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Resumo 

 

CRUZ, Iago Silva da. Trajetória e redes de relações sociais a partir das 
correspondências de Bento Gonçalves da Silva (1835 – 1845). Trabalho de 
conclusão de curso, Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2018. 

 

 

O trabalho tem como objetivo apresentar a forma como Bento Gonçalves da Silva, 
chefe militar e abastado estancieiro fora biografado na historiografia tradicional, que 
se dedicou a retratar de forma densa e descritiva os grandes feitos do líder durante a 
revolta. A proposta não será a de reescrever a biografia de Bento Gonçalves, mas 
compreender partir de sua trajetória política e econômica, e partimos da ideia de 
caudilhismo para analisar as formas que se davam essas relações sociais desses 
líderes militares, em um contexto fronteiriço de guerra com as demais camadas 
populares a fim de entendermos suas ideias, a qual grupo social estava incluído e seu 
cabedal político e econômico. Através de fontes como listas de batismos, inventários 
post-mortem e também das correspondências, buscaremos discutir o papel desses 
líderes na construção do Estado. 

 

 

 

Palavras-chave: Trajetória; Caudilhismo; Bento Gonçalves da Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

CRUZ, Iago Silva da. Trajectory and networks of social relations from the 
correspondences of Bento Gonçalves da Silva (1835 - 1845). Completion of course 
work, Institute of Human Sciences, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2018. 

 

 

The work aims to present the way Bento Gonçalves da Silva, military chief and wealthy 
rancher was biographed in traditional historiography, who dedicated himself to dense 
and descriptive portrayal of the great achievements of the leader during the revolt. The 
proposal will not be to rewrite the biography of Bento Gonçalves, but to understand 
from its political and economic trajectory, and we start from the idea of caudilhismo to 
analyze the forms that gave these social relations of these military leaders, in a frontier 
context of war with the other popular strata in order to understand their ideas, which 
social group was included and their political and economic background. Through 
sources such as lists of baptisms, post-mortem inventories and also correspondence, 
we will seek to discuss the role of these leaders in the construction of the state. 
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Introdução 

 

Bento Gonçalves da Silva desperta o interesse dos movimentos 

tradicionalistas, dos romances e da historiografia rio-grandense do século XX. De 

modo geral, estas obras apresentam um modelo tradicional e mitológico desta figura, 

com densas descrições, datas e fatos heroicos. Porém, a falta de contextualização 

deste emblemático líder farroupilha impossibilita que possamos compreender 

questões mais profundas sobre a sua trajetória e participação no projeto de 

construção do Estado Imperial monárquico. Bento Gonçalves da Silva, assim como 

outros nomes farroupilhas, como Antônio de Souza Neto, Domingos José de Almeida, 

Bento Manuel Ribeiro, David Canabarro entre outros, construiu alianças, fez 

inimizades, acumulou uma grande fortuna e foi essencial para o ordenamento social 

neste espaço bélico que era a província do Rio Grande de Sul no século XIX.  

Estas produções historiográficas popularizadas pela escrita de vários autores 

como Walter Spalding, Alfredo Varela, Alfredo Rodrigues, pouco ajudam a olhar de 

forma mais crítica para o conflito ocorrido entre 1835 a 1845. Além disso, são poucos 

os trabalhos recentes que se propõem a revisar as trajetórias individuais desses 

líderes farroupilhas, e que poderiam nos enriquecer com novas perspectivas e 

possibilidades a respeito de como agiam no interior da província e como se 

relacionavam entre eles.  

Investigar a trajetória de Bento Gonçalves da Silva é também compreender de 

que forma se deu o recrutamento entre as classes subalternas e as trocas de favores 

entre as elites regionais. Propõem-se, para isso, revisar o próprio conceito do 

“caudillo”, tendo como modelo os novos trabalhos da historiografia argentina e 

uruguaia que visam tirar o caudillo da imagem vinculada à anarquia/barbárie x 

civilização, onde estes chefes militares ocupariam um vácuo de poder, seguidos pelos 

seus liderados como se fossem meras massas de manobra (FRADKIN, 2006; 

GOLDMAN & SALVATORE, 2005). Nesse sentido, a nova historiografia sobre o 

fenômeno do caudilhismo possibilita uma análise mais profunda dessas relações 

sociais tão específicas do contexto platino. Buscamos refletir sobre até onde podemos 

utilizar o mesmo conceito para Bento Gonçalves da Silva. Nosso objetivo com essa 

revisão historiográfica será, portanto, discutir de forma crítica o papel das elites 

regionais na construção do Império, as relações familiares das mesmas, uma análise 
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das redes sociais construídas entre as famílias nesse contexto endêmico e seu 

cabedal militar e econômico. 

 Desta forma, no primeiro capítulo deste trabalho realizaremos uma revisão 

bibliográfica do que já foi escrito sobre Bento Gonçalves da Silva e identificar as 

lacunas que estas obras apresentam. Autores como Cláudio Moreira Bento, Henrique 

Wiedersphan, Alfredo Ferreira Rodrigues entre outros que serão analisados trazem 

informações relevantes para que se possa pensar a trajetória deste sujeito, embora 

enfatizo que estas obras não fazem isto. Através de Wiederspahn, sabemos que 

Bento Gonçalves da Silva no período em que residia em Mello, organizou milícias e 

combateu as forças de Artigas na Banda Oriental. O que os estudos de Wiederspahn 

não apontam é que mais do que lutar, Bento Gonçalves também se aproximou em 

laços clientelares com estes caudilhos do espaço platino. 

 No segundo capítulo, através de uma revisão historiográfica o próprio conceito 

de caudilhismo e suas novas interpretações, afim de analisar até que ponto podemos 

analisar a trajetória de Bento Gonçalves nesses moldes. Como base, tomamos de 

exemplo os trabalhos de Noemi Goldman e Ricardo Salvatore, como também Ana 

Frega e Raúl Fradkin que lançaram luzes sobre o tema com o aporte de variadas 

fontes e metodologias que possibilitam questionar o papel dos caudilhos na formação 

e consolidação dos Estados nacionais na região platina. Utilizaremos as 

correspondências trocadas entre Bento Gonçalves com a elite, entre sua família e 

membros intermediários da sociedade rio-grandense. As correspondências 

envolvendo os líderes farroupilhas que serão utilizadas estão publicadas nos Anais do 

Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul – Coletânea de Documentos de Bento 

Gonçalves da Silva.  

A partir dessas correspondências, será possível entendermos as relações 

sociais formada pelo coronel e qual o papel tinham seus filhos: foram enviados para 

estudar no Rio de Janeiro? Lutaram ao lado do pai? Ou ainda, cuidaram dos negócios 

da família? Buscaremos responder a estas questões. Analisaremos também o 

inventário post mortem de Bento Gonçalves da Silva para que possamos mensurar a 

riqueza adquirida ao longo de sua trajetória até o ano de sua morte, em 1847. O 

inventário consta a repartição dos bens deixados aos filhos, lembrando que o 

inventário do caudilho só foi realizado dez anos após sua morte.  
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Nosso objetivo com este trabalho não é esgotar o tema das elites regionais sul 

rio-grandenses, como também deixamos claro que esta não é uma tentativa de 

realizar uma biografia de Bento Gonçalves da Silva. 
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Capítulo 1 – História e Historiografia sobre a trajetória de Bento Gonçalves da 

Silva. 

 

Bento Gonçalves da Silva foi o 10º filho do casal Joaquim Gonçalves da Silva 

e Perpétua da Costa Meireles1. Nasceu no ano de 1788, na freguesia de Bom Jesus 

do Triunfo, território importante ao sul do rio Jacuí, havido do consórcio de seu pai, o 

alferes de ordenanças Joaquim Gonçalves da Silva, de origens portuguesas. 

Era costume das grandes famílias destinar o futuro de seus filhos, sendo Bento 

Gonçalves ainda aos 17 ou 18 anos de idade, encaminhado por seus pais a seguir 

carreira eclesiástica. Porém, nem chegou a concluir os estudos, pois, desde cedo, 

demonstrara interesse às lidas do campo. 

Com o tempo, tornou-se importante chefe militar, destacando-se pelos seus 

feitos nas guerras da Banda Oriental e pelo sucesso econômico em Serro Largo, 

Uruguai, onde conheceria sua esposa e de lá se tornaria um abastado estancieiro e 

comerciante. O ápice dessa carreira foi sua liderança militar e política exercida na 

Guerra dos Farrapos (1835-1845). 

 Vários autores dedicaram-se a biografar esse icônico personagem da 

Revolução Farroupilha. Contudo, nosso objetivo no presente capítulo não é reconstruir 

seus traços biográficos, mas sim, a partir de uma revisão das obras já escritas sobre 

Bento Gonçalves da Silva, apontar algumas lacunas deixadas pelos autores, assim 

como o tipo de abordagem dada pelos mesmos. 

  

1.1 – Alfredo Ferreira Rodrigues 

Alfredo Ferreira Rodrigues (1990)2 era um grande venerador de Bento 

Gonçalves da Silva, sendo um dos responsáveis pela criação e erigimento da Estátua 

ao líder farroupilha no ano de 1905. Como cita Hélio Moro Mariante: 

 

Sua veneração ao líder da gesta sul-rio-grandense, general Bento Gonçalves 

da Silva, foi a tal ponto que, além de buscar nos arquivos e nas memórias 

                                                           
1 Tanto a obra de Wiederspahn (1979) quanto a obra de José de Araújo Fabrício (1986) apresentam a 
descendência do casal. 
2 A obra Vultos e Fatos da Revolução Farroupilha foi organizado por Paulo Brossard no ano de 1990. Na obra, 

inclui o Almanaque Literário e Estatístico do criado no ano de 1889 sem por Alfredo Ferreira Rodrigues que o 

dirigiu até 1917. 
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participes desse movimento, ainda vivos, tudo quanto pudesse dizer algo a 

respeito da figura e da ação do chefe farrapo, publicando o resultado de suas 

pesquisas e interpretações nas páginas dos seus almanaques, levou-o a ser 

o maior incentivador da iniciativa da ereção em Rio Grande de um 

monumento que relembrasse à posterioridade o vulto desse herói que tanto 

enobrece a História e os homens do Rio Grande do Sul (RODRIGUES, 

1990, p. 17). 

  

 Pesquisador, ensaísta, historiador, cronista, poeta, jornalista e entre muitas 

vocações, Alfredo Ferreira Rodrigues nasceu em 12 de setembro de 1865 no distrito 

de Povo Novo. Na vida adulta, participou de diversas entidades de caráter cultural 

dentre elas o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. 

 A obra mais significativa e a que nos interessa analisarmos é o seu Almanaque 

Literário e Estatístico do Rio Grande do Sul que teve publicação anual e sem 

interrupções de 1889 a 1917. Nas publicações, Rodrigues demonstrava seu 

proselitismo e sua dedicação aos estudos históricos e biográficos, colaborando com 

os escritos sobre as lideranças farroupilhas que lutaram no conflito que durou dez 

anos. 

 No que diz respeito a escrita sobre Bento Gonçalves da Silva, Ferreira 

Rodrigues apresenta uma breve biografia do chefe militar de forma poética e narrando 

os fatos da epopeia heroica do chefe militar. Escreve ele que “na freguesia do Triunfo, 

a 23 de setembro de 1788, nasceu Bento Gonçalves, filho legítimo do capitão Joaquim 

Gonçalves da Silva e D. Perpétua Meirelles” (RODRIGUES, 1990, p.55). Sobre a 

infância de Bento, o autor discorre que “Minguada instrução recebeu, com lha 

poderiam dar seus pais num lugarejo baldo de todos os recursos. No entanto, ansiava 

a criança, águia que mal ensaiava o vôo, remontar-se a alturas para ela 

desconhecidas” (RODRIGUES, 1990, p. 55). Nota-se nessa passagem a sensibilidade 

literária com que Ferreira Rodrigues descreve Bento Gonçalves da Silva. 

 Desde cedo as famílias definiam o futuro de seus filhos e não seria diferente 

com Bento Gonçalves. Assim, teria sido enviado para o Rio de Janeiro para estudar e 

quis seus pais que ele seguisse a carreira eclesiástica com um de seus irmãos. Sobre 

isso escreve Rodrigues: 
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Agrilhoar as aspirações de uma alma entusiasta na gelidez de uma sotaina 

era natural e honroso para um, porém repugnava ao outro. O pai impôs, mas 

recusou o filho, preferindo a quase cegueira do espírito à clausura da alma. 

Bastou-lhe, porém, o pouco que aprendera para abargar, passo a passo, o 

círculo de seus conhecimentos. Atraíram-no, de preferência, as narrações 

das guerras da antiguidade. Esta predileção, exaltando-lhe os grandes rasgos 

da heroicidade grega e romana o ânimo veronil e ardente, decidiram de sua 

vocação (RODRIGUES, 1990, p. 55). 

  

 Observa-se a forma romântica como o autor apresenta essa pequena 

passagem o quão carregado de simbolismos é a figura de Bento Gonçalves, criando 

uma narrativa heroica e quase mística acerca do coronel farrapo. 

 As páginas seguintes da obra de Alfredo Ferreira Rodrigues narram os 

acontecimentos que levaram o líder farroupilha desde a sua participação nas 

incursões na Banda Oriental nos anos de 1816, 1825 e 1827 até o fim de revolta 

farroupilha em 1845 e sua morte em 1847, na estância do Cristal. 

 Sobre as batalhas travadas pelo coronel, o autor se detém mais a apontar a 

cronologia e os marcos importantes do que discorrer sobre a trajetória de Bento 

Gonçalves. Cabe salientarmos que a obra é do final do século XIX e há o 

posicionamento claro do autor sobre sua posição de que “não teve o movimento outro 

fim senão a deposição de Braga, para assim assegurar a ordem e a tranquilidade 

geral” (RODRIGUES, 1990, p. 60), afirmando que o intuito da revolução não era a 

separação da província sem propósitos republicanos em mente. O autor diz que: 

 

Não se proferira até então a palavra – república. Quer no manifesto de Bento 

Gonçalves, quer nas representações que ao governo geral dirigiram 

posteriormente o Dr. Marciano e a assembléia provincial, protestava-se 

fidelidade às instituições do país (RODRIGUES, 1990, p. 61). 

  

 O trabalho de compilador e narrador da Revolução Farroupilha e de seus 

chefes militares foi fundamental e apresenta uma síntese para analisarmos o período. 

Contudo, dado o tom com que Alfredo Ferreira Rodrigues descreve os 

acontecimentos, por ser também grande admirador de Bento Gonçalves e pelas 

poucas fontes que fundamentam seus escritos, o Almanaque de 1892 pouco esclarece 

a trajetória desses homens. Nas notas explicativas do texto, pouco faz menção às 
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fontes. Em uma das notas que diz respeito ao combate entre Bento Gonçalves da 

Silva e Onofre Pires após o último escrever a famosa carta em que chama o coronel 

de “ladrão da fortuna, ladrão da vida, ladrão da honra e ladrão da liberdade” (citação), 

o escritor faz jus de moral para julgar que irrogadas censuras foram feitas à Bento 

Gonçalves, devendo-se estas serem desfeitas. Ele descreve com tom quase poético 

o conflito entre os dois que resultou na morte de Onofre Pires, enfatizando a luta 

honrada e cavalheiresca entre os dois homens. Como não há referência alguma do 

autor, fica claro que a sua intenção era unicamente de reescrever esse ocorrido de 

forma a apresentar Bento Gonçalves como homem justo. 

 Como já citamos, a obra é uma síntese dos acontecimentos e das biografias 

dos homens que fizeram parte desse conflito. O que vale destacar é que a escrita 

tratando de Bento Gonçalves é uma narrativa heroica da visão do narrador. A obra não 

aprofunda temas como o caudilhismo, o ideário político da revolução farroupilha ou 

mesmo a trajetória do coronel. A única menção ao caudilhismo se faz brevemente 

quando o autor se refere ao confronto da guerrilha formada em Jaguarão no ano de 

1816 por Bento Gonçalves “bateu forças do caudilho Artigas”, sendo nomeado capitão 

de guerrilhas. Ainda sobre os conflitos com Artigas, o autor diz que: “Em toda a guerra 

contra Artigas, deu Bento Gonçalves sobejas provas de valor, derrotando, em 

Currales, Vila Nova de Córdoba, Carumbé e Olimar, forças do heróico e desventurado 

caudilho oriental” (RODRIGUES, 1990, p. 56). 

  

1.2 - Henrique Oscar Wiederspahn  

Henrique Oscar Wiederspahn (1979), por sua vez, na obra intitulada “Bento 

Gonçalves e as guerras de Artigas” apresenta-nos a partir de grande número de 

informações acerca da carreira militar da figura de Bento Gonçalves, a biografia mais 

completa desse personagem da historiografia riograndense. Militar de carreira e 

membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e também do Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, o autor busca oferecer uma reformulação 

histórica, político-militar e global  dos acontecimentos que antecederam a Revolução 

Farroupilha na província de Rio Grande de São Pedro e que moldariam a 

“personalidade de um de seus filhos mais característicos e também mais injustiçados, 

o depois general Bento Gonçalves da Silva” (WIEDERSPAHN, 1979, p.13). 
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 Mais do que biografar a juventude e posteriormente os feitos do general, 

Wiederspahn deixa sua posição bastante clara ao que foi o movimento farroupilha: 

 

[…] notadamente nas guerras preventivas contra Artigas e contra o perigo de 

uma expansão das idéias revolucionárias liberais e autonomistas já vitoriosas 

no Prata. Estas idéias, já então com forte tendencias republicano-federativas, 

consideradas como subversivas pela monarquia bragantina 

(WIEDERSPAHN, 1979, p.13). 

  

 Podemos indicar que, como Gutfreind (1992) identificou, haviam duas correntes 

historiográficas no Rio Grande do Sul na primeira metade do século XX: uma apontava 

ao caráter separatista do movimento, contextualizando-o sob influência do espaço 

platino e a outra negava essa tendência, alegando a herança cultural lusitana e que a 

revolta empreendida no período de 1835-1845 tinha como fim a substituição do então 

presidente da província e pelas perdas da Cisplatina e as altas taxas alfandegárias. 

Portanto, naquele contexto historiográfico, aceitar o caráter separatista do movimento 

que tinha na bandeira do federalismo sua principal inspiração, seria negar o 

patriotismo tão presente na construção da identidade do povo gaúcho. Assim sendo, 

a postura do autor é de negar esse olhar “pejorativo” sobre o movimento e a partir de 

seu líder máximo, Bento Gonçalves da Silva, reescrever e apresentar ao leitor um 

personagem heroico, gentílico, líder perspicaz além de maior símbolo de honra. 

 A obra de Wiederspahn (1979) claramente assume posições da corrente luso-

brasileira seguindo os passos de autores como Walter Spalding, porém, utilizando da 

documentação já aproveitada por Alfredo Varela (identificado na corrente platina) ao 

qual escreve: 

 

[…] Alfredo Varela em todos os seus trabalhos atinentes ao ciclo farroupilha 

e aos seus antecedentes, a quem, em sã consciência, não podemos negar 

tenha sido o primeiro a apresentar uma história alentada e completa do 

movimento republicano-federativo sul-rio-grandense de 1835 a 1845, mesmo 

no caso de não aceitarmos algumas de suas afirmativas pessoais quanto à 

influência preponderante do ambiente revolucionário platino na evolução 

ideológica dos próceres farroupilhas. (WIEDERSPAHN, 1979, p.14) 
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 É importante dizermos quanto a ideologia empregada por trás dos autores que 

escreveram sobre Bento Gonçalves e o movimento farroupilha, significa compreender 

o viés carregado nas obras e também que peso ela carrega para as produções futuras, 

como abordaremos mais adiante. 

 Em “Bento Gonçalves e as guerras contra Artigas”, Wiederspahn (1979) 

apresenta somente a biografia do coronel a partir de sua incursão nas guerras da 

Cisplatina de 1811 – 1826 e posteriormente servindo como braço do império português 

contra o caudilho Jośe Gervásio Artigas na Banda Oriental. 

 Através deste estudo, pode ser analisado elementos interessantes que ajudam 

a compreender a ascensão e a origem da família de Bento Gonçalves da Silva, 

principalmente ao trazer uma breve síntese sobre a posse das terras de seu pai, o 

português alferes de ordenanças Joaquim Gonçalves da Silva. Desde antes de 1780 

deveria ele ter se destacado na região de Camaquã, onde estabeleceria as sesmarias 

do Cristal, do Cordeiro e do Duro3 e nestas terras que o alferes teria conquistado seu 

prestigio pessoal, militar e econômico, sendo homem de destaque entre as 

autoridades em Porto Alegre, quando em 1782 seria indicado a capitão da ordenança 

do distrito de Camaquã, na região do Triunfo (WIEDERSPAHN, 1979, p.26). Joaquim 

Gonçalves da Silva mais tarde seria indicado por D. Diogo de Sousa para assumir os 

cargos administrativos na Câmara de Porto Alegre, recentemente criada na província 

em 1809. O autor ainda cita que teria ele despendido de suas finanças e perdido 

riquezas na fase inicial da segunda Campanha da Cisplatina, contra Artigas, conforme 

o que consta na Revista do Instituto Histórico e Geográfico do RS de 1926, às páginas 

93 a 95. Falecido em 1822, antes disso Joaquim Gonçalves da Silva ainda tivera 

tempo de organizar seus negócios a situação de suas propriedades no Camaquã. O 

inventário do pai de Bento Gonçalves da Silva possivelmente fora extraviado ou 

perdido e se encontra incompleto, mas com o pouco recuperado fora possível analisar 

as propriedades adquiridas. O autor ainda cita que a estância do Cristal teria sido 

comprada por 800$000 réis no ano de 1833 por Bento Gonçalves de seus irmãos 

Manuel Gonçalves da Silva que herdara do pai. (WIEDERSPAHN, 1979, p.30) 

 No que tange a biografia de Bento Gonçalves nos capítulos posteriores da já 

citada obra de Widerspahn, destaca sua participação das intervenções portuguesas 

                                                           
3 Henrique Oscar Wiedersphan extrai esses dados das pesquisas realizadas por Luís Alberto Cibilis, na obra sobre 

“Tapes, Camaquã, Guaíba e Barra do Ribeiro”, publicado em 1959. 
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na então deflagrada Banda Oriental.  Seria na primeira Campanha da Cisplatina que 

Bento Gonçalves teria desertado e se estabelecido em Serro Largo, firmando 

negócios pessoais e fazendo bom casamento em 1814 com Caetana Garcia, filha de 

um abastado comerciante e estancieiro D. Narciso Garcia. Seria também em Serro 

Largo, informante do império luso-brasileiro sobre as movimentações dos partidários 

de Artigas na Banda Oriental, que temiam os imperiais que as ideias revolucionárias 

do caudilho chegassem até o Rio Grande de São Pedro. (WIEDERSPAHN, 1979, p. 

61) 

 Não é de nosso intuito resenhar o que foi escrito por Wiederspahn, sendo esta 

a obra que consideramos com maiores informações sobre Bento Gonçalves no que 

diz respeito a sua biografia. Apontamos que mesmo com grandes informações 

encontradas em seus estudos, geralmente o autor segue as fontes indicadas por 

autores que norteiam sua obra, sem o interesse de aprofundar temas que 

pretendemos abordar como a identificação de Bento Gonçalves como líder político e 

militar com características de caudilho, assim como as suas relações sociais e 

econômicas do período. 

 O autor reconhece a proximidade do coronel com os caudilhos do Prata mas 

nega qualquer tipo de influência que esse contato poderia ter exercido sobre o líder 

farroupilha, buscando sempre destacá-lo como homem de honra e identificado com 

os ideais luso-brasileiros. Ainda que os esforços de Wiedespahn (1979) em retratar a 

figura de Bento Gonçalves como herói da província e general absoluto da Revolução 

Farroupilha, a obra sofreria grandes críticas no final dos anos 1980, como veremos 

mais adiante. 

  

1.3 – Spencer Leitman 

Spencer Leitman (1979) lança luz ao tema com uma ampla documentação 

analisada em seu trabalho intitulado “Raízes Sócioeconômicas da Guerra dos 

Farrapos”. A obra do autor busca estudar as razões sociais e econômicas do conflito, 

relacionando o descontentamento dos estancieiros riograndenses com a concorrência 

do gado e do charque platino, as questões alfandegarias, assim como a circulação 

das reses entre o espaço fronteiriço. Esse motivo é evidente quanto observamos que 

não era apenas Bento Gonçalves que tinha estancias e gado de invernada nas terras 



19 
 

platinas, onde os campos eram melhores, mas também outros homens da elite gaúcha 

também lucravam com seus negócios na fronteira. 

 Assim sendo, Leitman (1979), influenciado pela visão de Alfredo Varela, aponta 

para as relações dos estancieiros da elite com os caudilhos do Prata. O autor talvez 

seja o primeiro a fazer uma história mais social, econômica e política sobre esses 

caudilhos riograndenses, muito embora seus referenciais sejam dos anos 1970. Essa 

visão muda completamente a forma de interpretarmos o papel que Bento Gonçalves 

da Silva e demais homens da elite que participaram da revolta farroupilha, pois gera 

uma nova forma de analisar a vinculadas o Comandante Supremo e Presidente da 

República Riograndense. 

 Leitman afirma que quando da sua instalação no distrito de Melo, Serro Largo, 

onde estabeleceu-se e casou-se, Bento Gonçalves teria forjado alianças e 

comunicações com os caudilhos da Banda Oriental e servindo ao lado de Artigas 

(LEITMAN, 1979, p. 26). A visão de Leitman (1979) é calcada na ideia de que esses 

caudilhos riograndenses dispunham de certa margem de autonomia e também de 

influência no espaço fronteiriço e entre as camadas sociais, além de relacionarem-se 

com os caudilhos rioplatenses. O Império não conseguia penetrar nesses espaços, 

portanto patrocinavam esses líderes militares e importantes estancieiros da região 

transfronteiriça para chegar até essas camadas. Assim, membros da elite 

local/regional como Bento Gonçalves da Silva, tinham condições de enfrentarem o 

Império quando se sentiam insatisfeitos com as suas medidas políticas. Assim sendo, 

o autor quebra com a imagem de uma revolta com intuito separatista e radicalizada 

no interior do Império, mas sim como uma intenção da elite de reivindicar sua 

autonomia. 

 Embora o trabalho de Spencer Leitman (1979) já citado não tenha o intuito de 

aprofundar-se na biografia dos comandantes da Revolta Farroupilha, destacamos aqui 

por ser esse o trabalho rico em fontes até então inexploradas para o período e 

transformando assim a historiografia que viria a ser escrita sobre o movimento 

farroupilha de 1835-1845 na província rio-grandense. Vale pontuar que o autor não 

buscar mitificar essas lideranças militares que aborda em seu trabalho, também não 

aponta adjetivos aos farroupilhas. 
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1.4 - Tau Golin 

 Na década de 1980, Tau Golin (1983) lançou um pequeno livro intitulado “Bento 

Gonçalves: o herói ladrão” buscando desmitificar a figura heroica construída ao longo 

de décadas pela historiografia e pela literatura gaúcha, imagem essa enraizada no 

movimento tradicionalista gaúcho. 

 Para Golin, “Bento Gonçalves da Silva é considerado o mais importante herói 

riograndense. Simboliza a essência virtual dos homens do Rio Grande do Sul” 

(GOLIN, 1983, p.11). No parágrafo seguinte, Tau Golin cita o motivo pelo qual se 

apresenta a obra: 

 

Inicialmente, esclarecemos que esse trabalho nasceu da necessidade de dar 

resposta à pergunta feita pela historiografia oficial, levando em conta somente 

o fator moral. São incontáveis os desafios para as provas que, em sua vida, 

Bento Gonçalves, além de ser um destacado líder da oligarquia, tenha 

também praticado o roubo (GOLIN, 1983, p.11). 

 

 O trabalho de Golin crítica a obra de Wiederspahn (1979) da qual já citamos 

anteriormente, apontando para o roubo e contrabando de gado na fronteira. 

Contrapondo Wiederspahn (1979) que afirmava não possuir documentos que 

relacionassem o caudilho envolvido com qualquer tipo de tráfico ilegal. Questão essa 

que Golin busca responder trazendo documentos que desqualificariam a figura de 

“herói popular”, de forma a escrever que “Bento Gonçalves da silva não só cometeu 

largamente o contrabando, como também constituiu-se em um dos mais ativos 

ladrões” (GOLIN, 1983, p. 12) definindo o caudilho como membro de uma “máfia” da 

elite formada por comandantes e oficiais da fronteira do Rio Grande de São Pedro. 

 Ao escrever os capítulos de seus trabalhos, Tau Golin (1983) aponta para a 

direção de muitas das demais sínteses a respeito de Bento Gonçalves, porém, ao 

contrário de narrar os feitos heroicos do líder farroupilha, o autor desconstrói a 

narrativa criada por Wiederspahn (1979) que “esforçando-se para prova a sua 

legalidade” com a utilização de documentação oficial que demonstram o 

conhecimento das autoridades portuguesas quanto as práticas do caudilho com o 

manejo do gado na fronteira. 

 Diferentemente dos autores já citados nesse trabalho, Golin (1983) preocupou-

se em retratar Artigas não sendo um caudilho violento e anárquico, visão clássica do 
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caudilhismo, mas afirmando que o caudilho uruguaio levou a cabo os interesses das 

camadas populares da sociedade em que estava inserido, ao contrário do líder 

farroupilha: 

[…] José Artigas, que projetou na revolução que comandou medidas de 

interesse do povo uruguaio; ao contrário de Bento Gonçalves que, em vez 

disso, defendeu os dos estancieiros e grandes comerciantes. Além disso, 

Bento foi eficaz instrumento na mão dos portugueses para minar o projeto 

artiguista […] (GOLIN, 1983, p.23) 

 

 Ao que indica, a preocupação de Tau Golin (1983) com comparação entre os 

dois caudilhos é justamente mostrar para o viés revolucionário do movimento 

artiguista e lançar Bento Gonçalves a figura de conservador que defendia apenas 

interesses pessoais, longe de qualquer ideal republicano e federalista. Neste sentido, 

seria Artigas responsável por levar a cabo o projeto de expropriações de terras e a 

executar a primeira reforma agrária na América Latina (GOLIN, 1983, p.24). 

 Para Golin (1983) a pretensão do seu trabalho não pretende fazer julgamento 

apenas moral sobre inviabilização de sua figura como herói, mas sim contextualizar 

sua posição na classe dominante da oligarquia rio-grandense em um período onde 

essa elite enriqueceu com a mão de obra escrava e das camadas populares e 

também do contrabando e saque. 

 Todavia, o trabalho de Tau Golin (1983) serviu como forma de refletir sobre a 

construção dos mitos e dos heróis da República Farroupilha que estão presentes no 

imaginário popular do povo gaúcho ainda hoje. Sua visão marxista sobre os 

processos de dominação de classes e a crítica feita aos biógrafos e historiadores que 

escreveram sobre Bento Gonçalves, afirma o autor que era preciso reescrever a 

história para que não se perpetue uma ideia romântica do passado.   

 Porém, as fontes utilizadas por Golin (1983) nesse trabalho são retiradas da 

historiografia do período, de obras de autores que já trouxeram os mesmos 

documentos, reinterpretados a sua forma. Nota-se apenas uma alternância da visão 

clássica e heroica do líder farroupilha para a visão de ladrão, sem uma maior 

contextualização histórica a respeito da sociedade fronteiriça do século XIX e nem de 

uma maior compreensão a respeito de sua trajetória de líder militar e política no 

referido contexto. 
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1.5 – Cláudio Moreira Bento e Francisco Riopardense de Macedo 

 Nos anos 1990, a produção historiográfica sobre a Revolta dos Farrapos e seus 

líderes seguia com força. O militar e pesquisador Claudio Moreira Bento (1992) 

preocupou-se em realizar uma breve síntese sobre os líderes farrapos a partir da 

visão da história militar tradicional. Embora a obra seja rica em informações para a 

biografia de Bento Gonçalves, precisamos tecer algumas críticas que são pertinentes 

ao que pretendemos realizar nesse trabalho. 

 A obra é descritiva sobre datas e feitos do líder e novamente traz a 

personificação de Bento Gonçalves da Silva como herói como podemos verificar 

quando Moreira Bento (1992) se identifica com a afirmação de Alfredo Ferreira 

Rodrigues sobre ser Bento Gonçalves da Silva, notabilizado pela sua superioridade 

moral entre os homens do Rio Grande: 

 

Confirmar essa afirmação do mestre é obra de simples verificação, da ligação 

do nome do Cel Bento Gonçalves usada como denominação de uma cidade 

e ruas, além de patrono do Regimento de Cavalaria da histórica e briosa 

Brigada Militar do Rio Grande do Sul […] (BENTO, 1992, p.69) 

 

 Ao retratar brevemente sua trajetória econômica em Serro Largo onde casou-

se com Caetana Garcia e lá estabeleceu estâncias de criação de gado e formou suas 

alianças sociais, fica evidenciado sua reverência ao líder farroupilha ao criticar a 

postura da TV Bandeirantes que vinculou Bento Gonçalves nesse momento, à 

imagem de conquistador no programa Guerra dos Farrapos de dezembro de 1985. 

 Outro autor que apresenta uma síntese sobre a biografia de Bento Gonçalves 

da Silva é Francisco Riopardense de Macedo (1996) dividida em partes: a) biografia, 

b) Cronologia, c) Análise Política, d) Manifestações Pública e d) Análise Crítica. Dessa 

forma, o autor não foge das demais obras sobre Bento Gonçalves, porém, mesmo 

para uma síntese ele aborda questões pertinentes como quanto a posição do chefe 

militar antes monarquista, embora, segundo o autor, poucos historiadores escreveram 

sobre seu ideário político e durante a Revolta Farroupilha, onde o autor afirma que os 

ideias do líder farroupilha eram republicanos (MACEDO, 1996, p.85). 

 Apontando assim, Macedo (1996) em poucas linhas expressa um desejo de 

contextualizar a figura do caudilho Bento Gonçalves da Silva de acordo com o 
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processo histórico do período do movimento farroupilha, eximindo Bento Gonçalves 

da figura de herói, tanto batido pela historiografia rio-grandense mais clássica e o 

caracterizando com um líder entre aqueles homens e as demais camadas da região 

de fronteira. 

 De modo geral, ao analisarmos as historiografias citadas, podemos apontar 

para uma lacuna frequente nos trabalhos, como a falta de um aprofundamento nas 

questões sobre caudilhismo, a trajetória social, política e econômica de Bento 

Gonçalves, contextualizando suas ações de acordo com suas relações sociais, 

estratégias familiares entre a elite farroupilha, assim como o papel das camadas 

subalternas ao redor desses líderes. O que se pode notar é a exaltação de sua 

imagem como herói e símbolo de virtudes, ou o discurso alternando para o de vilão, 

porém, sem uma maior crítica às fontes (com exceção de Leitman).  

 No próximo capítulo que segue esta pesquisa será feita uma revisão 

contextualizada acerca do conceito de caudilhismo presente na renovada 

historiografia platina assim como analisaremos os graus de parentescos e estratégias 

clientelísticas entre Bento Gonçalves da Silva e sua rede social construída ao longo 

da Revolução Farroupilha. Também analisaremos o inventário post mortem realizado 

em 1857 do Coronel farroupilha para termos as dimensões econômicas desse 

caudilho. 
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Capítulo 2: Caudilhismo, família e rede de relações na trajetória de Bento 
Gonçalves da Silva. 

 

 2.1 Caudilhismo na historiografia contemporânea  

Nas obras citadas no capítulo anterior, fica evidente o quanto a imagem de 

Bento Gonçalves da Silva está associada ao caudilhismo. Propomos então, uma 

reflexão sobre o tema a partir de uma revisão bibliográfica atualizada, surgida 

sobretudo do debate historiográfico produzido na Argentina e Uruguai, ampliando 

dessa forma, a própria aplicabilidade do termo para o período compreendido por esta 

pesquisa. Uma análise mais aprofundada que procure evidenciar as práticas 

caudilhescas adotadas por Bento Gonçalves da Silva em sua trajetória e nas suas 

relações com as demais camadas da população sul rio-grandense.  

 Nos anos 1990, Noemi Goldman e Ricardo Salvatore (2005) propuseram uma 

renovada historiografia acerca do debate sobre o caudilhismo procurando desvincular 

o caudilho das interpretações mais tradicionais. Esta visão clássica é revisitada e 

discutida na introdução do livro Caudillismos Rioplatenses: una mirada a um viejo 

problema, apontando os principais autores do século XIX e XX que corroboraram para 

a imagem simplificada e reducionista do caudilhismo.  

 A obra Facundo de Domingo Faustino Sarmiento (1999) publicada 

originalmente no ano de 1845 constituiu-se nos pilares do conceito clássico do 

caudilho platino representado no conflito entre barbárie x civilização. A banalização 

do conceito abordado por Sarmiento (1999) torna sua utilização pouco aplicável a 

diferentes contextos, além de invocar interpretações equivocadas. Neste sentido, 

Goldman e Salvatore (2005) destacam o significado dado por Sarmiento (1999) sendo 

o fenômeno do caudilhismo clássico ligado à “ruralización del poder, la violência como 

modo de competencia política y el mito del vacío institucional (GOLDMAN, 2005, 

p.08).  Dessa forma, Sarmiento (1999) associava o surgimento do caudilho em um 

espaço de “desierto”, onde a violência era a forma de vida, portanto, um resultado 

histórico e natural das experiências revolucionárias vividas nos pós independência, 

que deixou vácuos de poder a serem preenchidos. 

 Ainda sobre as interpretações clássicas do caudilhismo, Goldman e Salvatore 

(2005) destacam a visão de Juan Bautista Alberdi, que tratou de explicar o êxito dos 

caudilhos e sua forma de governo como consequência direta da ausência de um poder 
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centralizado, criando desta forma as especificidades para o poder fragmentado dos 

caudilhos. Goldman e Salvatore (2005) assinalaram que para Alberdi: 

 

La barbárie política – de la cual el caudillismo era subtipo – era simplesmente 

la antíteses de um gobierno que garantizaba la seguridade, la liberdad y la 

propriedade a sus habitantes. A esta caracterización tan general que podría 

asimilarse a cualquier gobierno autoritário, Alberdi agregó dos atributos: el 

caudillismo era um gobierno sin ley que se daba en un contexto de debilidad 

del Estado (GOLDMAN; SALVATORE, 2005, p.09). 

 

 Em ambos os casos, tanto Sarmiento quanto Arberdi apontam o fenômeno do 

caudilhismo como o resultado de três elementos chaves: ruralização do poder, a forma 

de se fazer política através da força e a ideia de que haveria um vazio institucional a 

ser preenchido. Goldman e Salvatore (2005) destacam também outras interpretações 

clássicas sobre o conceito, porém com uma visão diferente dos dois primeiros autores 

apresentados (Sarmiento e Alberdi). Neste momento, as massas campesinas deixam 

de ser o centro principal para a explicação do caudilhismo. 

 Goldman e Salvatore (2005) apontam para o que foi chamado pelos autores de 

uma visão “ensayística positivista”. Para os autores, a preocupação das novas 

disciplinas como a sociologia, a psicologia e a antropologia criminal era encontrar na 

ciência as interpretações para o fenômeno caudilhista. Portanto, na “psicologia das 

massas” encontravam-se as tais respostas: 

 

La ciência – en este caso, la medicina psiquiátrica – guarda las claves para 

interpretar problemas de liderazgo político: el porqué de los excesos de 

Rosas, la razones de su popularidade entre las massas y la incapacidad de 

la sociedade civil por rebelarse a su tiranía. Rosas aparece como un “loco 

moral”. Las massas, exaltadas em sus sentimientos por la emoción y el 

contagio, lo siguen en su cruzada religiosa contra los unitários... El resto de 

la población, afectada por depresión mental e insensibilidad moral, contempla 

estupefacta (GOLDMAN, SALVATORE, 2005, p.11). 
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Esta interpretação do caudilho como uma figura política que gerava comoção 

entre as “massas”, assim como também as outras visões acerca do vácuo institucional 

e barbárie devem ser relativizadas. Nestas interpretações, as camadas subalternas 

da sociedade ao redor do caudilho são vistas no processo como passivas e 

manipuladas pela ação do caudilho e excluem qualquer possibilidade de ver essas 

“massas” como pessoas que também pensavam em suas estratégias neste contexto 

social posto.  

 A grande contribuição dos novos estudos que acompanham o livro organizado 

por Noemi Goldman e Ricardo Salvatore (2005) foi justamente demonstrar com o 

aporte de pesquisas empíricas as limitações dessas imagens clássicas sobre o tema. 

O que estes estudos mostram é que o caudilho dependia do aparato estatal para 

legitimar sua influência e poder entre o “pueblo”. Sendo assim, a força do caudilho não 

se dava em um vácuo institucional, pelo contrário, se utilizava do próprio Estado e das 

relações que estabelecia com a estrutura política. 

 As camadas subalternas antes vista apenas como massa de manobra passa a 

ganhar destaque e conceitos que aprofundem a sua participação ao redor da figura 

do caudilho. Destacamos o trabalho de Ana Frega (2002) que propõe uma análise do 

papel das montoneras artiguistas no processo de construção política do Estado 

Oriental. Para Frega (2002):   

 

La bandera de la “soberanía particular de los pueblos” fue levantada allí por 

José Artigas, quien por su origen familiar, posición social y trayectoria 

personal, contaba con sólidos vínculos entre los gauchos, los indios, los 

ocupantes sin título y los terratenientes (FREGA, 2002, p.01). 

  

Dessa forma, a proximidade de Artigas com as demais camadas que foram 

estabelecidas desde cedo, também pela bandeira da “soberania popular”, contribuiu 

para que o caudilho ganhasse adesão ao seu projeto, expresso pela vontade dos 

demais agentes sociais. Cabe, portanto, destacarmos que os caudilhos da Banda 

Oriental agiam como mediadores entre diferentes grupos, o que demonstra a 

complexidade e o papel importante que estes líderes exerciam para a organização 

estatal e política.  
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 Raul Fradkin (2006) debate sobre a capacidade de mobilização e ações 

tomadas pelos montoneros, além de tentar compreender as suas estratégias, o que 

os levavam a seguir um caudilho e os mecanismos de recrutamento nos contextos 

onde estavam inseridos. Analisando as montoneras de Cipriano Benítez, Fradkin 

(2006) se debruça em testemunhos e processos crimes para identificar quem eram os 

homens que faziam parte da cavalaria do caudilho. Em um destes processos que 

Fradkin (2006) utiliza, nota-se a presença de “ocho labradores, cuatro peones, un 

‘estancieiro’ (su padre), un capataz y un esclavo” (FRADKIN, 2006, p.93). Estes 

homens presos em uma das incursões de Benítez revelam a diversidade de pessoas 

que compunham uma montonera que neste caso, na sua maioria eram de lavradores 

rurais livres. Ou seja, não eram aqueles bárbaros selvagens ou gauchos sem família 

que vagavam pelos campos sem nenhum rumo. 

 Obviamente, as obras abordadas acima foram selecionadas com o intuito de 

apresentar uma breve contextualização das visões clássicas do conceito de 

caudilhismo, também as obras que inauguraram novas interpretações sobre o tema, 

calcadas sobretudo em uma renovada historiografia com o aporte teórico-

metodológico de fontes empíricas e bibliográficas. Compreender o fenômeno do 

caudilhismo no espaço platino se faz de grande necessidade para que se possa 

também apontar qual a sua aplicabilidade para o contexto sul rio-grandense, em 

especial, notar as semelhanças de Bento Gonçalves da Silva com os demais chefes 

militares da fronteira.  

 Outros pontos que serão abordados nesse trabalho nos darão uma perspectiva 

mais elaborada a respeito deste tema, porém, cabe colocar em questão a influência 

que o caudilhismo exerceu na trajetória política e militar de Bento Gonçalves da Silva 

nos anos anteriores à Revolução Farroupilha e durante. Não há líderes sem liderados, 

sendo assim, Bento Gonçalves estava inserido em um contexto onde estavam em 

jogo mais do que interesses próprios. Era necessária a legitimação do seu poder frente 

as demais camadas sociais (elite e o povo) e era através da construção das redes de 

relações sociais, do compadrio e do seu cabedal econômico que Bento Gonçalves se 

destacou. 
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2.2 Relações sociais e família através da correspondência de Bento 

Gonçalves da Silva (1835-1845). 

Neste momento pretendemos analisar a troca de correspondências envolvendo 

Bento Gonçalves da Silva com outros líderes farroupilhas, seus familiares e 

compadres no período que compreende de 1835 a 1845, momento em que eclodiu o 

movimento farroupilha no Rio Grande do Sul. A escolha dessa fonte se dá em virtude 

de que a “correspondência enviada ou recebida por autoridades, entre elas militares, 

no exercício de suas funções, formam um grande conjunto documental preservada 

nos arquivos” (BACELLAR, 2011). Se tratando das cartas envolvendo Bento 

Gonçalves, estas se encontram transcritas e organizadas na Coleção Varela, pelo 

Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul.  

 Entre as correspondências que selecionamos para dar exemplos da influência 

de Bento Gonçalves da Silva, podemos examinar essa, de maio de 1838: 

 

Amigo e Sr. Victorica 

Campo na Orqueta, 11 de maio de 1838. 

 Hoje recebi suas cartas datadas uma de 26 do passado e outra de 4 

do corrente. Em resposta se me oferece primeiramente agradecer-lhe o 

interesse que toma pelo triunfo alcançado pelas armas desta República sobre 

os realistas de Rio Pardo, em cuja força estavam fundadas todas as 

esperanças do governo brasileiro. Ocupado com as operações militares a que 

de necessidade tive de apresentar-me à testa não pude dar cumprimento ao 

que havíamos tratado em nossa entrevista, mas concordando muito com sua 

resolução de vir com gente e cavalos receber os gados deste lado determinei 

ao Chefe de Polícia do departamento de Jaguarão, Manuel Madruga de 

Bitancourt, (com quem deve V.Sa. se entender) para entregar-lhe a porção 

que chegue para o completo saldo da conta que tem V. As. Com este 

Governo, lembrando-lhe que todas as vezes que tiver de vir com gente para 

este serviço deve trazer cavalhadas por ser objeto de que temos muita falta 

e que serão as despesas todas feitas por conta deste Estado. Saúde e 

felicidades lhe deseja seu amigo muito grato 

      (a) Bento Gonçalves da Silva 
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[No verso] Ilmo. Sr. D. João José Victorica. Cerro Largo. Del Sr. 

Presidente.4 

 

 Nesta referida carta, o que podemos destacar é a relação mantida por Bento 

Gonçalves da Silva com João José Victorica, habitante de Cerro Largo, ou seja, 

podemos supor que Bento Gonçalves mantinha contato com as pessoas que 

conheceu em seus anos vivendo no espaço platino. A rede de relações sociais fica 

evidenciada e qual sua finalidade. Neste caso tratava-se de um acordo comercial para 

a aquisição de cavalos para as tropas farroupilhas. Destaca-se também que, na falta 

da presença do Coronel para tratar do assunto, designou ao chefe de polícia da 

fronteira, Manuel Madruga de Bitancourt aos encargos do devido acordo, 

evidenciando a gama a utilidade das redes construídas por Bento Gonçalves.  

 A próxima correspondência que trazemos nesta análise remetida pelo Coronel 

demonstra também que ele esteve sempre preocupado com as demais questões 

provenientes da fronteira com a Banda Oriental: 

 

Ilmo. Sr. 

 Constando-me que do Estado Oriental tem passado para este lado 

alguns rio-grandenses ali estabelecidos e sendo provável que muitos deles 

existam em seu departamento, cumpre que V. Sa. os reúna remetendo-os 

para o Exército a entregar ao general-em-chefe que lhes dará o destino 

conveniente. 

 Previno a V. Sa. que nesta ordem deverão ser compreendidos aqueles 

mesmos que se acharem munidos de portarias de alguma autoridade da 

República. Deus guarde a V. Sa.  

Acampamento no passo das Pedras, 18 de julho de 1838. 

      (a) Bento Gonçalves da Silva 

[No verso] S. da República. Ao cidadão Inácio José de Oliveira Guimarães. 

Chefe de Polícia do departamento de São Lourenço. Do Presidente da 

República.5 

                                                           
4 Coletânea de Documentos de Bento Gonçalves da Silva – AAHRS. AP. CV-8298. 
5 CDBGS – AAHRS. AP. CV-8303. 
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 Neste caso, Bento Gonçalves da Silva reforça a necessidade de que o Chefe 

de Polícia, Inácio José de Oliveira Guimarães envie para as fileiras do exército 

farroupilha os rio-grandenses, aparentemente, cidadãos comuns ou desertores que 

viviam no outro lado da fronteira. O que deve ser destacado nesta carta é que o Chefe 

da Polícia em ocasião era um importante charqueador e estancieiro na região de São 

Lourenço6 e a sua importância dentro da rede de relações de Bento Gonçalves é 

acentuada quando este casa-se com Perpétua Gonçalves da Silva, a filha primogênita 

do Coronel, em 13 de setembro de 1838.  

 A importância do casamento para as famílias da elite farroupilha já foi apontada 

pelo trabalho de Carla Barbosa (2009) ao investigar a constituição dos núcleos 

familiares não como laços afetivos, mas sim como aliança entre famílias de elite. Tal 

aliança podia derivar de relações políticas e econômicas anteriores, fortalecendo-as 

após o matrimônio. Farinatti (2007) também aponta para o cuidado que principalmente 

os pais deveriam tomar ao relacionar seus filhos em algum matrimonio. Para o autor, 

antes de oficializar o casamento de seus filhos com outros membros, analisava-se a 

área de atuação em diferentes áreas e sua carreira como parte de suas estratégias 

familiares. Portanto, o casamento entre um importante estancieiro e comandante de 

um posto estratégico, como o exemplo da chefia de polícia com alguma das filhas de 

Bento Gonçalves da Silva traria benefícios para ambos os lados, lembrando que os 

casamentos eram arranjados e constituíam um modo de estratégia política. 

Observamos agora uma outra carta remetida pelo Coronel ao seu genro: 

 

Primo, Sobrinho, Amigo e Filho. 

D. Helena, 14 de novembro de 1838. 

 Ontem ao entrar do sol cheguei a este lugar, onde momentos depois 

chegou Bento Manuel, e hoje mesmo iremos ficar na chácara de mana 

Antônia ou passo do Duro. Amanhã iremos ficar nessa ou no Mendonça, o 

que lhe sirva de governo; aí falharemos um dia. Se faz pois preciso que faça 

reunir na capela do Boqueirão no dia 17 toda a gente que deve marchar, 

                                                           
6 A informação está contida no livro “A descendência de Bento Gonçalves”, de José de Araújo Fabrício (1986). 
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para no dia dozoito marcharem conosco daquele ponto, onde iremos ficar no 

dia dito 17. Saudades à família em geral. Seu amigo. 

      (a) Bento Gonçalves da Silva 

[No verso] S. R. Ao cidadão Inácio José de Oliveira Guimarães, 

Comandante de Polícia do departamento do Boqueirão. Salso. Do 

Presidente do Estado. 

D. Helena, 14 de novembro 1838. Recebida 15, Respondida... Do Exmo. 

Presidente.7 

 

 A carta remetida por Bento Gonçalves da Silva ganha um tom fraterno, 

demonstrando a consideração e a amizade que o Coronel nutria pelo seu genro e 

parente. Bento Gonçalves pede auxílio para o que o genro lhe conceda pessoas que 

possam marchar ao seu lado e de Bento Manoel Ribeiro. O que podemos apontar é 

que a partir do momento em que há esta relação familiar entre o caudilho e o chefe 

da polícia da fronteira, há uma troca de favores onde o grau de importância do pedido 

torna-se maior. José Inácio neste caso era o mediador entre a população do Boqueirão 

e Bento Gonçalves da Silva numa relação de clientelismo, na qual favores mútuos 

eram trocados8. 

 Ao analisar a ascensão dos filhos da elite sul rio-grandense na política imperial 

em período posterior (1868-1889), Jonas Vargas (2010) apontou que eram as 

estratégias e a construção das redes de relações sociais desta elite como 

possibilidade de estabelecer alianças e vínculos de compadrio ou matrimoniais com 

outros membros da elite da corte, resultado este dos investimentos dos pais nas 

carreiras de bacharéis em Direito de seus filhos no mundo da corte e não, como se 

pensava, por meio dos partidos políticos (VARGAS, 2010, p. 9). O papel da família 

era importante para a construção das estratégias e interesses da elite como 

percebemos, e não seria diferente com o núcleo familiar de Bento Gonçalves da Silva. 

Na Revolução Farroupilha, lutaram ao seu lado primos, genros, cunhados, filhos e 

                                                           
7 CDBGS – AHRS. AP. CV-8330. 
8 O clientelismo apresentasse para Graham (1997) como forma de troca de lealdade e da obediência por 
proteção e favores tanto no seio familiar, constituindo dessa maneira, o modelo de relações sociais entre 
clientes e patrões. 
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compadres, com quem Bento Gonçalves contava para seus negócios militares e 

políticos.  

 

Alegrete, 29 de agosto de1839. 

Compadre Almeida 

 O portador deste é o filho do nosso amigo Lousada, o qual me veio 

recomendado por seu pai no Rio de Janeiro. 

 Achando-se em arrolamento a estância do supra-citado Lousada eu 

espero que meu compadre modificará o dito arrolamento a favor do meu 

encomendado, que segue a essa e depois para o Triunfo, o qual o 

recomendo ao chefe da polícia daquele departamento, e apesar desta minha 

recomendação você fará juntamente outra ao mesmo chefe da polícia. 

 Saúde e felicidade lhe deseja e a toda sua família o seu amigo 

invariável.9 

      (a) Bento Gonçalves da Silva 

 

 A importância que os laços de compadrio tinham para as estratégias pessoais 

de Bento Gonçalves da Silva fica evidente na carta acima, enviada para o então 

Ministro da Fazenda, Domingos José de Almeida10 onde Bento Gonçalves lhe pede 

favores para que Almeida em suas funções administrativas para beneficiar o dito filho 

de Lousada, na partilha da estância do falecido amigo. Nota-se também que Bento 

Gonçalves pretendia colocar este rapaz nas proximidades de sua fazenda, próximo 

ao Triunfo, como Chefe de Polícia daquela região e contava com o apoio do compadre 

para que este pedido fosse atendido. Soma-se a isso o fato de que Almeida também 

era um rico charqueador em Pelotas, o que pode indicar que as relações dele com 

Bento também transbordavam para o mundo dos negócios. 

 A partir das correspondências também é possível ver a relação de Bento 

Gonçalves da Silva com os filhos. A intimidade e as notícias que se verificam neste 

tipo de fonte é riquíssima para compreendermos o papel fundamental da família no 

                                                           
9 CDBGS – AAHRS. AP. CV-8392. 
10 Para saber mais sobre a trajetória de Domingos José de Almeida, ver a dissertação de mestrado de Cristiano 
Soares Campos: CAMPOS, Cristiano Soares. Política e comércio: A atuação de Domingos José de Almeida, 
Ministro da República Sul-Rio-Grandense e negociante (1830-1850). UFSM-RS, 2016. 124pp. 
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período da Revolução Farroupilha. Vejamos abaixo uma carta enviada pelo Coronel 

ao filho Joaquim Gonçalves da Silva. 

  

Querido filho do coração 

Bagé, 21 de junho de 1842. 

 Até hoje me tenho demorado neste ligar, tanto por encontrar aqui um 

tenente-coronel do General Rivera com comunicações deste cujas 

contestações me têm demorado, como porque Leão no mesmo dia que 

cheguei caiu com bexigas, porém tão benignas que hoje se acha de todo livre. 

Livre destes dois embaraços penso marchar para São Gabriel nestes três 

dias. 

 Os negócios políticos da República Oriental com respeito a guerra de 

Rosas apresentam um aspecto medonho para a primeira [...] O exército de 

Rosas, que já se acha desta parte do Paraná composto de dez mil homens, 

encontrará sua sepultura no Estado Oriental [...] O General Paz o guerreia 

contínuo desde as margens do mesmo Paraná, tendo tudo prevista para 

passar o Uruguai no seu flanco esquerdo quando ele tente, com blasona, 

invadir o Estado Oriental [...] Deus queira que assim seja. O Inácio que haja 

esta por sua e o mesmo a Perpétua, recomendando-me a toda a família, e 

vós aceitai a benção do vosso pai que vos ama.11 

 

 Primeiramente cabe pontuarmos a posição dos dois filhos citados na carta: 

Joaquim Gonçalves da Silva e Leão Gonçalves da Silva. Joaquim Gonçalves nasceu 

no ano de 1817, em Piratini. Após a morte do pai, em 1857, herdou a fazenda do 

Cristal, em Camaquã. Ainda na juventude foi enviado junto aos irmãos Bento e 

Caetano Gonçalves da Silva para estudar no Rio de Janeiro, mas com a eclosão do 

conflito em 1835, retornaram. Desde então, lutou a lado de Bento Gonçalves da Silva, 

tomando o posto de capitão e ao fim do conflito em 1845, passou a administrar sua 

estância em Camaquã assim como se tornaria político na mesma região (FABRICIO, 

1989, p. 35).  

 Leão Gonçalves da Silva nasceu quando os pais ainda residiam em Cerro 

Largo, no ano de 1824. Aos 20 anos de idade, já estava incorporado às forças 

                                                           
11 CDBGS – AAHRS. AP. CV-8512. 
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revolucionárias do exército farroupilha, onde destacou-se no ataque ao Cerro da 

Palma, em 1844. Lutou toda a guerra ao lado de seu pai. Ao fim do conflito em 1845, 

foi nomeado como capitão da 6ª Cia. Do 7º Corpo de cavalaria da Guarda Nacional 

do Camaquã em 1851 (FABRÍCIO, 1989, p.101).  

 Tanto como Joaquim e Leão, Bento Gonçalves (filho) também lutou ao lado do 

pai na Revolução Farroupilha, mas destacou-se mesmo na Guerra do Paraguai, 

provavelmente tendo o prestígio de seu sobrenome ganhando o posto de Coronel 

(FABRÍCIO, 1989, p. 39).  A carta em questão notifica sobre as movimentações de 

Rosas e as tentativas de General José María Paz no conflito entre blancos e colorados 

na Argentina. Nota-se a preocupação de Bento Gonçalves da Silva com os conflitos 

do Prata como também o contato que mantinha com os caudilhos do outro lado da 

fronteira. 

 Nestas correspondências selecionadas dentro de um universo onde constam 

mais de 400 cartas do AHRS, podemos identificar os laços familiares e como se 

constituíam, como também notar a presença de interesses nos casamentos e 

compadrios que foram arranjados por Bento Gonçalves da Silva. Ele mantinha contato 

com os filhos que lutaram ao seu lado nos momentos mais decisivos do conflito, mas 

também foram enviados a estudar na corte Imperial anos antes, na tentativa investir 

em alguma carreira que pudesse trazer benefícios para o núcleo familiar. O 

casamento de Perpétua Gonçalves da Silva com um Inácio Guimarães evidencia a 

estratégia de manter relações íntimas com o Chefe de Polícia da fronteira. A relação 

de compadrio que mantinha com Domingos José de Almeida que se equiparava ao 

Coronel ao nível de status social e prestígio colocava os dois sob uma via clientelística 

de troca de favores. Portanto, mais do que meros laços familiares, Bento Gonçalves 

da Silva tramou uma rede de pessoas que lhe traziam benefícios em diversos setores 

daquela sociedade. 

 

2.3 O inventário de Bento Gonçalves da Silva. 

No subcapítulo anterior, observamos os modos como Bento Gonçalves se 

relacionava com os filhos e seus parentes através da troca de correspondências. 

Notamos que Bento estava cercado de pessoas de prestígio e poderes econômicos 

como políticos.  
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 Neste momento, observaremos o inventário post mortem de Bento Gonçalves 

para que possa ser calculada a dimensão de seu cabedal econômico, construído 

durante anos de atividades econômicas em Cerro Largo como também em Camaquã 

entre os anos de 1822 até a sua morte, em 1847. O presente inventário foi extraído 

da Revista do IHGRS publicada em 1948. A partir do estudo dos inventários post-

mortem é possível aos historiadores “avaliar tanto a riqueza de um grande estancieiro 

como o grau de pobreza de um pequeno posseiro” (ZARTH, 2011, p. 20). Conforme 

Daurmard (1984), citado por Vogt e Radünz (2013):  

 

Diferentemente dos inventários do século XX, os inventários do século XIX 

descrevem, pormenorizadamente, os bens de herança móveis (objetos, 

instalações profissionais, estoques, créditos e valores mobiliários), imóveis 

(propriedades rurais e urbanas) e semoventes (referentes a escravos e 

animais) de um indivíduo, dívidas ativas e passivas e os bens alheios 

encontrados no espólio do inventariado (DAUMARD et al, 1984, p.176-179 

apud VOGT; RADÜNZ, 2013). 

 

Os bens pertencentes ao casal Caetana Garcia da Silva e Bento Gonçalves da 

Silva foi realizado somente no ano de 1857, ou seja, dez anos após a morte do 

Coronel. No inventário constam também os herdeiros presentes e/ou seus 

representantes legais, para a partilha da herança. Nas tabelas abaixo estão todos os 

bens inventariados naquela ocasião: 

Tabela 1: “Móveis” presentes no inventário post mortem de Bento Gonçalves da Silva. 

Móveis                                                                                               Valor em mil réis 

1 Sofá................................................................................................................25$000 

1 mesa de jacarandá.........................................................................................30$000 

2 ditas de dito 16$.............................................................................................32$000 

1 oratorio com imagens...................................................................................150$000 

1 mesa velha.......................................................................................................4$000 

1 lavatoria de jacarandá......................................................................................6$000 

1 dito velho..........................................................................................................2$000 

1 relógio de meza..............................................................................................10$000 

6 marquezas velhas, 6$....................................................................................36$000 

1 cama de jacanrandá...................................................................................... 32$000 

1 dita velha....................................................................................................... 10$000 

1 comoda dita....................................................................................................20$000 
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1 meza de jantar................................................................................................20$000 

1 canapé velho....................................................................................................6$000 

1 meza pequena dito...........................................................................................2$000 

1 duzia de cadeira velhas..................................................................................12$000 

1 relógio de ouro................................................................................................40$000 

1 estojo grande de navalhas..............................................................................40$000 

450 oitavas de prata velha 200..........................................................................90$000 

 

 

Tabela 2: “Animais” presentes no inventário post mortem de Bento Gonçalves da Silva. 

Animais  

300 rezes manças de criar à 16$000.............................................................4.800$000 

400 rezes chucras de criar à 15$000.............................................................6.000$000 

  24 bois manços                à 32$000................................................................768$000 

  15 novilhos                       à 30$000................................................................450$000 

  30 cavallos                       à   8$000................................................................240$000 

  22 potros                          à   5$000................................................................110$000 

    8 eguas manças             à   3$200..................................................................25$600 

270 ditas chucras               à   2$000................................................................540$000 

 

 

Tabela 3: “Bens de raiz” que constam no inventário post mortem de Bento Gonçalves 
da Silva. 

Bens de raiz 

- 3746 braças de campo no Christal á 3.660................................................13.710$360 
- Quinhão e meio mattos à margem Camaquan.............................................1.500$000 
- Caza, tafona, Pomar e mais bemfeitorias na propriedade 
  a exceção do terreno que ocupão...............................................................1.000$000 
 
       Monte mór partível:              57.760$960 

 
 
Tabela 4: Relação de escravos presente no inventário post mortem de Bento 
Gonçalves da Silva. 
 
Escravos 
 
Nome                                                  Idade                                       Valor em mil réis 

Ambrósio, da Costa ...............................44...................................................... 750$000 

Caetano, mulato ....................................42................................................... 1:000$000 

Domingos, criolo ...................................48...................................................... 800$000 

João Baiano, mulato .............................56...................................................... 600$000 
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Joaquim, alfaiate ...................................50................................................... 1:400$000 

Eleutério, sapateiro ...............................50................................................... 1:300$000 

Jeremias, da Costa ...............................45...................................................... 400$000 

Jesuíno, cabra .......................................50...................................................... 800$000 

João, mulato ..........................................60...................................................... 200$000 

Adão, crioulo ...........................................4...................................................... 500$000 

Raimundo, crioulo ................................1,5...................................................... 200$000 

Epifânio, crioulo ......................................2...................................................... 250$000 

Manoel, mina ........................................60....................................................... 200$000 

José Maria, mulato ...............................13.................................................... 1:400$000 

Estevão, crioulo ....................................34.................................................... 1:400$000 

Eva, crioula ...........................................34................................................... 1:400$000 

Francisca, cabra, doente ......................44...................................................... 400$000 

Eva, crioula .............................................5...................................................... 400$000 

Celestina, cabra ....................................17................................................... 1:400$000 

Maria Franca .........................................11................................................... 1:200$000 

Delfina, mulata ......................................10................................................... 1:200$000 

Thereza, crioula ....................................50...................................................... 600$000 

Joanna, da Costa, doente .....................44...................................................... 300$000 

Maria, conga, doente ............................33...................................................... 300$000 

Maria, mulata ........................................37....................................................1:300$000 

Benvinda, crioula ....................................9...................................................... 900$000 

Malvina, crioula .......................................4...................................................... 500$000 

Narciza, da Costa ..................................25................................................... 1:300$000 

Henriqueta, mulata ................................16................................................... 1:400$000 

Ambrozina, mulata ................................13................................................... 1:400$000 

Victória, crioula .....................................0,5..................................................... 150$000 

Maria, da Costa .....................................25................................................... 1:300$000 

Josefa, da Costa ...................................25................................................... 1:300$000 

 

 No inventário consta também a separação de bens no valor de 8:019$960, 

destinados por Caetana Garcia à pagamentos de dívidas que fica a entender, teriam 

sido contraídas de empréstimos com seus filhos mais o valor de 24:870$500 para que 

fosse distribuído de forma igualitária para os oito filhos do casal. Foi distribuído 

4:983$812 para cada filho12. 

 Observamos que a maior riqueza de Bento Gonçalves da Silva não eram as 

suas posses de terra, mas sim em seus escravos, que equivalem a 28:050$000. Ou 

                                                           
12 Revista do IHGRS, 1948, p. 42. 
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seja, o equivalente a 48,56% do total do monte-mor total de 57:760$960 (equivalente 

a toda sua riqueza). A posse de 33 escravos certamente lhe colocava entre os maiores 

escravistas da região. No entanto, as mais de 700 reses lhe colocavam numa situação 

intermediária de riqueza relacionada à atividade pecuária. Estudando Alegrete, 

Farinatti considerou que os maiores criadores de gado da fronteira possuíam mais de 

2.000 reses de criar. É certo que Camaquã não era uma região de grandes rebanhos, 

o que talvez coloque Bento entre os maiores proprietários do local. Contudo, outra 

questão ainda deve ser mencionada. A partilha dos bens foi realizada 10 anos depois 

de sua morte, ou seja, não há como saber o tamanho do seu rebanho na época do 

auge de sua atividade econômica.  

Os escravos foram divididos entre os filhos como compensação das ditas 

dívidas acima13. Não é nosso objetivo aprofundar uma análise minuciosa neste 

trabalho sobre os inventários post mortem e as suas possibilidades de análises 

quando cruzadas com demais fontes a fim de estabelecer outras relações como quem 

eram estes escravos e como estavam inseridos neste complexo contexto ao redor de 

Bento Gonçalves da Silva. Porém, cabe destacarmos a presença de batismos, 

principalmente de escravos do Coronel farroupilha. Ao cruzar os nomes dos escravos 

presentes no inventário com os registros paroquiais de batismos da paróquia de São 

João Batista em Camaquã, no ano de 1857, encontramos Raimundo crioulo, de 

apenas 1,5 anos presente no inventário acima, sendo batizado nesta localidade. Os 

pais da criança eram Manoel e Maria, ambos de nação Mina, este casal, segundo o 

registro, pertenciam a Bento Gonçalves. Eram padrinhos de Raimundo, o casal 

formado por Nossa Senhora e Joaquim, ambos pertencentes a Caetana Garcia, 

esposa do Coronel14.  

 O trabalho de Luís Augusto Farinatti (2011) destaca a importância dos registros 

de batismo para a investigação das redes de relações de grupos sociais menos 

favorecidos, pois como o autor identifica, “o problema da sub-representação dos 

                                                           
13 Ibid., p.43-46. 
14 Brasil, Rio Grande do Sul, Registros da Igreja Católica, 1738-1952," images, FamilySearch 
(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-FDHY-M?cc=2177295&wc=M78X 
TWP%3A371568801%2C371565402%2C371622601 : 22 May 2014), Camaquã > São João Batista > Batismos 
1856, Mar-1873, Abr > image 1 of 67; Paróquias Católicas, Rio Grande do Sul (Catholic Church parishes, Rio 
Grande do Sul) 
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subalternos é menor destes documentos do que nas fontes patrimoniais (FARINATTI, 

2011, p.1).  

 Ao analisarmos as correspondências e o inventário de Bento Gonçalves da 

Silva, podemos destacar a dimensão do cabedal político e econômico deste caudilho 

ao longo de sua trajetória na Revolução Farroupilha. Bento Gonçalves colecionou 

títulos e prestígios como também riquezas e redes de pessoas ao seu redor que 

possibilitaram suas ações. Muito diferente do que mora no senso comum e divulgado 

pelos CTGs ao longo de décadas, o que vemos é que o General farroupilha engendrou 

e garantiu a manutenção de sua fortuna, dividida entre os filhos que se mantiveram 

no poder através da política ou através da guerra, como o caso de Bento Gonçalves 

da Silva Filho.  
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Conclusão 

 

 Partindo do que foi abordado nos dois capítulos anteriores, podemos dizer que 

Bento Gonçalves da Silva não foi um chefe militar no contexto onde esteve inserido. 

Mais do que isto, Bento Gonçalves foi peça-chave na Revolução Farroupilha. O que 

podemos apontar é que as obras em que analisamos a sua presença não buscam 

refletir as origens de suas riquezas, nem pretende aprofundar o tema do caudilhismo 

ou as relações sociais que apontamos aqui com as correspondências remetidas pelo 

mesmo. 

 No que diz respeito às obras, Henrique Wiederspahn como biógrafo de Bento 

Gonçalves da Silva traz informações que são uteis, principalmente no que diz respeito 

a sua presença em Cerro Largo, porém, o autor acaba partindo para um viés, talvez 

fruto de seu tempo e de onde estava inserido, que coloca Bento como um herói 

inquestionável, realizando juízo de valor. Porém, foi possível ao analisar nas cartas a 

intima relação que Bento Gonçalves tinha com comerciantes e caudilhos da Banda 

Oriental, em certos momentos pedindo favores, como montarias, ou em certos 

momentos discutindo a política dos Estados vizinhos com as lideranças do outro lado 

da fronteira. 

 Nas demais obras abordadas no primeiro capítulo, não há muito o que ser dito 

além do que já apontamos inicialmente. Em grande parte, elas apresentam datas, 

descrições de eventos da Revolução Farroupilha e as biografias destes homens. 

Spencer Leitman foi o que maior teve preocupação em contextualizar estes líderes e 

a própria revolta. Com o aporte de fontes documentais ele enriquece o debate sobre 

o conflito. 

 Como citado, a contribuição das obras de caráter biográfico nos ajuda a 

identificar uma lacuna presente nas mesmas. Não aprofundam a trajetória de Bento 

Gonçalves e como este buscava se afirmar entre as elites e a forma como agia para 

manter sua influência neste espaço belicoso. Foi através da revisão do conceito de 

caudilhismo que podemos identificar Bento Gonçalves fazendo parte de uma classe 

de estancieiros-militares sul rio-grandenses que buscavam se afirmar não apenas 

entre a elite, mas também entre as camadas subalternas da população e homens que 
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estavam abaixo da hierarquia militar, e que eventualmente criavam obstáculos à 

centralização do Estado Imperial.  

Como observamos na carta de Bento Gonçalves para Ignácio Guimarães, 

chefe de polícia da fronteira do Jaguarão. Evidenciamos como a rede de relações 

sociais era diversificada. Bento Gonçalves era padrinho de uma das filhas de 

Domingos José de Almeida, casou sua filha com Ignácio, contou com a presença dos 

filhos ao seu lado para lutar na Revolução Farroupilha contra as forças legalistas. O 

papel que a família teve para este caudilho, como também as relações que manteve 

com homens do outro lado da fronteira deixa claro que Bento além de buscar ampliar 

sua influência, manejava estas relações de acordo com seus interesses, mas também 

retribuía os favores recebidos. Seu inventário post mortem realizado em 1857 serve 

para que seja desfeito o mito que se criou em torno da figura de Bento Gonçalves, que 

teria morrido pobre, como símbolo de seus esforços para livrar o povo rio-grandense 

das mãos do império. O que temos, por outro lado, é que não apenas Bento Gonçalves 

deixou uma grande fortuna para seus filhos, como estes ainda lutariam nas futuras 

guerras da coroa brasileira, ganhando títulos e patentes militares ou mesmo fizeram 

parte da política provincial. Este trabalho não tem intenções de esgotar o tema sobre 

a trajetória de Bento Gonçalves da Silva, mas apontar as possibilidades analíticas ao 

aprofundar as razões que o levou a alcançar tal prestígio e contribuir para se pense 

na construção e legitimação do Estado a partir destes sujeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Referências 

 

BENTO, Cláudio Moreira. O exército farrapo e os seus chefes. Biblioteca do 

Exército Editora, 1992, p. 69-96. 

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem/ Teatro de sombras. São 

Paulo: Civilização Brasileira, 2003. 

DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens no federalismo no Brasil do  

século XIX. São Paulo: Globo, 2005.  

HEINZ, Flávio. História social de elites. Oikos, 2011.  

FARINATTI, Luís Augusto & VARGAS, Jonas Moreira. Elites regionais, guerra e 

compadrio: a família Ribeiro de Almeida e suas redes de relações (Rio Grande do Sul, 

c. 1816-c. 1844). Topoi (Rio de Janeiro), 15(29), 389-413. 2014.  

FRADKIN, Raul. La Historia de una montonera: bandolerismo y caudillismo en 

Buenos Aires, 1826. Buenos Aires: Siglo XXI, 2006.  

GOLDMAN, Noemi; SALVATORE, Ricardo (Org). Caudillismos rioplatenses: 

nuevas miradas a un viejo problema. 2ª ed. Buenos Aires: Eudeba, 2005.  

GOLIN, Janaíta da Rocha. Relações do Império do Brasil e dos farroupilhas com 

o Prata (1835-1852). Dissertação de mestrado. Passo Fundo. UPF, 2012. 

GOLIN, Tau. Bento Gonçalves: o herói ladrão. LGR Artes Gráficas – Santa Maria, 

1983. 

GUTFREIND, Ieda. A Historiografia Rio-Grandense. Porto Alegre: Editora da 

Universidade, 1992. 

SAMPAIO, Fernando. Bento Gonçalves: mito e história. Porto Alegre: Martins Livreiro, 

1984.  

SPALDING, Walter. Construtores do Rio Grande. Livraria Sulina Editora, 1969.  

VARGAS, Jonas Moreira. Entre a paróquia e a corte: os mediadores e as 

estratégias familiares da elite política do Rio Grande do Sul (1850- 1889). Santa 

Maria: UFSM/Anpuh-RS, 2010. 



43 
 

VARELA, Alfredo. História da grande revolução: o cyclo farroupilha no Brasil. 

Oficinas Graficas da Livraria do Globo, 1933.  

WIEDERSPAHN, Henrique Oscar. Bento Gonçalves e as guerras de Artigas. Porto 

Alegre: IEL/EST (1979). 

 

 

 


