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— Carta do historiador “Osório Santana Fi-
gueiredo”.

São Gabriel, segunda-feira, 28 de agosto 
de 2000.

Prezada historiadora, Valdreani.

Recebi, por intermédio da Bia, um livro 
da sua autoria — “São Francisco de Assis, palco 
de um combate em 1923” — um magnífico 
trabalho, simples, pequeno no tamanho, mas 
grandioso no conteúdo. Mais uma vez se confirma 
o velho refrão “Os grandes perfumes estão nos 
pequenos frascos.”

Li-o quase de uma sentada, sem perder 
nenhum hiato. Tanto gostei, revendo através da 
tua descrição aquelas cenas dantescas que andou 
por muito tempo na minha imaginação, quando 
pesquisei para escrever meu livro “As revoluções 
da República”. De todos os encontros do cenário 
sangrento que escrevi sobre o Rio Grande do Sul, 
o que mais me impressionou e tocou-me a alma 
sensível e emotiva, foi, sem dúvida, o ataque e 
tomada de São Francisco de Assis, a tal ponto 
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que convidei um assisense aqui residente para 
levar-me até essa cidade, e conhecer in loco palco 
do terrível combate.

Lá estive, conforme consta do xerox 
anexo. Porém não tive a sorte que esperava. O 
Prefeito disseram-me estar em reunião. Ninguém 
sabia nada. No Cartório, com muita dificuldade, 
consegui saber do óbito do Dr. Carlos de Oliveira 
Gomes. No cemitério, numa obliterada vala 
comum, algumas cruzes, com os nomes de alguns 
heróis, que o responsável por aquela necrópole, de 
nada sabia explicar.

Apenas um mulato velho contou-nos 
algumas recordações obtidas das conversas do 
seu pai. Trouxemos a impressão de que o povo 
assisense não queria falar ou não queria lembrar 
aquelas cenas de horror. Mas nós, os historiadores 
pensamos ao contrário. Esses episódios que fazem 
as fases lúgubres de um povo, devem, sim, serem 
recordadas e conhecidas pelas novas gerações, 
a fim de que sirvam para sensibilizar seus 
sentimentos, humanizar seus comportamentos e, 
como exemplo para o futuro, a fim de que não se 
repitam tão tétricas cenas de pavor e maldade. O 
ódio, o rancor, a vingança, o ressentimento só faz 
mal para quem os praticam.
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Teu primoroso livro, estilo leve, foi escrito 
com alma e sentimento da terra, onde se ressalta 
o respeito reverencioso a uma época de maldade e 
vinganças recíprocas. Mas escreveu, relatando um 
fato que muitos serão surpreendidos, por estarem 
pisando ruas e locais, hoje impregnados do 
sangue generoso de valentes conterrâneos. Fiquei 
satisfeito, não imaginas quanto compensado, pois 
tinha muito pesar por pensar que São Francisco 
de Assis não possuía memória histórica. Agora 
tem. Uma relíquia assisense.

Valdreani, continua. Está à luz que 
ilumina as mentes privilegiadas daqueles que 
trazem a vocação nobre de exumar a memória 
dos seus antepassados. Teu livro está bem escrito 
e sobretudo criteriosamente fundamentado, em 
testemunhos que enaltecem e consagram um 
acontecimento, ilustrado com fotos da época 
que enriquecem a obra. A foto é a prisão de um 
instante, que nos leva ao local dos acontecimentos, 
numa evocação de nostalgia e sentimento de 
revivência humana.

Valdreani, aceitas meus parabéns, que 
o faço com efusão sentimental de estímulo e 
incentivo perenes. O fato foi registrado, agora fica 
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para sempre. “Verba volant, scripta manent” (as 
palavras voam, os escritos permanecem).

Conte com meu apoio que, de hoje em 
diante, estarei à sua disposição, com o meu 
arquivo, minha experiência, minha boa vontade 
e meu grande interesse em ser útil à nova 
historiadora que surge no cenário da historiografia 
rio-grandense.

Aceitas meu afetuoso abraço de estímulo 
e amizade.

Osório Santana Figueiredo
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Prefácio

Desde minha infância, adorava ouvir histórias e 
estórias contadas pelo meu avô materno, Sr. Francisco 
Saldanha de Carvalho: os conhecidos “causos”, os 
quais eram motivos para reunir familiares e amigos 
no galpão de sua propriedade. Sob a pouca claridade 
de lamparinas à querosene e do fogo de chão, com 
suas labaredas, ficávamos todos atentos à cada palavra 
que o vô Francisco pronunciava, como se fossem leis 
ordenadas a seus soldados, que sequer piscavam e 
de vez em quando respiravam fundo, porém sempre 
concentrados em cada gesto, em cada detalhe. Todos 
naquele galpão apreciavam muito o que ouviam nas 
noites frias de julho ou nas noites quentes de janeiro e 
fevereiro. Estes três meses de férias, os quais eu, meus 
irmãos e meus primos passávamos na casa de meus avós 
maternos, eram mágicos e emocionantes. Nós, netos, 
mergulhávamos em suas histórias e vivíamos cada fato 
contado. Era como se o presente revivesse o passado.
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Após tanta concentração e emoção, vinha a 
pior parte para nós crianças, que era sairmos do galpão 
do fogo e irmos para dentro de casa, que ficava a alguns 
metros. Porém, esse pequeno trajeto tornava-se longo 
e perigoso diante de tanta imaginação que vinha às 
nossas pequenas cabeças, depois de longas horas de 
muitos “causos”, diga-se de passagem, maravilhosos.

Eu particularmente me emocionava mais quan-
do meu querido avô contava os apuros que ele e sua 
família passaram durante a revolução de 1923, como o 
episódio em que ele e um de seus irmãos, ainda meninos, 
estavam caçando no campo de seus pais, junto com um 
cãozinho, o qual chamava-se “Defesa”. Fato que será 
relatado nas próximas páginas.
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Apresentação

SÃO FRANCISCO DE ASSIS,
PALCO DE UM COMBATE EM 1923

Às vésperas da Revolução Federalista de 1893-
95, o jornalista norte-americano Ambrose Bierce 
escreveu que os habitantes do Rio Grande do Sul 
voltariam a “se dedicar ao seu esporte histórico favorito 
— o de guerrear”. O jornalista se referia ao passado 
guerreiro do Rio Grande e o mesmo comentário serviria 
para, três décadas depois, quando aconteceu mais um 
conflito sangrento no nosso Estado, a Revolução de 
1923.

Nessa ocasião, novamente os dois grandes 
blocos políticos do Rio Grande entraram em confronto 
— desencadeado pelo desacerto em torno do resultado 
das eleições para Presidente do Estado em 1922 e, mais 
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profundamente, pela política econômica do Governo 
do Estado em relação à pecuária — e produziram um 
número considerável de mortes e algumas barbaridades.

As forças governistas puderam contar com 
um efetivo militar de 12.000 homens (3.500 da 
Brigada Militar e 8.500 dos corpos — voluntários 
— de provisórios) enquanto os rebeldes reuniram 
metade desse número, com equipamento bélico bem 
inferior. As lideranças dos rebeldes sabiam que não 
tinham condições de uma vitória militar, mas não se 
intimidaram. Seu grande propósito parece ter sido o de 
provocar uma intervenção do Governo Federal e isto 
eles conseguiram, quando o Presidente da República, 
Arthur Bernardes, enviou o General Setembrino de 
Carvalho para formalizar o Tratado de Pedras Altas.

Até a formalização do tratado, no entanto, 
muito sangue rolou pelo Estado. Não poderia ser 
diferente num confronto bélico. Não poderia ser de 
outra maneira num Estado de tradição guerreira e com 
gosto pela guerra.

Parte dessa história é o que a Professora 
Valdreani de Carvalho Pôrto conta em sua pesquisa 
de conclusão do Curso de Especialização em História 
do Brasil, na UFSM. O pano de fundo de seu trabalho 
é formado pelo desacerto político e econômico das 
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facções governistas e libertadoras-rebeldes naquele ano 
de 1923. Sua atenção, no entanto, é para o rastro que 
esta guerra deixou, especialmente na cidade de São 
Francisco de Assis: um ataque militar que hoje parece 
completamente insensato devido às dores humanas que 
provocou.

O público leitor da cidade de São Francisco de 
Assis certamente vai encontrar parte da sua memória 
nestas páginas. Afinal, foi esta mesma memória que 
conduziu a professora na sua pesquisa e na redação do 
seu texto. Das guerras e dos confrontos políticos, parece 
concluir a autora, só restaram hoje memórias tristes. 
Memórias de lutas e de sangue ainda vivas num povo 
de tradição guerreira.

Vitor Otávio Fernandes Biasoli
Professor Mestre da UFSM
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Introdução

Nessa obra procurei mostrar quais os motivos 
que levaram a Vila de São Francisco de Assis ser palco 
de um combate na Revolução de 1923. O que este 
combate acarretou a São Francisco de Assis? Quais as 
consequências que esse fato trouxe para as pessoas que 
o vivenciaram, para as famílias, para a sociedade, ou 
seja, para o povoado, na época?

Também pretende-se entender porque a 
Revolução de 1923 ou — Revolução Libertadora — 
foi considerada pacífica e, apesar dessa pacificidade, 
houve combates violentos, como o que será comentado 
a seguir.

Para chegar até esse momento, comecei falando 
sobre o Rio Grande do Sul depois da Proclamação da 
República.

Após a Proclamação da República, o Rio 
Grande do Sul passou a ter um governo autoritário 
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e forte, sob o comando do Partido Republicano Rio-
grandense — P.R.R., onde seus atos eram justificados 
através da constituição do Estado. Esse autoritarismo 
trouxe grande insatisfação à oposição gaúcha que, 
em 1893, acabou pegando em armas na Revolução 
Federalista. Ao final dessa revolução, a insatisfação 
continuou, pois a Constituição permanecia a mesma.

O representante do P.R.R., Júlio Prates de 
Castilhos, resolveu permanecer somente no comando 
do partido e lançou, para o quinquênio de 1898 a 
1903, a candidatura de Antônio Augusto Borges de 
Medeiros, que venceu o pleito e acabou permanecendo 
no governo do Estado por 25 anos, o que causou grande 
descontentamento aos seus adversários políticos.

Depois de 24 anos no poder, Borges de Medeiros 
concorreu com Assis Brasil nas eleições em 1922. A 
vitória de Assis Brasil era esperada pela maioria dos 
rio-grandenses, devido à repercussão de sua campanha 
política. No entanto, após a realização das eleições, 
para surpresa da população, a vitória foi dada a Borges. 
Esse resultado bastou para que estourasse uma outra 
revolução no Estado, a Revolução de 1923.

No mês de abril daquele ano, as invasões das 
tropas revolucionárias já aconteciam em todas as regiões 
do Estado e a coluna revolucionária da região do Oeste, 
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da qual os combatentes de São Francisco de Assis 
faziam parte, era comandada pelo General Honório 
Lemes, o Leão do Caverá. Muitas dessas invasões iriam 
resultar em embates violentos, como o comentado neste 
trabalho.

O combate de São Francisco de Assis aconteceu 
em outubro de 1923, porém, anteriormente, em início 
de abril, uma tropa revolucionária, de mais ou menos 
300 homens, passou por aquela Vila, ocasião em que o 
seu intendente, o seu delegado, uma pequena brigada 
e mais algumas pessoas comprometidas com o Partido 
Republicano, retiraram-se da Vila e dirigiram-se para 
a cidade vizinha de São Vicente do Sul e, por isso, lá 
foram chamados de covardes.1 

A população da Vila ficou ainda mais apreensiva 
e nervosa, pois temiam um conflito em uma segunda 
passagem, caso houvesse resistência por parte das suas 
autoridades.

O que era temido aconteceu, pois dessa vez 
o Intendente de São Francisco de Assis, Dr. Carlos 
Gomes, disposto a não aceitar tal fama, esperou as 
tropas revolucionárias com trincheiras, barreiras e o 
máximo de armamento que conseguiu.

1 Obras que relatam este fato: Glauco Carneiro — Lusardo, o último 
caudilho, p. 191; e Antero Marques — Mensagem a poucos, p. 69.
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Em final de setembro, as tropas revolucionárias 
da região do Oeste, sob o comando do General 
Honório Lemes, que estavam em disparadas das 
tropas republicanas comandadas por Flores da Cunha, 
passaram para a margem direita do Ibicuí, no Passo do 
Catarina, distante uns 19Km da Vila de São Francisco 
de Assis.

Após essa passagem no Rio Ibicuí, um grupo 
de mais ou menos 200 homens e sob o comando 
do Coronel Hortêncio Rodrigues, distanciou-se do 
restante da coluna e avançou em direção aquela Vila, 
mandando um ultimatum às autoridades assisenses 
alguns quilômetros antes de chegar. Isso aconteceu em 
1º de outubro de 1923.

Ao clarear do dia seguinte, 02 de outubro, o 
primeiro tiro foi dado e começou o combate na Vila 
de São Francisco de Assis, onde filhos do mesmo chão 
enfrentaram-se na Praça Central e lutaram em nome de 
seus ideais. As ruas, os pátios das casas, a Intendência 
e até a Igreja serviram de cenário para o confronto que 
ali ocorreu.

Dessa luta entre irmãos, restaram marcas de 
balas em árvores, casas, portões, grades de janelas e a 
dor pela perda de, mais ou menos, 80 combatentes de 
ambos os lados.
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A escolha do tema foi consequência de uma 
curiosidade muito grande vinda desde a infância sobre 
o combate na Vila, e um dos responsáveis por esse 
interesse sobre a Revolução de 1923 foi o Sr. Francisco 
Saldanha de Carvalho, avô materno da autora, que 
contava, seguidamente, alguns episódios pelos quais 
passou, ocorridos na época da revolução. Um desses 
episódios ocorrera quando ele e um dos seus irmãos, 
os dois ainda meninos, estavam caçando no campo de 
seus pais, com o auxílio de um cachorro que atendia 
pelo nome de “defesa”, quando, de repente, escutaram 
vozes e barulho de cascos de cavalo, deduzindo logo que 
fosse algum “piquete” de combatentes, o que pensaram 
corretamente, pois se tratava de uma pequena força 
revolucionária.

Esconderam-se, então, no mato, no interior de 
uma gruta. No entanto, o “Defesa” latiu e acabaram 
sendo descobertos pelos revolucionários, que nenhum 
mal lhes fizeram e ao vê-los um deles disse: — “Não 
é ninguém, são só dois guris cagões.” Deixando-os ali, 
seguiram seu destino.

Depois do susto, os meninos estavam 
desapontados com o seu companheiro de caça, que 
acabara de denunciar suas presenças, ao invés de 
defendê-los.
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Para a elaboração deste trabalho, o primeiro 
passo dado foi a procura de material sobre o assunto 
e, desde já, surgiram as primeiras dificuldades, pois 
não havia o suficiente para seu desenvolvimento em 
São Francisco de Assis, onde depois de pesquisar nas 
bibliotecas locais, na Prefeitura e no Museu Municipal, 
foi verificado que não havia muito a oferecer sobre a 
matéria.

Procedi a busca em casas particulares, onde tive 
acesso a algumas obras que tratavam do tema enfocado. 
Conversei com pessoas que vivenciaram o fato ou que 
tivessem quaisquer parentesco ou ligação com algum 
dos então combatentes. Assim, consegui informações e 
fotos da época.

O resultado obtido ainda não era suficiente 
para a concretização do objetivo e para tal procurei 
em outras cidades, como Alegrete, onde encontrei, na 
CEPAL — Centro de Pesquisas e Documentação de 
Alegrete —, fotocópias de alguns jornais e documentos 
da época. A partir daí, a procura continuou em Porto 
Alegre, onde foi possível acessar documentos originais 
na Biblioteca da Casa Civil e no Arquivo Histórico do 
Rio Grande do Sul, dentre eles reportagens do jornal “A 
Federação” e telegramas referentes à revolução. Depois, 
com o decorrer do curso, os professores indicaram 
outras obras.
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As pesquisas iniciaram no final de uma tarde 
de inverno, na Praça Coronel Manoel Pereira Viana, 
quando eu procurava pelos sinais de balas, tão falados, 
que restaram do combate de 1923. Então analisei as 
marcas que ficaram nas árvores, janelas e portões das 
casas próximas.

Fui tomada, por instantes, de forte emoção, pois, 
da mesma forma que via aquelas marcas, hoje pessoas 
que presenciaram esse fato naquela época e que tiveram 
seus parentes mortos, também enxergaram não só estas 
marcas de balas, mas tudo o que estava à nossa volta, 
desde o prédio da prefeitura até as árvores da praça. 
Porém, é claro, que com uma emoção diferente, uma 
emoção com sofrimento, com dor, com ressentimento, 
com mágoa, com indignação, com ódio,com desespero. 
Tudo isso aliado a um grande ponto de interrogação, 
a uma grande dúvida que provavelmente muitos ainda 
tenham: o porquê desse combate em uma vila tão 
pequena e até então pouco conhecida historicamente.

O trabalho apresenta dois capítulos:
O primeiro explana a situação do Rio Grande 

do Sul após a Proclamação da República até a assinatura 
da paz no Castelo de Pedras Altas e cita os principais 
combates da região do Oeste.

O outro trata do combate que houve em São 
Francisco de Assis, desde a antecipada tensão dos seus 
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moradores, até a entrada dos revolucionários na Vila, o 
último confronto até a chegada das tropas republicanas 
vinte e quatro horas após o término do combate, 
finalizando com a posse do vice-intendente.

Pretendo, por meio desta pesquisa, divulgar as 
causas desse combate, através de uma leitura simples 
e clara, para que todos possam entendê-lo, pois 
percebendo que as pessoas têm pouco conhecimento 
de sua própria história, esperamos incentivá-las a se 
identificar com fatos passados, conscientizá-las de que 
elas próprias fazem a história e que simples atos podem 
mudar completamente o rumo de suas vidas e de seus 
descendentes.

É importante deixar claro que:
— do início ao fim da obra, foi usado o termo 

“revolucionários” referindo-se à oposição gaúcha, pois 
o Partido Libertador só foi formado no ano de 1928, na 
cidade de Bagé;

— as citações de textos de jornais, livros e 
telegramas são transcritos conforme editados na época.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste trabalho, vimos que o combate 
ocorrido na Vila de São Francisco de Assis não estava 
nos planos dos revolucionários. Na verdade, o que 
pretendiam era entrar na vila e dominar a Intendência 
Municipal, assim como havia acontecido uma vez ali e 
também em outros lugares.

Talvez isso fosse uma forma de se cobrar dos 
anos em que viveram sob as ordens das autoridades 
locais, devido ao poder que os republicanos tinham em 
todo o Rio Grande do Sul.

Essa primeira passagem dos revolucionários 
foi suficiente para que as autoridades da Vila fossem 
chamadas de covardes pelos seus próprios companheiros 
de partido, o que certamente levou-os a se prepararem 
para enfrentar a coluna revolucionária, em uma futura 
tomada.

O combate trouxe muitas consequências para 
a sociedade na época, não só para São Francisco de 
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Assis, mas para todo o Rio Grande do Sul, assim como 
não só durante a revolução de 1923, mas em todas as 
revoluções ocorridas, pois houve uma grande parada 
econômica, devido à falta de mão-de-obra na época 
composta quase que totalmente por homens, onde a 
produção tornou-se decadente pelo grande número de 
combatentes mortos nos confrontos.

Apesar de ter ficado abalada, a situação da 
Vila aos poucos foi se normalizando (começando 
pela substituição do Intendente pelo Vice), o mesmo 
aconteceu em todo o Rio Grande do Sul, ainda sob 
o comando de Borges, pois apesar da mudança da 
Constituição ele permaneceu no poder do Estado.

Quanto ao término da Revolução de 1923, 
o Tratado de Pedras Altas trouxe uma certeza, que a 
oposição pôde considerar-se vitoriosa, pois afinal foi 
conseguida a alteração da Constituição do Estado, 
diminuindo, certamente, o poder do governante do Rio 
Grande do Sul.

Vimos também que a Revolução de 1923 foi 
considerada pacífica por ter ocorrido muitas fugas 
e poucos combates. Os revolucionários, desde antes 
da Revolução, sabiam que não possuíam condições 
para enfrentar o Governo do Estado, em mãos dos 
republicanos, pois eram inferiores em combatentes 
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e armamentos. Contavam, então, com a intervenção 
do Governo Federal e enquanto essa não chegava, a 
solução encontrada pelos revolucionários era evitar ao 
máximo possível os combates. O que não significa que 
esses não aconteciam, como comprova o combate que 
houve em São Francisco de Assis.

Na tentativa de mostrar a importância desse 
acontecimento, deparamo-nos com uma realidade 
decepcionante, relacionada à pouca ênfase que é dada 
ao fato, pois mesmo que São Francisco de Assis não 
seja importante historicamente, estavam entre os mortos 
nesse combate quase todas as autoridades assisenses 
da época, todos republicanos, portanto servidores do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Dos combatentes que se foram, alguns 
conseguiram eternizar-se, pois suas façanhas foram 
reconhecidas. Outros não são ao menos lembrados seus 
nomes, pois simplesmente fizeram parte do “todo”.

Aos sobreviventes e aos parentes dos que 
se foram restaram as tristes lembranças da tragédia 
ocorrida, a dor pela perda dos maridos, filhos, netos, 
avôs, tios, sobrinhos, noivos ou namorados e o pavor por 
qualquer coisa que lembrasse um movimento armado.

Quis, com esse trabalho, mostrar a expectativa, 
a angústia que uma comunidade inteira passou estando 
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diante da possibilidade de um confronto, onde vizinhos, 
amigos e até parentes iriam se enfrentar em um combate 
armado, sabendo que suas vidas estavam em perigo.

Procurei também esclarecer a situação que as 
pessoas vivenciaram na época, o fato histórico em si e 
como as pessoas sentiam-se diante do que estava prestes 
a acontecer. Sem tomar partido, dizendo que a oposição 
ou o governo tinha razão. Em nenhum momento 
mencionei que “este” estava errando ou que “aquele” 
estava correto, pois não era esse o propósito dessa obra 
e sim o de deixar registrado um pouco da história de 
São Francisco de Assis em uma revolução tão violenta, 
em pleno século XX.

Meu real objetivo foi eternizar o combate em 
São Francisco de Assis na Revolução de 1923 e não 
enaltecer alguns e depreciar a outros, pois se eu fosse 
pesquisar a fundo sobre cada um dos envolvidos nesse 
combate em São Chico, meu trabalho teria perdido o 
foco, que, como já foi dito, era deixar registrado o que 
ocorreu na praça assisense em outubro de 1923.


