomou medidas para minimizar os
efeitos das crise econômica, como o controle sobre o preço dos aluguéis e dos gêneros
alimentícios de primeira necessidade. Todavia, decidiu permanecer na presidência da re-
pública até a data prevista para o término do mandato de Deodoro (15 de novembro de
1894), o que ia de encontro ao previsto na Constituição, que previa a convocação de
eleições caso um presidente renunciasse sem ter cumprido dois anos de governo. Emsua
defesa, alegou que a Constituição abria uma exceção, ao determinar que a exigência só se
aplicava a presidentes eleitos diretamente pelo povo.

Tal medida foi contestada por grupos oposicionistas que desejavam assumir o
governo nacional (parte da oligarquia cafeeira e grupos de militares). Em 06 de abril de
1892, 13 generais e almirantes antiflorianistas publicaramummanifesto por meio do qual
denunciavama ilegitimidade do governo e reivindicamnova eleição para a Presidência da
República. Floriano reagiu energicamente mandando prender e reformar os signatários do
pronunciamento. Para isso, foi respaldado por setores do Exército e do Congresso Na-
cional, e por significativa parcela da classe média.

Todavia, os oposicionistas se articularam e decidiram depor Floriano por meio
de uma ação armada. Essa se concretizou em 6 de setembro de 1893, quando um grupo
de altos oficiais da Marinha, liderado pelosAlmirantes Luís Filipe de Saldanha da Gama,
Eduardo Wandenkolk e Custódio de Melo, rebelou-se (2ª Revolta daArmada). Dispon-
do de considerável poder naval (três encouraçados, quatro cruzadores, sete torpedeiras,
e outras embarcações), os rebeldes passaram a controlar as águas da baía da Guanabara
e ameaçavam bombardear a Capital Federal. Eles pensavam que uma demonstração de
força seria suficiente para forçar Floriano a renunciar.

Os revoltosos, entretanto, não obtiveram o apoio político e popular esperados,
e limitaram-se a empregar seus navios para a bombardear fortes guarnecidos por tropas
do Exército e da Guarda Nacional, que responderam prontamente à ação inimiga, ocor-

FLORIANO PEIXOTO CUSTÓDIO DE MELO
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No Brasil, às vésperas e durante boa parte da República Velha, três correntes
principais buscaram implantar regimes republicanos de diferentes concepções:

. os militares desejam uma República Positivista, caracterizada pela centralização
política nas mãos do Presidente da República (prevaleceu entre 1889 e 1894, durante a
chamada República da Espada);

. a aristocracia cafeeira almejava uma República Liberal, baseada no federalismo
descentralizado, com grande autonomia para os estados (prevaleceu entre 1894 e 1930,
durante a chamada República Oligárquica);

. setores da classe média urbana pleiteavam uma República Jacobina (em alusão
aos jacobinos da Revolução Francesa, que desejavam mudanças profundas na sociedade),
com grande participação popular e favorável a medidas com grande alcance social (não
chegou a ser implantada).

PROJETOS DE REPÚBLICA

rendo intensa troca de tiros. Ocorreu, então, um impasse: os revoltosos não conseguiam
derrotar as tropas de Floriano e este não possuía navios para subjugar os amotinados.
Diante da situação, os rebeldes mantiveramseus navios ancorados na baía da Guanabara,
esperando receber apoio militar de alguma outra facção antiflorinista. Floriano, por sua
vez, para fazer frente aos sublevados, mandou, às pressas, que fossem adquiridos navios
de guerra no exterior.

Paralelamente, Floriano deparou-se comproblemas no Rio Grande do Sul. Nesse
estado existiam divergências entre os integrantes do Partido Federalista (maragatos,
federalistas), liderado por Gaspar da Silveira Martins, e os do Partido Republicano (pica-
paus, legalistas), chefiado por Júlio Prates de Castilhos. Os primeiros desejavam alterar
a Constituição rio-grandense, instaurar um sistema parlamentarista e depor Júlio de
Castilhos, então presidente do estado; os últimos almejavam manter a Carta Magna esta-
dual e o sistema presidencialista.

O conflito armado intensificou-se emfevereiro de 1893 e os maragatos, coman-
dados por João Nunes da Silva Tavares (Joca Tavares-Barão de Itaqui) e Gumercindo
Saraiva, rapidamente controlaram áreas próximas à fronteira com o Uruguai. Diante da
situação, Floriano apoiou Júlio de Castilhos e enviou tropas federais para o Rio Grande
do Sul, sob o comando do General Hipólito Ribeiro, que se juntaram às forças legalistas
locais.

Em maio de 1893, os maragatos enfrentaram os pica-paus no arroio Inhanduí,
em Alegrete, sem que houvesse vencedor. Fracassaram também ao tentar ocupar
Uruguaiana, que se manteve empoder dos legalistas. Isso convenceu os chefes maragatos
de que suas tropas não poderiam derrotar as legalistas emcombates convencionais. Dian-
te disso, eles resolveramprosseguir a luta utilizando táticas de guerrilha, o que resultou em
escaramuças sangrentas em diversas partes do Rio Grande Sul.
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ARGENTINA

Emsetembro de 1893, Gumercindo Saraiva tomou conhecimento da 2ª Revolta
da Armada. Decidiu rumar em direção à Capital Federal para auxiliar os revoltosos a
depor Floriano. No litoral catarinense, suas tropas uniram-se a uma força da Armada,
comandada por Custódio de Melo, que do Rio de Janeiro para lá se deslocara, ocupando
Desterro (Florianópolis). Unidas, as tropas rebeldes avançaram para o Paraná e ocupa-
ramCuritiba.Todavia,os revoltosos foramdetidosnacidade daLapa,onde tropas legalistas,
lideradas pelo CoronelAntônio Ernesto Gomes Carneiro, resistiram a um prolongado
cerco. Gomes Carneiro acabou morto em combate (fevereiro de 1894) e a cidade foi
dominadapelos rebeldes.Entretanto,odemorado cercopossibilitou aFlorianoarregimentar
tropas que foram posicionadas no rio Itararé, na divisa entre os estados do Paraná e São
Paulo, o que inviabilizou o avanço dos rebeldes até o Rio de Janeiro. Diante disso,
Gumercindo Saraiva resolveu retirar-se para o Rio Grande do Sul, onde acabou morto
em Carovi, no dia 10 de agosto de 1894, quando fazia um reconhecimento.

Enquanto isso, os rebeldes da Armada que haviam permanecido na baía da
Guanabara renderam-se diante da nova esquadra formada por Floriano. O almirante
Saldanha da Gama, que os comandava, conseguiu fugir para o Rio Grande do Sul, onde
passou a liderar os federalistas.Acabou morto na Batalha de Campo Osório, em Santana
do Livramento, no dia 24 de junho de 1895.



211

O ano de 1894 é o epílogo do período, conhecido historicamente, de "Consolidação da
República". A incipiente república brasileira passava, desde 1891, por uma crise institucional que,
não raro, desaguava em uma violência incontida. Desde fins de 1892, a 'Revolta Federalista' convul-
sionava o sul do país e a Capital Federal se contorcia ante os canhões da Armada que havia se
rebelado no início de setembro de 1893.

No Sul do país a situação não se encontrava muito vantajosa para as forças legais. A
junção das forças federalistas com os marinheiros fortalece os revolucionários que tomam Desterro,
capital catarinense. As tropas federalistas estavam no interior da província de Santa Catarina, seus
chefes estavam reforçando suas colunas, preparando-se para invasão ao Paraná e, posteriormente,
São Paulo. Chegar até a Capital Federal era a intenção. Em meados de novembro de 1893, tropas
comandadas pelo General Argolo, não consegue libertar Santa Catarina e retrocedem para o Paraná.

A partir do dia 10 de janeiro de 1894 os acontecimentos se precipitam. Começa a invasão
do Estado do Paraná pelas forças revolucionárias, que atacaram, por terra e por mar, com um efetivo
aproximado de seis mil homens. A Armada, com quatro navios, irrompe na Baía de Paranaguá e
bombardeia esta cidade paranaense. No dia 15 de janeiro desembarca uma força invasora; Paranaguá
não resiste.As tropas legais abandonam o litoral paranaense e sobem a serra em direção a capital do
estado (Curitiba). Por terra, os revolucionários, adentram o sul do estado paranaense. Invadem
Tijucas e rumam para Curitiba com a finalidade de fazer a junção das suas forças. Entretanto, no
meio do caminho estava a cidade de Lapa e, sua guarnição, com pouco mais de mil homens.

As forças federais, que estavam em Curitiba, retraem para Castro e, posteriormente,
abandonam o Estado do Paraná. A capital paranaense é ocupada pelos federalistas sem nenhum
disparo e, paulatinamente, as cidades caem nas mãos dos invasores. Somente a Lapa resiste, agora
cercada e, com as forças do inimigo crescendo em número a cada dia. Apenas a vontade inabalável
de seu comandante, que se recusa a acreditar nos informes do abandono das forças legais do
Estado do Paraná e o sentimento do dever a cumprir, fazia com que, aquela pequena cidade no
interior paranaense, irritasse os chefes revolucionários.

O comandante da tropa sitiada era o Coronel de Engenheiros Antônio Ernesto Gomes
Carneiro e, nestes momentos, os chefes cedem espaço para líderes e, se morrem os homens, nascem
os heróis. O Coronel Gomes Carneiro não era apenas comandante da tropa, mas guiava a cidade
como um todo. Em todas as trincheiras combatia, em todos os momentos incentivava os sitiados
demonstrando o valor pela causa pela qual tinham que permanecer em suas posições.

No dia 07 de fevereiro de 1894, a força sitiante começa um ataque geral em todas as
trincheiras. Durante o combate, o Coronel Gomes Carneiro, é ferido e, dois dias depois, vem a
falecer. Poucos dias após, sem a liderança militar de Gomes Carneiro, a cidade da Lapa, rende-se.

Não obstante, o sacrifício do Coronel Gomes Carneiro e dos habitantes da heroica Lapa,
que sustentaram o cerco por 26 dias, não foi em vão. Este espaço de tempo foi suficiente para o
Governo Federal preparar as forças legais, esvaziar o movimento da Armada no Rio de Janeiro e
começar a atacar os revolucionários. A resistência lapeana fez diminuir o ímpeto dos agressores
que, ao primeiro movimento das tropas legais oriundas de São Paulo, bateram em retirada, internan-
do-se nos campos sulinos. Em reconhecimento ao seu sacrifício, Gomes Carneiro, foi promovido
"post mortem", a General-de-Brigada.

Fonte: MACHADO, Elton Licério R. General Antônio Ernesto Gomes Carneiro. Revista Sangue Novo, Ano 2 - No

02, Junho de 2003, p. 31-33

O CERCO DALAPA
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A luta tornava-se cada vez mais difícil para os rebeldes. Haviamtambémfracas-
sado em ocupar Bagé e em manter Desterro, que fora reocupada por tropas legalistas.
Sem perspectiva de vitória, Custódio de Melo exilou-se naArgentina, e, em 23 de agosto
de 1895 (durante o governo de Prudente de Morais), Joca Tavares assinou um acordo de
"paz honrosa" com o General Inocêncio Galvão de Queiróz, representante do governo
federal. Em consequência do tratado, os rebeldes acabaram anististiados, o Partido Re-
publicano Rio-grandense consolidou sua hegemonia e Gaspar da Silveira Martins perdeu
sua força política.

Por sua postura diante das revoltas, Floriano recebeu a alcunha de "Marechal
de Ferro" e "Consolidador da República". Em 15 de novembro de 1894, passou o cargo
a Prudente José de Morais e Barros, primeiro presidente civil do Brasil. No governo
deste ocorreu um sangrento conflito na Bahia, que ficou conhecido como Guerra de Ca-
nudos.

No final do século XIX, um místico chamadoAntônio Conselheiro (Antônio
Vicente Mendes Maciel) passou a percorrer o sertão nordestino pregando pela redenção
divina e pela justiça mundana. Seus apelos foram ouvidos e ele passou a ser seguido por
muitos sertanejos, vítimas da miséria endêmica, dos abusos dos grandes proprietários de
terra, do descaso dos governantes e das agruras do ambiente semiárido.

Em 1893,Antônio Conselheiro e seus seguidores ergueram, às margens do rio
Vasa-Barris, o arraial de Belo Monte (mais conhecido como Canudos, distante cerca de
400 quilômetros de Salvador). Nessa localidade, esperavam formar uma comunidade
autônoma, desvinculada das leis republicanas. Canudos cresceu rapidamente, pois para lá
afluíram milhares de pessoas marginalizadas pelo sistema vigente (o povoado chegou a
contar com mais de 5 mil casas e cerca de 25 mil moradores, a maioria dos quais em
condições de travar combates). Isso amedrontou altas autoridades da Bahia e da Igreja
Católica, que passaram a ver a comunidade como o centro de uma seita político-religiosa
que instigava ao cisma religioso e à desobediência ao governo republicano. Boatos
sobreAntônio Conselheiro ser adepto da monarquia causavamespecial temor aos líderes
e aos partidários da República recém-instaurada.

Emoutubro de 1896, ocorreu um incidente que deflagraria a luta armada.Antô-
nio Conselheiro desentendeu-se com comerciantes de Juazeiro (Antônio Conselheiro ha-
via encomendado madeira em Juazeiro para a construção de uma igreja, como não rece-
beu o material na data prometida mandou avisar que apanharia sua encomenda à força, se
fosse o caso).Arlindo Leone, juiz de direito de Juazeiro, tomou conhecimento do fato e,
para manter a ordem, solicitou tropas a Luís Viana, Presidente do Estado da Bahia. Este,
por sua vez, solicitou apoio do Governo Federal, que enviou para Juazeiro cem praças
do 9º Batalhão de Infantaria, comandadas pelo Tenente Manoel da Silva Pires Ferreira.
EmJuazeiro, Pires Ferreira foi coagidopelas autoridades locais a atacar Canudos. Destarte,
em novembro de 1896, ele decidiu atacar os conselheiristas. Todavia, não tinha informa-
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mações detalhadas sobre o inimigo e sua tropa carecia de suprimentos de toda ordem.
Em Uauá, povoado a oeste de Canudos, os legalistas passaram a ser acossados

pelos rebeldes, que utilizavam táticas de guerrilha. Pires Ferreira logo percebeu a impos-
sibilidade de vencer os rebeldes com os meios que dispunha (encontrava-se com pouca
munição, água e alimentos). Em consequência, optou por uma retirada.

A notícia do fracasso da expedição inquietou as autoridades republicanas e ou-
tro contingente foi encarregado de pacificar Canudos. Ainda em novembro de 1896,
reuniu-se uma tropa composta por cerca de 550 soldados do Exército e forças policiais.
O Major Febrônio de Brito foi designado comandante da expedição.

A tropa marchou para a região de Canudos semmuitos preparativos e lá chegou
em péssimas condições. Estava desgastada pelo terreno inóspito e ressentia-se de supri-
mentos.Ataques frequentes dos conselheiristas atormentavam e baixavam o moral dos
legalistas. Diante disso e sem perspectiva de vitória, Febrônio houve por bem ordenar a
retirada.

A vitória dos conselheiristas contribuiu para que se formasse uma mística de
invencibilidade em relação a Canudos. Muitos sertanejos para lá acorreram consideran-
do a localidade inexpugnável e protegida por Deus. Na Capital Federal, autoridades mi-
litares passaram a acusar o governo de ser incapaz de sufocar o "levante monarquista".
Diante das pressões, o governo mandou organizar uma terceira expedição, composta por
1.300 combatentes (a maioria do Exército), cujo comando foi entregue ao CoronelAntô-
nio Moreira César.

Como ocorrera com as outras expedições, não houve maiores preocupações
coma logística e não se buscou informações detalhadas sobre o inimigo e sobre o terreno
onde a tropa iria atuar. Em março de 1897, Moreira César chegou a Canudos. Um árduo
combate iniciou-se quando os legalistas investiram sobre o arraial. Em meio à refrega,
Moreira César foi baleado quando liderava uma carga de cavalaria. Morreu horas mais
tarde, o que abalou o moral da tropa, que empreendeu uma caótica retirada, na qual
abandonou farto material bélico, que caiu em mãos conselheiristas.

A nova derrota das tropas federais repercutiu intensamente no Rio de Janeiro.
Manifestações ocorreram reclamando providências para que Canudos fosse destruída e
três redações de jornais de tendências monarquistas foram destruídas. Em face disso,
organizou-se a quarta expedição.

Anova expedição, comandada pelo GeneralArtur Oscar de Andrade Guima-
rães, foi formada por 16 Batalhões de Infantaria, além de unidades de cavalaria, artilharia
e engenharia. Desta vez houve preocupação coma logística e foram estabelecidos depó-
sitos de suprimentos em localidades próximas a Canudos.

O GeneralArtur Oscar elaborou um plano que previa envolver duplamente Ca-
nudos. Para isso, uma coluna sairia de Aracaju, sob o comando do General Cláudio do
Amaral Savaget, e se deslocaria para Canudos passando por Jeremoabo; outra coluna,
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comandada pelo General João da Silva Barbosa, operaria a partir de Monte Santo, e nela
se deslocaria o Comandante-em-Chefe.Ajunção foi marcada para 27 de junho de 1897,
nas cercanias de Canudos.

Reunidas emCanudos, emjulho de 1897, as tropas legalistas iniciaramo ataque
à localidade inimiga. Os defensores reagiramtenazmente e os combates se intensificaram
commuitas baixas emambos os lados. Os suprimentos e o moral dos legalistas diminuíam
à medida que os dias passavam. Diante disso e da obstinada resistência dos rebeldes, o
General Artur Oscar solicitou ao Ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado
Bittencourt, um reforço de 5 mil homens e suprimentos extras.

O Marechal atendeu ao pedido e deslocou-se para a Bahia em agosto de 1897,
onde logo percebeu que a principal vulnerabilidade das tropas legalistas era uma estrutura
logística inadequada. Diante da constatação, entre outras medidas, destituiu fornecedores
que não cumpriam com suas obrigações, organizou comboios, e estabeleceu postos de
suprimento, o que normalizou o fluxo de suprimento. Com isso e devido a chegada de
reforços, as tropas das linhas de frente se revigoraram e apertaram o cerco a Canudos.

Finalmente, em 05 de outubro de 1897, os últimos defensores de Canudos ren-
deram-se.Antônio Conselheiro poucos dias antes havia morrido de causas naturais. Fin-
dava-se, assim, o conflito no qual o Exército mobilizou cerca de 12 mil homens, dos quais
aproximadamente 5 mil morreram. Estima-se que cerca de 20 mil conselheiristas morre-
ram, devido aos combates, à fome e às doenças.
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"Partes de combate - Vide Ordem do Dia nº 892. - Comando-em-chefe das forças em
operações de guerra no Estado da Bahia, e do 3º distrito militar. - Acampamento em Canudos, em 4
de setembro de 1897. Ao cidadão Marechal Carlos Machado de Bittencourt, D. Ministro da Guerra
- Parte - Depois dos combates gloriosos de Cocorobó e Trabubu, feridos pela Segunda Coluna, e
dos sanguinolentos e também gloriosos de Angico e Favela, de 25 a 28 de junho, pela Primeira
Coluna, aqui estou em obediência ao plano que em maio e da Vila de Queimada, apresentei ao
antecessor de V. Exa. E por ele aprovado, em que declarava bombardear a cidadela de Canudos, pelo
tempo que me parecesse conveniente, para só então atacar.

A dificuldade em manter a minha linha de comunicações com a base de operações, tornou
muito mais longo do que pretendia, esse período de tempo, de modo que só a 18 de julho me foi dado
assaltar Canudos.

Já tive ocasião de dizer a V. Exa. Que o terreno desta zona é extrema e caprichosamente
acidentado, além de eriçado de espinhos de um grande número de variedades e tudo protegido por
um mato especial e fino, a que denominam caatinga.

O jagunço é sagaz, acostumado a esta natureza, conhecedor do terreno, perito atirador e
bem instruído em sua tática particular, o que tudo concorreu para ser dificílimo manter-se, mais ou
menos franca, a linha de comunicações.

Demais, a falta de pasto para os animais ainda tornou o serviço nosso de transporte
deficiente e daí a necessidade de alimentar-se a tropa com o estritamente necessário.Vencido o
inimigo nos combates a que acima refiro-me, contudo não nos deixou tranquilos.

A 30 de junho e 1º de julho, em número considerável, trouxe dois ataques muito sérios à
artilharia, que pretendeu levar ou pelo menos inutilizar, para o que veio armado e munido de instru-
mentos que julgava apropriados à sua tentativa. Foram mais de duas oportunidades que ofereceu às
forças, para que elas mostrassem o seu valor, infligindo-lhe severa lição e fazendo-lhe grande
número de mortos. A 1º de julho, em número considerável, o inimigo assaltou-nos um comboio de
víveres e munições, que não conseguiu levar, causando-nos algumas baixas e entre elas a morte do
valente Capitão Valério dos Santos Neves, que então comandava o 14º Batalhão de Infantaria.

Os bombardeios diários sobre as igrejas e casas da povoação eram entremeados de
tiroteios mais ou menos importantes, mas que foram escasseando pouco a pouco, como que dando
a entender que o inimigo diminuía de número. Este estratagema não me iludiu.

As casas de Canudos são construídas de forma tal que as balas apenas fazem buracos e
elas ficam de pé. Seus tetos são de caibros, com varas atravessadas, tendo em cima galhos com
folhas grandes e largas, e com um revestimento de 20 a 25 centímetros de terra argilosa, de maneira
que dificilmente são destruídas. A aguada para a nossa força e o pouco pasto para os animais, eram
disputados diariamente à bala.

O nosso acampamento da Favela, que apenas dista 1.200 metros das igrejas fortificadas
de Canudos, era todo o momento varrido pelas balas inimigas, que matavam até homens que dormi-
am e infelizmente não havia ponto melhor nem mais estratégico para acampar. E isto foi suportado
desde 27 de junho até 18 de julho.

Felizmente, a 13 melhorou a situação com a chegada de um comboio relativamente avul-
tado, pelo que dei uns dias para a alimentação das praças, a fim de só depois atacar.

É preciso, Sr. Ministro, conhecer esta zona, ver e estudar o acidentado capricho do
terreno, observar a configuração das caatingas e trincheiras naturais, formadas pelas depressões do
solo, para só então compreender-se como é que dez homens, ocultos e protegidos por tais recursos,

podem e fazem parar um batalhão inteiro, valente e disciplinado. (apud Araripe, 1985, p. 144 e 155)

PARTE DO GENERAL ARTUR OSCAR AO MINISTRO DA GUERRA (TRECHO)
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Prudente de Morais foi sucedido por Manuel Ferraz de Campos Sales e Fran-
cisco de Paula Rodrigues Alves, que ocuparam a presidência nos períodos de 15 de
novembro de 1898 a 15 de novembro de 1902 e 15 de novembro de 1902 a 15 de
novembro de 1906, respectivamente.

No governo de Campos Sales consolidou-se a “política do café com leite”, pela
qual os presidentes da República eram eleitos pela força do setor agrário dos estados de
São Paulo (forte economicamente em razão da elevada produção de café) e de Minas
Gerais (maior pólo eleitoral do país e grande produtor de leite). Assim, passaram a se
revesar na Presidencia da República representantes do Partido Republicano Paulista (PRP)
e do Partido Republicano Mineiro (PRM), que controlavamas eleições presidenciais com
o apoio das oligarquias dos demais estados.

Tal política foi temporariamente e parcialmente interrompida no governo do Ma-
rechal Hermes Rodrigues da Fonseca (15 de novembro de 1910 a 15 de novembro de
1914). Este, apoiado por grupos de militares e pelas oligarquias de Minas Gerais e do
Rio Grande do Sul, pôs em prática a “política das salvações”, que visava "moralizar o
país" (buscava-se, principalmente, por fim ao nepotismo e à corrupção, comuns na
maioria dos estados da federação, normalmente controlados por algumas poucas famílias
que se perpetuavam no poder). Nesse sentido, houve intervenções federais nos estados
da Bahia, de Pernambuco, deAlagoas e do Ceará, sendo os governantes locais substi-
tuídos por militares ou por pessoas a estes ligadas. Não obstante, o maior problema
enfrentado por Hermes da Fonseca foi a Guerra do Contestado.

No início do século XX, os estado de Santa Catarina e do Paraná disputavam
uma extensa área territorial situada entre os rios Negro e Iguaçu (norte); Serra Geral e rios
Marombas e Canoas (leste); rios Pelotas e Uruguai (sul); e rios Peperiguaçu e Santo
Antônio (oeste). Essa região era conhecida como a área do "Contestado" e nela habita-
vam, em grande maioria, sertanejos pobres, superticiosos, desprovidos de terras, caren-
tes de educação, oprimidos e manipulados pelos grandes proprietários de terras e autori-
dades locais.

Para agravar a situação dos menos favorecidos, o Governo Federal concedeu a
empresa norte-americana Brazil Railway, responsável pela construção de uma ferrovia
que ligaria o Rio Grande do Sul a São Paulo, como forma de remuneração, o direito de
explorar o equivalente a 15 quilômetros de terras (ricas em madeiras-de-lei) em cada
margem da estrada de ferro, as quais posteriormente deveriamser povoadas por imigran-
tes. Isso resultou na expulsão de muitos posseiros, que se deslocaram para outros locais,
acirrando os habituais conflitos por terras. Disputas de jurisdição entre os governos de
Santa Catarina e do Paraná, principalmente em relação à cobrança de impostos, também
contribuíam para deixar a situação tensa.

Em meio a tudo isso era normal vagarem pela região pessoas místicas, muito
respeitadas pelo povo, denominadas monges. Em 1912, um monge, conhecido como
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José Maria, juntamente comseus seguidores, fundou a comunidade do Quadro Santo,em
Taquaruçu, no município de Curitibanos. O povoado tinha leis próprias e ignorava man-
dados vindos de autoridades republicanas. Para defendê-lo, foi criada uma guarda de
honra, constituída por 24 cavaleiros, intitulados "Doze Pares de França", numa alusão à
cavalaria do Imperador Carlos Magno, que reinou durante a Idade Média.

As autoridades republicanas acreditavam que a comunidade de José Maria re-
presentava um risco para a ordem e a segurança da região e, por isso, decidiram dar fim
ao povoado sertanejo.Antevendo o que estava por vir, José Maria e seus adeptos segui-
ram para a localidade de Irani, que nessa época fazia parte de Palmas (cidade disputada
pelos estados de Santa Catarina e Paraná). O governo paranaense considerou o desloca-
mento de José Maria e seus seguidores uma invasão catarinense a áreas sob sua jurisdi-
ção e destacou tropas policiais, comandadas pelo Coronel João Gualberto Gomes de Sá
Filho, para explusá-los da região.

EmIrani ocorreu um confronto sangrento entre tropas do governo paranaense e
do adeptos do monge. Ao término da luta, entre os mortos estavam José Maria e João
Gualberto. Os sertanejos, inconformados com a morte de seu líder, radicalizaram suas
ações e iniciaram uma revolta que se expandiu pela região contestada, marcada por de-
predações, roubos e mortes. O Governo Federal reagiu mandando tropas, mas estas se
mostraram insuficientes para fazer frente aos revoltosos (cerca de 10 mil no auge do
movimento), que empregavamtáticas de guerrilha.
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JOÃO GUALBERTO
(SEGUNDO A PARTIR DA DIREITA)

E TROPAS PARANAENSES

Em 1914, o General Fernando Setembrino de Carvalho foi designado para dar
fim à revolta. Com cerca de 7.000 homens, bem equipados e supridos, após muitos
combates, ele conseguiu pacificar a região. Nas operações, o Exército empregou pela
primeira vez aviões. Emumacidente, durante umreconhecimento aéreo, morreu o Tenen-
te Ricardo Kirk, primeiro aviador militar do Brasil.

O Exército teve cerca de 900 baixas no conflito, os revoltosos entre 5 e 8 mil.
A questão dos limites foi revolvida em 1916, pelos presidentes de Santa Catarina, Felipe
Schmidt, e do Paraná,AffonsoAlves de Camargo. O território em litígio foi dividido.

Hermes da Fonseca passou a presidência a Venceslau Brás Pereira Gomes, que
governou de 15 de novembro de 1914 a 15 de novembro de 1918, e reforçou a “política
do café com leite”. No seu mandato, o Brasil participou da I Guerra Mundial. No início
desta, o Brasil adotou uma posição de neutralidade. Todavia, em 1917, diversos navios
mercantes brasileiros foramafundados por submarinos alemães. Esses ataques levaramo
Brasil a entrar na guerra ao lado dos Aliados (França, Grã-Bretanha, Estados Unidos,
entre outros) contra as Potências Centrais (ImpériosAlemão,Austro-Húngaro e outros
coligados).
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Tendo em vista contribuir para o esforço de guerra dos Aliados, o governo
brasileiro enviou uma missão médica à França e empenhou-se no sentido de fornecer
matérias-primas e gêneros alimentícios aos países amigos. No campo militar, a Marinha
Brasileira patrulhou oAtlântico, uma força naval juntou-se à Marinha Inglesa (não chegou
a combater), e um grupo de aviadores e oficiais do Exército integrou as ForçasArmadas
Aliadas.

No início da década de 1920, o Brasil era governado por Epitácio Lindolfo da
Silva Pessoa, eleito para ocupar a presidência no período de 28 de julho 1919 a 15
novembro de 1922.A presidência havia sido ocupada interinamente, de 15 de novembro
de 1918 a 28 de julho de 1919, por Delfim Moreira da Costa Ribeiro, vice-presidente,
que assumiu o governo interinamente em virtude do candidato eleito à presidência,
RodriguesAlves, não ter tomado posse do cargo por motivo de doença (viria a falecer
em 16 de janeiro de 1919).

Epitácio Pessoa enfrentou problemas com oficiais do Exército, a maioria de
baixa patente (tenentes e capitães), que deram início a um movimento contra o Governo
Federal (mais tarde conhecido como Tenentismo). Insatisfeitos diante dos problemas po-
líticos, sociais e econômicos nacionais, os tenentistas reivindicavammudanças radicais na
estrutura do País, entre as quais, reformas na educação pública, independência do Judi-
ciário e fortalecimento do poder executivo nacional, alémdo fimda “política do café com
leite”, das instituições oligárquicas e das fraudes eleitorais.

RIO GRANDE DO SUL
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As reivindicações do movimento tenentista coincidiam com as aspirações da
classe média urbana, da qual a maioria dos oficiais era oriunda, que não se sentia repre-
sentada na política nacional. Muitos tenentistas propunham a ascensão dos militares ao
poder, considerando os civis incapazes de governar e solucionar os problemas brasileiros.

Nesse contexto de crescente insatisfação, os tenentistas foram contra a posse
do mineiroArtur da Silva Bernardes, eleito Presidente da República, para o quadriênio de
15 de novembro de 1922 a 15 de novembro de 1926. O fechamento do Clube Militar,
ordenado pelo governo, e a prisão do seu dirigente, o ex-presidente Marechal Hermes da
Fonseca, sob acusação de tumultuarem o processo eleitoral em curso, levaram, em 5 de
julho de 1922, a uma crise militar.

Sob o comando do Capitão Euclides da Fonseca, filho de Hermes da Fonseca,
tenentistas se rebelaram no Forte de Copacabana, na Escola Militar do Realengo e em
outras unidades do Exército, com o intuito de derrubar o governo.

Os oficiais de altas patentes não aderiram ao movimento e o Congresso Nacio-
nal apoiou imediatamente a solicitação do presidente Epitácio Pessoa de que fosse decre-
tado o estado de sítio. Foram organizadas tropas para reprimir os revoltosos e, diante das
expressivas forças governamentais, a maioria deles se rendeu.

No Forte de Copacabana, todavia, um grupo de tenentistas decidiu levar adian-
te o movimento e iniciou uma marcha pelaAvenidaAtlântica em direção ao Palácio do
Catete (sede do Poder Executivo nacional).Aeles se juntou o civil Otávio Correia (fica-
ram conhecidos como "18 do Forte", mas há controvérsias em relação ao número exato
de participantes da marcha).Após alguns tiroteios, os rebeldes se defrontaram com uma
tropa legalista na altura da antiga rua Barroso (atual Siqueira Campos).Ao final do emba-
te, dos "18 do forte" só sobreviviam os Tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes,
que, feridos, foram aprisionados. Debelado o levante,Artur Bernardes assumiu a presi-
dência, conforme o previsto.

Em1923, ocorreu o julgamento e a punição dos implicados nos levantes milita-
res do ano anterior, que foram acusados de promover a tentativa de um golpe de Estado.
Tais fatos deixaram as relações entre os tenentistas e o Governo Federal tensas. Isso
redundou, em 1924, em nova rebelião, desta vez no estado de São Paulo. Esta foi articu-
lada pelo Major Miguel Costa, comandante do Regimento de Cavalaria da Força Pública
do estado, e pelos Tenentes Joaquim Távora, Juarez Távora, Eduardo Gomes, João Ca-
banas, Filinto Müller e Newton Estillac Leal. Considerando que o movimento necessitava
de um líder de renome, os conspiradores convidaram o general reformado Isidoro Dias
Lopes para comandá-lo. O General prontamente aceitou.

O movimento iniciou-se em 5 de julho de 1924. Os revoltosos ocuparam pon-
tos estratégicos da capital paulista (estação da Luz, ferrovias, quartéis, entre outros) e
instalaram umgoverno provisório, chefiado pelo General Isidoro. Em resposta, as tropas
legalistas, com forte aparato militar (contavam com artilharia, aviões e carros de comba-
te), cercaram a cidade e promoveram um forte bombardeio, que provocou o caos.
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Na verdade, os tenentes foram oficiais jovens, motivados pela ideia de
renovação política e repulsa à corrupção eleitoral e administrativa dos sucessivos
governos, além de ofendidos com o que julgavam desprezo de Epitácio Pessoa e
Artur Bernardes pelo Exército. Eles iniciaram, em1922, ummovimento revolucio-
nário com ideia de reforma de estado sob autoritarismo salvador. Sua ideologia,
foi, sem dúvida, inicialmente vaga. Pensavam emobter pelas armas a regeneração
dos costumes, universalizar o voto, acabar com os regionalismos e os potentados
locais, promover uma administração mais centralizada, autoritária e nacionalista
que não permitisse o retorno dos carcomidos da República Velha, sinônimo de
liberais e federalistas, arrastar pela rua da amargura aqueles manda-chuvas que
afrontavama União.

Identificou-se nos tenentes a revolta contra os políticos, deixando de lado
os ensinamentos liberais e legalistas de Rui Barbosa contra a intervenção armada.
Entretanto, Edgard Carone define o movimento como de espírito liberal, emcertos
momentos na raia do reformismo, atingindo algum colorido socializante e de evi-
dentes incertezas e dualidades, no que concorda em parte com as opiniões de
Werneck Sodré.

Do rompimento dos revolucionários com a ordem legal e com os com-
promissos de lealdade aos superiores e fidelidade ao Exército, surgiu uma série de
pensamentos que justificavamsuas atitudes.

Diante das acusações de que se tratava de baderneiros incompetentes,
irresponsáveis, traidores de seus superiores, os revolucionários terminaram por
explicar: a sua condição de soldado não excluía o direito do cidadão. E o cidadão
tinha o dever de intervir na coisa pública toda vez com que corressem perigo as
instituições políticas, a liberdade e os direitos. Seria o seu "Direito de Revolução",
sob alguns fundamentos contrários às doutrinas de organização do Estado e de seu
funcionamento; a obediência não seria um dever, nada mais do que um contrato
entre o indivíduo e a autoridade.Aruptura desse contrato pela autoridade liberava
o indivíduo de suas obrigações para com ela. O Governo, ao sair da lei, obrigava o
povo a sair da obediência (...)

(...)Aos tenentes aderiram muitos civis com idênticas ideias de revolta e
renovação, oficiais das forças públicas estaduais, oficiais da Marinha e do Exército
de outros postos. Incontestavelmente mudaram os rumos da História e abriram
caminho para a modernização do País, usando as armas de que dispunham, um
ambiente de messianismo que fora criado depois da República. (Pedrosa, 2001).

O TENENTISMO
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Pressionados, e sem perspectiva de sucesso, os revoltosos abandonaram a ca-
pital paulista na madrugada de 28 de julho e rumaram para o estado do Paraná, onde
esperavam manter a luta contra o Governo Federal. Tropas legalistas, comandadas pelo
General Cândido Mariano da Silva Rondon, foram ao seu encalço e os venceram em
diversos combates, entre os quais o de Catanduvas. Derrotados, os rebeldes dirigiram-se
para Foz do Iguaçu.

Paralelamente, tenentistas deflagraram outra revolta, agora no estado do Rio
Grande do Sul. Esta se iniciou quando, sob a liderança do Capitão Luís Carlos Prestes, o
1º Batalhão Ferroviário, sediado em Santo Ângelo, levantou-se contra o Governo Fede-
ral. Pouco depois, tropas sublevaram-se em outras cidades gaúchas. Obedecendo a
instruções do General Isidoro, as forças rebeladas do Rio Grande do Sul deslocaram-se
para Foz do Iguaçu, tendo em vista se unirem aos revoltosos da coluna oriunda de São
Paulo. As forças rebeldes gaúchas chegaram a Foz do Iguaçu em abril de 1925, após
atravessarem os estados de Santa Catarina e do Paraná, travando seguidos combates
com as tropas legalistas, nos quais perderam quase metade do seu contingente.

CAMPANHA DO PARANÁ

RONDON (TERCEIRO DA ESQUERDA PARA A DIREITA) E SEU ESTADO-MAIOR

CAVALARIA LEGALISTA
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Pressionados pelas tropas legalistas, os rebeldes decidiram abandonar Foz do
Iguaçu, passar por território paraguaio, e continuar a luta no Mato Grosso. Formaram a
1ª Divisão Revolucionária, que ficou conhecida como Coluna Costa-Prestes (o General
Isidoro deixou o comando e exilou-se na Argentina; foi substituído pelo General
comissionado Miguel Costa, que tinha como chefe do estado-maior o então Coronel
comissionado Luís Carlos Prestes). Após os rebeldes se retirarem de Foz de Iguaçu,
Rondon deu por encerrada a missão das tropas legalistas.

A Coluna Costa-Prestes deslocou-se por dois anos e meio pelo interior do Bra-
sil, procurando levantar a população contra o Governo Federal. Sem sucesso e depois de
muitas escaramuças com forças legalistas, seus integrantes exilaram-se no Paraguai e na
Bolívia. Quando isso ocorreu,Washington Luís Pereira de Sousa era presidente do Brasil,
desde 15 de novembro de 1926.

O governo de Washington Luís foi mais tranquilo do que o do seu antecessor,
pelo menos até as eleições para a presidência de 1930. Nestas, ele apoiou para sua
sucessão Júlio Prestes deAlbuquerque, presidente do estado de São Paulo, e para vice-
presidente, Vital Henrique Batista Soares, presidente da Bahia. Presidentes de dezessete
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estados apoiaram os candidatos indicados por Washington Luís. Todavia, políticos da
oposição e os presidentes dos estados de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da
Paraíba uniram-se, formaramaAliança Liberal, e lançaramGetúlio Dorneles Vargas, po-
lítico gaúcho, e João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, Presidente da Paraíba, como
candidatos à presidência e vice-presidência. Rompiam-se, dessa forma, os arranjos da
“política do café com leite”.

Nas eleições de 1º de março de 1930, saíram-se vencedores os candidados da
situação, sob protestos da Aliança Liberal, que alegava ter ocorrido fraude durante as
votações. Mesmo assim, o processo sucessório continuou e os oposicionistas pareciam
ter se conformado com a derrota. Todavia, muitos líderes civis e militares conspiravam
para assumir o governo à força (entre eles vários tenentistas).

Em 26 de julho de 1930, João Pessoa foi assassinado, por razões passionais.
Os oposicionistas, contudo, acusaram o Governo Federal de ter instigado o crime. Isso,
aliado à insatisfação popular decorrente da crise econômica brasileira (causada pela de-
pressão econômica mundial, iniciada em1929, coma "quebra" da Bolsa de Nova Iorque),
serviu de pretexto para que os políticos da oposição iniciassemummovimento para depor
WashingtonLuís.

O movimento desencadeado pelos oposicionista, conhecido como Revolução
de 1930 , iniciou-se, em 3 de outubro, nos estados do Rio Grande do Sul, de Minas
Gerais e da Paraíba, e rapidamente espalhou-se para outras unidades da federação. Ge-
túlio, com o apoio de tropas sublevadas, assumiu a liderança do movimento e partiu do
Rio Grande do Sul em direção à Capital Federal. Forças de Minas Gerais também
iniciaram deslocamentos para o Rio de Janeiro e contingentes da Paraíba passaram a
ocupar capitais nordestinas.

Tropas legalistas esperavam deter a coluna gaúcha emItararé, no estado de São
Paulo, onde tudo indicava que iria ocorrer um sangrento combate. O confronto acabou
não ocorrendo, pois, no Rio de Janeiro, em24 de outubro, os ministros militares, General
João de Deus Mena Barreto, General Augusto Tasso Fragoso e Almirante Isaías de
Noronha, depuseram e prenderamWashington Luís. Os mesmos militares, em seguida,
formaram uma junta governativa provisória, que, em 3 de novembro de 1930, passou o
poder para Getúlio.

O novo governante passou a presidir provisoriamente o país e interventores
assumiram os governos estaduais. O Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais
foram dissolvidos. Tudo isso deveria perdurar até a elaboração de uma nova Constitui-
ção. Todavia, Getúlio postergou a convocação daAssembleia Nacional Constituinte e
passou a governar com amplos poderes, amparado pela Lei de Organização do Estado
Provisório, instituída pelos líderes da Revolução de 1930. Tal fato não foi aceito por
diversas lideranças nacionais, entre elas muitas paulistas, que pleiteavam pela imediata
volta da normalidade constitucional, com realização de eleições para a Presidência da
República.
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Outros fatos também deixavam tensas as relações entre São Paulo e o Governo
Provisório: a antiga oligarquia paulista desejava resgatar a força política que perdera em
decorrência da Revolução de 1930, o que era inviabilizado por novas lideranças ligadas a
Getúlio, que estavam no poder; muitos políticos de São Paulo buscavam restabelecer a
grande autonomia que o estado desfrutava no período de vigência da Constituição de
1891, o que era impedido pela política centralizadora implantada com o movimento de
1930; e a elite paulista, acostumada a dirigir os destinos de seu estado, não aceitava ser
governada pelo interventor JoãoAlberto Lins de Barros, natural de Pernambuco.

Diante das pressões, Getúlio nomeou o paulista Pedro Manuel de Toledo em
substituição a João Alberto. Porém, tal medida não acalmou os paulistas, que estavam
dispostos a travar uma lutar armada contra o Governo Provisório para fazer valer os seus
pontos de vista.
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A morte de quatro jovens paulistas durante uma manifestação, em 23 de maio
de 1932, por tropas federais, foi o estopimda revolta que se anunciava. Esta tomou forma
em 9 de julho de 1932, quando um movimento armado, denominado Revolução
Constitucionalista, eclodiu emSão Paulo.Arevolta foi comandada pelos Generais Isidoro
Dias Lopes e Euclides de Oliveira Figueiredo e tinha em vista a deposição do governo de
Getúlio. Houve grande adesão popular ao movimento (40 mil voluntários se apresentaram
para lutar) e o estado de São Paulo mobilizou boa parte de seus recursos para a guerra.

Os paulistas esperavam o apoio de outros estados para marcharem até o Rio de
Janeiro, onde pretendiam depor Getúlio. Todavia, somente contaram com o apoio de um
pequeno contingente militar do Mato Grosso, liderado por Bertoldo Klinger. Nessa
situação, o estado de São Paulo foi cercado por tropas legalistas e os constitucionalistas
ficaramna defensiva, emtrês frentes principais: a do vale do Paraíba, a Mineira e a do Sul.
Após diversos combates, em 02 de outubro de 1932, as tropas paulistas renderam-se,
cientes de que não venceriamas tropas legalistas, que dispunhamde ampla superioridade
bélica.

SOLDADOS PAULISTAS
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Mesmo derrotados militarmente, os paulistas se consideraram vitoriosos politi-
camente, pois, terminada a revolta,Getúlio deu início ao processo de reconstitucionalização
do Brasil. UmaAssembleia Constituinte foi eleita, tomou posse em 10 de novembro de
1933, e elaborou a terceira Constituição brasileira (promulgada em16 de julho de 1934).
A Carta estabelecia, entre outros pontos, o sistema federativo, eleições diretas para pre-
sidente (exceto para o próximo, que seria indireta), mandato presidencial de quatro anos
e o voto secreto para homens e mulheres com mais de 18 anos (exceto analfabetos,
mendigos e militares até a graduação de sargento).

Em1934, Getúlio foi eleito presidente da República, iniciando seu primeiro man-
dato constitucional, que deveria se prolongar até 1938. Todavia, logo se defrontou com
ummovimento que ficou conhecido como Intentona Comunista.

Na primeira metade da década de 1930, comunistas brasileiros buscaram im-
plantar no Brasil, a qualquer custo, umregime totalitário, de extrema-esquerda, semelhan-
te ao existente na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Para isso, conta-
ram com a liderança de Luís Carlos Prestes (ex-tenentista que se convertera ao comunis-
mo), coma adesão de alguns militares, e com o apoio da URSS, que desejava instalar um
governo títere naAmérica do Sul.

Em 1934, Luís Carlos Prestes, após passar três anos na URSS dedicando-se a
estudos marxistas-leninistas,voltou clandestinamente ao Brasil. Havia sido incumbido pelo
governo soviético de iniciar uma revolução e instalar umgoveno comunista. Para apoiá-lo,
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o Komintern (órgão controlado pelo Partido Comunista da URSS, destinado a criar uma
União Mundial de Repúblicas Soviéticas.) destacou diversos agentes estrangeiros, que se
infiltraramno país.

Luís Carlos Prestes passou a organizar o movimento, juntamente com outras
lideranças comunistas nacionais e internacionais, no termos da política autoritária do regi-
me soviético, sem articulação com as massas populares. Pressionado pelo Komintern, o
movimento foi desencadeado, de maneira atabalhoada, em novembro de 1935, emNatal,
Recife e no Rio de janeiro.

Em Natal, o movimento armado iniciou-se no dia 23 novembro de 1935, quan-
do praças do 21º Batalhão de Caçadores se amotinaram e instalaram um governo comu-
nista. Em Recife, a revolta eclodiu no dia 24, quando militares do 29º Batalhão de Caça-
dores e do Guartel-General da 7ª Região Militar se rebelaram. Tais revoltas foram pron-
tamente subjugadas por forças legalistas.

O terceiro surto subversivo eclodiu na madrugada de 27 de novembro, no Rio
de Janeiro, onde os comunistas prepararam a insurreição em várias unidades militares. O
principal foco do movimento foi 3º Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha, que foi
sublevado pelo CapitãoAgildo da Gama Barata Ribeiro. Na ação, trinta militares legalistas
foram traiçoeiramente mortos. Todavia, tropas da 1ª Região Militar, comandadas pelo
General Eurico Gaspar Dutra, controlaram os motins e prenderam os revoltosos, pondo
fimao movimento.

Diante da instabilidade política do país, Getúlio Vargas instalou, em 1937, um
governo autoritário, conhecido como Estado Novo, que perdurou até 1945.

Do fimdo Império até a II Guerra Mundial, o Exército viu-se obrigado a intervir
em diversos conflitos. Todavia, sempre o fez de acordo com sua vocação democrática,
tendo em vista estabelecer a união, a paz e o progresso do Brasil.


