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RESUMO 

O presente trabalho visa analisar a Revolução de 1930 no Paraná.  A pesquisa tem 
como fonte o filme Pátria Redimida, 1930, de João Batista Groff; e o diário do Coronel Pedro 
Scherer Sobrinho, este na época em que escreveu o diário era ainda Tenente-Coronel, atuando 
como Assistente do Comando da Força Militar do Paraná. 

A partir da análise desses dois documentos – que ao mesmo tempo em que 
assemelham-se, também diferem de igual forma – pretende-se responder a questionamentos 
partindo da contraposição de ambas as fontes, amparando o estudo na extensa bibliografia 
historiográfica existe sobre o assunto e período. 

A metodologia empregada na análise e interpretação das fontes busca substrato nos 
apontamentos de autores como Robert Rosenstone, Willian Guynn, André Luiz dos Santos 
Franco, Celina do Rocio, Solange Stecz, Marc Ferro, Peter Burke, Dennison de Oliveira, 
dentre outros. 

A pesquisa justifica-se a medida que responde aos questionamentos gerados na 
contraposição das fontes e à luz da produção historiográfica sobre o tema. Indicando 
conclusões que buscam esclarecer certas questões da história e acrescentar conteúdo ao debate 
acadêmico. 

 

Palavras-chave: Revolução de 1930; Pátria Redimida; João Batista Groff; Pedro Scherer 
Sobrinho; História e Cinema. 



 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes the 1930 Revolution in Paraná . This research has as its source the 
movie Pátria Redimida, 1930, of João Batista Groff , and the diary of Colonel Pedro Scherer 
Sobrinho, at that time he wrote the diary still as Lieutenant Colonel, serving as the Military 
Force Command Assistant  of Paraná state.  

From the analysis of these two documents - which while resembling also differ in a 
way - if you want to answer questions based on the contrast of both sources , supporting the 
study 's extensive historiographical literature exists on the subject and period.  

The methodology used in the analysis and interpretation of sources substrate in search 
works from authors such as Robert Rosenstone, William Guynn, André Luiz dos Santos 
Franco, Celina Rocio, Solange Stecz, Marc Ferro, Peter Burke, Dennison de Oliveira, among 
others.  

The research is justified as they respond to the questions raised in the contrast of the 
sources and in the light of the historiographical literature on the subject. Indicating findings 
that seek clarifying certain issues of history and add content to the academic debate. 

 

Keywords: Revolution of 1930; Pátria Redimida; João Batista Groff; Pedro Scherer 
Sobrinho; History and Cinema. 
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1. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo apontar para as diferenças – e possíveis 

semelhanças – entre as duas fontes analisadas, o diário do Coronel Pedro Scherer Sobrinho e 

o filme Pátria Redimida, 1930, realizado por João Batista Groff. 

Sabendo-se que tais fontes, apesar de versar sobre o mesmo evento – a Revolução de 

1930 – apresentam diversas disparidades, havendo momentos, inclusive, que uma contradiz a 

outra. É a partir disto estabeleceu-se um ponto central a analisar-se, a resistência ou adesão da 

Força Militar do Paraná ao movimento belicista dos anos 30. Busca-se identificar as 

diferenças na representação de tal fato dentro das duas fontes, fazendo essa contraposição 

amparada na vasta historiografia que se tem a respeito. 

Para entender tais fontes, e assim buscar respostas aos questionamentos da pesquisa, 

julgamos que é imprescindível atentar para os detalhes do contexto de produção de cada obra, 

identificar as motivações de cada um dos autores, bem como a linguagem utilizada. É 

fundamental levar em conta as divergências que estão subjacentes nos processos criativos dos 

objetos estudados, e ficam intrínsecos na subjetividade de cada autor, para assim, melhor 

localizar os elementos que mais diferem. Nuançar as matizes presentes em documentos 

diferentes em sua forma, mas semelhantes no objeto que abordam é o que se pretende 

verificar neste trabalho. 

Reconhecendo a relevância dessas fontes na produção de discursos acerca do período, 

procura-se neste trabalho encontrar as formas que esses discursos são formados, sua 

abrangência e as divergências entre eles. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

A pesquisa justifica-se por abordar um tema de grande relevância no cenário da 

produção historiográfica, a relação dialética entre História e Cinema. 

Esse campo de estudo tem crescido dentro da História cada vez mais, de modo que 

houve um aumento significativo no número de teses e dissertações defendidas anualmente 

sobre o tema na última década. Tendo surgido, também, vários grupos de pesquisa e debate 

dentro das universidades em vários Estados da federação. Sendo, inclusive, essa pesquisa o 

trabalho de conclusão em um curso que se dedica em grande parte ao estudo da dialética 

História e Imagem – e nisto abrange, e por vezes dá ênfase, na relação História e Cinema. 

A proximidade entre essas duas áreas é bastante significativa, mais do que uma 

dialética, tem-se estabelecido uma didática da história através do audiovisual – tanto que 

despertou inquietações nesse sentido em grandes expoentes do assunto como, por exemplo, 

Robert Rosenstone e Marcos Napolitano. O cinema tornou-se, ao longo dos anos, um dos 

principais disseminadores da História mundo a fora, apresentando variadas visões do passado, 

e assim construindo, em mesmo grau, variadas visões sobre o passado. 

No encontro de um filme que configurava quase como memória oficial de determinado 

evento e um diário que se propunha a narrar as implicações do mesmo evento, tinha-se, então, 

um desafio. Essas fontes ao passo que aproximavam-se, também afastavam-se, e isso devido a 

vários fatores que dentro da pesquisa procuramos indicar. E através dessa “semelhança 

díspar” buscou-se através do confronto de uma contra outra estabelecer algumas 

considerações que podem ser muito válidas para estudos posteriores do período e do assunto. 

O desafio, supra-referido, era imbuir sentido historiograficamente a essas fontes, que à luz da 

bibliografia existente e atentando-se ao contexto de produção de ambas, pode responder a 

diversos questionamentos e acrescentar ao debate acadêmico. 
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1.2 SUPORTE TEÓRICO METODOLÓGICO 

A pesquisa apoia-se no filme Pátria Redimida, 1930, de João Batista Groff; também 

utilizando o diário do Cel. Pedro Scherer Sobrinho a respeito dos fatos que vivenciou durante 

outubro de 1930, salientando que na época o referido Coronel era Tenente-Coronel e 

Assistente do Comandante da Força Militar do Paraná. 

Através da imensa historiografia a respeito da Revolução de 1930, buscaremos em 

trabalhos; A Revolução de 1930 e História do Brasil, ambos de Boris Fausto; como O Silencio 

dos Vencidos de Edgar Salvadori De Decca; As Armas de Outubro dissertação de André Luiz 

dos Santos Franco; entre inúmeros outros, discutir o referido movimento beligerante, sua 

importância, seus reflexos e impacto no território paranaense além das implicações 

irreversíveis na política nacional e na forma de se fazê-la.  

Buscando na grande produção científica que tange e/ou relaciona História e Cinema, 

procura-se inferir questionamentos e estabelecer conclusões à análise fílmica e entender seus 

contextos de produção, sua linguagem para com o público, sua relação com o objeto abordado 

e seu compromisso com a verdade documental. Para isso nos apoiaremos em autores com 

vasto conhecimento sobre o assunto, por exemplo: Robert Rosenstone; Willian Guynn; Marc 

Ferro; Ismail Xavier; Dennison de Oliveira; entre muitos outros. 

A partir das reflexões de autores como Peter Burke e Sérgio Barcellos, busca-se 

entender o período estudado através das informações contidas no diário analisado. Tendo em 

vista que esta é uma importante fonte não só para a pesquisa, mas também para a História, de 

modo que os estudos de análise e interpretação de diário podem responder a inúmeros 

questionamentos dos historiadores. 

Os objetivos pretendem-se ser alcançados na contraposição das fontes – primárias e 

secundárias, e partir da referencia bibliográfica orientada procuramos indicar as diferenças e 

eventuais semelhanças (procurando trabalhar com a dialética História e Cinema e Cinema e 

História) da maneira mais imparcial possível, sem estar preso a nenhum “ismo” ou sob outra 

óptica que distorça e a realidade factual por estar atrelada a ideologias sejam elas quais forem.  

A contraposição desses dois objetos de estudo pode trazer à luz do conhecimento 

nuances que até então podem ter passados despercebidos em trabalhos anteriores.  

Procuramos encaixa-lo não dentro de um único prisma, mas dialogar com várias vertentes 

historiográficas em voga como: Nova História, História Cultural, etc. 



11 

 

Além da comparação entre os documentos acima aludidos, busca-se também, e 

principalmente, discutir o tema abordado dentro destes com a imensa historiografia que se 

dispõe a estudar tal fato histórico. De modo que a motivação do trabalho está em consonância 

com outros círculos de pesquisa do Brasil, como por exemplo, o grupo de estudos e debate 

sobre História e Cinema da USP, coordenado pelos professores doutores Eduardo Morettin e 

Marcos Napolitano.  

Sendo assim, a pesquisa justifica-se à medida que responde aos questionamentos e 

gera conhecimentos que poderão ser utilizados posteriormente em diversos estudos. 
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2. INTRODUÇÃO 

O fim da Primeira República. Assim ficou marcado para sempre nos livros de História 

do Brasil o ano de 1930. No mês de outubro deste ano as tropas comandadas por Getúlio 

Dorneles Vargas dão início ao seu intento revolucionário começando pelos Pampas. O intuito 

era marchar até o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, então capital da República, para 

derrubar o Governo do Presidente Washington Luiz.   

Mas o que era a Primeira República? E o que foi a Revolução de 1930? O que queriam 

os revoltosos? 

Pensar a crise das oligarquias e da “política do café dom leite”, o “crash de 1929”, o 

tenentismo, o início de uma industrialização brasileira e a emergência de novas classes e/ou 

camadas sociais urbanas como a classe média, os militares e os operários é fundamental, mais 

do que isso, é a condição sine qua non para se entender o movimento armado da terceira 

década do século XX.  

A política brasileira da Primeira República ficou conhecida por métodos arcaicos, por 

não ser representativa e muito menos justa, além de não atender aos princípios básicos de uma 

democracia – entendendo democracia como o poder governamental constituído e eleito pelo 

povo.  

O coronelismo, o voto de cabresto eram práticas recorrentes a época. Isso porque o 

domínio político era exercido por algumas poucas oligarquias agrícolas, em geral cafeeiras. 

Os “barões do café” (latifundiários) eram algumas das pessoas com maior poder econômico 

do país, destarte eram eles também que detinham o poder político. Sendo assim a política 

nacional estava voltada fundamentalmente para essa elite dominante agrícola em detrimento 

de demais classes do restante da população. 

Observando o contexto mundial (leia-se ocidental e/ou capitalista) era nítida e 

expansão da indústria em diversas áreas, e esse desenvolvimento industrial gerava uma série 

de implicações econômicas e políticas. Em que pese o Brasil estivesse voltado 

economicamente para a agro exportação, era quase natural que num país de tal porte como o 

nosso a indústria se desenvolvesse, até porque, inserido em seu devido contexto, isso se 

tornava cada vez mais uma necessidade, ainda que latente, mas estava engatinhando já os seus 

primeiros passos. 
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Começava-se, então, a formar-se uma nova classe industrial no Brasil, com maior foco 

em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul1. Porém, esse avanço tecnológico 

produtivo esbarrava no controle estatal exercido pelas oligarquias cafeeiras, que valorizavam 

o agro negócio e acabavam prejudicando e atrasando o progresso industrial brasileiro. O 

aumento da indústria criava novas classes e demandas urbanas. Surgia o operariado em 

parcelas significativas das cidades, forma-se também uma classe média advinda da indústria, 

e essas novas classes urbanas demandam de políticas específicas aos mesmos2. 

Outra classe urbana que se intensificava eram os militares, que não viam nos moldes 

políticos de então sua devida participação e representação. Em 1922 eclode o Movimento 

Tenentista, que foi um movimento de jovens militares que defendiam a moralização 

administrativa e cujo slogan era “representação e justiça”. Tal movimento deixou profundas 

marcas na sociedade, tendo inclusive ex-membros da revolta de 1922 participado ativamente e 

com papéis significativos na Revolução de 1930, haja vista o exemplo de Juarez Távora. 

Em 1929 ocorreu o “crash” da Bolsa de Nova Iorque, afetando grande parte dos países 

ocidentais. Principalmente os países desenvolvidos que concentravam seus investimentos 

(leia-se capital de sua indústria, que representava importante fatia dessa economia) no 

mercado de ações. Entretanto, inúmeros outros Estados dependiam de aqueles mais avançados 

tecnologicamente, porque eram sua principal fonte de receitas do escoamento da produção, 

por exemplo, o Brasil, que dependia da agro exportação do café. Sendo assim, tal crise abalou 

sobre maneira o país, política e economicamente, gerando descontentamento em grande parte 

da população.3 

Outro elemento importantíssimo que levou à Revolução de 1930 foi a quebra, por 

parte de São Paulo, no “pacto do café com leite”. Os paulistas elegeram novamente um 

conterrâneo em detrimento de um quadro mineiro. Esse jogo de poder atuado por São Paulo e 

Minas Gerais desde os primórdios da República consistia em reversar-se no poder do país, ora 

o presidente era paulista, ora era mineiro. Como São Paulo era, então, o maior produtor de 

café e Minas o maior produtor de leite, assim o pacto recebeu a alcunha de Política do Café 

com Leite. O Presidente Washington Luís indicou Júlio Prestes ao Governo, ao invés de 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada4, então governador de Minas. E isso fez com que o pacto 

                                                           
1
 FAUSTO, Boris: A Revolução de 1930: historiografia e história, São Paulo, Brasiliense, 1972. 

2
 Idem. 

3
 FAUSTO, Boris: História do Brasil, São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1995. 

4
 CHAGAS, Carmo. Política Arte de Minas, Editora Carthago & Forte, São Paulo, 1994. 
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fosse desmanchado. Assim, chegou ao fim a Política do Café com Leite e iniciou-se a 

articulação de uma frente oposicionista ao intento do Presidente, que buscava eleger Julio 

Prestes. 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba uniram-se a políticos de oposição de 

diversos estados, inclusive do Partido Democrático de São Paulo, para se oporem à 

candidatura de Júlio Prestes – do Partido Republicano Paulista, PRP - formando, em agosto de 

1929, a Aliança Liberal. 

Nas eleições de 1930, concorreram Getúlio Vargas e Júlio Prestes. Saindo vencedor o 

paulista, porém, os aliancistas o acusavam de fraude eleitoral – esta era também uma prática 

comum da Primeira República, as eleições apresentavam essa característica de serem 

fraudulentas - e não o aceitavam como Presidente, também os deputados e senadores 

correligionários da AL foram impedidos de assumir. Somado-se isso, rumores de uma 

revolução começam a circular. 

Em julho do mesmo, ano foi assassinado em Recife o candidato à vice-presidente na 

chapa de Vargas, morre João Pessoa. O autor do crime, João Dantas, era simpatizante do 

Presidente Washington Luís, e o ato foi entendido – por parte dos aliancistas - como uma 

forma de calar os oposicionistas, usando Pessoa como exemplo aos demais possíveis 

revoltosos. 

O cenário político e econômico nacional, que já estava tumultuado devido aos diversos 

fatores supracitados, era como um barril de pólvora, que precisava de uma única centelha para 

explodir, sendo o assassinato de João Pessoa o preceptor da combustão. A 3 de outubro de 

1930, no Rio Grande do Sul estava deflagrada a Revolução que derrubaria em poucos dias o 

então Presidente. 

 Deflagrada a revolução, o Paraná passa a ocupar um posto estratégico na nova 

configuração político-militar que se formava. Isto devido ao fato de estar justamente entre Rio 

Grande do Sul e São Paulo, cidade onde originária de as duas principais forças da eleição que 

agora era disputada não mais no voto e sim na rajada das metralhadoras. Conforme explica o 

pesquisado André Luiz dos Santos Franco, a cooptação do Paraná para um dos lados da 

revolução, fosse legalista ou revolucionário, era fundamental. Pois, a localização geográfica 

do Estado conferia a este um importante papel no desenrolar das batalhas e na agilidade das 
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tropas5. De modo que entender a passagem da revolução por Curitiba e restante do Paraná é 

tão fundamental quanto esclarecedor para o entendimento da marcha revolucionária e do 

processo que levou Getúlio até a presidência do país. 

                                                           
5
 FRANCO, A. L. dos Santos. As Armas De Outubro:militares e políticos no movimento belicista de 1930 no sul do 

Brasil. Dissertação apresentada à Universidade Federal do Paraná. 2010. 
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2.1 SOBRE AS FONTES 

Pensando a Revolução de 1930 no Paraná e amparado documentalmente na 

bibliografia a respeito, utilizamos aqui como fontes de análise o filme Pátria Redimida, de 

1930, realizado por João Batista Groff; e o diário do Coronel Pedro Scherer Sobrinho, este à 

época do evento ocupava a patente de Tenente Coronel, sendo Assistente do Comandante da 

Força Militar do Paraná, instituição correspondente a atual Polícia Militar do Estado. 

Mas por que a escolha dessas fontes? 

Ambos os materiais, que aqui tomados como documentos, figuram como narrativas 

que visam contar o mesmo evento: o movimento armado liderado por Getúlio Vargas no ano 

de 1930.  

Entretanto, tais fontes ao passo que assemelham-se, diferem proporcionalmente, em 

diversos aspectos. Salientando primeiramente a própria forma em que se apresentam a nós, o 

primeiro trata-se de um documentário, uma narrativa fílmica, conquanto o segundo constitui 

um manuscrito até há pouco de conhecimento apenas da família de seu autor. Além de suas 

mídias dessemelhantes, as fontes destoam também quanto ao lugar social6 ocupado pelos seus 

realizadores, enquanto um buscava explicitamente construir um registro do evento, o outro 

figurava como partícipe das ebulições e transformações que estouravam. Mais pontos ainda 

podemos ressaltar quanto as desigualdades das fontes, o filme propunha-se abertamente 

divulgar de maneira propagandística a revolução, seus agentes e seus sucessos; 

diametralmente oposto a isto está o diário, que como a maioria dos diários, é escrito mais pela 

necessidade do autor em escrever do que pela possibilidade de ser lido por outrem. 

Em meio a tantas diferenças busca-se aqui encontrar pontos congruentes entre as duas 

fontes, ou ainda elementos que de tão dicotômicos mereçam estudo, de modo que tal trabalho 

visa elucidar questões até então desconhecidas e/ou tangenciadas pela historiografia, a 

pesquisa pretende-se também apontar sua relevância e constituir importante contribuição para 

os estudos referentes ao tema. 

                                                           
6
 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Tradução Bernardo Leitão. 2° Ed. Campinas: UNICAMP, 1992. 
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2.2 DIÁRIOS NA HISTÓRIA 

No presente trabalho, uma das fontes utilizadas em nossa pesquisa foi o diário, do 

então Tenente-Coronel, Pedro Scherer Sobrinho. Destarte, se faz necessária uma breve 

explanação sobre a utilização desse tipo material como fonte para a produção historiográfica. 

 A esse respeito, o historiador Sergio Barcelos faz algumas considerações sobre o tema 

em Diários Íntimos: documentos para uma história comentando a obra de Peter Burke, A 

escrita da história: novas perspectivas (1992).  Um dos pontos relevantes da utilização dos 

diários íntimos surge, na visão de Barcellos, com a proposta advinda da Nova História da 

introdução de novas formas de fontes para a historiografia, para além de apenas registros 

oficias, comuns da história tradicional, que produz o que se convencionou chamar de “história 

vista de cima”. Com a pesquisa em diários íntimos (assim como em algumas outras fontes) 

possibilitou-se a inserção de pessoas comuns no processo da escrita da história, dentro do que 

configura - em oposição àquela - como “historia vista de baixo”, e introduz na produção 

histórica diferentes visões a respeito do mesmo evento, buscando além das grandes 

personagens e grandes feitos, não comprometida mais apenas com uma história militar e 

política, mas permite a anônimos serem descobertos pela história bem como amplia o olhar 

dos historiadores em direção ao passado, trazendo em seus diários carregados de subjetividade 

uma outra visão de determinado contexto e/ou evento7. 

 O autor ressalta a importância da abertura da pesquisa histórica para novas fontes, e 

consequentemente a percepção de várias versões da história, vários pontos de vista. O que 

abre caminho para a inclusão da relação com outras disciplinas na formulação da produção 

histórica, como, literatura, economia, antropologia social, psicologia, sociologia, etc. Além da 

inserção da visão de pessoas comuns na história, Barcellos salienta a “heteroglossia” na 

história, sugerida por Burke8. 

 Dentro da pesquisa histórica amparada em diários, há ainda a proximidade com o que 

é definido por cultura material, em que se identifica evidencias de processos históricos, 

também, em objetos pessoais. Há ai, por vezes, dentro dos diários na descrição de hábitos, 

bens e relacionamentos interpessoais, resposta para vários questionamentos da história9. 

                                                           
7
 http://www.academia.edu/264167/Diarios_intimos_-_documentos_para_uma_Historia acessado em 

27/11/2013 
8
 Idem. 

9
 Idem. 
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 No uso de diários íntimos como fontes ou documentos históricos, Barcellos alega que: 

“a visão que se tem de grandes momentos históricos pode ser enriquecida se 
a ela forem somadas outras visões do mesmo momento. Visões que, em 
muitos casos, não irão privilegiar o fato como o mais importante, mas sim 
talvez como pano de fundo de um palco onde se encenam questão de cunho 
subjetivo e privado”10. 

 O mesmo autor, comentando o trabalho organizado pela professora e pesquisadora 

Ângela de Castro Gomes, Escritas em Si, Escrita da História (2006) - que analisa momentos 

históricos a partir de fontes de escrita intima, como, diários, memórias, cartas, etc. – diz o 

seguinte: 

Esses novos objetos de pesquisa, oriundos da vida privada, mostraram-se 
preciosos para a contextualização e aclaramento de eventos ocorridos no 
âmbito da vida pública. A escrita, apesar de auto-referencial, como quer 
Gomes, estaria a serviço da explicação de um processo de mudança social 
pelo qual uma lógica coletiva, regida pela tradição, deixa de se sobrepor ao 
indivíduo, que se torna ‘moderno’ justamente quando postula uma 
identidade singular para si no interior do todo social, afirmando-se como 
valor distinto e constitutivo desse mesmo todo.11 

A partir desses apontamentos, contata-se a grande relevância da utilização de diários 

íntimos como fonte para a pesquisa histórica. É ainda importante ressaltar, que para otimizar 

tal formato de pesquisa, deve-se contrapor os escritos vindos do passado com o que já se sabe 

desse passado, ou seja, comparar os relatos existentes no diário com outros registros da época 

ou então com a bibliografia historiográfica existente acerca do assunto ou período do qual 

emana o diário. 

                                                           
10

  Idem, página 2. 
11

  Idem, página 2. 
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2.3 HISTÓRIA E CINEMA 

Antes de adentrar propriamente na análise das fontes, se faz necessário um preâmbulo 

do uso do cinema no estudo da História, bem como do uso da História pelo cinema. Tomando 

como base, os apontamentos dos que estudam e teorizam sobre o assunto, entre eles, Robert 

Rosenstone, William Guynn, Marc Ferro, Dennison de Oliveira, etc. 

Marc Ferro tem o mérito de ter sido o primeiro historiador a expor considerações 

acerca do uso do cinema na história12. A partir dessa abertura que se fez no campo, então 

outros historiadores seguiram o caminho indicado. Entre eles Robert Rosentone, sendo que na 

perspectiva deste, o filme pode sim ser outro meio legítimo de se representar o passado13. E 

partindo disto, muitas inflexões são possíveis. O referido autor defende que assim como os 

historiadores, os cineastas também tem o direito de pensar o passado14. Nesse ponto, vai além 

do uso recorrente nos últimos anos de se pensar os filmes apenas como produto de 

determinada época ou atendo-se mais a detalhes como ambientação e figurino do que a visão 

histórica presente. Rosenstone propõe utilizar, e mais que isso, estudar os filmes históricos da 

mesma maneira que se estuda a historiografia tradicional. E isso requer, obviamente, o estudo 

do funcionamento do cinema, é necessário buscar aprender todos os mecanismos da sétima 

arte para que se possa, a partir disto, julgar ou aferir valor aos filmes históricos15. 

É notório o crescimento desse campo de estudo, e os temas história e cinema estão 

cada vez mais correlatos. Haja vista que o presente trabalho tem como objetivo a conclusão 

em um curso que em boa medida se dedica a estudar as relações história e imagem – e aqui 

abrange, e por vezes dá ênfase, ao cinema. 

Sobre essa proximidade entre as duas áreas que se mostra cada vez mais crescente, 

temos a seguinte afirmação: 

Já temos programas que se intitulam “históricos” e usam profusamente 
filmes “históricos” para ilustrar os acontecimentos que registram. Eles nos 
mostram, como se fossem filmadas ao vivo, cenas da Antiguidade ou da 
Idade Média... É inevitável o triunfo da ficção histórica. Gostando disso ou 
não, aceitando-o ou não, nossa visão do passado e talvez até nosso sentido de 
História nos chegam agora, principalmente, através do cinema. Não há como 

                                                           
12

 OLIVEIRA, Dennison. O Cinema como fonte para a História. Disponível em 
http://www.poshistoria.ufpr.br/fonteshist/Dennison.pdf 
13

 ROSENSTONE, R. A. Visions of the past: the challenge of film to our idea of history. Cambridge, Harvard 
University Press. 1995. Tradução de Dennison de Oliveira, 2010. 
14

  Idem. 
15

  Idem. 
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escapar disso. Imagens cinematográficas se gravam em nós sem que 
percebamos como máscaras fixadas sobre os séculos passados. Aos poucos, 
elas substituem as antigas versões oficiais – panoramas de grandes batalhas, 
retratos oficiais de monarcas e dignitários, cenas célebres, a longa procissão 
de gloriosas mentiras que, outrora, ajudaram a formar nossas noções de 
História. Portanto, uma mentira toma o lugar da outra.16   

Contudo, com essa inconteste relação entre cinema e história, e que permite até 

mesmo, prognósticos – as vezes, talvez exagerados – de que o cinema, ou melhor, o áudio 

visual substituirá a história escrita. Rosenstone alega que hoje em dia, a principal fonte de 

conhecimento histórico para a maioria da população é o meio audiovisual, um mundo livre 

quase por completo do controle de quem tem dedicado a vida à História17 - há que se notar um 

ponto importante, e este é que a história nos filmes deve obedecer a certos padrões, e esses 

padrões devem ser consoantes com as possibilidades da mídia.  É impossível julgar a história 

nos filmes somente pelos padrões da história escrita, para cada mídia existem seus próprios e 

necessários elementos ficcionais e meios de padronização.18 

Sendo um dos argumentos favoráveis ao uso da história nos filmes o fato da 

multiplicidade de formas com que se pode contar a história (som, imagem, texto, etc) dentro 

do filme, de modo que pode leva o espectador a um contato maior com esse passado que se 

pretende fazer referencia e/ou representar,19 Rosenstone salienta que os filmes de melhor 

desempenho, do ponto de vista histórico, são aqueles que apresentam varias interpretações 

sobre o mesmo evento, apresentam o mundo como múltiplo, complexo e indeterminado, em 

detrimento a estabelecerem a narrativa numa série de estórias auto-encapsuladas, alinhadas e 

lineares20. 

Guynn lembra que no circuito comercial de cinema, os filmes são regulados pelo lucro 

e pelo poder que tem atrair e agradar o público. Nesse sentido, sendo uma engrenagem da 

indústria cultural, ficam sob o controle da bilheteria. Então, a preocupação com a acurácea 

histórica fica em segundo plano, e as prioridades são impostas pela demanda do mercado.21 
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 CARRIÉRE, Jean Claude. A linguagem secreta do cinema. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985. pp. 64-65. In: 
OLIVEIRA, Dennison. Cinema Cinema e História Contemporânea: narrativas fílmicas da Segunda Guerra 

Mundial. Curitiba, 2010. No prelo. Página 2. 
17

 ROSENSTONE, Robert. História em imagens, história em palavras: reflexões sobre as possibilidades de 
plasmar a história em imagens. Revista O Olho da História, n5. Traduzido do espanhol por Cristiane Nova e 
Jorge Névoa. 
18

 Op. Cit. 
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 Op. Cit. 
20

 Op. Cit. 
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 GUYNN, Willian. Writing History in Film. New York, Routledge, 2006. Traduzido por Dennison de Oliveira, 
2010. 



21 

 

E nesse diálogo, Rosenstone argumenta que para ser tomado seriamente, o filme 

histórico não pode violar os dados e sentidos gerais do que já sabemos do passado, seus 

apontamentos devem emergir do conhecimento acumulado do mundo dos textos históricos 

nos quais os filmes penetram22. 

Contudo, a abordagem de Rosenstone e Guynn não se aplica inteiramente ao filme que 

estuda-se na presente pesquisa. Muito embora ambos os autores tenham contribuído ricamente 

para o entendimento do tema. Os apontamentos desses dois intelectuais, apesar de terem 

grande valia, não contemplam a fonte aqui analisada, visto que se trata de uma obra do 

cinema mudo, que não se propôs a narrar um fato histórico passado, mas sim a própria época, 

configurava como um filme-documentário com nuances de reportagem. Além do caráter 

propagandístico que identifica-se nele devido ao seu contexto de produção, em que a 

cinematografia amparava-se na “cavação”. Sendo assim, julgamos mais acertadamente utilizar 

o cinema enquanto fonte histórica, divergente com a proposta de Rosenstone que sugere 

utilizar o cinema equiparado a uma obra historiográfica. 

Dentro dos limites impostos pela pesquisa, e a repeito da metodologia utilizada nela, o 

professor e pesquisador do assunto Dennison de Oliveira, estabelece alguns apontamentos 

muito importantes no tocante ao contexto de produção. Ele lembra, também, a importância de 

se observar a recepção do público ao filme, indicando ainda que se atente para as diferentes 

etapas dos processos de produção, distribuição e exibição. Alega que “tomar o cinema como 

fonte para a história implica numa série de considerações de ordem teórica e metodológica, 

cujo alcance e complexidade via de regra são maiores do que aquelas usualmente aplicadas à 

análise de outros tipos de fontes”23. Oliveira ainda trabalha com a questão da formulação de 

um discurso com o que se apresenta e com o que se omite, além da “construção do real”. O 

olhar da câmara delimita o olhar do espectador e, a partir dos enquadramentos, define o que 

será explicitado e o que será excluído24.  

Oliveira tece úteis comentários quanto às implicações mais importantes do uso do 

cinema como fonte para a história. Ele argumenta que “a época em que o filme é realizado 

tem implicações de diversas ordens, as quais devem ser adequadamente descritas e 
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 Op. Cit. 
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problematizadas, relativas às questões da sua realização”.25 Outro ponto de grande 

importância contemplado pela análise de Oliveira, no que diz respeito ao gênero fílmico 

estudado, é quando ressalta a relevância da percepção de que independente de se tomar como 

objeto de análise e interpretação filmes ficcionais ou documentários, parece óbvio que tanto 

uns quanto os outros contém elementos de ficção e de não ficção26, embora haja enorme 

variação nisso entre um filme e outro. Deve-se atentar ao fato de que elementos como 

roteirização, edição de imagens e sons, encenação, dramatização, etc. são comuns a ambos os 

gêneros, e isso torna bastante tênue, senão inexistente, a distinção que entre eles usualmente é 

feita27. 

O mesmo autor elenca algumas observações que ele avalia como indispensáveis de 

serem permeadas na interpretação da obra cinematográfica. O primeiro ponto, e também 

bastante óbvio, a ser observado é quanto ao conteúdo do filme, a história contada do filme, ou 

seja, seu conteúdo diegético.  Sendo este, o nível de percepção e apreensão mais imediato, 

podendo até mesmo ser captado apenas pela leitura da sinopse; ainda sobre o conteúdo, indica 

que também deve se levar em conta as referências que o filme faz, ou deixa de fazer – ao 

contexto histórico mais amplo a que ele se refere; ressalta ainda que elementos externos 

podem influenciar no conteúdo do filme e na sua forma de produção e linguagem, como por 

exemplo: censura, interesse dos financiadores, demanda do público, etc.28 

Oliveira comenta que uma alternativa que certamente permite avançar no 

entendimento quando se estuda determinado filme é a comparação entre as várias versões em 

que uma mesma história foi representada no cinema. Isso permite ainda a percepção das 

mudanças cinematográficas tanto de ordem técnica, quanto à relação com a época em que a 

obra foi produzida. Pontua ainda que é muito importante que se observe a relação do passado 

representado na tela com o presente que o produziu, fazendo isso através da pesquisa de 

recepção por parte do público ao filme. “O estudo da recepção do filme é uma estratégia 

indispensável para se entender a relação entre o autor, o filme e a sociedade que o 

produziu”.29 
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 Sem entrar, no momento, no mérito da questão dos gêneros das narrativas 

fílmicas (drama, documentário, ficção, etc.), menos por sua incontestável importância, e mais 

para deter a pesquisa na análise de um documentário em específico, contraposto com outra 

fonte contemporânea a ele e que ostenta outra forma de mídia. Lembrando que este capítulo 

pretende apenas divagar sobre alguns apontamentos da relação história e cinema, sem ser o 

objetivo central da pesquisa, deixando tal discussão que sem dúvida é muito importante no 

entendimento e estudo dos filmes históricos para uma próxima oportunidade. 

Sobre o uso do cinema como fonte, a pesquisadora Solange Stecz argumenta: 

O cinema, além de importante meio de comunicação, expressão e espetáculo, 
tem um papel fundamental como fonte da história. Seja documentário, seja 
ficção, fornece elementos no que concerne à história do gosto, da civilização 
material, do vestuário, da paisagem urbana, da arquitetura, etc., permitindo 
visualizar as formas como determinada época representava situações, 
opiniões, modos e mitos. 

A história do cinema pode constituir uma fonte de pesquisa privilegiada do 
imaginário coletivo, e o imaginário é a história, tanto como a própria 
história, como afirma Marc Ferro. O cinema permite, com sua magia, 
ampliar os horizontes do historiador, associando o filme ao mundo que o 
produziu. Com o uso desta fonte, essa dissertação procurou ampliar o 
horizonte de pesquisa e preencher uma das lacunas da historiografia 
paranaense no que se refere ã história de seu cinema.30 

 Os apontamentos explicitados aqui visam demonstrar alguns dos caminhos que 

foram percorridos durante a pesquisa, de modo que é fundamental salientar que é 

imprescindível a atenção à bibliografia tanto das relações entre cinema e história, bem como 

do contexto e condições de produção em que o filme foi realizado.  

                                                           
30
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2.4 CINEMA PARANAENSE 

Como citado no tópico anterior, é imprescindível o estudo do contexto de produção 

para o melhor entendimento de determinada obra. Sendo assim, o presente trabalho que visa 

compreender e analisar Pátria Redimida, dispõe-se também a algumas sucintas considerações 

acerca do cinema paranaense, reduto de onde emana a película aqui estudada. 

O início do cinema no Paraná, assim como no restante do Brasil, esteve amparado 

fundamentalmente no que se convencionou chamar de “cavação”. A cavação consistia na 

captação de recursos, por parte dos realizadores, com quem quer que fosse – comerciantes, 

personalidades locais, políticos, órgãos oficiais, autoridades, etc. – de modo que sua produção 

estava altamente atrelada à vontade de quem os patrocinava, tendo então que reproduzir ideias 

e/ou imagens que fossem do agrado de quem lhes concedia a verba necessária para a 

realização dos filmes. 

Subsídios, estes produtores tinham é que tirar de quem tem dinheiro: pessoas 
ricas que querem promover seu nome, empreendimentos, produtos, atos 
políticos e mundanos e naturalmente, fazer filmes de agrado aos 
patrocinadores. A produção cinematográfica brasileira assenta-se num 
documentário exclusivamente ligado a elite mundana, financeira, política, 
militar, eclesiástica, de que os cineastas são dependentes.31 

É importante lembrar que os custos de produção não eram baratos, todos os 

equipamentos de filmagem eram importados (câmeras, filmes, etc.) o que tornava a incipiente, 

porém promissora, atividade cinematográfica, no mínimo, complicada. Não obstante, o 

cinema atravessou essa fase difícil do início, estabeleceu fortes bases de produção e 

constituiu-se como grande mídia de massa. 

Sobre a trajetória cronológica de produção do cinema paranaense, podemos 

estabelecer o ano de 1907 como seu marco inicial com a fita Desfile Militar de 15 de 

Novembro, produzida por Aníbal Requião, pioneiro do cinema no Paraná. 

É entendido como cinema paranaense ou cinema do Paraná as produções realizados no 

estado, com recursos de produção locais, ou pelo menos parte deles, e com diretor paranaense 

ou radicado neste estado. 

A produção cinematográfica no Estado pode ser dividida três fases, e aqui vamos nos 

dedicar à primeira, que compreende o período entre 1897 (data da primeira exibição, porém, 
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como vimos, a produção efetiva começou alguns anos mais tarde) e 1930, data de produção e 

lançamento de Pátria Redimida, filme de João Batista Groff sobre a Revolução de 1930. A 

delimitação tem o filme de Groff como referência por ser este um marco na produção 

paranaense, quiçá nacional. Foi a produção das Araucárias de maior repercussão fora do 

Estado, e tal repercussão veio,além da qualidade da obra – guardadas as devidas proporções 

do contexto da produção - também, devido aos ânimos exaltados pela recente revolução. 

Havia um público ávido por consumir informações sobre a vitoriosa marcha gaúcha até o 

Catete Estavam curiosos, tanto em Curitiba como em outras cidades, pela película que os 

jornais diziam ser “a mais completa reportagem sobre a revolução no Brasil”.32 

A referida fase do cinema paranaense foi marcada por três personagens centrais, 

Aníbal Requião, João Batista Groff e Arthur Rogge. Estes foram os pioneiros da 

cinematografia no Estado.  

Requião tinha a profissão de fotografo, e cabe a ele o título de precursor da produção 

fílmica no Paraná. Além de fotografo e cinematografista, Requião foi dono da primeira sala 

de exibição de cinema do Estado, o Smart. Alí ele apresentava uma programação com fitas 

nacionais e estrangeiras, e obviamente, as de sua própria autoria. Para dar mais emoção às 

sessões, Requião acompanhava os filmes com uma pianola ou oboé, e se o filme fosse 

romântico até incenso era utilizado para ambientar e/ou climatizar a sala e agradar os 

espectadores. Essa era uma prática comum durante o período do cinema mudo. Dos 300 

filmes creditados a Aníbal Requião, apenas 2 foram recuperados pela Cinemateca do Museu 

Guido Viaro: Panorama de Curitiba e Carnaval em Curitiba, ambos da década 191033. 

Arthur Rogge dá início às suas atividades cinematográficas na segunda metade da 

década de 1920, e tem pro objetivo realizar o que seria o primeiro filme de enredo paranaense. 

Porém, nisto não teve sucesso. Nesse período houve a transição para o cinema falado, e se 

antes já era difícil manter uma produção local de qualidade, agora então era quase impossível, 

haja vista os altos custos que demandava. Ele tentou elevar o nível da cinematografia 

paranaense de cinema artesanal para produção industrial, trazendo equipamentos de 

Hollywood, junto também com a fita “Hollywood Studios”, que foi revelada em Curitiba. Os 

custos da viagem, produção equipamentos, Rogge tirou do próprio bolso, mas logo tais 
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equipamentos ficaram defasados devido a já citada transição do cinema de mudo para falado. 

Tornando-se inexequível qualquer tentativa de aproximar a produção local à estrangeira, em 

termos de estrutura e qualidade técnica. 

O personagem de maior destaque dessa fase inicial do cinema paranaense é, sem 

dúvida, João Batista Groff, e isso se deve ao enorme sucesso de sua película Pátria Redimida. 

O jornal O Dia, na data de 8 de dezembro de 1930 – um dia após o lançamento do filme em 

Curitiba – classificou a produção da seguinte forma: “Pátria Redimida que é, sem favor, a 

melhor película cinematográfica produzida no Paraná, pelo conhecido cinematografista J.B. 

Groff”.34 

Contudo, é, no mínimo, curiosa a maneira que J.B. ingressa no ramo da 

cinematografia. Groff, assim como Requião, era fotografo. Tinha uma loja de fotografias em 

Curitiba, e como os negócios iam bem resolveu encomendar mais câmeras fotográficas, e 

quando essas câmeras chegaram - para a surpresa de Groff, veio também, e por engano, uma 

filmadora. Ele, que já dominava o manuseio das fotográficas, não teve grandes dificuldades 

em aprender a trabalhar com os mecanismos da filmadora. 

O primeiro trabalho no cinema que se conhece de J.B. é a fita Iguassu e Guayra, 

gravado e exibido em 1926, em uma viagem que o cinematografista fez a Foz do Iguaçu.  Foi 

a primeira vez que um paranaense registra as Cataratas em imagem e movimento. O sucesso 

dessa fita foi tamanho, que ela chegou a ser vendida para americanos que a inseriram em uma 

produção denominada Maravilhas da Natureza,35 um dado bastante raro dentro da produção 

paranaense. 

Ainda em 1926, Groff realizou dois filmes: Manobras Militares e Actualidades 

Paranaenses nº7, dos quais não há registros de exibições fora do Paraná. A repercussão da 

imprensa foi bastante positiva, e apontavam ser o cinema um excelente meio de propaganda 

do Exército. A fita apresentava manobras militares do exército paranaense executadas em 

Roseira e Carambeí, interior do Estado. No anúncio era destacado como o filme aliava à sua 

parte recreativa um excelente meio de propaganda do nosso exército.36 
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Após o grande sucesso do filme-reportagem sobre a revolução de trinta, Groff tentou 

novamente o mesmo feito com a Revolta de 1932, também chamada Constitucionalista. 

Porém, dessa vez não galgou o sucesso da fita anterior. 

Ainda na década de 1930, Groff começa a trabalhar efetivamente para o Governo do 

Estado, na gestão do Interventor Manoel Ribas (1932-1945). Nesse período o DIP 

(Departamento de Imprensa e Propaganda) e seu braço estadual o DEIP – ambos criados por 

Getúlio Vargas – absorveram os cinematografistas de destaque para a produção dos 

cinejornais oficiais37. Groff exerceu essa função até 1942, quando, ironicamente, é impedido 

de realizar novos filmes, sob a ameaça de ser preso caso filmasse novamente. Aqueles eram 

tempos de guerra, e J.B. foi detido e acusado de ser simpatizante do Eixo; sua condenação foi 

se afastar da cinematografia. 

Após explicitadas essas breves considerações acerca dos três pioneiros do cinema 

paranaense, é importante atentar para alguns detalhes dessa produção cinematográfica 

artesanal. 

A produção local foi sobre maneira marcada pelo gênero documental. Em todos esses 

30 primeiros anos do cinema no Estado, não se viu sequer um filme ficcional. Aliás, tal 

produção viria somente em 196638. Toda a produção de Requião, Groff e Rogge dedica-se ao 

registro das belezas naturais do Paraná, eventos sociais, militares e políticos. Lembrando mais 

uma vez que esse período do cinema foi propiciado, apenas, pela prática de cavação, que 

permitia a produção e garantia certa frequência das produções. O cinema do Paraná, até os 

anos 1930, pode ser chamado de cinema de documentário.  

Havia certo interesse por parte do público por esses filmes, eram temas que, em geral, 

o espectador estava familiarizado e por vezes ia ao cinema no intento de ver sua própria 

imagem projetada na tela – posto que as películas eram geralmente gravadas em locais abertos 

à população e sem a presença de atores, lembrando ser esse um cinema de registro, de 

documentários. No âmbito externo ao Estado, algumas fitas ganhavam espaço mais pela 

curiosidade dos espectadores de fora, de saber e/ou ver cenas das belezas do Paraná, por 

exemplo. 

                                                           
37

 ALVETTI, C. Cinema do Paraná - elementos para uma história. In: 3º Encontro Nacional da Rede Alfredo de 
Carvalho, 2005, Novo Hamburgo. GT de História da Mídia Audiovisual, 2005. 
38

 Idem. 



28 

 

Em que pese desde o início a produção nacional teve que concorrer com a produção 

estrangeira, e aquela ficava muito aquém desta. Não havia meios de se equiparar a produção 

local aos filmes realizados pelas grandes empresas de Hollywood, como Paramount e Fox. 

Além de que estas tinham um esquema de distribuição que garantia que seus filmes fossem 

exibidos em qualquer sala de cinema do país. O interesse do público era bem maior para os 

filmes estrangeiros, filmes que contavam com as “estrelas favoritas”. Em detrimento do 

cinema regional, o público preferia os filmes de ficção norte-americanos. Eram sobre modo 

mais afetos a cinema de enredo ao cinema documental – traço presente até os dias de hoje. E 

se já era desigual a concorrência, com o advento do cinema falado tornou-se impossível para 

os paranaenses a realização de filmes que sequer chegavam perto dos estrangeiros. Não havia 

meios de imitar a qualidade dos filmes hollywoodianos, tampouco o aparato técnico. 

Dado o exposto, é possível entender melhor as produções do período, haja vista que se buscou 

explicar algumas das relevâncias do contexto de produção da época, que são fundamentais 

para o estudo das obras e que tem enorme reflexo no produto final, o filme. 
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3. PÁTRIA REDIMIDA 

Pátria Redimida, 45min, 35mm. 18q.p.s.  Estreou em Curitiba no Theatro Palácio a 7 

de dezembro de 1930. 

Dentro da nossa análise sobre o filme de J.B. Groff, não há como tangenciar questões 

quanto ao contexto de produção, e certas características dos bastidores que tem imenso 

reflexo nas cenas de exibição, e quando observadas tais características fica facilitado o 

entendimento dos usos de determinada linguagem, mecanismo, finalidade, etc. 

Groff fazia parte do já citado cinema de “cavação”, no qual buscava recursos com e de 

quem pudesse bancar para realizar seus filmes. Desde comerciantes ou personalidades locais, 

até autoridades políticas e militares e órgãos governamentais. Tal prática era recorrente em 

todo o Brasil nesse período inicial do cinema nacional no começo do século XX. 

É importante salientar que o filme que se tem nos dias de hoje não é o original. Em 

1957, houve um terrível incêndio no prédio da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, e a cópia 

que constava lá, também, para fins de preservação foi consumida pelo fogo. Após a perda 

João Batista passou a conservar seus filmes em um barracão próximo a sua casa em Curitiba, 

porém o mesmo também pegou fogo em 1968. A recorrência de incêndios em acervos que 

guardavam filmes é devida ao material das próprias fitas (nitrato) que entrava em 

autocombustão. Em 1974 a família Groff doou à Cinemateca do Museu Guido Viaro o que 

havia sobrado das fitas de João Batista, e alí constava um trecho do Pátria Redimida. Em 

1975, o também cineasta Silvio Back doou um rolo que correspondia a uma parte completa da 

fita. No mesmo ano, houve uma doação anônima à mesma cinemateca de uma cópia 

constando quatro partes do filme. A partir dessas doações foi possível estabelecer uma 

montagem do filme semelhante ao roteiro original. Porém, ainda sim ficou menor, contando 

com apenas noventa e duas legendas, sendo que no original eram 100, estima-se que outras 

cenas também foram perdidas.39  

O jornal O Dia, a 7 de dezembro de 1930, anuncia que o filme está dividido em 5 

partes, a primeira e a segunda tratam da ação desenvolvendo-se em Curitiba; a terceira e a 

quarta são nas zonas de combate; e a quinta e última em São Paulo e Rio.40 
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Ao buscar informações sobre o filme e seu contexto, deparamo-nos com alguns dados 

que corroboram a tese sobre o caráter “cavador” do filme. 

Celina do Rocio e Clara Satiko Kano, em “Pátria Redimida, um filme revolucionário” 

nos trazem o seguinte: 

Groff, homem de visão e destemor, sentiu que aquele momento seria 
importante na história de seu povo e foi às ruas, não como combatente ou 
simpatizante, já que não lhe foi oferecido qualquer auxilio oficial, mas 
disposto a reportar um fato de vital importância, que poderia dar-lhe uma 
futura compensação financeira. Se vencedora as forças revolucionárias, teria 
caminho aberto para mostra e realizações de novos trabalhos 
cinematográficos. Se não, seria apenas mais uma tentativa de realizar uma 
fita com a qual tivesse condições de obter maior reconhecimento.41 

Segundo o que foi apresentado pelas pesquisadoras supracitadas, podemos observar o 

intuito mercadológico com o que o filme foi produzido. Ainda que incerto o futuro do país, no 

âmbito político e militar, Groff tentava criar pra si próprio uma oportunidade de 

reconhecimento financeiro e técnico - quanto a sua habilidade enquanto cinematografista. 

Fosse ao lado dos vencedores, ou somente usando a fita como material da sua inconteste 

qualidade na realização de filmes caso os revoltosos perdessem. 

Havia, na época, o hábito de se filmar as belezas naturais do Estado – no restante do 

Brasil também – Groff, inclusive capturou em seu primeiro trabalho no cinema imagens das 

Cataratas do Iguaçu, foi a primeira vez que um paranaense realiza tal feito. Era também 

recorrente a filmagem de eventos de grande movimentação social como, por exemplo, o 

Carnaval, desfiles militares, etc. Contudo, um trabalho da magnitude de Pátria Redimida 

nunca antes havia sido realizado no Estado, tem-se aí um grande mérito de J.B. Groff. A 

prática da “cavação” não diminui o valor da fita, tendo em vista seu altíssimo valor histórico, 

enquanto único registro fílmico de um fato de grande relevância na história brasileira. A 

cavação era o que permitia a realização de filmes no Brasil, e era, também, o que garantia 

certa frequência quanto à produção e exibição desses trabalhos. Porém, é importante entender 

o contexto de produção da obra, mas não quero aqui, nos apontamento a esse respeito, 

desmerecer tal obra e autor que estão gravados de maneira indelével na história do cinema 

paranaense e brasileiro. 

Posto isto, seguem outros apontamentos sobre os bastidores das filmagens. 

Considerando a afirmação de Rocio e Kano como verdadeira, de que Groff não recebeu 
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auxílio oficial para gravar o documentário, então obrigava-se a procurar recursos para as 

filmagens de alguma outra maneira. Os custos de produção não eram baratos, e uma filmagem 

tão extensa demandava um grande número de fitas. No dia 13 de outubro daquele ano, o 

jornal Diário da Tarde faz um anúncio dizendo que o conhecido operador cinematográfico 

João Batista Groff estava rodando um filme-documentário sobre a Revolução do Paraná, e 

que precisava de filmes virgens negativos, e quem possuísse e quisesse doar, poderia fazê-lo 

na sede da revista Illustração Paranaense, que era de propriedade de Groff. 

O mesmo jornal, inclusive, publicou várias críticas positivas ao filme, fazendo também 

grande propaganda da obra. Algo que nem mereceria tanta atenção, haja vista a real qualidade 

da fita, não fosse o fato do jornalista Barros Cassal ser o diretor do jornal em questão – 

segundo Rocio e Kano, e o mesmo Barro Cassol foi colaborador no filme produzindo as 

legendas.42 O fato fica ainda mais interessante quando se observa a afirmação de Franco 

dizendo que com a eclosão do movimento em Curitiba, os rebeldes encamparam o jornal 

Diário da Tarde, retirando o diretor titular e instituindo o professor da Universidade do 

Paraná, Octavio da Silveira no cargo.43 Tais informações mostram a relação entre o filme, o 

jornal e os rebeldes de uma maneira, no mínimo, curiosa. 

Outra questão interessante apresentada por Rocio e Kano é o fato de anunciar seu 

filme como tendo mais de um operador de câmera, para que isso desse mais credibilidade de 

que no filme havia conseguido capturar de melhor maneira e em maior número os momento 

relevantes da revolução. Sendo que na realidade apenas Groff operou a câmera, e ainda sim, 

conseguiu realizar um trabalho admirável. 

Sobre esse aspecto ainda podemos levantar a questão da colaboração de W. Fisher no 

filme. Este foi o responsável pelas imagens em Santa Catarina e em Paraíba, porém não 

filmando tais imagens. Ele, que era fotógrafo profissional, entregou a Groff fotos do 

movimento e seus reflexos nos dois Estados referidos, e a partir disto, João Batista usando os 

recursos que tinha, trabalhou as imagens para que parecessem que haviam sido filmadas, que 

havia de fato movimento, mas na verdade foram fotografias animadas por ele (ver Imagem 

21, página 60). 

                                                           
42

 Idem.  
43

 FRANCO, A. L. dos Santos. As Armas De Outubro:militares e políticos no movimento belicista de 1930 no sul 

do Brasil. Dissertação apresentada à Universidade Federal do Paraná. 2010. 



32 

 

Nesse contexto da “cavação” os cineastas aliavam-se com pessoas e/ou instituições a 

medida que estes os bancavam. Quem então bancasse as filmagens era para quem os artistas 

trabalhavam. Groff, que tinha sua revista (Illustração Paranense) com verbas do então 

Presidente do Estado, “virou a casaca” assim que Affonso Camargo foi deposto, e fez o seu 

trabalho em propaganda dos que depuseram seu antigo patrocinador. 

A fita foi revelada ainda no Rio de Janeiro, Groff sabia que quanto antes exibisse, 

melhores seriam seus resultados, pois, como os ânimos ainda quentes da revolução, 

certamente seu filme galgaria grande sucesso.44 

Pátria Redimida tem alto teor propagandístico, isso é evidente para quem assiste a fita. 

Groff constituiu um trabalho - ainda que de grande valor histórico – completamente parcial e 

favorável aos revolucionários. Isso já está explícito no próprio título. J.B. apresenta os 

militares rebelados e político aliados a Vargas como heróis da nação, “contra os fraudadores 

da fortuna nacional”.  

Na lente de Groff, a cidade de Curitiba aparece como uma grande aliada dos 

aliancistas, sendo um vetor de incentivo e apoio aos revolucionários. Não há menção a 

nenhuma forma de resistência legalista no Estado. Há ainda uma comparação entre os 

membros do Partido Republicano Paulista (PRP) a jumentos, em uma cena que estes animais 

estão empacados, recusando-se a entrar no vagão do trem e na legenda destaca-se o seguinte 

(ver Imagem 11, página 55): 

“Não querem embarcar. Estão emperrados. Devem ser membros do PRP”. 

Aliás, mesmo as pesquisadoras Kano e Rocio, que realizaram importante análise sobre 

o filme, dizem que: “a adesão do Paraná foi imediata devido às condições propícias do povo, 

que já se encontrava motivado”.45À luz de documentos como o diário do Coronel Pedro 

Scherer Sobrinho, a dissertação As Armas de Outubro, 2010, de André Luiz dos Santos 

Franco, dentre outros, podemos saber que a adesão não foi tão imediata assim, sendo esse um 

dos pontos que o presente trabalho procura descortinar. 

A interpretação de que toda a cidade recebeu as tropas revolucionárias como os 

redentores da pátria, por parte de quem apenas assiste ao filme de Groff e não busca mais 
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nenhuma outra fonte a respeito do assunto, não chega a ser tão incomum assim. Esse aspecto 

toma forma devido ao tom de “verdade absoluta” que tem o gênero narrativo dos 

documentários. Paulo Menezes, em seu trabalho Representificação, diz “... essa “realidade” 

foi tomada como verdadeira pela simples existência do filme documental46”.  Ou seja, 

simplesmente pelo fato de ser um documentário, o filme é, então, entendido como sendo 

verdadeiro, legítimo e fiel narrador do fato que se dispõe a apresentar.  

Um quesito comum aos documentários que lhe confere este espectro de “real” e incuti 

no espectador a sensação de que aquilo que se mostra foi exatamente o que aconteceu, é o fato 

de – em geral, mas não sempre – não serem utilizados atores e, supostamente, não haver 

roteiro, apenas orientações. Como é o caso de Pátria Redimida, que não tem atores, e as 

personagens são os próprios oficiais rebelados, bem como demais agentes do movimento 

armado de 1930. 

Menezes vai além em sua crítica a respeito dos documentários serem tomados como 

“verdade” e cita o caso do diretor Albert Smith, que documentando a Guerra dos Bôers, na 

falta de bôeres para algumas tomadas, não hesitou em pedir para que soldados britânicos se 

vestissem como bôeres para que ele alcançasse seu objetivo.47 Concernente a esse aspecto 

podemos salientar o fato de que em Pátria Redimida, Groff utilizou cenas de uma fita que ele 

gravou anteriormente no interior do Estado, denominada Manobras Militares, e as apresentou 

como sendo cenas reais dos combates do front em 1930.48  Menezes é contundente ao afirmar 

que “o surgimento do documentário é também o surgimento da falsificação documental”.49 

Menezes sacramenta: 

Por mais que os documentaristas possam argumentar que não existem 
dúvidas de que um documentário é uma visão determinada sobre 
determinado assunto, portanto, uma visão sempre parcial, dificilmente o 
receptor, o público, irá ao cinema com esses mesmos pressupostos (...) é ao 
espectador que cabe fazer a diferença entre uma leitura ‘documentarizante’, 
opondo-a a uma leitura ‘ficcionalizante’.50 
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A clareza da narrativa constituída por Groff lhe confere esse aspecto didático no filme, 

um dos pontos que lhe faz ser compreendido como verdadeiro. Essa clareza da narrativa foi, 

também, um dos motivos que rendeu ao filme tanto sucesso. Tanto no Paraná como fora dele, 

no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, por exemplo. 

As animações presentes no filme situando o avanço da marcha revolucionária no mapa 

do Brasil, bem como informando sobre as batalhas nas regiões próximas a Itararé, confere à 

película um ponto de grande agrado do público, que colaborou para o sucesso do filme, pelo 

seu caráter inovador (ver Imagem 10, 16 e 17). Para além disso, executa um papel didático de 

grande efeito dentro da narrativa, constituída por Groff, que procura apresentar de maneira 

sequencial o movimento armado de 1930.  Kano e Rocio sintetizam o brilhantismo da obra de 

Groff da seguinte forma: 

A obra que depois de recuperada teve sedimentado o seu reconhecimento 
como um marco na cinematografia brasileira, dando a seu realizador o 
mérito de revolucionar o incipiente mercado artístico da época, causou uma 
ruptura no estilo convencional de filmar as ‘belezas’ da terra. Gerada num 
momento histórico de inegável vigor, a fita constituiu-se no mais consciente 
trabalho da história do cinema no Paraná.51 

 Dado o exposto, torna-se perceptível as ausências dentro de Pátria Redimida na 

construção de seu discurso que se pretendia quase que jornalístico, ao mesmo tempo também 

visava propagar a vitória da revolução. Groff, mesmo sendo parcial em seu documentário, 

realizou trabalho singular na cinematografia paranaense. Através dessa pesquisa, buscou-se 

explicitar fatores exteriores a obra que influenciaram preponderantemente na mesma, além de 

contrapor com o diário de Pedro Scherer Sobrinho e nisto identificar certas questões, em 

específico a resistência da Força Militar do Paraná à revolução, de modo que constatou-se que 

Groff, não faz a mínima alusão a tal fato. 
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4. PEDRO SCHERER SOBRINHO 

 Antes de entrar propriamente na análise do diário, é importante destacar quem foi o 

personagem responsável pela autoria dessa importante fonte em nossa pesquisa. 

Coronel Pedro Scherer Sobrinho, nascido em Palmeira a 13 de janeiro de 1890, 

ingressou na Força aos 22 anos, como alferes, em 15 de outubro de 1912. 

Exerceu, na paz e na guerra, diversas funções na vida pública e militar, ressaltando-se 

o Comando do Corpo de Bombeiros, a Chefia da Casa Militar e o Comando Geral da Polícia 

Militar - posto que ocupou diversas vezes somando o tempo de cerca de onze anos (em sua 

gestão foi construído e inaugurado o atual Quartel do Comando Geral, além da reorganização 

e reequipamento da Força com o estabelecimento de unidades permanentes no interior do 

Estado, e mudando a missão da mesma que passaria de defesa do Estado para proteção do 

cidadão).  

Esteve em campanha nas Revoluções de 1924 e 1930 (quando foi enviado a Santa 

Catarina para atuar junto ao Governo Provisório devido à resistência ao movimento 

revolucionário naquele Estado). Em 1932 integrou a “Coluna Plaisant” comandando o 1º 

Batalhão de Infantaria. 

Foi ferido em combate na conquista de Apiaí a 2 de agosto de 1932. Após medicado 

em Curitiba, retomou seu comando a 3 de setembro, ocasião em que foi promovido a Tenente 

Coronel na própria frente de batalha. Recebeu extensos elogios “pelo denodo e dedicação com 

que se houve”52 e por sua contribuição “para a capitulação do mais bem apetrechado reduto 

adversário, a Capela da Ribeira”.53 Salienta-se ainda em sua fé de ofício o proceder altruístico 

de tropa paranaense “quanto às populações civis dos terrenos conquistados e a lhaneza de 

trato dispensado aos prisioneiros”.54 

Além das condecorações regulamentares, recebeu também a Medalha de Mérito – a 

mais alta honraria da época; a Medalha de Prata “pelos feitos demonstrados na campanha de 

1932 incorporado ao Exército do Sul”55 e a Medalha de Paz, e foi agraciado pelo Governo da 

Polônia com a Medalha Virtuti Militari, a mais alta importante daquela nação no grau Cruz de 

Mérito de Ouro. 
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Exerceu, em comissão, o cargo de Delegado de Polícia em diversas comarcas do 

Estado, constando em sua fé de ofício: “ter agido com grande retidão, zelando pela ordem 

pública e resolvendo os casos mais complicados sem a menor violência ou coação”.56 

Foi Prefeito de Antonia e de Ponta Grossa – a 2ª maior cidade do Estado na década de 

1930, de onde, ao retornar à vida militar foi considerado “oficial de escol, honra sua 

corporação como soldado... assim como cidadão que soube conduzir-se de modo invejável e 

brilhante, como prova cabal de seu tino administrativo e por sua reconhecida probidade”.57 

Até 1945 não existia na Força Policial o posto de Coronel, que, com autorização do 

Presidente da República, foi criado pelo Decreto-Lei nº310 de 20 de fevereiro, tendo, na 

mesma data sido promovido, por merecimento, o até então Ten. Cel. Pedro Scherer Sobrinho, 

o primeiro a exercê-lo de forma efetiva na história da Corporação. Ao receber essa premiação 

foi homenageado por sua cidade natal que lhe ofereceu uma espada especial significando o 

respeito e a admiração de seus conterrâneos. 

No serviço público estadual ocupou ainda os cargos de Chefe de Polícia (subordinado 

diretamente ao Governador) – período em que construiu mais de 30 Delegacias e interiorizou 

o Instituto de Identificação e de Chefe da Casa Civil. 

Casou-se, em 1912, com Olga Tigre Kost, irmã do também Coronel da Força Militar, 

Waldemar Kost, o casal teve dois filhos e extensa descendência. 

Reformou-se em 20 de junho de 1950 e faleceu em 29 de julho de 1959, quando por 

ocasião de seu sepultamento, recebeu honras militares, e numa derradeira homenagem, teve o 

esquife conduzido pelo Governador, pelo Prefeito de Curitiba, pelo Presidente da Assembleia 

Legislativa, pelo Chefe de Polícia e pelo Comandante da Polícia Militar.58 
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4.1 ANÁLISE DO DIÁRIO 

A pesquisa dedica-se agora a análise e interpretação do diário de Pedro Scherer 

Sobrinho59, contrapondo-o com o filme Pátria Redimida. Neste diário o referido autor narra 

os dias da revolução de 1930, atendo-se especificamente em descrever apenas suas atividades 

em serviço. E sem rodeios, podemos já apresentar o ponto fulcral da comparação das fontes à 

luz da historiografia, a adesão – ou resistência - da Força Militar do Paraná na Revolução de 

1930. 

João Batista Groff em seu relato fílmico apresenta a cidade em polvorosa com a 

tomada do poder por parte dos militares subordinados a Vargas, faz parecer que boa parte – 

senão toda – população ansiava pelo ataque às forças governamentais federais. 

Em nenhum momento do Pátria Redimida apontam-se setores da sociedade vacilantes 

com relação a aceitar os novos comandantes, Groff ignora a existência de legalistas em 

Curitiba, mais que isso, a omissão de resistência ao movimento armado aponta para a criação 

de um discurso que nega que houvesse forças contrárias a Getúlio na cidade. 

É relevante salientar que em uma produção que se propõe histórica e/ou um registro 

que se pretende fidedigno tal qual o fato aconteceu, o que é omitido é tão importante – ou até 

mais – quanto o que é exposto. Justamente pelo discurso que assim fica estabelecido. 

Em nenhuma das 92 legendas que foram recuperadas – originalmente o filme foi 

produzido com 100 legendas, porém perderam-se em dois incêndios - do filme é citado a 

Força Militar, ou uma eventual resistência em Curitiba. 

Entretanto, ao ter contato com o diário do então Tenente-Coronel Pedro Scherer 

Sobrinho, nos deparamos com uma versão ainda desconhecida por parte da comunidade 

acadêmica, houve sim tentativas de resistência armada legalista em Curitiba por parte da 

Força Militar do Paraná, ou melhor houve preparação e formação para resistência que de 

última hora foi abortada visando o não derramamento de sangue na capital. 

Scherer não busca fazer um relato onisciente dos dias que marcaram a arrancada do 

movimento armado em direção ao Catete, declara que o que apresenta no diário trata-se 

apenas de “o que observei e me diz respeito, com relação ao movimento revolucionário de 5 
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de outubro de 1930”60 e nesse propósito expõe somente suas atividades em serviço durante o 

mês de outubro e início de novembro. Em geral, não faz juízo de valor a respeito da 

revolução, e em raros trechos ele explicita sua opinião sobre as mudanças que estão 

acontecendo, sobre o movimento beligerante. 

O Tenente-Coronel inicia suas confissões salientando o quanto a Força Militar estava 

deficitária no tocante a seu contingente de praças e oficiais, e nisso mostra descontentamento. 

Diz já ter sido ponderado sobre o aumento do efetivo da corporação, mas as tentativas foram 

sem efeito. Segue dizendo que além de estar reduzidíssima a Força na capital, seu quadro 

funcional estava distribuído em várias diligências por todo o Estado. Aqui podemos concluir 

que a Força estava consideravelmente fraca e sem condições de oferecer uma resistência 

efetiva. 

No dia 3 de outubro Scherer escreve que “às 15h mais ou menos, o referido Cel. 

[Muricy] voltou ao quartel e determinou que ninguém mais saísse e rigorosa prontidão, 

devendo ser armada toda a Força”61. Nesse momento já está explícita a intenção de opor 

resistência aos revolucionários, ou ao menos de manter a ordem social devendo estar todos os 

oficiais disponíveis de prontidão. Em seguida é dito que a diligência que havia saído no dia 

anterior para o interior do Estado, recebeu ordem de voltar para o quartel da capital e que 

parte do esquadrão de cavalaria deveria estar com os cavalos encilhados. 

“Passado poucos momentos o Chefe de Polícia comunicou que um grupo de 200 

homens estava além do Portão e que devia seguir para os atrasar uma Força de 50 praças de 

infantaria e umas 18 ou 20 de cavalaria”.62 Sem saber – ou apenas sem dizer – qual era 

exatamente o inimigo, seriam mandados 50 homens que , segundo Scherer, tinham o intuito 

de apenas atrasar o referido grupo de 200 homens. Há que se reparar que uma força enviada 

para atrasar é bem diferente de uma força enviada para barrar o avanço ou até mesmo derrotar 

o inimigo.  

Essas forças (infantaria e cavalaria) estava municiada, pronta para sair, só 
esperando caminhões que devia conduzir a infantaria. Já passava então da 
18:00h e foi então que novamente compareceu ao quartel o Chefe e depois 
de se entender com o Comandante Muricy resolveram não fazer seguir a 
infantaria que ficaria no quartel aguardando ordens, indo só a cavalaria fazer 
uma exploração e reconhecimento, com a recomendação de avisar o que 
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fosse observado. Assim foi feito tendo seguido esta sob o comando do Ten. 
Achiles.63 

Um ponto a se observar dentro da narrativa do Tenente-Coronel é a questão da 

comunicação – ou a falta dela. A falta de informações precisas sobre o que acontecia é algo 

bem presente no que nos apresenta o diário. Diferentemente do que apontado por Kano e 

Rocio64 a respeito do Pátria Redimida, no qual elas comentam a ênfase que Groff coloca 

sobre as comunicações realizadas pela armada durante os dias de combate. 

Às 22:00h mais ou menos o Ten. Achiles falou com o Cel. Comandante pelo 
telefone, de uma casa adiante do Portão, e comunicou que havia tido 
informações de ter estado aí o grupo que procuravam; que o mesmo tinha 
seguido com direção ao Bariguy [sic]; que não era de 200 homens como se 
dizia, mas sim de 40, mais ou menos. Pediu aquele oficial nessa ocasião mais 
um reforço e licença para perseguir o aludido grupo. 65 

Ainda que o grupo perseguido fosse menor do que se imaginava, há incertezas quanto 

a dar combate, por mais que fosse possível, numericamente falando, interromper a macha do 

referido grupo, optou por não enviar reforço para que tal objetivo fosse sumariamente 

alcançado. Sendo assim, paira sobre nós uma ambiguidade quanto às intenções da Força 

Militar que aparentemente buscava ir de encontro aos cerca de 40 homens, porém, sem muito 

afinco. “Consultado o Chefe de Polícia, (não sei quem é que o consultou, é o que ouvi dizer 

no momento) foi julgado não ser acertado mandar a força de infantaria, que dispunha para o 

seu transporte de 3 caminhões, 2 da Secretaria e um da Polícia e nem foi mandado mais 

reforço de cavalaria”.66 

Ainda nesta noite, a força supracitada que havia recebido ordens de voltar de 

diligência da qual partiram no dia anterior, já havia desembarcado em Curitiba. Foi uma noite 

de intensa movimentação dentro do quartel.  

Estiveram no quartel, entre 19:30h e 23:30h, o Secretário do Interior, Dr. 
Rebello, Chefe de Polícia, Desembargador Arthur Leme (este várias vezes, 
e, em algumas dessas vezes, falou pelo telefone para vários lugares) Dr. 
Cerqueira Lima, Diretor da Saúde Pública. Este saiu e voltou depois 
trazendo algodão, ataduras, etc.67  
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A essa altura possivelmente já teria sido telegrafado das guarnições militares rebeladas 

do Rio Grande do Sul para o Paraná dando conta da arrancada armada. Rondava a cidade um 

espectro revolucionário. 

“Depois da meia noite chegou ao quartel, trazendo civilmente o cabo de esquadra, 

destacado em Araucária (esse cabo parece-me, chamar-se Possidomio) e contou que um grupo 

havia tomado Araucária, lhe tomando o fuzil “Mauser” e munição que estava em poder do 

citado cabo”68. Focos rebeldes começaram agir, era então uma questão de tempo para que 

cidade fosse também tomada pelas forças varguistas. “O resto da noite foi passada em claro e 

na mais rigorosa prontidão. Sentinelas avançadas, patrulhas de cavalaria e em serviço de 

reconhecimento foi organizado para guardar o quartel”,69 notadamente a Força mobilizava-se 

contra a armada gaúcha. Não há nas anotações do Tenente-Coronel menção a uma possível 

ala dissidente dentro da instituição que estivesse em conluio com os rebeldes. 

Em seguida, destaca-se um trecho que avalio muito importante dentro do diário, no 

qual Pedro Scherer admite desconhecer quem era o possível inimigo. “Eu pelo menos, não 

sabia quem seria o inimigo provável e que determinava ser tomado todas essas precauções”.70 

Fica evidenciada a falta de comunicação entre a oficialidade da Força, de modo que mesmo 

com os contingentes destacados pela cidade, não se sabia quem era o suposto inimigo. Porém, 

haja vista o caráter das anotações presentes no diário, pode-se levantar a hipótese de que 

Scherer o tenha escrito, também, como uma espécie de prova de seu comprometimento com a 

Força e lealdade e obediência aos seus superiores. Desta maneira tentava, então, se precaver – 

e até mesmo se proteger – de uma eventual derrota da revolta e possíveis consequências e 

retaliações aos que colaboraram com os revoltosos. Sendo assim, poderia ele ter escrito tal 

mensagem no diário premeditadamente visando abster-se de qualquer indício de participação 

no movimento – seja contrária ou favorável – para além do simples cumprimento das ordens 

recebidas. 

Nessa noite tivemos notícias de ter sido tomado, por grupos armados, Rio do 
Sul, Marechal Mallet e Jaguariaiva. Falou-se diversas vezes para Ponta 
Grossa com o Ten. Cel. Sarmento e este oficial informava que ali não tinha 
havido anormalidade, porém que pelo que observara a coisa não estava nada 
boa”.71  
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A coisa não estava nada boa, esta é a única sentença grifada pelo autor em todo o 

diário. Pode-se inferir que Scherer avistava o prenúncio de um possível combate com 

apreensão e descontentamento. 

“O referido Ten. Cel. [Sarmento] pediu a presença de algum fardamento, 
calçados e de mais um F.M [fuzil metralhadora]. O Cel. Muricy determinou 
a remessa do era pedido e foi encarregado de levar o F.M. o Ten. Epitácio 
que iria a paisana, visto haver reais [chances] de ser o trem atacado pelo 
grupo que estivera em Araucária72. 

 A Força mostrava-se preocupada com o iminente e decisivo ataque dos 

revolucionários ao Paraná. 

A primeira patrulha enviada no encalço do grupo armado que rondava Curitiba retorna 

ao quartel, e Scherer então relata: 

“do Ten. Achiles e de sua força, não tivemos mais notícias. Estavamos 
apreensivos, já com bastante cuidado quando pela manhã de 4 chegou ao 
quartel o Ten. Achiles e os que ele comandava. Este oficial informou que foi 
até Araucária, que o grupo que procuravam ali estivera, viajando em autos e 
caminhões; tinham passado as pontes do Rio Iguaçu e tinham arrancado 
planchões e incendiado o soalho das referidas pontes, impossibilitando a 
passagem de veículos e caminhões.[sic]73 

 Diz ainda que a Força já era sabedora da condição da ponte através de um casal de 

civis que ia à Lapa, mas teve que voltar devido à impossibilidade de seguir viagem e então 

comunicou a Polícia. 

Aqui outro trecho que merece destaque devido à insatisfação dos oficiais Scherer e 

Muricy com a situação deficitária do efetivo militar da corporação, dando a entender que 

intentava-se resistir de maneira mais contundente, não fosse o reduzido número do 

contingente.  

Ainda nesta noite o Dr. Cel. Muricy lamentou mais vezes estar a Força tão 
reduzida e quase toda distribuída no interior do Estado, em pequenos 
destacamentos sem importância e nem infantaria. Aliás, sobre isso, foi 
anteriormente, como já disse ponderado ao Dr. Chefe de Polícia, Dr. Arthur 
da Silva Leme, sobre a grande conveniência de manter forte a sede do 
Governo, porém nunca foi atendido. Sobre esse assunto disse várias vezes o 
Cel. Muricy, que também tinha falado com o Presidente Affonso Camargo.74 
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Datado de 4 de outubro Pedro Scherer diz, “nas mesmas prevenções e precauções do 

dia anterior. Avolumam-se os boatos de alteração da ordem. Consta que vai ser dado ordem 

para os destacamentos recolherem-se”.75 

Os atritos intensificam-se – diferentemente do que é mostrado em Pátria Redimida, ou 

melhor, diferentemente do que não é mostrado – e há o relato de combate armado dentro do 

Estado, tendo inclusive um oficial saído ferido da luta. A omissão de oficias feridos e 

eventualmente mortos nos combates era conveniente às forças rebeldes, a divulgação do 

chamado “fratricídio” causava efeito enormemente negativo para a revolução e não eram 

favoráveis ao estabelecimento de uma comunidade de imaginação afeita aos revolucionários, 

como sugere André Luiz do Santos Franco em seu trabalho As Armas de Outubro.76  

Chegam notícias de ter o destacamento de Jaguariaiva resistido e de estar 
ferido o Sargento Motta, seu comandante. Corre que o Estado de Minas tinha 
se revoltado e que os revoltosos haviam sufocado a resistência de forças 
contrárias no Rio Grande, também corre como certo que as forças Federais 
estacionadas aqui no Estado, não queriam embarcar para o Sul, apesar de já 
estarem requisitados para as conduzir, vários trens.77  

Nesse ponto pode-se apontar o indicativo de que, no Estado, o Exército Brasileiro 

também já havia aderido ao movimento rebelde, haja vista a recusa em embarcar para o Sul a 

fim de combatê-los. E tal fato é bastante sintomático, em uma instituição que tem como pilar 

a hierarquia e a obediência, a recusa de ação em uma ordem numa situação crítica como era, 

representava claramente o posicionamento contrário dos oficiais verde-oliva paranaenses ao 

Governo Washington Luiz. 

Novamente, então, Scherer deixa transparecer sua opinião, ainda que não de forma 

explícita, mas confessa preocupação com o panorama que se apresenta. Vale lembrar que nas 

80 páginas que o Tenente-Coronel escreveu narrando suas atividades em serviço nos meses de 

outubro e início de novembro, raros são os momentos em que ele expõe sua opinião. “Sobre a 

situação que consideramos grave, troco várias vezes ideias com o Cel. Muricy e com o Ten. 

Adherbal Fortes de Sá, ajudante de ordens daquele. O que falávamos a respeito da situação 

que se apresentava, falávamos de forma confidencial”.78 A afirmação de que falava sobre o 

assunto de maneira confidencial com seu superior evidencia a apreensão em que estava em 
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relação ao que acontecia, e mais uma vez podemos identificar o possível uso de seu diário de 

maneira autodefensiva contra um futuro que surgia incerto no horizonte, porém com 

transformações e inferências inevitáveis. 

Como já salientado, a falta de informações por parte de Força, ou semente do Tenente-

Coronel Scherer, é algo pulsante no diário, seguindo suas anotações há um momento em que 

ele junto ao seu Comandante saem em busca de um posicionamento por parte do Governo 

estadual, porém sem grandes resultados: 

 às 23 horas, em companhia do Cel. Comandante Muricy, e Major Luiz de 
Ferrante, estivemos na casa de residência do Presidente Affonso Camargo, 
na Praça Osório. Tinha muita gente aí, porém nada de novo nos foi dito, pelo 
menos eu não tive conhecimento de qualquer ordem ou informação.” Após 
tal visita seguiram novamente para o quartel, “passamos pela Praça Ruy 
Barbosa, onde fica o quartel do 15º B.C. Aí e nas outras ruas não notamos 
anormalidade alguma. Constava que as forças do Exército iam embarcar para 
o Sul, pela manhã.79  

A historiografia nos mostra que as tais forças do Exército não embarcaram para o Sul 

na manhã do dia 5, pelo contrário, tomaram o Paraná depondo Affonso Camargo, então 

Presidente do Estado (cargo equivalente a governador).  

Pedro Scherer relata que estava já a duas noites sem dormir e muito cansado, deitou 

por alguns instantes em um colchão dentro de seu gabinete sem nem sequer tirar o capote, tão 

logo deitou já foi chamado pelo Cel. Muricy, que também descansou por alguns minutos 

dentro do quartel mesmo. Estavam na sede da Força também o Chefe de Polícia, Arthur 

Leme, bem como o Major Adolfo Guimarães, da Casa Militar do Presidente do Estado.   

Aí fui consultado se podíamos fazer seguir com toda segurança, uma força 
de (60) sessenta homens que sob o comando do referido Major Adolfo devia 
seguir para a serra, caminho de Paranaguá, onde estavam procurando 
dinamitar as obras da ponte. Respondi afirmativamente e tive ordem de 
preparar a citada força com a maior brevidade possível.80 

 Aqui observamos outra prova inconteste da disposição por parte da Força Militar em 

oferecer resistência e opor-se a passagens das tropas aliancistas pelo Estado. 

“O Chefe de Polícia e Major Adolfo saíram do quartel. Pelas suas fisionomias 

apreensivas, creio que nessa ocasião já eram sabedores de alguma coisa de grave”.81 

Apreensão é uma palavra que define muito bem a situação da Força nos primeiros dias de 
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outubro de 1930, segundo as informações checadas no diário do Assistente de Comando da 

Força. 

A madrugada do dia 5 de outubro avançava noite a dentro e a Força ainda 

movimentava-se contra os rebeldes:  

Era então, quase duas horas. Imediatamente fiz entrar em forma todo o 
pessoal existente no quartel e das diversas unidades, foi escolhido as 60 
praças pedidas às quais o Comandante Muricy determinou que fosse 
distribuídos 50 cartuchos a cada uma. (...) Poucos momentos depois da 
ordem que recebi os 60 homens estavam escolhidos, armados, municiados e 
prontos para seguir.82  

Feito isto, então o Tenente-Coronel foi avisar seu superior, o Cel. Comandante 

Muricy. Nesse momento o pessoal selecionado e preparado apenas aguardava a ordem para 

embarcar.  

Após uma conversa telefônica entre o Coronel Muricy e o Chefe de Polícia, este então 

passa a seguinte informação relatada pro Scherer, “disse que a força não saísse do quartel e 

que aguardasse ordens”.83  

Sendo assim, como não houvesse sido providenciada alimentação para o contingente 

que partiria devido à pressa, estavam-lhes distribuindo pães quando novamente pelo telefone 

chega outra ordem, “um telefonema do Chefe de Polícia para o Comandante avisava que as 

praças só embarcariam entre 16:30h e 17:00h”.84 Fica evidente a postura vacilante da Força 

em combater ou não. Pedro Scherer conta que não eram nem 3:00 horas ainda, estava todo o 

pessoal que embarcaria tomando café quando outra orientação chega via telefone, “fui avisado 

que o Chefe havia dito ao Comandante pelo telefone que a força aguardasse ordens no quartel 

e que talvez não seguisse mais”.85  

Nesse momento de cautela e indecisão há o encontro das tropas de cavalaria da Força 

com as sentinelas do Exército:  

fui informado que as sentinelas do Exército estavam sendo assinaladas pelas 
nossas patrulhas de cavalaria, se alongando com direção ao nosso quartel. 
Para evitar qualquer mal entendido, mandei que as nossas fossem se 
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retirando para mais perto do quartel e disso dei ciência ao Sr. Cel. Muricy, 
tendo este Comandante aprovado perfeitamente a minha determinação.86  

Tal medida denota certo temor por parte da corporação, procurando evitar possíveis 

atritos com os castrenses. Com tantas mudanças nos planos e o clima de insegurança e 

apreensão que pairava no ar, é possível que o moral das tropas que seguiriam de trem 

estivesse já um tanto abalado, e a adesão a revolução começa a parecer uma alternativa mais 

acertada. Vale lembrar as reclamações de Scherer e Muricy quanto ao efetivo das tropas 

militares estaduais, de modo que opor resistência era sabidamente imprudente, haja vista o 

quadro reduzidíssimo da Força. 

A oficialidade da Força sabia que homens do Exército estavam nas ruas, tendo 

inclusive um oficial sido abordado por uma sentinela à Rua Sete de Setembro, este oficial 

dirigia-se à Chefatura de Polícia. Scherer diz não saber ao certo a intenção do oficial, ele 

acredita que fosse tratar de alguma medida cautelar com relação aos praças que embarcariam. 

Ao passo que crescem as especulações em torno da revolução em Curitiba e de 

possíveis confrontos bélicos, cresce também a apreensão da Força, que se vê cada vez mais 

obrigada a aderir.  

Estavam no quartel com o Ten. Cel. Scherer os oficiais Cel. Comandante Muricy e 

Ten. Adherbal Fortes de Sá, e nesse momento recebem o seguinte comunicado: 

o Ten. Augusto Garrett, secretário do Comandando Geral comunicou em 
nossa presença ao Cel. Comandante Joel José Cândido da Silva Muricy que 
o Ten. Cel. Euclides Silveira do Valle, Chefe da Casa Militar do Presidente 
do Estado, lhe havia dito pelo telefone, que avisasse o Comandante que se 
uma força do Exército fosse ao quartel, que recebesse sem resistência, que 
deixasse entrar e que era para mandar desarmar a força existente no quartel. 
Que também não era mais preciso a força de 60 homens que devia seguir 
para serra, para garantir que não houvesse depredações na via férrea.87  

Seria essa a derradeira ordem para adesão aos rebeldes. Contudo, ficam atônitos com 

tal comunicado, e nesse momento o Tenente-Coronel expressa o que pensaram no momento, e 

a dúvida em relação ao que foi lhes passado.  

Surpresos por essa comunicação ao qual absolutamente não esperávamos 
apesar do Ten. Garrett afirmar que tinha reconhecido perfeitamente a voz do 
Ten. Cel. Euclides pelo telefone, achamos conveniente que o Comandante 
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Cel. Muricy, pelo telefone falasse para a casa de residência do Presidente 
Affonso Camargo, para com toda prova certificar-se.88 

Finalmente, então, há a ordem por parte da autoridade máxima do Estado para que não 

mais resistissem:  

“Isso foi feito e o Cel. Muricy, também reconhecendo a voz do Ten. 
Euclides, teve a confiança do que nos havia dito o Ten. Garrett; tendo o 
Comandante Muricy pedido a presença do Presença do Estado a aparelho 
para melhores esclarecimentos, visto tratar-se de um assunto grave, após 
diminuta espera, falou com o Comandante Muricy o Presidente do Estado, 
Affonso Camargo e informou que tendo se revoltado o 9º R.A.M. e outras 
forças do Exército aqui na Capital, não houvesse resistência por parte da 
Força Militar do Estado, pois não era preciso, e, que de toda forma fosse 
evitado derramamento de sangue. Essa conversa foi rápida e a ela assisti com 
os Ten. Adherbal Forte de Sá e Augusto Garret. Era então 3:40h da 
manhã”.89 

Isso posto, começam, então, os preparativos para a adesão e recuo da Força. “Em 

virtude do relatado foi mandado recolher a munição, recolher as patrulhas e sentinelas que 

estavam fora do quartel”.90 

O trecho que segue é o ponto crucial da rendição dos militares estaduais às forças 

revolucionárias: 

Lembrei então ao Comandante Muricy sobre a conveniência de falarmos 
pelo telefone com o 9º R.A.M. cientificando-os que nós não apoiaríamos 
resistência. Esse alvitre foi aprovado em presença daqueles tenentes acima 
citados e fui encarregado de fazer a comunicação. Vacilei para quere negar, 
era arcar com uma responsabilidade tremenda. Eu de nada sabia. Sempre 
tinha sido leal as autoridades constituídas, fiel também cumpridor de 
ordens.91 

Nas sentenças finais do excerto exposto, Scherer deixa claramente registrado a 

apreensão que estava e o caráter de defesa do diário, legitimando suas ações apenas como o 

cumprimento de ordens, querendo esquivar-se de eventual culpa sobre qualquer medida 

tomada. “Eu de nada sabia. Sempre tinha sido leal as autoridades constituídas, fiel também 

cumpridor de ordens”.92 

Scherer relata a derradeira entrega, executada a fim de evitar o derramamento de 

sangue na capital, a comunicação foi telefônica com o 9º R.A.M. 
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Atendeu-me um cabo, pedi que chamasse um oficial ao aparelho. Momentos 
depois se apresentava no telefone o Sr. Cap. Amorethy Osório ao qual 
depois de dizer quem falava e de onde estava falando, comuniquei que não 
ofereceríamos resistência. 

Essa notícia foi recebida com a mais intensa satisfação e alegria e vivas a 
revolução. Disse-me então que quem chefiava o movimento era o Dr. Major 
Plínio Tourinho que achava-se no quartel do 15º B.C. com quem podia-mos 
nos entender; e, pediu para que mandássemos todos os praças para a praça 
do 15ºB.C. (Praça Ruy Barbosa) para uma confraternização. 

De tudo dei ciência ao Comandante Cel. Muricy. Imediatamente foi 
mandado que o pessoal entrasse em formação para entregar o armamento, as 
patrulhas e sentinelas estavam sendo recolhidas.93 

Dado o exposto, podemos inferir que houve tentativa de resistência por parte da Força 

Militar do Estado, porém, haja vista a apreensão da corporação, a falta de informações, o 

contingente reduzido e principalmente a decisão de não derramar sangue patrício em Curitiba, 

fizeram com que aderissem ao movimento revolucionário. Tendo inclusive, após o dia 5 de 

outubro, os oficiais da Força servido em adido às tropas comandadas pelo agora General 

Plínio Tourinho. 

É evidente que o aparato bélico da Força era preponderantemente menor ao das tropas 

revolucionárias, bem como o efetivo. É provável que mesmo que opusesse resistência, a Força 

cairia diante dos rebeldes. Contudo a passagem com agilidade pelo Paraná foi crucial para a 

marcha ao Catete, de modo que não houve tempo hábil para os paulistas organizarem 

barreiras bélicas na divisa do Estado, impossibilitando a chegada de Getúlio ao Rio de 

Janeiro.  

Para notar a importância dessa agilidade, basta lembrar o movimento de pouco mais de 

30 anos antes, quando os gaúchos no movimento federalista demoraram cerca de 3 meses 

dentro do território paranaense – onde houve, inclusive, o famigerado evento do Cerco da 

Lapa – e durante esse ínterim, os “pica-paus” galgaram efetivo bloqueio ao avanço dos 

“maragatos”. 

André Luiz dos Santos Franco, a respeito da adesão paranaense diz: 

De maneira análoga, os grupos dissidentes paranaenses também buscaram 
cooptar o maior número possível de militares federais e estaduais para a 
causa rebelde. Visualizando uma grande dificuldade de avanço das tropas 
revoltosas rio-grandenses, caso o Paraná impusesse uma posição defensiva 
em harmonia com as tropas paulistas e federais, os oposicionistas do 
governo de Affonso de Camargo deflagraram intensa campanha nos jornais e 
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nos quartéis para trazer a força de coerção para o lado revoltoso, mesmo que 
isso significasse a imposição da desordem regional.94 

 Como já salientado, mesmo com resistência legalista no Paraná por parte da Força, 

tendo em vista o menor aparato bélico e humano, é provável que fossem derrotados. E 

segundo afirma Franco, o fator preponderante para a ágil passagem dos revolucionários pelo 

Estado foi a adesão dos aquartelamentos paranaenses. “A presença de militares tenentistas nos 

aquartelamentos do Exército Brasileiro no Paraná foi significativa para a mudança do perfil 

legalista para revoltoso nas vésperas da eclosão do movimento armado de 1930”.95 

 É ainda importante ressaltar quanto análise do diário, que não se deve julgar de 

maneira anacrônica o fato da falta de informações precisas relatadas por Scherer. Hoje em dia 

a transmissão de informações é infinitamente mais rápida do que no período, graças aos 

avanços tecnológicos. E por mais que Scherer denotasse uma preocupação em eximir-se de 

eventuais responsabilidades pelas medidas tomadas nos dias da revolução, há que se 

considerar que possivelmente ele de fato desconhecia os inimigos não expressou em palavras 

a cogitação de uma revolução. Pois, segundo Franco, havia um movimento por parte dos 

revoltosos em tentar diminuir os rumores de revolução e/ou desordem social. Tentando, 

assim, dissuadir a possível formação de forças opositoras à marcha revolucionária.96 

 Encerrada a análise do diário, pode-se concluir, com efeito, que houve um tentativa 

por parte da Força Militar do Paraná em oferecer resistência aos rebeldes de 1930. Contudo, 

há que se tomar os devidos cuidado quanto ao uso do diário enquanto fonte. A análise deste 

de maneira irrestrita pode gerar, ao invés de conhecimento, informações incoerentes. Haja 

vista o alto grau de subjetividade presente nos diários íntimos. Seu estudo deve ser amparado 

na bibliografia historiográfica existente, ou ainda em contraponto a esta. Mas em hipótese 

alguma deve ser encarada como única fonte produtora da verdade histórica. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da pesquisa foi possível concluir a participação efetiva da Força Militar do 

Paraná numa tentativa de oferecer resistência à marcha armada de 1930, ainda que incipiente 

e vacilante, ficou comprovada a intenção de combater as forças que vinham do Sul. Tal 

investida, contudo, foi abortada pela Força Militar, visando o não derramamento de sangue. 

A partir da contraposição das fontes, verificou-se ainda o grande potencial de ambos 

os documentos em gerar respostas para questionamentos já existentes na historiografia e 

também produzir novas perguntas para serem respondidas em pesquisas futuras. 

Foi possível observar, também, no enfrentamento das fontes à luz da historiografia, 

que determinados eventos de altíssima relevância dentro do processo histórico analisado, 

foram omitidos em ambos os documentos. Por exemplo, o assassinato do Major Correa Lima, 

este, legalista, na tentativa de defender seu quartel dos revolucionários foi morto com um 

disparo fatal a queima roupa.97Porém, podemos identificar motivos para tal omissão. No caso 

do filme, um fato desse tipo não entraria de forma alguma na narrativa de Groff, que tinha por 

finalidade fazer propaganda positiva dos sucessos da revolução, bem como de seus agentes, 

portanto, uma notícia como essa causaria imenso estrago na propagando revolucionária. Já no 

diário do Cel. Scherer, estão apenas descritos os eventos ao qual dizem respeito ao mesmo, de 

modo que é provável que Scherer nem mesmo soubesse, de imediato, da morte do Major. 

Esse exemplo visa elucidar a importância do entrecruzamento tanto das fontes com as 

fontes, quanto das fintes com a historiografia concernente a elas, destarte tal método 

possibilita o avanço na pesquisa histórica e na produção do conhecimento. 

 Portanto, partindo do entendimento de que o trabalho do historiador é – também – 

estabelecer sentido aos processos históricos, bem como interpretar e analisar as fontes 

documentais desse processo, e ainda responder as questões que o presente tem sobre o 

passado. Conclui-se que a pesquisa respondeu à questão problematizada na contraposição das 

fontes, e, embasada no conhecimento historiográfico existente, conferiu sentido aos 

documentos no processo histórico.  
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6. ANEXOS 

 

Imagem 1: Primeira cena do filme, que representa a pátria redimida que avança com a escolta 

da força armada. Essa escultura de gesso foi encomendada à João Turin. 
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Imagem 2: As comunicações telegráficas dos revoltosos. 

 

Imagem 3: Multidão recepcionando chegada de Getúlio Vargas em Curitiba. 
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Imagem 4: Vargas acenando para o povo, enquanto deixa a Rodoferroviária de Curitiba em 

carro aberto. 

 

Imagem 5: Getúlio discursando para os curitibanos na Rua XV de Novembro. 
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Imagem 6: Desfile das tropas revolucionárias em Curitiba na Rua XV de Novembro. 

 

Imagem 7: Gal. Plínio Tourinho formulando uma estratégia de ação. Junto com seu irmão 

Gal. Mario Tourinho, foram os líderes do movimento no Paraná. Sendo o segundo, inclusive, 

exerceu o cargo de Interventor do Estado do Governo Provisório até o ano de 1932. 
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Imagem 8: Capitão Amorethy lendo o manifesto que rebelou a guarnição do Paraná. 

 

Imagem 9: Getúlio na Rodoferroviária de Curitiba em 24/10/1930. No canto esquerdo inferior 

o Gal. Mário Tourinho, e no lado esquerdo de Getúlio está o Gal. Plínio Tourinho. 
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Imagem 10: Animação que mostra Curitiba no mapa do Brasil e marca o dia de sua adesão ao 

movimento revolucionário. 

 

Imagem 11: Jumento empacado recusando-se a entrar no vagão do trem que seguiria para o 

front. Na legenda desta cena há alusão dos jumentos aos membros do PRP. 
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Imagem 12: Cena de humor que mostra um soldado se queimando com o vapor da água 

fervida para o chimarrão das tropas. 

 

Imagem 13: Cenas do filme Manobras Militares utilizadas em Pátria Redimida. 
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Imagem 14: Cena do filme Manobras Militares utilizada em Pátria Redimida. 

 

Imagem 15: Soldados com máscaras anti-gases, protegendo-se de ataques legalistas; as 

máscaras foram produzidas na Universidade do Paraná. 
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Imagem 16: Mapa das batalhas na região de Itararé e Ribeira. Observa-se o destaque para o 

grande número de mortos nessas batalhas. 

 

Imagem 17: Paz após o dia 24 de outubro de 1930. 
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Imagem 18: Consulado Inglês, onde estava Júlio Prestes. A legenda desta cena o satiriza 

chamando-o de “Seu Julinho”. 

 

Imagem 19: Forte de Copacabana, onde esteve preso o ex-presidente Washington Luiz. 
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Imagem 20: A inusitada presença de um “cossaco” nas tropas revolucionárias. 

 

Imagem 21: Resultado dos bombardeios legalistas em Florianópolis. Imagem concedida a 

Groff por W. Fisher, e aquele, então, a reproduziu de forma animada para parecer que havia 

de fato filmado o local. 
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Imagem 22: Velório de João Pessoa, mártir da revolução. Esta imagem também foi doada por 

W. Fisher e apenas animada por Groff. 

 

Imagem 23: Um garoto de apenas 12 anos integrando as tropas. 
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Imagem 24: Cena que não consta no filme recuperado. Provavelmente fosse um violeiro 

alegrando as tropas. 

 

Imagem 25: Um barbeiro de Campanha. Groff mostra o cotidiano das tropas no front. 
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Imagem 26: Getúlio saúda o povo carioca da janela do Palácio do Catete. 

 

Imagem 27: Cena final do filme que mostra João Pessoa ainda vivo. 
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Imagem 28: Primeira página do diário do Cel. Pedro Scherer Sobrinho. 
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