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Resumen: El presente trabajo quiere examinar có mo el lugar social, de la operació n historiográ ica, se
articula con la construcció n de sentido en la narrativa de la historiografı́a. El perı́odo y el espacio
investigado es el Brasil moná rquico en su etapa inal. Es decir, pretende analizar có mo se construyó la
narració n de Farroupilha en el contexto de los estertores de la monarquı́a brasileñ a. Para ello, se
analiza el trabajo del jurista, historiador y polı́tico Tristã o de Alencar Araripe en su obra Guerra Civil
no Rio Grande do Sul. Por lo tanto, el problema que guı́a el artı́culo es saber có mo el lugar social
contribuyó , a su manera, a la construcció n del signi icado de Farroupilha. Finalmente, el artı́culo
in iere que la operatividad del lugar social de producció n de la historiografı́a fue decisiva como
elemento de la constitució n del sentido de las narraciones sobre Farroupilha en la fuente analizada.
Palabras clave: cultura historiográ ica; Farroupilha; lugar social; operació n historiográ ica.
Resumo: O presente trabalho quer examinar como o lugar social, da operaçã o historiográ ica, se
articula com a construçã o de sentido na narrativa da historiogra ia. O perı́odo e o espaço investigado
sã o o Brasil moná rquico em seu está gio inal. Isto é , se tem por objetivo analisar como foi construı́da a
narrativa sobre a Farroupilha no contexto dos estertores da monarquia brasileira. Para isso é analisada
a obra do jurista, historiador e polı́tico Tristã o de Alencar Araripe na sua obra Guerra civil no Rio
Grande do Sul. Portanto, o problema que norteia o artigo é saber como o lugar social contribuiu, a sua
maneira, para a construçã o de sentido da Farroupilha. Por im, o artigo infere que a operacionalidade
do lugar social de produçã o da historiogra ia foi decisiva como elemento da constituiçã o de sentido das
narrativas sobre a Farroupilha na fonte analisada.
Palavras-Chave: cultura historiográ ica; Farroupilha; lugar social; operaçã o historiográ ica.
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Abstract: The present work wants to examine how the social place, of the historiographic operation, is
articulated with the construction of meaning in the narrative of historiography. The period and space
investigated are monarchic Brazil in its inal stage. It aims to analyze how the narrative about
Farroupilha was constructed in the context of the throes of the Brazilian monarchy. For this, the work
of the jurist, historian and politician Tristã o de Alencar Araripe in his work Guerra civil no Rio Grande
do Sul analyzed. Therefore, the problem that guides the article is to know how the social place
contributed, in its own way, to the construction of Farroupilha's meaning. Finally, the article infers that
the operationality of the social place of production of historiography was decisive as an element of the
constitution of meaning in the narratives about Farroupilha in the analyzed source.
Key words: historiographic culture; Farroupilha; social place; historiographical operation.

1. Introdução
Esse artigo tem por objetivo analisar a operacionalidade que o lugar social (Certeau,
2007, p. 66-77) tem na historiogra ia. Desse modo, procurarei avaliar como o lugar social se
articulou e determinou a escrita da histó ria sobre a Farroupilha.123 A partir disso, parte-se do
pressuposto que nã o há como eliminar a idiossincrasia do lugar de onde – o historiador(a) –
escreve e do campo cientı́ ico no qual exerce uma pesquisa. O lugar de produçã o é um indı́cio
permanente da produçã o do historiador(a). Examinar a histó ria como uma operaçã o, - isto é , a
operaçã o historiográ ica – constitui-se em analisá -la como a articulaçã o entre: a) um lugar
social, b) prá ticas cientı́ icas e, c) a escrita de um texto (Certeau, 2007, p. 66). Poré m, dos trê s
elementos (da operaçã o historiográ ica) elencados por Michel de Certeau, para o artigo
aprofundarei o lugar social.
Portanto, para compreender-se a histó ria da historiogra ia sobre a Farroupilha, partese do pressuposto que qualquer investigaçã o histó rica encadeia-se com um lugar e suas
determinaçõ es tanto sociais e culturais como polı́ticas e econô micas. Desse modo, isso
acarreta uma forma de proceder na historiogra ia que está limitada por condiçõ es inerentes
ao lugar de sua produçã o. Assim, é em relaçã o há um determinado lugar social que se
organizam os mé todos, que se constituem os documentos e se apresentam os problemas da
pesquisa e, alé m disso, o lugar é uma instituiçã o do saber (Certeau, 2007, p. 69) que tem, por
um lado, uma extensã o externa, associada há outras instituiçõ es e conjuntos corporativos e
conté m, també m, uma extensã o interna, o estabelecimento de um saber insepará vel de uma
instituiçã o social. Esta é , entã o, um dos requisitos do desenvolvimento cientı́ ico da operaçã o

123 A Farroupilha, Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, foi um conflito político e militar que ocorreu a
partir da Província de São Pedro nos anos de 1835 a 1845. Ela está inserida no contexto das revoltas regenciais e,
também, no contexto das revoluções platinas. Sobre isso ver: Guazzelli, (1998).
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historiográ ica. Portanto, a instituiçã o alé m de fornecer a solidez social à escrita da histó ria,
també m, torna-a possı́vel.
Alé m do mais, seria a mesma dinâ mica social que estabelece a instituiçã o e os conceitos
que a circundam. Ambos, com funçõ es dı́spares, poré m, imbricados e os quais nenhum é
(necessariamente) a razã o elementar da outro. De tal forma, a sociedade e a composiçã o de
sentido se ajustam sem se hierarquizar. Portanto, seria abstrata a historiogra ia que reprime
ou omite sua articulaçã o com um lugar social. De tal modo que esta articulaçã o faz parte do
procedimento cientı́ ico, mesmo que a circunstâ ncia social seja o nã o-dito na narrativa do
historiador. Logo, nã o é possı́vel considerar o texto historiográ ico como autô nomo a
instituiçã o em conformidade a qual ele se constituiu. O texto, entã o, avoca seu vı́nculo com a
instituiçã o. Como exemplo, Certeau analisa o “nó s”, pois, o “nó s” do historiador alude a um
pacto, um acordo acadê mico, pois, no texto – o “nó s” – é a representaçã o daquele acordo que
organiza o eu do historiador no “nó s” de uma pesquisa acadê mica coletiva. E assim, Certeau
compara a relaçã o da historiogra ia e do lugar social com a do automó vel feito em uma fá brica,
desse modo, o trabalho historiográ ico é entendido como uma fabricaçã o especializada e
coletiva.
Surge, entã o, que a historiogra ia é a obra de um lugar e, entre suas hierarquias e seus
có digos, entre a seleçã o da documentaçã o até a escrita do passado, o fazer do historiador(a) é
referente a estrutura da sociedade. Dessa forma, uma transformaçã o da sociedade aquiesce ao
historiador um distanciamento no que diz respeito aquilo que converte-se em uma histó ria
narrada, pois, muitos historiadores(as) aceitam como premissa de seu entendimento a
arquitetura teó rica de seu lugar institucional. E, ao longo do processo historiográ ico, o
historiador(a) nã o versaria sobre aquilo que o delimita, porque, em muitos casos, para
Certeau, há posiçõ es a acatar e in luencias a requerer e, assim, o nã o-dito está sub-reptı́cio no
texto. Portanto, ao mesmo tempo que tem-se que entender como a historiogra ia reapresenta
o passado, tem-se, també m, que compreender como a historiogra ia opera no interior da
sociedade. Assim, a funçã o do lugar é , de antemã o, proibir e permitir tipos de uso, construçõ es
e representaçõ es do passado. Desse modo a historiogra ia se de iniria “por uma relação da
linguagem com o corpo (social) e, portanto, també m pela sua relaçã o com os limites que o
corpo impõ e” (Certeau, 2007, p. 76)
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Portanto, neste artigo, testar-se-á a operacionalidade do lugar social, tal como de inido
por Certeau, na escrita da histó ria da obra Guerra civil no Rio Grande do Sul do polı́tico, jurista
e historiador Tristã o Alencar Araripe.
2. Contexto político e social
Apó s o perı́odo de consolidaçã o do estado imperial brasileiro, de 1831 a 1850, entrarse-ia no perı́odo denominado o apogeu da monarquia, de 1850 a 1875. O poder do Partido
Conservador desdobrou-se até 1853. Desse ano até 1862, prevaleceu a polı́tica da Conciliaçã o,
depois na sequê ncia veio uma temporada liberal até 1868. Dom Pedro II em 1853, tendendo a
revogar a supressã o dos liberais do poder, levou ao gabinete um polı́tico do Partido
Conservador que se delineava a suplantar os con litos polı́ticos que cindiam o Impé rio desde
1831. Este polı́tico era Honó rio Hermeto Carneiro de Leã o, marquê s do Paraná . Falecido em
1856, sua arquitetura polı́tica icou incompleta.
A Conciliaçã o, mesmo que de reduzida duraçã o, transformou a estabilidade do campo
polı́tico-partidá rio que se deslocou no sentido de robustecer politicamente o Partido Liberal.
Em 1862, foi concebido um novo partido que reunia liberais moderados e conservadores
dissidentes, a que se deu o nome de Liga ou Partido Progressista. Concomitante ao im das
insurreiçõ es e do temor da divisã o do territó rio, começaram embates sobre o cará ter do
sistema polı́tico. Liberais, progressistas e, apó s 1869, os radicais, principiaram a questionar
diversas particularidades das instituiçõ es moná rquicas. Só nã o questionavam o centro das
instituiçõ es: a pró pria monarquia. Entretanto, essa dinâ mica da vida polı́tica cessou-se, por
um evento começado no im de 1864: A Guerra do Paraguai, desse modo
“Prolongando-se o con lito, o imperador julgou necessá rio chamar ao poder os velhos
conservadores, a cujo grê mio pertenciam os polı́ticos mais experientes e os melhores
o icias. A mudança se deu em 1868 e causou um pequeno terremoto polı́tico”.
(Carvalho, 2012, p. 105).

O Impé rio do Brasil investiu contra o Uruguai, com a anuê ncia da Argentina, e conduziu
ao governo daquele paı́s o general Venâ ncio Flores. Francisco Solano Lopez, presidente do
Paraguai, com a ocupaçã o brasileira deu ensejo a colocar em prá tica sua polı́tica regional. Em
defesa do Uruguai, deu inı́cio à s hostilidades contra o Brasil, que por im acabou envolvendo a
Argentina e o pró prio Uruguai.
O Brasil sustentou a maior parte das despesas da guerra tanto em soldados como
recursos inanceiros. Para Carvalho, somente a disposiçã o de D. Pedro II conservou o exé rcito
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na guerra até a ruı́na de Solano Lopez. Os resultados para o erá rio brasileiro foram
calamitosos. As decorrê ncias polı́ticas da guerra igualmente foram nocivas:
Preocupado em ter um gabinete a inado com o comando militar, entã o nas mã os do
marquê s de Caxias, que era membro do Partido Conservador, o imperador chamou ao
poder esse partido quando a Câ mara era dominada por progressistas e liberais. A
mudança era constitucional, mas no ambiente reformista da é poca foi acusada de
golpe de Estado. Golpe ou nã o, a tendê ncia que se desenhava no sistema partidá rio de
enfraquecimento dos conservadores foi revertida, voltando-se à antiga divisã o
bipartidá ria. Parte dos progressistas voltou ao Partido Liberal, outra criou o Clube
Radical, que iel a seu nome radicalizou as propostas de reforma. (Carvalho, 2012, p.
106-7).

Nesse perı́odo, os novos liberais e os radicais colocaram pela primeira vez a questã o da
eliminaçã o da escravidã o em seus programas partidá rios. A pró pria Guerra do Paraguai
colaborara para essa transformaçã o. O Partido Conservador, ao voltar ao poder em 1868,
enterrou a discussã o da aboliçã o, contudo os grupos liberais e radicais resgataram a questã o
da aboliçã o ao im do con lito.
Outra decorrê ncia do con lito com o Paraguai foi o inı́cio de um espı́rito de corporaçã o
entre os o iciais do exé rcito. No ano do im da guerra, em 1870, foi fundado o Partido
Republicano. O manifesto do partido modi icava a exigê ncia de descentralizaçã o em
declaraçã o de federalismo. Contudo, a maté ria mais controvertida apó s 1870 foi a “questã o
servil”. Em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre no governo Rio Branco. A partir das leis de
1850 e de 1871, de forma imprecisa nã o entravam nem nasciam mais escravos no Brasil.
Aparecia a conjuntura para o desenvolvimento de uma organizaçã o abolicionista, que se
concretizara no inı́cio da dé cada de 1880.
Para a monarquia, a lei de 1871 teve també m grande signi icado. O envolvimento
direto do imperador foi visto pelos proprietá rios como traiçã o da Coroa a eles e aos
interesses do paı́s. Eles começaram a questionar a legitimidade da monarquia e a
voltar os olhos para o novo partido fundado um ano antes. Para o sistema polı́tico as
consequê ncias també m foram importantes. A nova lei, como a de 1850, foi aprovada
por um gabinete conservador, quando a bandeira da emancipaçã o fora levantada por
liberais e radicais. O efeito foi deleté rio para ambos os partidos. O Liberal sentiu-se
desprestigiado por nã o ter sido chamado para fazer aprovar a lei, o Conservador
cindiu-se ao meio e os opositores passaram a hostilizar o gabinete. Como decorrê ncia,
o sistema partidá rio como um todo també m se enfraqueceu. (Carvalho, 2012, p. 114).

O gabinete Rio Branco arrostou outros con litos, agora em oposiçã o à Igreja Cató lica.
Replicando ao empenho de romanizaçã o da Igreja, dois bispos brasileiros coibiram a
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frequê ncia de maçons em irmandades religiosas. Em 1874, os dois bispos foram processados e
condenados. O fato deu ensejo a uma cruzada antieclesiá stica na opiniã o pú blica. O con lito
com a Igreja uniu-se ao embate com os proprietá rios de escravos e terras que resultava na
falta de apoio à monarquia. Para Carvalho (2012, p. 116), o ministé rio Rio Branco (18711875) foi o mais reformista do Impé rio e
Alé m da lei de 1871, reformou a polı́cia, o sistema judiciá rio, a Guarda Nacional e fez
aprovar a lei do recrutamento militar […] Dele se disse que esvaziou o programa de
reformas dos liberais. Pode ser considerado o ponto alto do governo de Pedro II. Ao
mesmo tempo, nele també m germinaram algumas das principais causas da queda do
Impé rio, o ataque à escravidã o, alienando os proprietá rios, o con lito com os bispos,
alienado a Igreja, e o surgimento do Partido Republicano, que fornecia alternativa à
monarquia.

Os ú ltimos anos do Impé rio caracterizaram-se pela lenta eliminaçã o da escravidã o, pelo
aparecimento dos militares como atores polı́ticos e pelo desenvolvimento da organizaçã o
republicana. Todos esses elementos cooperaram para a reduçã o da força da monarquia diante
dos grupos que exerciam grande in luê ncia na sociedade. Para piorar a circunstâ ncia, uma
reforma eleitoral diminuiu a representatividade na câ mara:
O impacto da lei foi profundo e de longa duraçã o. Uma participaçã o que começara
ampla foi fortemente reduzida. O Congresso passou a representar apenas uma
pequena parcela da populaçã o, a mais rica e educada. E verdade que um dos
propó sitos da lei foi atingido: a in luê ncia do governo nas eleiçõ es diminuiu e nã o mais
houve câ maras unâ nimes. Ministros foram derrotados pelos novos eleitores. Se se
acrescenta a isso o fato de que o imperador cada vez mais se abstinha de usar o Poder
Moderador para mudar situaçõ es polı́ticas […] a perda do apoio dos proprietá rios, da
Igreja e dos militares, a monarquia foi afastada do povo pela reduçã o da participaçã o
eleitoral. (Carvalho, 2012, p. 119).

O tema da aboliçã o retomou à pauta polı́tica no princı́pio da dé cada de 1880. Segundo
Carvalho, a pressã o nã o foi dos ingleses, nem do imperador dessa vez. Ela veio dos clubes, da
imprensa, das ruas, das senzalas. A luta pela aboliçã o saia do parlamento para as ruas: “A
mudança foi rá pida e impressionante se se levar em conta que até o inı́cio da dé cada de 1880
nã o existia uma opiniã o pú blica claramente favorá vel à aboliçã o, muito menos um movimento
abolicionista”. (Carvalho, 2012, p. 121).124 O abolicionismo converteu-se em um importante
124 Angela Alonso (2015) reconstitui a história da teia de associações que estruturaram um movimento social
antiescravista. Assim, ela defende uma interpretação da Abolição que não se reduz somente às resoluções jurídicas
estabelecidas pelo governo, tampouco ao contexto econômico mundial, nem às sublevações dos cativos. Para
Alonso haveria, também, um vigoroso movimento abolicionista, que também teve poderosa influência na vida
social brasileira ao longo de vinte anos, 1868-1888, que precederam a Lei Áurea.
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movimento popular. Foi signi icativa a determinaçã o da regente Isabel de sustentar a demanda
o que lhe acarretou notoriedade, entretanto a
consequê ncia negativa da aboliçã o foi agravar a desmoralizaçã o dos partidos polı́ticos,
todos eles, inclusive o republicano, divididos em torno da questã o. O dano maior, no
entanto, foi para os dois partidos moná rquicos, já mencionados pela reduçã o da
franquia eleitoral. Aos fatores já mencionados de enfraquecimento da monarquia
acrescentava-se mais esse. O regime estava indefeso e o imperador nã o parecia
disposto a tomar providê ncias. (Carvalho, 2012, p. 123).

També m, o orgulho militar nascido no decurso da Guerra do Paraguai manifestou-se
em exigê ncias e reclamaçõ es contra o governo. Segundo Carvalho, na dé cada de 1880 os
antigos chefes militares haviam falecido. A nova geraçã o cultivava mais idelidade à
corporaçã o do que aos partidos, ou mesmo a monarquia. Ela considerava-se disposta afrontar
a alta roda civil de bacharé is. Uma das razõ es da mobilizaçã o dos militares foi a demanda do
im da escravidã o. No Brasil, poucos o iciais do Exé rcito procediam da nobreza ou das classes
elevadas da sociedade. Para Carvalho, pela procedê ncia social nã o haveria importâ ncia na
sustentaçã o da escravidã o. Conjuntamente, preparava-se na academia militar uma geraçã o de
o iciais mais interessados em matemá tica, iloso ia e letras do que para temas bé licos. O
positivismo foi corrente hegemô nica entre os militares da nova geraçã o e dois pontos do
positivismo eram salientes naquela ocasiã o: por um lado, a recusa da escravidã o e, por outro, a
adesã o à Repú blica. Essa nova geraçã o militar aliou-se à geraçã o egressa da Guerra do
Paraguai, apresentando como aporte a luta pela repú blica.
3. O contexto intelectual: O IHGB
Assim, chegasse ao perı́odo de crise do Impé rio. Nesse novo contexto que surgia no
Brasil, o con lito sulino mereceu fazer parte da memó ria nacional. Mas sua entrada no lugar
o icial de produçã o historiográ ica nã o aconteceu de forma consensual ou sem mover antigas
paixõ es e ressentimentos. Como um acontecimento que foi contra a integridade do Impé rio
receberia a proteçã o Imperial? Já estaria na hora de enterrar os mortos, da Farroupilha,
o icialmente? Dar-lhes uma sepultura no Instituto Histó rico Geográ ico Brasileiro? Como
deveria ser narrada essa histó ria sob a proteçã o imperial?
A proteçã o imperial impunha certos limites à narrativa (Guimarã es, 1995). Os limites
da integridade da naçã o, da igura do Imperador, da criaçã o de uma identidade nacional. Uma
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memó ria que narrasse a fortuna da jovem naçã o (Guimarã es, 2011). A isso se dedicaram, em
especial, dois homens de letras. O primeiro, considerado pelos pares como escrevendo antes
do tempo, terminou arquivado, o outro virou a narrativa o icial do IHGB.
Em 1854, de Sebastiã o Ferreira Soares (1820-1887), natural da cidade de Piratini,
escreveu sua memó ria. Em 1839, alistou-se nas forças imperiais como 2º tenente no corpo de
engenheiros. Apó s 1845, entrou na Tesouraria da Fazenda do Rio Grande do Sul. O autor
també m foi um dos primeiros contadores do Impé rio. Na é poca de sua memó ria sobre a
Farroupilha já era membro do IHGB. Com trabalho sobre a estatı́stica inancial na Provı́ncia,
Soares foi admitido, em 1853, como só cio do IHGB. No ano seguinte,
em outro trabalho, tratando da guerra civil, fora acusado de plá gio e, indignado,
submeteu um documento do ministro da guerra farrapo Lucas de Oliveira à apreciaçã o
da casa, com o intuito de provar sua inocê ncia e demonstrar a autenticidade dos
documentos que trabalhava. O IHGB aceitou as provas documentais de Soares, mas lhe
deu como destino o arquivo, bem como arquivaria os comentá rios por ele feitos sobre
a documentaçã o. No relató rio de inal ano, o secretá rio Macedo foi direto: documentos
daquela ordem deveriam ser arquivados para “oportunamente” lhes ser feita “a devida
mençã o”. Para Macedo, era necessá rio recolher os documentos sobre os
acontecimentos no Sul (à quela altura, “politicamente esquecidos”, reiterava ele), mas
para serem lidos somente no futuro, quando se teria o distanciamento necessá rio em
relaçã o, a im de evitar o calor proveniente de fatos tã o recentemente vividos. (Boeira,
2013, p. 37).

A primeira memó ria apresentada no IHGB sobre a Farroupilha foi arquivada por ainda
estar-se muito perto do calor dos acontecimentos. O lugar o icial de produçã o da histó ria no
Impé rio Brasileiro nã o autorizou a circulaçã o da memó ria de Soares. 125 Por isso que as outras
memó rias, sobre a Farroupilha, acabaram sendo publicadas por outro caminho.126 Ao passado
Farroupilha ainda nã o era concebido um tú mulo. O controle a memó ria fez-se sentir de forma
contundente na memó ria de Soares.
Contudo, a memó ria foi escrita e foi a primeira no IHGB, poré m, seu destino nã o foi
alvissareiro, pois, era o sintoma de um perı́odo da historiogra ia. A histó ria era para uni icar o
Impé rio e nã o mostrar uma guerra em que a Provı́ncia mais ao sul queria se separar. Parece
125 A memória de Soares (1935) sobre a Farroupilha, Breves considerações sobre a Revolução de 20 de setembro de
1835, só acabou sendo publicada pela primeira vez em 1935 pelo Arquivo Nacional. Para Soares (1935), a intriga que
coaduna os personagens e fatos desta narrativa são as correções empíricas que o autor fez. Contudo essas correções
fáticas são a defesa da política imperial para a Província, como também a defesa dos personagens, chefes políticos e
militares imperiais, criticados nos textos de Lucas de Oliveira. Soares fez ao longo de sua memória pequenas defesas
pontuais das críticas que Oliveira fez.
126 Isto é, as duas memórias históricas de Saturnino Coutinho sobre a Farroupilha, Bosquejo histórico e documentado
(1841) e Negócios do Rio Grande (1842) foram publicadas sem passar pelo IHGB, ver: Coutinho (1986).
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que nem a proteçã o imperial conseguiria salvar do esquecimento os atos bravos da guerra
civil.127 Apenas vinte e cinco anos mais tarde, a Farroupilha faria sua entrada triunfal nos
salõ es do IHGB.
Somente na sessã o de 22 de agosto de 1879, ao inal do dia, a guerra civil no Rio Grande
do Sul entra de fato no IHGB com a permissã o de Sua Majestade Imperial. Dois elementos sã o
importantes para essa virada; a distâ ncia temporal e uma mudança na concepçã o de histó ria
por parte do IHGB. Conforme observou Boeira (2013, p. 37),
no IHGB, foram os pró prios só cios que percebem uma mudança na concepçã o de
histó ria da casa. No “Discurso do Presidente Visconde de Sapucaı́” de 1867, ele
assinalava sobre a transformaçã o sofrida pela concepçã o de histó ria do IHGB desde
sua fundaçã o. Em 1867, observava o Visconde, a histó ria nã o mais servia somente para
coligir, metodizar ou arquivar, como se acreditava em 1839, mas també m para
combater erros e esclarecer pontos duvidosos, atravé s da publicaçã o de memó rias.

Estava aberto o caminho para a guerra civil no Rio Grande do Sul entrar pela porta da
frente no IHGB em 1879.128 Nã o mais memó rias histó ricas parciais, incompletas ou
arquivadas; inalmente haveria uma memó ria do inı́cio ao im. Araripe chega ao salã o de
leituras e começa a discursar: “Peço permissã o a Vossa Majestade e aos meus ilustres
consó cios”. Quando, en im, se relembrariam das dissensõ es internas, a leitura de Tristã o se
torna, é uma condenaçã o da guerra civil. Lembra, mas condena.129 O que parecia o remé dio
(Ricoeur, 2007, p. 151-154) das paixõ es polı́ticas reacende a polê mica novamente:
O Impé rio, abalado que estava naquela dé cada de 1880 pelas ideias republicanas e
abolicionistas que eram uma realidade incomoda e preocupante dentro do paı́s, nã o
poderia abrir mã o de uma visã o irme e que argumentasse a seu favor no caso
farroupilha. Nesse sentido, o trabalho de Araripe se enquadrava perfeitamente no
quesito dos interesses da naçã o imperial, justi icando convenientemente as atitudes
tomadas pelo governo central em relaçã o ao con lito no sul, o que també m convinha
aos propó sitos do IHGB […] dessa maneira, Araripe desquali ica o movimento sulino e
rea irmava a soberania nacional […] Dentro dessa ló gica, era oportuno a Araripe – e,
por extensã o, ao Instituto imperial – a irmar que o soldado farroupilha nã o foi heró i e
sim criminoso […] foi a voz de Araripe que ressoou para o resto do paı́s como aquela
que estava autorizada, pelo IHGB e por extensã o, pelo governo de D. Pedro II, a narrar

127 “E assim ficou o assunto ‘asilado’ no arquivo da agremiação, abrigado das opiniões e discussões que poderia
despertar”. (Boeira, 2013, p. 171).
128 Hruby (2012, p. 167) aponta mais um motivo para a leitura nesse ano da memória de Araripe: “De 1878 a 1885, os
ministérios permaneceram com os liberais. Iniciou com o gabinete Sinimbu (5 de janeiro de 1878) e perdurou até o
gabinete Dantas (6 de maio de 1885). E com os liberais no poder, em especial na província de São Pedro,
determinada visão do passado veio alimentar pretensões e rearranjos políticos”.
129 Boeira (2013) comenta a intensa repercussão da obra de Araripe na Corte e na Província.
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o que se passou nos campos de batalha do Brasil meridional no sangrento decê nio de
1835 a 1845. (Boeira, 2013, p. 236-237).

4. A guerra civil no Rio Grande do Sul escrita no IHGB
Tristã o de Alencar Araripe (1821-1908) foi polı́tico, jurista, magistrado e escritor.
També m foi membro do Partido Conservador e do IHGB. 130 De 5 de abril de 1876 a 5 de
fevereiro de 1877, foi presidente da Provı́ncia de Sã o Pedro. Em 1879, apresentou no IHGB seu
discurso sobre a Farroupilha. Em 1881, veio à luz Guerra civil no Rio Grande do Sul.
No primeiro capı́tulo de sua memó ria histó rica, Araripe131 se propô s a fazer
observaçõ es sobre a “revoluçã o rio-grandense”132 e sobre os documentos que coligiu sobre ela.
Nos capı́tulos seguintes, em que ele entende que apresentara os documentos, narra os
episó dios da guerra civil. Divide em trê s é pocas a revoluçã o rio-grandense. A primeira, a
sediçã o em 1835 até 1836, em que a desobediê ncia pedia justiça. A segunda, a da rebeliã o de
setembro de 1836 até 1843, que renegava a comunhã o brasileira. A terceira, a da sujeiçã o em
que os rebeldes regressam ao grê mio nacional. Por isso, “o princı́pio da integridade do
Impé rio manteve-se e a luta por parte do governo imperial deve ser aplaudida” (Araripe, 1986,
p. 4).
Outro ponto que abordou foi a denominaçã o de “democrá tica” que havia no movimento
revolucioná rio. Para o magistrado cearense, nunca um chefe supremo da Repú blica foi erguido
pelo voto popular, antes, o presidente da “repú blica do Piratini” nunca teve legitimidade senã o
pelo arbı́trio dos caudilhos. Para o autor, “tã o certa era a incapacidade dos caudilhos para a
ordem civil!” (Araripe, 1986, p. 5). Nunca houve eleiçõ es regulares no novo Estado. Os
caudilhos militares a tudo decidiam e ordenavam. A democracia nunca se separou tanto de um
governo do que na repú blica do Piratini. Para o magistrado cearense, por nã o ter eleiçõ es
regulares e por ser governada por caudilhos, “a repú blica de Piratini jamais passou de uma
fantá stica criaçã o de espı́ritos desejosos de inovaçõ es; pois nunca o voto geral in luiu no
d’essa repú blica dos caudilhos rio-grandenses; só eles […] resolviam as questõ es de interesse
geral” (Araripe, 1986, p. 5). Portanto, o regime militar protegeu o despotismo dos caudilhos.
130 Para Guimarães (1995, p. 500-501), na época final do Império “ofuscado por brasões e fardões reluzentes, apegado
às convenções da Corte, o Instituto Histórico tornara-se opaco […] Espelho fiel que sempre fora da monarquia, tal
qual o regime nos últimos tempos, o mais importante reduto intelectual do Império se arrastava […] A ‘escola
palatina’, cantada por Araújo Porto Alegre da década de 40, desviara-se do seu rumo. Relegando as atividades
acadêmicas para um plano secundário, convertera-se num salão elegante do Paço”.
131 Guimarães (1995, p. 494) se reporta a Araripe como “o doublé de político e escritor Tristão de Alencar Araripe”.
132 Sobre o conceito de revolução usado por Araripe, ver: Antoniolli (2019b)
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Outro ponto importante foi que a revoluçã o terminou com a rendição dos rebeldes e
nã o com um tratado de paz. També m a revoluçã o rio-grandense nã o tinha um plano contrá rio
à monarquia brasileira; para ele, as rivalidades na Provı́ncia e os atos pouco justos do governo
imperial é que causaram a desobediê ncia dos farroupilhas. Pois, se só o pensamento
republicano fosse a origem da guerra civil, nã o haveria a Repú blica, porque, segundo o autor,
nunca houve eleiçõ es populares e tudo se decidiu por atos ditatoriais. Assim, do sistema
democrá tico a repú blica do Piratini teve apenas o nome vã o. Em vez do voto pú blico, a voz do
soldado.
Para Araripe, na repú blica do Piratini a justiça nã o tinha sacerdotes para a aplicaçã o da
lei. També m, nã o só as pessoas estavam alheias aos caprichos dos caudilhos, como a
propriedade teve seu destino vinculado ao arbı́trio dos lı́deres rebeldes. Assim, quando nem a
pessoa nem a propriedade sã o respeitadas, a anarquia é a força destruidora do governo. Por
isso, Araripe entendeu que a causa republicana servia de pretexto a essa circunstâ ncia. Logo,
as causas da revoluçã o nã o seriam justas, e que a repú blica nã o era uma exigê ncia real na
Provı́ncia.
Para Araripe (1986, p. 8), quem passasse do territó rio do Impé rio ao territó rio da
Repú blica “nã o conheceria diferença no regime, à exceçã o d’esses atos de pura violê ncia,
ingê nitos ao predomı́nio do militarismo […] Ali, como aqui, as normas legais dos cidadã os
entre si eram as mesmas”. Os atos polı́ticos e civis da Repú blica pautavam-se pelos do Impé rio.
Para o magistrado e polı́tico cearense, a diferença seria apenas nominal: onde se chamava
Impé rio “ali chamava-se Repú blica”, onde era Imperador, “ali denominava-se Presidente”.
Nestas diferenças consistia a essê ncia do governo, de modo que isso leva o autor a crer que
Os Rio-grandenses, pois, parece nã o terem tido jamais o pensamento de initivamente
assentado de separaçã o da nossa nacionalidade, salva a pequena fraçã o dos agitadores
idealistas. Quando os rebeldes depuseram as armas para fazer cessar a luta, o motivo
d’essa deposiçã o foi a conservaçã o da integridade d’esse mesmo Impé rio, a quem
combatia (Araripe, 1986, p. 9).

Se os rebeldes tivessem a intençã o de se separar do Impé rio teriam, formalmente, se
confraternizado com as repú blicas vizinhas do Prata. E isso eles nunca o izeram, porque
A conservaçã o das leis e esse retraimento, […] indicam, que no â nimo dos rebeldes
nunca desapareceu a ideia de regresso à uniã o brasileira. Que nã o foi a repú blica riograndense o ê xito de um plano em prol da ideia democrá tica, mas sim o recurso
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empregado pelos rebeldes para manter-se fora do alcance do castigo legal da sua
primitiva desobediê ncia (Araripe, 1986, p. 9).

Outra evidê ncia seria que exigiram, segundo o autor, para retornar ao Impé rio: a) o
reconhecimento dos seus postos militares e b) o pagamento da dı́vida por eles contraı́da
durante a guerra. Para Araripe, icou evidente que só haveria interesse particular dos lı́deres
da rebeliã o, nunca a causa republicana e democrá tica esteve em primeiro lugar.133 O mais
importante foram “os afetos pessoais” nos atos dos rebeldes, revelando, para o magistrado,
que a questã o de princı́pios nã o era a causa da revoluçã o:
O que incitava os rebeldes a depor as armas, nã o era nada d’isso; era sim a satisfaçã o
do orgulho pessoal, e a aceitaçã o de condiçõ es vantajosas de interesse privado, o que
determinava para os rebeldes a paz e a cessaçã o do derramamento de sangue dos seus
concidadã os. A rebeliã o rio-grandense, pois, no nosso modo de pensar, teve cará ter
egoı́stico, e nã o cará ter de patriotismo […] Os rebeldes do Rio-grande do Sul julgavamse fortes; mas depunham as armas, logo que condiçõ es favorá veis a interesses
particulares fossem admitidas pelo governo imperial (Araripe, 1986, p. 11).

Para mostrar que estas foram as caracterı́sticas da rebeliã o rio-grandense, ele a
comparou com duas rebeliõ es anteriores que ocorreram no norte do paı́s uma em 1817 e a
outra em 1824. Em ambas, mostrar-se-ia nı́tida diferença de cará ter em relaçã o ao movimento
rio-grandense, pois no “Norte o primeiro pensamento dos revolucioná rios foi recorrer ao povo
como origem do poder” (Araripe, 1986, p. 12). Esses governos no Norte procuraram-se
legitimar pela eleiçã o popular. Lá os dois movimentos foram derrotados pela força das armas e
nã o cederam, enquanto no Sul, para o autor, nã o houve legitimaçã o popular e, sem serem
vencidos, transigiram.
No Norte, continuou argumentando o magistrado, o sentimento democrá tico levantou a
rebeliã o; no Sul, havia apenas a ideia de in luê ncia local. No Norte, a insurreiçã o sustentou-se
no voto popular; no Sul, apoiou-se no espı́rito de caudilhagem. Lá os revolucioná rios
inspiraram-se nas ideias de regime civil. Aqui armou-se sob a in luê ncia da ideia do governo
militar. No Norte, os rebeldes observavam os Estados Unidos e deles tiravam-se seu exemplo.
No Sul, os rebeldes tinham na cercania os caudilhos militares do Prata e dali tiravam o seu

133 Para Araripe (1986, p. 10), o único ponto em que os rebeldes foram coerentes foi em relação à liberdade dos
escravos por eles apregoado e esforçaram-se junto ao governo imperial para que os negros não voltassem ao
cativeiro.
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exemplo. Logo, para o autor, “concluı́mos a grande diferença nos respectivos movimentos do
Norte e do Sul do Impé rio” (Araripe, 1986, p. 12).
Araripe re letiu també m sobre sua escrita. Para o autor, a guerra civil no Rio Grande do
Sul foi um acontecimento muito importante, portanto, nã o se poderia desconhecer a
necessidade de saber o fato em suas causas e progresso. E continuando seu raciocı́nio:
Ainda nã o temos a histó ria da é poca d’este sucesso, nem é ainda tempo de escrevê -la,
visto nã o ter ainda chegado o remanso das paixõ es para que o escritor, como juiz
imparcial, possa expender a verdade sem preterir consideraçõ es individuais. Escrever
dos contemporâ neos, emitindo juı́zo, é correr o perigo de exagerar a apologia pela
amizade, ou engendrar censuras pelo ó dio. A histó ria nã o tem complacê ncias, e tã o
somente digni ica-se pela verdade (Araripe, 1986, p. 13).

Como os memorialistas anteriores, Araripe entendeu que nã o é o momento de escrever
a histó ria da guerra civil por nã o haver as condiçõ es epistê micas que garantissem a
imparcialidade e a verdade para a escrita dessa histó ria. Continua sua re lexã o a irmando que
O historiador é juiz; e o juiz deve ser competente, e julgar pelo processo. A
competê ncia dá o tempo; o processo organiza-se pelos depoimentos, acumulando-se
os documentos, em que estes se contê m. Escrever antes de tempo é ser juiz ilegı́timo; é
proferir sentença sem processo regular. Os contemporâ neos nã o sã o historiadores; sã o
apenas testemunhas e organizadores do processo. O nosso egré gio Instituto bem
compreendeu esta verdade; por isso fundou-se com o intuito, nã o de escrever a
histó ria, mas de reunir documentos para que ela escreva-se oportunamente (Araripe,
1986, p. 13).

De tal modo que para a memó ria virar histó ria é necessá ria uma distâ ncia temporal até
que se possa escrevê -la. Para isso, ele usa a metá fora jurı́dica, é preciso recolher provas, isto é ,
documentos. Se o historiador narrar antes do tempo, historiar quando ainda houvesse paixõ es
sobre determinado assunto e, també m, quando nã o houvesse documentos necessá rios sobre
determinado acontecimento, seria um juiz ilegı́timo, logo, um historiador ilegı́timo. Assim,
como os demais memorialistas, ele se propõ e a produzir uma memó ria que será usada
futuramente para os historiadores terem como base factual para escrever a histó ria. E aponta
que esse era o norte historiográ ico no IHGB.
O autor considerou este procedimento, a preparaçã o do processo histó rico, um
importante serviço do IHGB e com este im que “hoje venho trazer à vossa apreciaçã o alguns
documentos, que me parecerã o ú teis coligir, e depositar no nosso arquivo” (Araripe, 1986, p.
14). Dentro do espı́rito do IHGB, pesa-lhe nã o ter conseguido acumular todos os documentos
La Razón Histórica, nº47, 2020 [106-125]. ISSN 1989-2659. © IPS. Instituto de Política social

119
autê nticos sobre a guerra civil rio-grandense. Dispô s os documentos por ordem cronoló gica e
conforme o assunto referente, pois mais fá cil se prestavam à consulta e exame. Assim,
continua o autor:
A leitura dos documentos assim coordenados dá -nos as minudê ncias dos fatos, as
peripé cias dos acontecimentos, e faz-nos como que presenciar os atos […], que nos
guiem na apreciaçã o dos sucessos, e no julgamento dos caracteres, que muitas vezes
revelam-se melhor por casos particulares, que somem-se pelo pequeno vulto ante a
distâ ncia dos tempos, do que por sucessos estrondosos, que a fama engrandece e
desnatura (Araripe, 1986, p. 16).

Para Araripe, ao longo da narraçã o alguns documentos podem parecer insigni icantes,
mas muitas vezes tal aparê ncia engana quando o documento for observado por si, isto é ,
quando ele ixa uma data, caracteriza um fato e referencia um personagem especı́ ico. Antes de
apresentar os documentos, o autor considerou necessá rio
fazer sucinta narraçã o dos fatos principais da revoluçã o rio-grandense, mostrando a
concatenaçã o e marcha dos acontecimentos. Omitiremos as consideraçõ es polı́ticas e
morais, que poderiam envolver julgamento dos homens e dos fatos especiais: o nosso
im é , com a simples exposiçã o narrativa, dispor o leitor a melhor compreender o valor
e signi icaçã o dos documentos […] N’essa exposiçã o procurarei a possı́vel idelidade,
acompanhando as peças instrumentarias, que exibo. Na seleçã o dos documentos
procurei reunir todos aqueles, que vieram ao meu conhecimento, e que me pareceram
convenientes para esclarecer os fatos, e habilitar o escritor a emitir juı́zos sobre os
acontecimentos, quer no tocante à causa deles, quer na parte relativa ao cará ter dos
autores do drama representado […] que agora ofereço. (Araripe, 1986, p. 16-17).

Araripe almejava escrever, como era o mote em sua é poca, numa utó pica neutralidade
axioló gica, ou seja, queria escrever sobre o passado sem consideraçõ es polı́ticas e morais.134
Pretendeu, como os outros memorialistas, só fazer uma memó ria documentada.135 O autor
considerou que ainda nã o era o tempo de se escrever a histó ria da guerra civil no Rio Grande
do Sul. Estava recolhendo documentos, contudo, colocou estes documentos dentro de uma
sucinta narraçã o para que eles fossem entendidos. Alé m dos documentos, també m,
compreendeu que só com o passar dos anos e das paixõ es é que se poderia escrever uma
134 Apesar de tratar do caso Varnhagem, o argumento de Cezar (2005) pode ser estendido para se compreender a
imparcialidade da historiografia do IHGB.
135 Araujo (2008, p. 187), referindo-se a historiografia do IHGB, acredita que “O aprofundamento do passado, como
consequência, dentre outros fatores, da ênfase na singularidade do presente, exigia novo entendimento dos eventos
[…] Entretanto, essa tarefa era dificultada pela consciência nascente de que os interesses e parcialidades dos
homens vivos poderiam distorcer a compreensão dos eventos e, logo, do destino histórico da comunidade. Para
enfrentar esse problema, a positividade dos fatos é transformada em único critério de verdade”.
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histó ria imparcial e idedigna. Só futuramente o historiador escreveria uma histó ria como juiz,
com juı́zo (Antoniolli, 2019a).
Depois das aná lises sobre a guerra civil e sobre como se deve escrever sobre o passado,
começou a narrar os fatos da rebeliã o rio-grandense. Para o autor, tudo começou em 7 de abril
de 1831 quando D. Pedro I abdicou da coroa. Desse fato, percebeu Araripe, decorreram dois
resultados: “o afrouxamento do vı́nculo autoritá rio, e o exaltamento das ideias democrá ticas”.
(Araripe, 1986, p. 18). Desses dois fenô menos foi que veio a inspiraçã o para a revoluçã o.
Ideias democrá ticas, republicanas e federativas estavam disseminadas na Provı́ncia e eram
estimuladas pelas repú blicas do Prata e pela maçonaria. Dessa forma, em 20 de setembro
rompeu a sediçã o na cidade de Porto Alegre.
O partido que izera a sediçã o, denominado exaltado ou dos exagerados, tinha Bento
Gonçalves a sua frente, a quem Araripe considerava perigoso à paz pú blica. O autor entendeu
que dentro da sediçã o haviam os que buscavam uma maior autonomia da Provı́ncia e os
republicanos. Contra eles havia o partido retró grado, que era a favor da restauraçã o do
Imperador e avesso à s polı́ticas liberais da regê ncia. Em outubro, o presidente deposto
Fernandes Braga vai para Corte, em seu lugar assumindo Araú jo Ribeiro, para “salvar-nos da
anarquia”. Com a volta de Bento Manoel à legalidade, o governo imperial militarmente avança
sobre os rebeldes. No governo provincial de Araú jo Ribeiro, um momento importante foi o
combate na ilha de Fanfa. Nesse combate, “a necessidade de salvar as vidas forçou Bento
Gonçalves a depor as armas, e render-se”. (Araripe, 1986, p. 37). Entretanto, escreveu que os
rebeldes consideravam-se capitulados e que suas prisõ es foram injustas. Para o magistrado
cearense, por mais que os rebeldes tenham recriminado seus adversá rios como desleais com
as prisõ es em Fanfa, eles nunca exibiram provas para suas a irmaçõ es. Isto é , nã o tinham
documentos probató rios da capitulaçã o, pois “A capitulaçã o, jamais provada por documento,
foi argumento dos vencidos para encobrir o desastre”. (Araripe, 1986, p. 38). O primeiro efeito
da derrota foi a estupefaçã o dos sediciosos, contudo, logo, os rebeldes reanimaram seus meios
de açã o, com Antô nio Netto e Joã o Manoel.
A sediçã o iniciada em 20 de setembro de 1835 terminou em 4 de outubro de 1836 “na
desconhecida ilha de Fanfa. Findou-se ali a sediçã o para erguer-se em franca rebeldia”
(Araripe, 1986: 39). Combatiam nã o mais um partido contra o outro, mas cada um, em nome
de um princı́pio diferente. E entã o “surge o ato mais importante d’esse drama […] para
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constituir a é poca mais notá vel da guerra civil” (Araripe, 1986, p. 40). Assim a guerra teve dois
momentos, partido contra partido, Estado contra Estado.
Netto proclamou em 12 de setembro de 1836 a separaçã o e decretou a Repú blica. Para
o autor, um caudilho militar faz a obra que devia ser dos cidadã os. Contudo, havia mais
aparê ncia do que realidade nesta nova repú blica, embora houvesse a tentativa de um governo
independente. A Provı́ncia procurava retalhar o Brasil, mas a Providê ncia, na re lexã o do autor,
nã o consentiria, por que o Brasil estava fadado à grandeza na Amé rica e no mundo. Alé m
disso, observou o magistrado e polı́tico cearense, que o povo nã o tinha educaçã o para
entender e fazer a democracia, que só quando tivesse o povo habilitado pelo ensino e pela
moral isso seria possı́vel.136
Criada a Repú blica, tudo se fez à imitaçã o do que existia no Impé rio. Para o autor, os
auxı́lios clandestinos que a nova Repú blica recebia das repú blicas do Prata foram
fundamentais para sua sobrevivê ncia. Depois do combate de Fanfa e da proclamaçã o da
Repú blica, no inı́cio de 1837, Araú jo Ribeiro foi substituı́do da presidê ncia por Antero de
Brito. Com essa alteraçã o na presidê ncia da Provı́ncia, Bento Manoel aderiu novamente à
causa rebelde, quando inicia o melhor momento militar dos rebeldes, que possuı́am, nesse
perı́odo da guerra, um centro administrativo em Piratini. Segundo Araripe, esse enorme
sucesso é efeito da traiçã o. E, portanto, “a rebeldia nã o cedia, e a anarquia prosseguia impelida
pelo sopro do vento democrá tico”. (Araripe, 1986, p. 59). E cumpria reprimir essas ideias
contrá rias à ordem moná rquica na provı́ncia.
A memó ria de Araripe é a primeira a narrar com mais atençã o um elemento militar
novo que os rebeldes trouxeram para a guerra. Esse elemento era a participaçã o dos negros na
guerra civil. Portanto, davam liberdade aos “escravos, que viessem defender a liberdade dos
republicanos, as vı́timas da opressã o social a luı́ram” (Araripe, 1986, p. 86). Os negros
formavam a base da força militar da Repú blica. A Corte imperial buscou sempre dissipar essa
força militar que era uma ameaça ao direito de propriedade e um recurso e icaz do exé rcito
rebelde. Na escrita de Araripe, apareceu també m o personagem José Garibaldi, com seu corso
contra o comé rcio marı́timo do Impé rio e a tomada militar de Laguna.

136 Para Araripe (1986, p. 163), “a república só deve ter por base a ilustração do povo; mas a república de Piratini
levanta-se no meio de uma população na máxima parte sem instrução […] por isso inapta para o regime de
democracia”.
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Dois acontecimentos deram novo â nimo aos imperiais no momento de maior avanço
das forças rebeldes. O primeiro em julho de 1839, em que Bento Manuel, desavindo com Bento
Gonçalves, de quem era competidor na repú blica, abandona em de initivo as forças rebeldes.
No ano seguinte, antes dos 18 anos, D. Pedro de Alcâ ntara era declarado imperador “e esse
acontecimento ia in luir positivamente sobre a direçã o dos negó cios da provı́ncia rebelada”
(Araripe, 1986, p. 105). Contudo, só no inal de 1842 quando é nomeado o Barã o de Caxias
para Presidente e Comandante das armas da Provı́ncia, os legalistas começam a levar
vantagem na guerra civil. Entrou-se, entã o, na terceira é poca da revoluçã o rio-grandense: a da
sujeiçã o. Caxias tinha como alicerce de seu sistema polı́tico-militar a conciliaçã o, e foi “Esta
polı́tica conciliadora, que inalmente pô s termo à guerra civil” (Araripe, 1986, p. 128). Outros
fatos trouxeram mais força aos imperiais como a volta de Bento Manuel a suas ileiras e a
deserçã o que começou a ocorrer nas tropas rebeldes. Alé m disso, havia na assembleia
constituinte do Alegrete uma discó rdia intestina entre os lı́deres rebeldes.
Considerando impossı́vel sua vitó ria em ins de 1844 e começo de 1845, os rebeldes
deliberaram sugerir sinceramente a paz. Em 28 de fevereiro de 1845, “Sumia-se assim a
repú blica rio-grandense d’entre as potê ncias da terra, e ressurgia a provı́ncia de Rio-Grande
do Sul”. (Araripe, 1986, p. 179). A causa da monarquia e a integridade do Impé rio estavam
restabelecidas.137 Por im, sentenciou Araripe, “Expomos os fatos: julgue o leitor segundo o seu
crité rio”. (Araripe, 1986, p. 221).
Apó s a publicaçã o da memó ria de Araripe, entra-se nos momentos inais do Impé rio, na
atmosfera politicamente carregada dos ú ltimos anos, em que D. Pedro II pouco izera para
proteger a monarquia. Sua autoridade, poré m, era tã o grande que os polı́ticos, com poucas
ressalvas, nã o arriscavam a contradizê -lo. Eles “obedeciam ao imperador e o respeitavam, mas
nã o o amavam e, em sua maioria, nã o estavam dispostos a lutar por ele”. (Carvalho, 2012, p.
126). E quando no dia 15 de novembro informaram-lhe que a Repú blica fora proclamada, D.
Pedro II nã o acreditou nas notı́cias, poré m “con irmados os fatos, sua reaçã o foi dizer que
seria sua aposentadoria, já trabalhara muito e estava cansado”. (Carvalho, 2012, p. 127).

137 Araripe (1986, p. 182) pergunta-se como a “revolução” pode durar tanto e enumera quatro causas: “A fraqueza do
Império nesses tempos em relação às finanças; a facilidade com que os rebeldes encontravam refúgio e auxílio no
Estado Oriental; a vacilação de plano por parte do governo imperial sobre os meios de pacificar a província; a intrepidez
e tenacidade dos principais homens de guerra da república rio-grandense”.
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Portanto, se em 1879 o IHGB fornecia seu veredito cientı́ ico-polı́tico sobre a Farroupilha, o
regime moná rquico enfrentava uma crise polı́tico e institucional. 138
5. Considerações inais
A memó ria de Araripe é , com certeza, dentre todas escritas no sé culo XIX, a de maior fô lego.
Tanto no que se refere ao uso de documentos, pesquisa, narraçã o dos fatos e quanto ao que se
refere à re lexã o teó rica sobre sua pró pria escrita. Propõ e-se a nã o escrever a histó ria, mas
apenas coligir documentos para que no futuro, quando houvesse condiçõ es epistê micas, se
escrevesse a histó ria sem paixõ es, isto é , com imparcialidade, e com o material empı́rico
su iciente para narrar a histó ria. Propõ em-se a ser um subsı́dio para os futuros historiadores.
Guerra civil no Rio Grande do Sul é o primeiro livro que narra a Farroupilha desde seu inı́cio
em 1835 até seu im em 1845. També m é o primeiro que propõ em uma periodizaçã o da
mesma. E uma periodizaçã o é o inı́cio de uma explicaçã o. Ao colocar as trê s é pocas da guerra
civil, esboça um quadro interpretativo. Araripe escreve nem momento em que os liberais estã o
no poder e, ao mesmo tempo, em que ocorre um processo de desligitamaçã o da monarquia
perante a sociedade. Dentro de uma das possı́veis leituras da memó ria de Araripe,
politicamente ela quer ressalvar a importâ ncia do centralismo da monarquia na construçã o da
naçã o, isto é , o seu passado, mas també m aponta para o futuro do paı́s que, també m, deve ser
com a monarquia, pois que a alternativa, a repú blica (nã o só em 1835, mas no seu pró prio
tempo de escrita), é aná rquica, desintegradora da naçã o e nã o respeita a propriedade.
Apesar de ser a mais detalhada e narrar tanto monarquistas quanto rebeldes, como as
demais, sua memó ria se concentrou em contar os acontecimentos polı́ticos e militares dos
principais personagens legalistas e anarquistas. A intriga que forneceu sentido à sua narrativa
é a integridade do Impé rio, isto é , os caudilhos se aproveitando das ideias avançadas e da falta
de autoridade na Corte do Impé rio lançam-se primeiro na sediçã o depois na rebeliã o e, por
im, sã o sujeitados e retornam ao Impé rio de onde, segundo Araripe, nunca tiveram intençã o
138 Hruby (2012, p. 167-191) mapeia a repercussão da memória de Araripe na Província de São Pedro. E após faz uma
síntese, a partir dos críticos de Araripe, de como foi analisada a sua escrita sobre a Farroupilha: “Essas pesquisas
continuam a trazer o trabalho de Araripe aos leitores, embora de forma adjetivada e não analisada. Desde as críticas
de Koseritz, em 1881, até hoje, a bibliografia teima em nos mostrar a figura caricata do autor e do trabalho:
historiógrafo imperial, adversário da rebeldia, cronista do Império, tom faccioso, autorizado historiador, zeloso
funcionário do Império, inimigo dos Farrapos, voz absolutamente insuspeita, defensor da legalidade, escritor
monarquista, historiador palaciano”. (Hruby, 2012, p. 182). Ele prossegue dizendo que “foi pelo choque entre
experiências remontadas e expectativas recriadas que o texto do autor cearense foi rotulado, estigmatizado e
condenado. Tristão de Alencar Araripe podia ser consagrado historiador na Corte e até no Norte, mas não na
província de São Pedro do Rio Grande do Sul”. (Hruby, 2012, p. 183).
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de sair. Portanto, desenvolveu os personagens entre os defensores da integridade do Impé rio,
por um lado, e, por outro, os caudilhos que queriam primeiro a sediçã o e depois a rebeliã o, a
separaçã o do Impé rio, para atender a seus interesses privados. Mostrou o passado, em sua
narrativa, de quase dez anos de luta para reintegraçã o da provı́ncia de Sã o Pedro do Rio
Grande do Sul ao Impé rio. Do Impé rio frá gil com a abdicaçã o de D. Pedro I ao “exaltamento das
ideias democrá ticas”, que os rebeldes usaram a seu favor, há uma luta polı́tica e militar entre
os personagens da ordem, os legalistas que defendem a integridade do Impé rio, e os
personagens da anarquia, os rebeldes, que defendem primeiro a sediçã o e depois a separaçã o
do Impé rio. De tal modo, com a memó ria de Araripe instaura-se, em de initivo, o controle
sobre a memó ria da guerra civil que vem do centro do poder sobre a escrita do passado, o
IHGB que é a voz o icial do Impé rio sobre a histó ria da Farroupilha. O controle imperial
postula a memó ria do passado mediante seus interesses polı́ticos e com a ajuda do IHGB.
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Araripe, Tristã o de Alencar. (1986). Guerra civil no Rio Grande do Sul: memó ria acompanhada de
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Cezar, Temı́stocles (2005). Em nome do pai, mas nã o do patriarca: ensaio sobre os limites da
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Soares, Sebastião Ferreira (1935). Breves considerações sobre a Revolução de 20 de setembro de 1835.
Acontecida na Provincia do Rio Grande de S. Pedro do Sul. En: Publicações do Arquivo Nacional. Rio de
Janeiro, O icinas grá icas do Arquivo Nacional, n. 31.

La Razón Histórica, nº47, 2020 [106-125]. ISSN 1989-2659. © IPS. Instituto de Política social

