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A Revolução de 1924 em Catanduvas  
  

Nos livros estão nomes de reis. Os reis carregaram pedras?  
Bertolt Brecht 

  

Para Dussel (1977), as revoluções constituem rupturas no modo de produção 

dominante e nas relações sociais de produção, transitando a uma nova formação social, 

a passagem para uma nova ordem. A Revolução Mexicana, muito lembrada e celebrada 

naquele país, foi uma revolução anti-oligárquica e anti-feudal, já que as guerras de 

independência não resolveram os problemas agrários e urbanos, o monopólio da terra, 

o sistema latifundiário ali chamado de caciquismo – similar ao que chamamos no Brasil 

de coronelismo. Acontece que o Brasil também teve uma – ou muitas – revoluções anti-

feudais e anti-oligárquicas, essas pouco lembradas, ou quando contadas, só a partir da 

história dos vencedores, para lembrar de Benjamin (apud Lowy, 2005).  

De forma um pouco forçada, digo que o “Porfírio Diaz” do Brasil foi Artur 

Bernardes – presidente na “República Velha” entre 1922 e 1926. Foi o penúltimo da 

“oligarquia do café com leite” (período de 1898 a 1930 em que os latifundiários do café 

em São Paulo combinavam com os latifundiários do gado em Minas Gerais quem seria 

o presidente).  
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Mesmo durante as eleições de 1922, o clima de insatisfação e tensão já era 

enorme, afetando sobretudo os militares de média e baixa patente. Uma rebelião nos 

quartéis da capital nacional, convocada para o dia 5 de julho, conflagrou o Forte de 

Copacabana. Sob cerco das tropas oficiais, 28 jovens saíram para entregar a vida e 

combater na avenida da praia.  

Dois anos depois, iniciou a revolução na capital paulista. Os “revoltosos” – 

denominação que ficou para a história – bombardearam o palácio do governo do estado, 

e ocorreram rebeliões em outros municípios, com tomadas das prefeituras. O governo 

federal de Artur Bernardes ordenou 17 dias de “bombardeios terrificantes” sobre a maior 

cidade do país que “abrem crateras pelo centro e arrasam casas e fábricas em bairros 

operários”1.  

Esse processo é também chamado de “A Revolução Esquecida”, porém, mais 

esquecida ainda foi a sua fase posterior aos combates em São Paulo. Ao chamá-la de 

“Revolução Paulista”, os textos saltam direto de 1924 para o golpe de Getúlio Vargas 

em 1930, quando muito citam a Coluna Prestes. Os movimentos das tropas de 

revolucionários e legalistas pelo estado do Paraná passam invisíveis nessa história. 

Houve instalações, acampamentos duradouros, combates e passagens por Guaíra, Foz 

do Iguaçu, Catanduvas, Roncador (em Catanduvas), Formigas e Pouso Alegre (em 

Ibema), Belarmino, Medeiros e Borman (em Guaraniaçu), Colônia Mallet (atual 

Laranjeiras do Sul), Guarapuava e Ponta Grossa, além de Palmas e Clevelândia, onde 

também houve movimentos das tropas revolucionárias. Cada um desses lugares tem 

memórias para contar, e muitas delas permanecem subterrâneas.   

A memória dos povos, a memória coletiva, tal como ensina Halbwachs (1990), 

está sempre em construção. É preciso que a sociedade, em cada local, e os respectivos 

governos, sigam construindo a memória do território local. Muitas vezes, é preciso cavar 

fundo, encontrar os fatos e histórias que ficaram enterrados pelo ritmo frenético e 

pragmático dos poderes econômicos, pela avalanche do pensamento único da 

globalização. Trabalhar a cultura é também trabalhar a memória.  

Halbwachs lembra ainda que a memória depende da perspectiva de quem conta 

– ela é seletiva, o que significa que os conflitos do passado permanecem quando a 

história é contada. Podem surgir versões diferentes, ou também silenciamentos, quando 

grupos sociais se opõem tácita ou expressamente ao resgate da memória.  

 

                                                
1 CARTA CAPITAL. Os noventa anos da revolução de 1924, 05 de julho de 2014. 
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Por isso, o Memorial da Revolução de 24, em Catanduvas-PR, é um lugar de 

importância continental e também local. A região já contava historicamente com 

cemitérios e locais de combates, até que, em 2009, o governo do Paraná lançou o 

projeto de construção do Memorial, concluído em 2013. Ali estão preservadas as 

histórias e memórias desse processo, sobretudo das movimentações e combates no 

estado do Paraná.   

Mildo Ramos, atual Secretário Municipal de Cultura, é um pesquisador e 

divulgador dessas memórias, que são recontadas a cada grupo de estudantes, 

pesquisadores e turistas que visitam o Memorial. Pouca gente sabe que foi em 

Catanduvas que se deram os maiores combates desse período da revolução. Os 

revolucionários se concentraram ali porque encontraram base de apoio na estação 

telegráfica, um aparato logístico estratégico na região. E também porque aguardavam 

a chegada das tropas que vinham do Rio Grande do Sul.  

Marchando desde Curitiba, as tropas oficiais, lideradas pelo Marechal Cândido 

Rondon, contando mais de quatro mil homens, ali se confrontaram com os “revoltosos” 

por quatro meses. Estes só se renderam na madrugada de 31 de março de 1925, 

quando ainda resistiam 407 pessoas.  

As tropas de revolucionários vindas do Rio Grande do Sul, chamadas de Coluna 

Gaúcha, sob a liderança de Luís Carlos Prestes, só chegaram ao Oeste do Paraná 12 

dias após essa batalha. E foi em Foz do Iguaçu que as tropas paulistas, recompostas 

após a rendição de Catanduvas e sob a liderança de Miguel Costa, se encontraram com 

a Coluna Gaúcha, e convencionaram o início da Grande Marcha, então chamada de 1ª 

Divisão Revolucionária, que ficou conhecida historicamente como Coluna Prestes. Com 

mais de 1500 homens e mulheres, ao longo de dois anos, os destacamentos 

revolucionários percorreram cerca de 25 mil quilômetros através de treze Estados do 

Brasil, constantemente empreendendo combates com as tropas oficiais e retiradas.  

Ao percorrer o circuito de visitação do Memorial da Revolução de 24, é possível 

vivenciar e compartilhar a energia desses fatos históricos através da memória. Uma 

grande inscrição “1924 A Revolução Esquecida”, utensílios domésticos, máquinas, 

restos de armamentos originais dos combates, cruzes e fotos. Quem puder se conectar 

com a história, perceberá que o grande salão azul marinho também guarda silêncios e 

dores.  

O trabalho de resgate das histórias de vida dos combatentes é louvável. Quando 

olhamos aquelas fotos de destacamentos militares, acampamentos, hospitais de 

campanha e cemitérios, dizemos: esses foram os combatentes da Revolução de 24. 
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Mas a surpresa vem quando perguntamos: esses eram das tropas dos legalistas ou dos 

revoltosos? E (quase) todas aquelas fotos são dos jovens soldados das tropas 

legalistas, que estavam combatendo os revolucionários. Quem eram os “revoltosos”? O 

que aconteceu com eles? Para onde foram? Como foram mortos? Onde foram 

enterrados? Tantas perguntas, como dizia Brecht: “A cada página, uma vitória. Quem 

preparava os banquetes comemorativos? A cada dez anos, um grande homem. Quem 

pagava as contas?” (apud Konder, 1996, p. 96).  

Enquanto, do lado das tropas oficiais, alguns passaram para a memória com 

fotos, biografias e cemitérios a eles dedicados – num célebre trabalho de resgate 

histórico – os que lutaram do lado da revolução têm poucos rostos e nenhuma cruz. 

Entre os revolucionários mais conhecidos do movimento de 1924, estão Luís Carlos 

Prestes, Miguel Costa, Juarez Távora, João Cabanas. Na Revolução Esquecida, uns 

são mais esquecidos que outros. Enquanto o movimento tenentista é muito lembrado 

pelos acontecimentos de São Paulo e depois pela eleição de Getúlio Vargas, pouco se 

fala do que se passou no Oeste do Paraná.  

Para finalizar, recordemos o significado de uma revolução – um processo de 

ampla mobilização social com ruptura da ordem, mudança no modo de produção e nas 

relações sociais. Ao contar a história, é preciso distinguir golpe de Estado e revolução. 

É preciso distinguir quem lutou pela revolução e quem lutou contra ela. E é preciso 

também olhar para o largo tempo histórico, em que há idas e vindas, diversidade de 

processos, momentos anteriores e posteriores. Devolvemos a palavra a Dussel (1977, 

p. 215), com quem iniciamos esse texto:  

Libertação é afirmação do sujeito que deixa atrás a negação: é 
positividade da nova ordem, do homem novo. Libertação inclui os 
momentos pré-revolucionários, a situação revolucionária, a própria 
revolução e a continuação da revolução como construção da nova 
ordem. Indica todo o processo, não somente a ruptura; não é somente 
negação e nem sequer negação de negação, mas também afirmação 
da positividade da exterioridade de uma nação, povo, classes 
oprimidas e sua própria cultura.  
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Painel central da exposição permanente do Memorial da Revolução de 24. 

Ferramentas e utensílios da época da revolução 

Memorial da Revolução de 24 

Fotos de Júlio Moreia2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Fotos autorais realizadas em visita ao Memorial da Revolução de 24. Para mais fotos, há um ensaio 

fotográfico de Renato Carneiro Jr. em:   
https://www.flickr.com/photos/108445528@N08/sets/72157637560827666/    

https://www.flickr.com/photos/108445528@N08/sets/72157637560827666/
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Calculadoras que pertenceram ao filho de um soldado das tropas legalistas, então 
residente em Catanduva 

 

 
Aqui é apresentado como foi o resgate da história de vida do Capitão da Polícia Militar de 
Santa Catarina, João Baptista Paiva, que foi reconhecido em uma das fotos históricas pelo 
seu filho, João Henrique Paiva, em visita ao memorial.  
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Legenda na própria imagem 

 

Legenda na própria imagem 
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Foto com líderes da 1ª Divisão Revolucionária (Coluna Prestes), tendo ao centro Luís 

Carlos Prestes, Miguel Costa e Juarez Távora. 

 

 

 


