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Resumo 

 

 

 A presente dissertação tem como objetivo estudar o discurso presente nos textos 

publicados pela imprensa paulista durante a ocorrência do Movimento Constitucionalista 

de 1932, em especial nos editados no Jornal das Trincheiras, periódico efêmero, criado 

para circular durante o andamento do conflito, buscando entender quais os argumentos 

utilizados na busca de mobilização da população civil no voluntariado e nos esforços de 

guerra. Percebendo dois tipos de abordagem nesses discursos, um mais racional e sóbrio, 

direcionado ao engajamento em uma revolução política nacional, e outro mais apaixonado 

e inflamado, recrutando engajados para uma guerra civil, dividimos a análise dos 

discursos por estas duas faces, de guerra e revolução, criadas para o ocorrido em 9 de 

julho. 
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Abstract 

 

 

 This paper aims at studying the discourses found in articles, news and manifestoes 

published by the Press of Sao Paulo State during the event of the 1932 Constitucionalist 

Revolution, specially those seen in the Jornal das Trincheiras, an ephemeral newspaper 

created with the objective of distribution throughout the occurrence of the conflict. An 

attempt was made here in order to understand the claims used by the press to obtain the 

civilian mobilization in volunteering and war efforts. It is observed two kinds of approach 

used in the discourses; one, more rational and sober, directed to the commitment to a 

national and political revolution; and another, more passionate and inflamed, directed to 

recruit volunteers to a civil war. By this mean, the analysis is divided into two faces – a 

war and a revolution – created by the discourses for the event of July 9th. 

 

 

 

Key Words: 1932 Constitucionalist Revolution; Discourses; Sao Paulo Press; Vargas 

Era (Provisional Government); Commitment. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Os acontecimentos iniciados em São Paulo na noite de 9 julho de 1932 se 

transformaram naquele que seria o último dos grandes conflitos armados brasileiros. O 

que inicialmente se imaginava, nas articulações políticas, como uma soberana marcha 

triunfal de tropas paulistas, mineiras e gaúchas sobre a capital Rio de Janeiro, depondo 

Getúlio Vargas, transformou-se numa sangrenta guerra civil entre o Estado de São Paulo 

e o Governo Provisório do país. Centenas de milhares de pessoas foram envolvidas nos 

combates e na mobilização civil, e outros milhares de vidas brasileiras foram ceifados, 

em ambos os lados do conflito. 

 Dentro desse quadro, é possível observarmos duas singularidades na Revolução 

Constitucionalista. Tratou-se de uma revolução dentro de outra revolução: os revoltos de 

1932 se opunham (e ao mesmo tempo se imaginavam complementando) aos de 1930. 

Enquanto os paulistas combatiam pela bandeira de sua revolução, os governistas 

combatiam pela manutenção das bandeiras da revolução outubrista. Também se tratou de 

único episódio brasileiro em que houve um massivo engajamento civil, por parte da 

população paulista, em um combate militar (situação, claro, muito decorrente do contexto 

da primeira metade do século XX1). 

 Essa dupla singularidade, por sua vez, polariza as interpretações sobre o 

movimento constitucionalista. Para seus saudosistas, que enfatizam a participação civil, 

a guerra de 1932 é tida como um exemplo de coragem titânica dos paulistas; para seus 

críticos, que enfatizam o movimento como reação à revolução de 1930, foi um exemplo 

de manipulação tirânica por parte das elites paulistas em busca do poder perdido após 

outubro daquele ano. Encará-la desta última forma, por aparentar ser mais crítica e menos 

mitificadora, parece ser uma forma mais sedutora. No entanto, devemos nos lembrar de 

uma lição preciosa de Marx que Pierre Villar identifica no célebre 18 de Brumário, de 

Luís Bonaparte: 

 

                                                 
1 HOBSABWM, Eric J. Guerra e Paz no século XX. In: ______. Globalização, Democracia e 

Terrorismo. Tradução: José Viegas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, pp. 21-35. 
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[Marx] não pretendeu – como Victor Hugo arriscou-se a fazer – 

imortalizar Bonaparte com insultos, mas sim mostrar como as lutas de 

classe […] podem levar à condição de heróis personagens que 

medíocres, se não mesmo grotescos […] A história de uma revolução 

fracassada não é a “história de um crime”2.  

 

 Nesse sentido, é preciso estar precavido para não transformar a Revolução de 32 

em um “crime” – em condená-la sob todos os aspectos, especialmente se for reforçado o 

caráter manipulador das elites políticas paulistas no evento. 

 Mesmo sendo inegável esse papel desempenhado pelas famílias quatrocentonas, 

cautela é necessário para que esse tipo de análise não incorra em transformar os milhares 

de engajados em simples coadjuvantes dos eventos históricos3. No movimento 

constitucionalista, engajaram-se no combate efetivo cifras de voluntários que batiam à 

casa de centenas de milhares e, no apoio civil nos esforços de guerra, um número incapaz 

de ser contabilizado. De acordo com José Murilo de Cavalho, em seu ensaio sobre a 

história da cidadania brasileira, o historiador aponta que, “apesar de seu conteúdo 

conservador, a revolta paulista foi uma impressionante demonstração de entusiasmo 

cívico”, e que, “em um país com tão pouca participação popular, a guerra paulista foi 

uma exceção”4, atribuindo um importante destaque àquele movimento dentro da trajetória 

apresentada em seu trabalho sobre a cidadania brasileira.  

 Apesar dessa reconhecida importância, em estudos que se dedicam a analisar a 

Era Vargas ou a Revolução de 1930, a participação popular – no sentido de amplitude, 

não de conotação classista, como exploraremos durante a dissertação – na Revolução de 

1932 tem pouco destaque. No caso de Ângela de Castro Gomes, por exemplo, a 

                                                 
2 VILAR, Pierre. Marx e a História. In: HOBSBAWM, Eric J. et al (org.). História do Marxismo. 

Volume 1: O Marxismo no tempo de Marx. Tradução: Carlos Nelson Coutinho e Nemésio Salles. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 122. 

3 A inspiração destas reflexões é o debate sobre as contribuições do Marxismo Britânico à historiografia, 

que podem ser estendidas a quaisquer métodos e escolas historiográficas. Especificamente me refiro 

ao movimento do History from Bellow, que encontrou métodos alternativos para se escrever 

historiografia das classes mais baixas sem cair no dilema de transformar, por um lado, as classes mais 

baixas em vítimas inertes da História ou, por outro, criar uma espécie de tautologia na análise histórica: 

as classes altas reprimem as classes baixas porque estas resistem ao domínio das primeiras, e assim 

sucessivamente. Superando assim vários dos dogmas do “marxismo vulgar”. In: KAYE, Harvey J. The 

British Marxist Historians: An Introductory Analysis. Nova Iorque: St. Martin's, 1995.  

4 CARVALHO, José Murilo de. A Cidadania no Brasil: O Longo Caminho. 14ª ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2011, pp. 100-101. 
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historiadora não tem preocupação com esse aspecto do movimento constitucionalista e 

sintetiza a força do movimento neste parágrafo, sem citar nada sobre a participação 

popular na revolta: 

A promulgação do Código Eleitoral e a fixação da data das eleições […] 

representavam uma tentativa de acalmar o clima político. No entanto, 

não deram o resultado esperado. […] É dentro deste quadro político de 

grande instabilidade que, em julho de 1932, eclode a Revolução 

Constitucionalista em São Paulo, convergindo para ela todos os 

esforços do Governo Provisório e as atenções do país5.  

 

 Outros estudos, como de Dulce Pandolfi, interessam-se e reconhecem a amplitude 

do engajamento no movimento, todavia, apenas mencionando a grande quantidade de 

envolvidos: 

Em julho, eclodiu uma revolução em São Paulo que se transformou na 

pior guerra civil vivida pelo país. […] Era de tal ordem a insatisfação 

no estado que a população, em massa, aderiu à revolução. 

Voluntariamente, milhares de pessoas se alistaram para participar da 

guerra […] e a população civil se organizou para prestar serviços 

médicos e atuar nas áreas de transporte e abastecimento, […] de vários 

pontos do país chegavam voluntários para lutar aos lados do paulista6. 

 

 Também existem outros trabalhos, como o biográfico de Boris Fausto, em que o 

engajamento no movimento ganha contornos de ser uma questão por si só, digna de 

receber reflexões para explicá-la, ao apontar rapidamente uma característica dos discursos 

que buscavam o recrutamento em São Paulo: 

A Revolução de 1932 uniu diferentes setores sociais, da cafeicultura à 

classe média, passando pelos industriais. A luta pela 

constitucionalização do país, da autonomia, da superioridade de São 

Paulo – essa locomotiva que carregava vinte vagões vazios – eletrizava 

a população. O rádio – utilizado pela primeira vez em larga escala no 

país – a imprensa, os oradores inflamados contribuíram para avolumar 

o ódio contra Getúlio, o execrável “Gegê”, o ditador que pisoteara São 

Paulo com as botas militares e traíra os ideais democráticos7.  

                                                 
5 GOMES, Ângela Maria de Castro Gomes. Confronto e compromisso no processo de 

constitucionalização. In: HOLLANDA, Sério Buarque de (dir.); FAUSTO, Boris (org.). História 

Geral da Civilização Brasileira. Tomo III: O Brasil Republicano. Volume 10: Sociedade e Política 

(1930-1964). 9ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p. 25. 

6 PANDOLFI, Dulce. Os Anos 1930: As incertezas do regime. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, 

Lucília de Almeida Neves (org.). O Brasil Republicano. Volume 2: O tempo do nacional-estatismo. 

2ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 25. 

7 FAUSTO, Boris. Getúlio Vargas: O poder e o sorriso. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 
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 Ainda, outro exemplo interessante é o do brasilianista Robert Levine. O 

historiador recorre à participação popular no episódio de 1932 para auxiliar sua reflexão 

sobre a Era Vargas como um todo: 

Estes [os trabalhadores] necessários para aumentar a produção foram 

seduzidos por abrangentes benefícios adicionais, entre os quais serviços 

de saúde e dentários gratuitos. Durante a guerra civil, as fábricas 

funcionaram 24 horas por dia. Terminado o conflito, impressionados 

com a reação positiva de seus operários aos benefícios, os industriais 

paulistas adotaram algumas das práticas de Vargas no trato com a força 

de trabalho – ou seja, um capitalismo de bem-estar social de iniciativa 

governamental sob uma estrutura corporativa8.  

 

 Nesse sentido, o propósito deste trabalho é buscar significados dessa participação 

tão massiva da Revolução Constitucionalista de 1932, isto é, refletir sobre ela, colocá-la 

no centro do estudo. Todavia, também não desalojá-la do contexto varguista. Se nos 

estudos citados acima a participação no movimento é um episódio do entendimento da 

Era Vargas, a nossa proposta é entender tal engajamento e sua relação com o período 

varguista. Para isso, continuando a pensar nas duas singularidades dispostas no início do 

texto, dividiremos nossa análise em dois grandes eixos: um, buscando entender o 

engajamento na “revolução constitucionalista”, e outro, procurando entender o 

engajamento na “guerra paulista”.  

 O ingresso na revolução partiria do apelo discursivo da face política, no sentido 

de programa ou ideais políticos, buscado através de uma abordagem mais voltada ao 

racional do evento e mais ligada aos eventos da Revolução de 1930 e do momento de 

reorganização do Estado brasileiro. Já o voluntariado para a guerra civil é retratado 

através uma abordagem discursiva mais voltada ao sentimento paulista, a valores mais 

emocionais. Entendendo por apelo discurso e por discurso o que podemos sintetizar com 

                                                 
63. 

8 É particularmente notável que neste ponto o historiador precisou reduzir a sua questão central de todo 

o livro em uma pequena sentença, ao sintetizar que o trato de Vargas com a força de trabalho era “um 

capitalismo de bem-estar social de iniciativa governamental sob uma estrutura corporativa”, 

evidenciando o caráter singular da participação popular na Revolução Constitucionalista. Cf: LEVINE, 

Robert M. Pai dos Pobres? O Brasil e a Era Vargas. Tradução de Anna Olga de Barros Barreto. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 54.  
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as palavras de John Pocock: 

[…] uma estrutura complexa que abrange um vocabulário, uma 

gramática, uma retórica e um conjunto de usos, pressupostos e 

implicações, que existem juntos no tempo e são empregáveis por uma 

comunidade semiespecífica de usuários de linguagem para propósitos 

políticos, que permite, e por vezes se prolonga até, a articulação de uma 

visão de mundo ou de uma ideologia9. 
 

 A questão fundamental desta dissertação parte de inspiração de reflexões de textos 

associados às correntes historiográficas da História dos Conceitos e do Contextualismo 

Histórico, no sentido de reconhecer a força que o discurso e a linguagem carregam nos 

processos históricos, ideais defendidos por esses historiadores. Como Quentin Skinner 

argumenta, um dos propósitos fundamentais dos discursos, nesse sentido amplo pensado 

por Pocock, é a de legitimar ou deslegitimar os arranjos sociais. Partindo disso, o 

historiador britânico argumenta que “a capacidade de alguém mudar esses arranjos e 

convencer os outros do valor moral dessas mudanças depende da sua capacidade de ter 

acesso e usar um vocabulário moral que é crítico a esses arranjos”10. Skinner continua: 

[…] tudo o que fizermos visando à mudança, reforma de nossa 

sociedade, dependerá do quanto formos capazes de acomodar esses 

programas de mudança a vocabulários morais preexistentes. Isso 

porque, se não fizermos que as pessoas reconheçam, nos projetos de 

reforma, projetos morais, elas definitivamente não os aceitarão. […] o 

que se pode conseguir nas práticas sociais sempre depende das 

descrições morais do que se dá, do que se está fazendo ou propondo11.  
 

 Dessa maneira, conforme o historiador aponta, o sucesso de projetos de mudança 

social – tal como as revoluções – depende do seu sucesso linguístico, do uso de um 

discurso que, de fato, faça sentido ao seu público-alvo. A descrição desses projetos é parte 

fundamental de sua aplicação, pois depende da habilidade de mobilizar o vocabulário e o 

léxico adequados para que haja o convencimento do valor daqueles projetos. Para 

complementar, podemos nos socorrer de outras grandes reflexões de Raymond Williams, 

                                                 
9 POCOCK, John G. A. Conceitos e discursos: uma diferença cultural? Comentário sobre o paper 

de Melvin Ritcher. In: JASMIN, Marcelo Gantus; FERES JÚNIOR, João (org.). História dos 

Conceitos: debates e perspectivas. Rio de Janeiro: PUC-Rio, Loyola, IUPERJ, 2006, pp. 83-84. 

10 SKINNER, Quentin. Entrevista. In: PALLARES-Burke, Maria Lúcia Garcia (org.). As muitas faces 

da História: Nove entrevistas. São Paulo: UNESP, 2000, p. 317.  

11 Ibidem.  
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que explicou que o estudo da linguagem: 

[…] é mostrar que alguns processos sociais e históricos ocorrem no 

interior da língua [grifo do autor], de um modo que indica quão integrais 

são problemas dos significados e das relações. Novos tipos de relação, 

mas também novos modos de considerar as relações existentes, surgem 

na língua de diversas maneiras: na invenção de novos termos 

(capitalismo); na adaptação e na modificação (e às vezes na inversão) 

de termos mais antigos (sociedade ou indivíduo/individual); na 

ampliação (interesse) ou na transferência (exploração)12. 
 

 Dessa forma, o estudo do discurso é uma parte fundamental para se entender um 

processo social, mas, em especial, torna-se ainda mais relevante para entender-se um 

processo que dependia justamente do engajamento – ou do convencimento, como diz 

Skinner –, como uma guerra civil de participação tão ampla quanto o movimento 

constitucionalista. Pois o processo da Revolução de 1932 não ocorreu somente nas 

trincheiras ou nos gabinetes políticos, mas, inspirando-se em Raymond Willians, também 

nas palavras, no interior da linguagem utilizada para engajar as pessoas a participarem 

dela e, aos propósitos deste trabalho, também nas redações dos jornais. Linguagem 

constituída de um vocabulário, um léxico e argumentação próprios para conquistar 

corações e mentes paulistas naquele momento, não descolados da realidade, mas 

integrantes a ela. Nesse sentido, entender como então a linguagem era mobilizada na 

busca pelo engajamento é parte integrante de seu entendimento, pois diz respeito tanto 

aos que discursavam como aos que se engajavam, pois essa linguagem deveria fazer 

sentido e ser capaz de convencer os voluntários para tal.   

 Os veículos mais utilizados na divulgação dessa linguagem com o propósito no 

engajamento na Revolução Constitucionalista foi, sem dúvida, a imprensa escrita. Seus 

representantes exerceram lideranças significativas durante movimento de 3213 e já o 

faziam no período anterior. A postura do jornalismo da época, entre as décadas de 1920 

e 1950, de forte conteúdo contestatório, é chamada também, especialmente sobre 

publicações clandestinas ou subversivas, de jornalismo revolucionário ilustrado, nas 

                                                 
12 WILLIAMS, Raymond. Palavras-Chave: Um vocabulário de cultura e sociedade. Tradução: Sandra 

Guardini Vasconcelos. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 40.  

13 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Os Arautos do Liberalismo: Imprensa Paulista 1920-1945. São 

Paulo: Brasiliense, 1989, p. 26.  
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palavras de Boris Kossoy14. Durante “o caso de São Paulo”, como ficaria conhecida pelos 

próprios autores a crise política no Estado nos primeiros anos da Era Vargas, vários 

impressos foram criados com o objetivo de servirem como meio de propagação da causa 

da reconstitucionalização do país e da reconquista da autonomia estadual15. Durante a 

guerra civil, eram a principal forma de divulgação da causa paulista e da busca de 

engajamento no movimento. Os mesmos exemplares dos jornais eram distribuídos e 

vendidos nas cidades, com tiragens recordes, mas também distribuídos nas trincheiras 

revoltosas, além de serem “bombardeados” nas trincheiras inimigas e cidades fora do 

Estado, inclusive na capital federal.  

 Nossa principal fonte será o Jornal das Trincheiras, periódico criado em agosto 

de 1932, pela Liga de Defesa Paulista – instituição fundada no ano anterior como forma 

de defender os interesses de São Paulo perante os interventores nomeados pelo Governo 

Provisório –, que circulou por 13 edições entre aquele mês e o posterior, com duas edições 

semanais. Ele foi criado exclusivamente para ser utilizado como veículo da Revolução de 

1932, o que era denunciado por sua “alcunha”: órgão da revolução constitucionalista. 

Sua estrutura material de publicação e distribuição, e parte editorial, eram compartilhadas 

das oficinas de O Estado de S. Paulo e, destarte, o jornal da família Mesquita também 

será outra fonte importante de análise. 

 Ajudando a compor o contexto da imprensa no movimento constitucionalista, 

serão usados pontualmente ainda os periódicos A Platéa e A Folha da Noite, além de 

outras fontes a serem cotejadas de forma a enriquecer o texto. O espaço de tempo 

privilegiado para a leitura dos jornais foi a duração da guerra civil, entre 9 de julho e 2 

outubro de 1932. Nosso primeiro capítulo, Os “Órgãos da Revolução” / A “trincheira 

espiritual”, dedicar-se-á a explicar mais detalhadamente os periódicos e nossa forma de 

encará-los no contexto do movimento constitucionalista16.  

 Seguiremos então ao segundo capítulo, O Movimento Constitucionalista descrito 

                                                 
14 CARNEIRO, Maria Luzia Tucci; KOSSOY, Boris. A imprensa confiscada pelo DEOPS, 1924-1954. 

São Paulo: Ateliê editoral, IOESP, APESP, 2003. 

15 Idem, p. 27. 

16 Ao depararmos com fontes várias de autores e veículos diferentes, é interessante se lembrar da ressalva 

de Skinner sobre a “miologia da coerência”, no estudo de contextualismo histórico, que se trata de 

exigir de um conjunto de obras uma coerência que nem sempre existe ou sequer seria buscada por seus 

autores. Ressalva apresentada a mim em: FERES JR., João; JASMIN, Marcelo Gantus. História dos 

Conceitos: dois momentos de um encontro intelectual. In: ________ (org.). Op. cit., p. 15.  
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como Revolução de 1932, que, explorando uma das singularidades apontadas no início 

desta introdução, procura apontar como os discursos buscavam pessoas dispostas a se 

engajar em um movimento revolucionário dentro de outro movimento revolucionário. 

 Partindo da forma como as falas lidavam com a Revolução de 1930, procuraremos 

demonstrar como certos conceitos fundamentais apareciam na imprensa de 1932, como a 

noção de revolução ou de povo, assim como debater acerca da força que a ideia de uma 

nova e presente constituição poderia ter naquele contexto – força tão grande que, em 

determinadas falas, tratava o regime legal como algo verdadeiramente sagrado, acima das 

disputas políticas dos homens. Aqui, nosso objetivo será apontar quais as bases políticas, 

no sentido de conteúdo ou programa, que estavam descritas como bandeiras do 

movimento constitucionalista, como Revolução, mudança e renovação no país. Em 

determinados pontos, esse conteúdo parecia se esvaziar dentro dos discursos, e o que se 

sobressaía é a noção de coletividade da população paulista unida por uma causa. 

 E entramos no terceiro capítulo, o Movimento Constitucionalista descrito como 

Guerra Paulista. Aqui, nosso foco será nos discursos que exigiam o sacrifício da 

população e a martirização de São Paulo pela redenção do país. Exigiam paixão pelo 

Estado e pelo país. Exaltar a união e homogeneidade dos paulistas em torno de seus ideais 

era a grande característica desses discursos nos quais apontaremos e, também, a forma 

como a reivindicação da autonomia estadual era abordada. E um grande protagonista terá 

seu papel neste capítulo: o bandeirante paulista, figura central em toda a análise, era um 

grande emblema capaz de fazer convergirem vários dos princípios do movimento de 

1932. Para esse capítulo, traremos algumas outras fontes para além da imprensa na 

intenção de construir melhor o contexto no qual os discursos se encaixavam, assim como 

discussões historiográficas acerca dos nacionalismos. 

 Sobre essas discussões de nacionalismo, faremos empréstimos, em certa medida 

exóticos, de autores não necessariamente preocupados com o movimento 

constitucionalista ou sequer com o Brasil. No entanto, cientes das grandes diferenças de 

espaço, tempo e recorte deste e dos demais textos, cremos que esses empréstimos 

permanecerão dentro de limites aceitáveis e compreensíveis, especialmente em tom de 

inspiração que esses textos (como de Benedict Anderson e Lucien Febvre) forneceram 

em minha formação acadêmica e que, inegavelmente, forneceram a mim as bases para 
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muitas das reflexões feitas nesta dissertação. 

 Para além de citações inusitadas, a dissertação se concluirá com a relação das duas 

singularidades e das duas faces do movimento constitucionalista. Referidas faces não se 

opuseram, complementaram-se e fizeram com que durante aqueles intensos noventa dias 

a população de São Paulo se apaixonasse por uma causa, inflamasse-se, armasse-se, 

sacrificasse-se e entrincheirasse-se.   
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1. OS “ÓRGÃOS DA REVOLUÇÃO” / A “TRINCHEIRA 

ESPIRITUAL”   

 

 

 O Comitê de Informação Pública, ou Comissão Creel, em referência a seu diretor, 

o jornalista e político, George Creel, foi uma agência pública criada pelo governo dos 

Estados Unidos em abril de 1917 com o propósito de simpatizar a população 

estadunidense com a causa da guerra na Europa, em prol da Entente. Formada a partir de 

um sumário decreto do então presidente Woodrow Wilson, continha além de Creel os 

então secretários (ministros) de Guerra, Marinha e Estado. As cabeças por trás do célebre 

cartaz que imortalizou a figura do Tio Sam “querendo você para o exército dos EUA” 

foram responsáveis pela transformação em poucos meses de “uma população pacifista 

numa população histérica e belicosa que queria destruir tudo o que fosse alemão, partir 

os alemães em pedaços, entrar na guerra e salvar o mundo”17. 

 Para o polivalente intelectual Noam Chomsky, o Creel Committe é um marco da 

História dos Estados Unidos. Foi a partir da experiência bem sucedida, do ponto de vista 

do governo, que uma série de manobras políticas se tornou possível nos anos 

subsequentes do país. O sucesso da experiência de incutir ódio aos alemães e o 

convencimento de que o IIº Império Alemão era uma grande ameaça aos estadunidenses 

possibilitaram que isso fosse feito logo em seguida contra as ideologias de esquerda, o 

Pânico Vermelho, que varreu sindicatos por todo o país, e futuramente as crises relativas 

ao Oriente Médio, culminando nas duas Guerras do Golfo18. Todas essas estratégias 

foram desenvolvidas por parte ou com o apoio dos veículos midiáticos e líderes 

empresariais afiliados a eles19.  

 As estratégias não se resumiram à desinformação apenas, mas foram, sim, uma 

complexa “engenharia do consenso”, conforme um dos membros da citada comissão 

definiu, que consiste na criação de propaganda que não possa ser contestada. Como sugere 

                                                 
17 CHOMSKY, Noam. Mídia: Propaganda política e manipulação. Tradução de Fernando Santos. 

WMF. São Paulo: Martins Fontes, 2013, pp. 11-12. 

18 O autor se refere às guerras ocorridas em torno do Iraque no início das décadas de 1990 e 2000. Cf: 

Ibidem.  

19 Ibidem.  
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o exemplo “support our troops” (apoie nossas tropas), que, apesar de ser facilmente 

ligado às recentes intervenções militares dos Estados Unidos, não pode ser contestado 

sem implicar discussões equivocadas ou que coloquem o discordante em posição 

delicada. É difícil ser contra as tropas, contra os soldados, contra os homens que as 

compõem, por exemplo, ou contra as forças armadas de seu próprio país, sem cair na 

acusação de falta de patriotismo.    

 O marco atribuído por Chomsky aos trabalhos da Comissão Creel talvez não seja 

apenas referente à História dos Estados Unidos. Por parte de O Estado de S. Paulo, havia 

conhecimento dos trabalhos do Committe on Public Information estadunidense, que 

reproduzia os boletins publicados por esta comissão – divulgados pela embaixada no 

Brasil – durante sua cobertura da Primeira Guerra Mundial. Nesta edição, de maio de 

1918, há a reprodução de um boletim da entidade, que alega a existência de um 

documento, com sua autenticidade verificada, distribuído pelos alemães na Espanha 

relatando as represálias e pilhagens que os próprios foram “obrigados” a fazer diante da 

resistência da população das zonas ocupadas: 

[…] fizeram incalculaveis presas na França e na Bélgica, incluindo-se 

entre ella: relogios valiosos 417; relogios regulares 5.016; peças de 

roupas de baixo 18.073; lenços bordados para senhora 15.132; guardas-

chuvas 3.705; colheres de prata 1.876; Champaue, 533.00 garrafas. A 

circular continua dizendo que na Belgica, além de muitos thesouros e 

objectos de arte, os allemães, confiscaram pinturas avaliadas em 3 

milhões de pesetas; que devido à “traição” do cardeal Mercier, e de 

outros religiosos, que fizeram tudo quanto puderam para levantar os 

padres contra os “bons” soldados allemães, elles foram forçados a dar 

uma lição severa aos catholicos francezes e belgas; foram destruidas 

quatro cathedraes a tornadas imprestaveis oito. Das egrejas foram 

destruidas vinte e sete e tornadas imprestaveis trinta e quatro, formando 

tudo um total de setenta e tres20. 
 

 E há uma justificativa: estas estatísticas – diz a circular – “servirão de aviso util 

aos paizes neutros, pois aquelles que vierem a tomar o partido dos aliados terão isso 

como uma lição para que lhes não aconteça igual facto”21. 

 Àquela altura do conflito, alguns meses antes de seu desfecho, o Brasil já era um 

dos aliados da Entente e enviara sua humilde contribuição à guerra na Europa após um 

                                                 
20 O ESTADO DE S. PAULO, 12/05/1918. 

21 Ibidem.  
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longo período de neutralidade. Enquanto isso, o periódico paulista dava amplitude 

internacional à missão do Comitê de Informação Pública de transformar os alemães (ou 

hunos, como eram referidos na propaganda da comissão) em ferozes e impiedosos 

inimigos, ainda que de maneira bastante palpável e sóbria, com estatísticas e números, e 

não de descrições exageradas de atos de desumanidade. Para o jornalista Sidney 

Garambone, a cobertura da imprensa brasileira sobre a Iª Guerra Mundial representa um 

marco importante na profissionalização e, especialmente, numa espécie de 

amadurecimento dos jornalistas da época no tratamento com conflitos políticos e 

militares. Por exemplo, o assassinato de Francisco Ferdinando foi tratado pelos jornais da 

capital Rio de Janeiro como uma tragédia familiar da realeza austríaca. Eram publicadas 

fotos dele e de sua esposa com seus filhos, entrevistas com um ministro que afirma 

categoricamente que o atentado foi totalmente desprovido de razões políticas, não 

passando de uma desolada ação pessoal. E até mesmo uma suposta Maldição dos 

Habsburgos lançada por revoltosos húngaros no século anterior22. 

 Não há menção direta em nenhum momento dos periódicos circulados durante a 

Revolução Constitucionalista sobre George Creel, sua comissão ou sobre o presidente 

Wilson. No entanto, como rapidamente demonstramos, a imprensa paulista, por meio de 

O Estado de S. Paulo, estava não somente a par, como também divulgava os trabalhos do 

Committe on Public Information em seu território. Nesse sentido, é possível perceber que 

algumas das técnicas e formas como a Comissão Creel trabalhou durante a Iª Guerra 

Mundial podem ter ecoado como inspiração ou referência nas produções de propaganda 

de Guerra pela imprensa de São Paulo em 1932. Como, por exemplo, a capa de um álbum 

feito pela Comissão em 1917 para divulgação das fotografias oficiais da Grande Guerra 

(Imagem 1) e a capa de um suplemento fotográfico de O Estado de S. Paulo de 1932 

divulgando fotografias da Guerra Paulista (Imagem 2).  

  

                                                 
22 Após suprimir uma revolta húngara durante as Revoluções de 1848, o último dos 13 executados teria 

lançado sobre os Habsburgos uma maldição que levaria à morte 13 membros da família real nos anos 

subsequentes. Cifra cumprida com a morte de Francisco Ferdinando. In: GARAMBONE, Sidney. A 

Primeira Guerra Mundial e a Imprensa Brasileira. Rio de Janeiro: Mauad X, 2003, pp. 65-67.  
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(Imagem 1: Capa do álbum de fotografias oficiais da Comissão Creel de 1917) 

 

 

(Imagem 2: Capa do suplemento fotográfico de O Estado de S. Paulo de 14/07/1932) 
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 Em ambas as capas de álbuns, sendo um desenho e uma fotografia, um primeiro 

plano está todo em preto, contendo o cenário e os soldados apenas em contorno, sem 

detalhes, preenchido pelas sombras, contrapondo-se ao plano de fundo, com cores, 

refletindo o conflito: no caso da fotografia paulista, o cenário é o “Tunnel” ferroviário da 

Mantiqueira na Serra homônima, parte do Vale do Paraíba, divisa entre São Paulo e Minas 

Gerais, palco do provavelmente mais feroz e ininterrupto front do conflito. 

 Igual inspiração pode ser percebida nos cartazes de recrutamento (Imagens 3 a 6). 

Se o cartaz do Tio Sam querendo-o para o exército americano, elaborado pela Comissão 

Creel, tornou-se mais famoso – memorizado o suficiente para não precisar constar nas 

imagens abaixo –, Carlo Gizburg, em seus ensaios sobre iconografia política, rastreia 

influências nesses desenhos desde a arte medieval. No entanto, para o contexto de 

recrutamento militar, identifica como principal arte a do cartaz britânico de Lord 

Kitchener, envolvendo uma figura onisciente capaz de ver tudo, sempre apontando para 

o espectador e o encarando, encorporando autoridade e força e, também, ignorando 

distinções de classe23.    

(Imagem 3: Cartaz de Lord Kitchener para recrutamento britânico na Iª Guerra Mundial) 

 

                                                 
23 GINZBURG, Carlo. Medo, reverência, terror: quatro ensaios de iconografia política. Tradução de 

Frederico Carotti, Joana Angélica Melo, Julio Guimarães. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, pp. 

61-99. 
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(Imagem 4: Cartaz para compra de créditos de guerra para o Canadá na Iª Guerra Mundial) 

 

 

 

(Imagem 5: Cartaz para compra de créditos da guerra para a Itália na Iª Guerra Mundial) 
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(Imagem 6: Cartaz de recrutamento para a Revolução Constitucionalista de 1932) 

  

 

 Além destas imagens, a preocupação com os inimigos infiltrados, os “boateiros”, 

na expressão em língua portuguesa, foi outra similaridade entre os trabalhos da Comissão 

Creel e os dos organizadores do movimento constitucionalista. O volante distribuído pelo 

Comitê em 1917, Espiões e Mentiras, alerta para os agentes alemães entre os 

estadunidenses: 
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Agentes alemães estão por todas as partes, famintos para reunir 

informações sobre nossos homens, nossos navios, nossas armas. […] 

Não se torne um instrumento dos hunos ao passar para frente os 

maliciosos e desoladores rumores que eles ferozmente semeiam. 

Lembrem-se de que ele não quer muito mais do que vocês espalharem 

suas mentiras sobre desastres com nossos soldados e marinheiros. 

E não espere até ver alguém colocando uma bomba em uma fábrica. 

Denuncie o que homem que espalha estórias pessimistas […] chora por 

paz ou então deprecia nossos esforços para vencer a guerra. […] mostre 

aos hunos que nós podemos derrotá-los em seu próprio jogo de coletar 

informações e colocá-las para trabalhar. […] Em suas mãos estão duas 

poderosas armas com as quais podemos contar – discrição e vigilância. 

Use-as!24 

 

 Assinado pelo próprio George Creel e pelos ministros integrantes da comissão, 

este panfleto cria a impressão de um inimigo que cerca os estadunidenses por todas as 

partes, e qualquer um no círculo imediato do cidadão pode sê-lo. Apesar de indicar que 

os agentes estariam atrás de informações militares, a principal preocupação é com aqueles 

que espalhassem boatos pelas ruas, notícias pessimistas ou críticas à guerra ou à 

participação do país nela. 

 Não é possível estabelecer relação direta entre a imprensa paulista de 1932 e a 

estadunidense de 1917; no entanto, houve o contato dos jornalistas de São Paulo com o 

material publicado nos Estados Unidos (e reprodução), o que, nesse sentido, possibilitaria 

inspiração ou, ao menos, um ponto de partida para o que foi escrito durante o conflito 

paulista. No caso da Revolução Constitucionalista, a preocupação com o boateiro, ou com 

o “inimigo interno”, como batizou o Jornal das Trincheiras, foi constante, do início ao 

fim das animosidades. Era preciso manter a população focada ou persuadida e manipulada 

na visão de Marco Cabral dos Santos, para a sobrevivência da própria revolta, que 

dependia muito dos esforços de guerra da população civil, dado o próprio caráter de 

guerra civil e a derrota militar iminente desde o início dos combates25. Na edição de 22 

de setembro, o Jornal das Trincheiras descreve esse tipo de inimigo: 

[…] o inimigo interior se apresenta multiforme, sob aspectos 

differenciados, mas todos perigosos, ás vezes mais perigosos que os 

próprios regimentos que atacam, nas linhas de frente, as nossas 

                                                 
24 CREEL, George. Spies and Lies. In: EDITORS OF TIME-LIFE BOOKS. This Fabulous Century: 

Sixty Years of American Life. Volume 2 (1910-1920). Nova Iorque: TimeLife, 1969, p. 234. 

25 MOTA, André; SANTOS, Marco Cabral dos. São Paulo 1932: Memória, Mito e Identidade. São 

Paulo: Alameda, 2010, pp. 21 e passim.  
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posições. Inimigo interno é o boateiro que, seja por ingenuidade 

alviçareira ou por malevolencia propositada propaga noticias 

inveridicas, boas ou más que sejam. 

Inimigo interno é tanto o derrotista que deseja ver a guerra [de 1932] 

terminada, a qualquer preço […] porque vê fantasmas e perigos por 

todos os lados e propaga o receito e a desconfiança. Inimigo interno é 

aquella outra classe de derrotistas, a mais perigosa, que trabalham a 

soldo do inimigo, para deliberadamente servi-lo contra nós […] sem 

esquecer a horda negra dos espiões. […] 

É dever de todos os paulistas contribuir com todas as suas energias para 

combater a actividade demoniaca dos inimigos que está aqui dentro 

cooperando com as forças da dictadura. E os inimigos internos tanto se 

encontram na segurança das cidades, da retaguarda como na immediata 

vizinhança das linhas de frente26.  
  

 O Jornal das Trincheiras, que trazia abaixo de seu nome a alcunha “Orgão da 

Revolução Constitucionalista”, teve como objetivo de existência alimentar a própria 

revolução, ser o meio de comunicação oficial do Governo Revolucionário com a 

população e, como seu nome denuncia, com os combatentes no front. Circulando a partir 

de aproximadamente metade do conflito, em 13 edições, entre 14 de agosto e 25 de 

setembro, com periodicidade de duas edições por semana, distribuídas aos domingos e 

quintas, o jornal chegou num momento já agoniante dos combates. Plenamente 

conscientes dos limites do seu pequeno e improvisado exército, os constitucionalistas se 

reduziam à resistência, onde eram capazes, ou em retiradas, onde as ofensivas ditatoriais 

eram mais críticas, como lamentou em 6 de agosto o coronel rebelado do exército, 

Euclydes Figueiredo, um dos principais comandantes e membro do Estado-Maior das 

forças revoltosas. 

 Depois de as posições na estação ferroviária de Engenheiro Bianor (próxima a 

Queluz, na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro) caírem definitivamente em poder do 

Governo Provisório, após seguidos dias de intensos combates, mais uma outra ofensiva 

na região foi iniciada imediatamente pelos inimigos. Devido a um desencontro de 

informações, uma suposta ordem de retirada aos paulistas, dada por um oficial em 

trânsito, foi distribuída à revelia dele e rapidamente acatada pelas tropas, antes mesmo de 

ser confirmada ou de o oficial estar presente: “as decisões sobre retirada de tropa, em 

momentos difíceis, contaminam a soldadesca e entram logo em execução”27, anotou 

                                                 
26 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 22/09/1932, p. 1. 

27 FIGUEIREDO, Euclydes. Contribuição para a história da Revolução Constitucionalista de 1932. 
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Figueiredo.  

 Nesse sentido, o Jornal das Trincheiras aparece no cotidiano da população 

paulista e dos combatentes em um momento crítico dos caminhos da Revolução 

Constitucionalista, em um cenário palpável de aceno com a derrota militar da guerra. Em 

um cenário, por outro lado, em que a esperança de uma vitória residia na nobreza do ideal 

daquele conflito, como o periódico sintetiza em um texto de sua primeira edição intitulado 

“A guerra está ganha”: 

“Sustentar o fogo, que a Vitória é nossa!” Esta ordem de comando, na 

síntese enérgica da linguagem militar, condensa o momento atual.  

A guerra, esta guerra em que nos empenhamos pela lei e pela ordem, 

está virtualmente ganha. […] A ditadura não poderá mais se sustentar, 

nem em face da opinião nacional, nem diante do mundo. Sem força 

moral que justifique o seu empenho em conservar o poder […] 

divorciada do sentimento nacional, a ditadura está condenada e vencida.  

Basta a nossa resistência ás suas investidas, tanto ás investidas armadas, 

nas frentes de combate, como ás investidas criminosas dos seus agentes 

e ás sinuosas tentativas de sua diplomacia aldeã, basta a nossa 

resistência para desconjuntá-la e pô-la por terra. A ditadura não poderá 

viver sem o apoio moral da consciência pública, sem os recursos 

materiais de que a revolução a priva, sem a confiança das mais nações 

do Ocidente. É de tudo isso que ela se vê despida pela nossa resistência.  

A nossa vitória está a alcance da mão. É, na peor das hipóteses, apenas 

uma questão de tempo, porque o tempo é nosso aliado e combate por 

nós contra nossos inimigos28.  

 

 Apesar da postura extremamente confiante, o texto não promete uma vitória nos 

fronts de batalha. A vitória constitucionalista será espontânea, dadas a nobreza de seu 

ideal e a maneira de convencer a opinião pública nacional e as demais nações mundiais 

da nobreza paulista. É resistir, manter a guerra ocorrendo. A resistência só era possível 

com o massivo engajamento da população nos esforços de guerra e no voluntariado ao 

front, e esse era o objetivo do Jornal das Trincheiras: manter a população engajada na 

Revolução Constitucionalista. O tom muito otimista do periódico faz parte de uma lista 

de regras distribuídas pela e para a imprensa da época, como está em O Estado de S. Paulo 

de 24 de julho, chamadas de “Regras de Sensatez”: 

                                                 
2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1977, p. 208.  

28 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 14/08/1932, p. 3. 
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É mais do que natural, e profundamente humana, a ansia que, em 

tempos como os que correm, todos sentem para obter noticias. Noticias! 

Noticias! … São o pasto de que se alimentam as emoções. [...] 

As regras de sensatez que se impõem em tempos de guerra são as 

seguintes: 

Regra da Discreção – Não repetir nunca as noticias de cuja exatidão não 

tenha a absoluta certeza.  

Regra da Cautela – Exigir sempre, de quem lhe dá uma noticia, que 

prôve a sua authenticidade e, no caso delle não poder faze-lo, 

desmascarar o boateiro.  

Regra do Optimismo – Não propagar nunca uma noticia desagradavel, 

embora tenha a certeza de que é verdadeira [grifo nosso].  

Quem seguir, com constancia, estas tres regras simples e faceis, estará 

contribuindo para constituir o ambiente mental que accelerará a 

victória29.  

 

 O comunicado foi redigido pela Liga de Defesa Paulista, uma organização civil 

criada em maio de 1931, após o rompimento definitivo do Partido Democrático (PD) de 

São Paulo com o Governo Provisório, para defesa dos interesses do Estado. Dela 

participavam membros da elite letrada de São Paulo, como políticos, escritores, 

profissionais liberais e jornalistas, tal como Júlio de Mesquita Filho, editor-chefe de O 

Estado de S. Paulo, que cedeu, em uma de suas edições, espaço para o manifesto de 

criação da Liga com o título apenas de “Aos Paulistas”, acompanhado de dezenas de 

nomes na assinatura: 

São Paulo, na conquista do immenso territorio com que formou o Brasil, 

convocara outrora todos os seus filhos. E todos attendiam ao appello. 

Hoje, São Paulo renova esse toque de reunir. Na defesa de um 

patrimonio arduamente constituido […] São Paulo clama pela 

concentração immediata de todos os que nasceram ou estão 

effectivamente radicados em seu solo.  

É o que leva os abaixo assignados a organizarem a “Liga de Defesa 

Paulista”, centro coordenador das energias e vontades que, por 

dissensões ou inercia, vém permanecendo inefficientes. […] 

Arma defensiva, constituirá força capaz de reagir efficazmente contra 

incursões ou arbítrios nocivos a São Paulo. Mas poderá também tomar 

iniciativas e attitudes compatíveis com o brio e o ideal dos paulistas30.  

 

 Posteriormente, as redes de contatos criadas e estabelecidas pela Liga de Defesa 

                                                 
29 O ESTADO DE S. PAULO, 24/07/1932, p. 1.  

30 O ESTADO DE S. PAULO, 19/05/1931, p. 3. 
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Paulista se mostraram valiosas para as conspirações que levariam à Revolução 

Constitucionalista, à consolidação da Frente Única Paulista (FUP) no início do ano 

seguinte, como também durante o conflito armado. Ela organizou batalhões de combate, 

postos para inscrição de voluntariado, alistamento de profissionais para serviços de 

guerra, mobilização feminina para cobrir postos de trabalho dos alistados homens e, 

principalmente, aos propósitos deste trabalho, foi a ela que couberam a edição e a 

distribuição do Jornal das Trincheiras.   

 Ao longo de suas 13 edições, distribuídas entre 14 de agosto e 25 de setembro de 

1932, o jornal teve dois formatos com quatro páginas cada um. O inicial das três primeiras 

edições era bastante simples (imagem 7), com dimensões de 35cm de comprimento por 

20cm de largura, continha apenas textos e não tendo colunas fixas – exceto por “notícias 

militares” – era povoado principalmente por textos de apoio e justificativa da causa 

constitucionalista. O segundo formato, iniciado a partir da quarta edição, manteve o 

mesmo número de páginas, mas uma edição muito mais aprimorada, além de 

sensivelmente maior, nas dimensões mais próximas dos periódicos comuns da época, 

aproximadamente 60cm por 35cm (imagem 8). Trazia, além de um logotipo mais 

personalizado, uma diagramação diversificada dos textos, algumas gravuras de objetos 

militares e, especialmente, uma grande variedade de charges humorísticas – eram várias 

por edições, distribuídas ao longo das páginas, e inclusive dando origem a uma série de 

tirinhas de histórias em quadrinhos. 
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(Imagem 7: Formato das primeiras três edições de O Jornal das Trincheiras) 

 

 

(Imagem 8: Formato das demais edições de O Jornal das Trincheiras) 
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 Este formato continha, além dos textos de justificação e enaltecimento da 

Revolução Constitucionalista e seu ideal, algumas colunas fixas, como: as “Opiniões que 

valem”, que destacavam falas positivas sobre a revolta e que circularam na imprensa 

escrita e na radiofônica; “A Voz das Trincheiras”, com trechos de correspondências 

enviadas pelos soldados nos fronts às suas famílias; “Carta de um Voluntário”, que 

reproduzia com maior destaque e, supostamente na íntegra, a carta mais destacada de um 

combatente (desde que fosse voluntário, e não membro do exército ou Força Pública); 

“Cartas de Mulher”, com a reprodução de cartas, de suas mães ou cônjuges, aos soldados; 

“Quadro de Honra”, com obituários de combatentes mortos; “Conselhos médicos aos 

combatentes”, autoexplicativa; uma seção de “Cartas Retidas” pelo correio militar; as 

comuns “Notícias Militares”; as histórias e quadrinhos “As Aventuras de Jeremias e 

Zoroastro – Soldados Ditatoriaes”, retratando com humor a preguiça e o despreparo das 

tropas inimigas; e as “Cronacas da Retaguardia”, coluna humorística assinada por Juó 

Bananère, pseudônimo de Alexandre Marcondes Salgado. Autor de paródias, escritas em 

um dialeto misto de português com italiano, de poemas e grandes obras, que eram 

publicadas em jornais paulistanos, algumas vezes em parceria com Oswald de Andrade. 

Nas “Cronacas” do Jornal das Trincheiras, o “Tenente” Bananère é um oficial italiano 

que acompanha a campanha militar do ponto de vista do Governo Provisório, com ironias 

e depreciamento do regime e do exército da “dentadura”, como ele se refere31. 

 Dessa maneira, o Jornal das Trincheiras trazia um conteúdo bastante variado e 

atraente aos leitores, sempre mirando, claro, elevar o moral das tropas nas trincheiras, 

como também da população, que poderia se transformar em combatente ou participar dos 

esforços de guerra. O principal de suas publicações eram, de fato, textos e manifestos de 

apoio à causa constitucionalista, sejam independentes, sejam atribuídos a algumas das 

colunas citadas, seguidas pelas notícias militares da campanha, ao lado de uma boa dose 

de humor, especialmente gráfico (em charges e tirinhas em quadrinhos). Mas também 

                                                 
31 O contexto do aparecimento dessa coluna é a notícia de 25 de agosto, no mesmo jornal, em que se 

reproduz o telegrama do embaixador italiano no Rio de Janeiro, reclamando da postura xenófoba do 

Governo Provisório em relação aos italianos em São Paulo e para quem estaria sendo atribuída à 

responsabilidade da Guerra Civil através de um golpe patrocinado pelos industriais ítalo-brasileiros: 

“[…] preoccupam o governo italiano, como, por exemplo, as citadas proclamações do general Góes 

Monteiro e a campanha de imprensa feita por orgams officiaes, na qual falsamente se attribuem aos 

italianos de S. Paulo concurso financeiro em favor de partidos politicos daquelle estado”. In: JORNAL 

DAS TRINCHEIRAS, 25/08/1932, p. 1. 
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havia conteúdo de utilidade prática aos combatentes, como conselhos médicos e de 

higiene e informações sobre o correio militar. Era um jornal pensado exclusivamente para 

guerra, configurando caráter ímpar dessa publicação na história da imprensa nacional.  

 Editado e redigido pela Liga de Defesa Paulista, o Jornal das Trincheiras, na 

verdade, era produzido e usava os aparatos de distribuição das oficinas de O Estado de S. 

Paulo, cedidas por força do próprio Júlio de Mesquita Filho, que cedia, não somente o 

aparato material, como também profissionais para ajudar na edição e na redação dos 

números do periódico. No entanto, seus textos eram sempre assinados de forma 

totalmente anônima em todos os seus números (exceto atribuição de autoria a discursos e 

falas públicas), em uma tentativa, talvez, de homogeneizar os manifestos e textos como 

obras de um espírito de “defesa de São Paulo” e não das mentes de jornalistas e letrados 

individuais, ou ainda de políticos ou partidos, com quem a Liga de Defesa Paulista 

alegava não ter vínculos (apesar de contar com membros destes) – ainda que alguns destes 

textos tenham sido escritos, nos bastidores, por grandes nomes da literatura da época, 

como Mario de Andrade, Guilherme de Almeida e Menotti del Picchia, convidados (ou 

então já membros) pela Liga32:  

Sem penetrar no ambito em que operam as arregimentações partidarias, 

que poderão manter intactas suas formulas ideologicas e autonomas as 

suas actividades, a “Liga de Defesa Paulista” surge, como entidade á 

parte, alheia a preoccupações eleitoraes e preceitos de partido político. 

Por todas as fórmas de acção e propaganda, será um estimulo para o 

desenvolvimento do espirito paulista33. 

 

 Uma análise de O Estado de S. Paulo durante o conflito revela o caráter de um 

jornal em guerra34, como no estudo de João Paulo Rodrigues. De fato, o jornal não apenas 

estava em guerra como também era uma das armas de guerra. Apesar de ocorrerem 

bombardeios e até mesmos tímidos duelos aéreos durante a guerra civil, o principal uso 

da aviação militar na revolta, especialmente do lado paulista, era como veículo de 

propaganda. A aviação constitucionalista bombardeava com frequência os fronts, cidades 

                                                 
32 VILLA, Marco Antônio. 1932: Imagens de uma Revolução. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado 

de São Paulo, 2008, p. 70. 

33 O ESTADO DE S. PAULO, 19/05/1931. 

34 RODRIGUES, João Paulo. Informação de Mobilização: A atuação do jornal O Estado de São 

Paulo na campanha Constitucionalista de 1932. In: Patrimônio e Memória, Assis, n. 2, v. 3 

UNESP, 2007, p. 4.  
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próximas até mesmo da capital federal, com panfletos e exemplares de jornais, os mesmos 

distribuídos do lado paulista – dentre eles, o Jornal das Trincheiras e O Estado de S. 

Paulo35. Este último jornal atuou na guerra “combatendo inicialmente na trincheira da 

informação, mas atingindo a radicalização […], selecionando, ordenando e narrando 

apenas os acontecimentos que favoreciam a guerra de São Paulo pelo o Brasil36”. 

 Houve uma completa mudança nas páginas de O Estado de S. Paulo após o início 

do movimento constitucionalista. Se a edição do dia 10 de julho, domingo, dia de edições 

tradicionalmente maiores, fechada no dia anterior (antes do início da revolta, à noite), 

continha 22 páginas – com diversos classificados, anúncios comerciais, anúncios de peças 

de teatros e filmes, notas sobre esportes, explicações e desenhos sobre as pragas e insetos 

apresentados na feira cafeeira da Água Branca, além de uma segunda edição com maiores 

informações sobre a Revolução Constitucionalista – as edições vão se modificando no 

dias seguintes. Na segunda-feira, quando tradicionalmente não circulavam os jornais 

devido à folga dos jornalistas e trabalhadores aos domingos (por força da legislação), 

houve uma pequena edição de apenas 4 páginas, sendo 3 dedicadas exclusivamente à 

Revolução. A edição da terça-feira, dia 12, continha apenas 8 páginas, sendo 4 da parte 

comercial (com anúncios, classificados e cotações) e 4 da parte de notícias e, delas, 3 

sobre o movimento. Em comparação, a edição da terça anterior, dia 5 de julho, teve 14 

páginas, bastante diversificadas. Pelo resto de julho e agosto, as edições possuíram, em 

média, 6 páginas, sendo normalmente 4 dedicadas à cobertura do movimento e 2 para 

diversidades e anúncios (aos domingos com 8 páginas e às segundas-feiras com 4). Já em 

setembro, exceto pelos domingos, as edições tinham apenas 4 páginas, sendo 2 a 3, por 

edição, referentes à revolta e 1 para demais assuntos.  

 

 

(Tabela 1: Número de páginas das edições de O Estado de S. Paulo em julho/32) 

 

                                                 
35 DONATO, Hernâni. História da Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo: IBRASA, 2002, 

p. 137. 

36 RODRIGUES, João Paulo. Op. cit., p. 14.  
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Domingo Seg. Ter Quar. Quint. Sex. Sáb. 

     12 14 

28 - 14 12 14 12 14 (9/jul) 

22  4 8 8 10 8 10 

10 4 6 6 6 6 6 

8 4 6 6 6 6 6 

8       

 

(Tabela 2: Número de páginas das edições de O Estado de S. Paulo em agosto/32) 

 

Dom. Seg. Ter. Quar. Quint. Sex. Sáb. 

 4 6 6 6 6 6 

8 4 6 6 6 6 6 

8 4 6 6 6 6 6 

8 4 6 6 6 6 6 

8 4 6 6    

 

(Tabela 3: Número de páginas das edições de O Estado de S. Paulo em setembro/32) 

 

Dom. Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Sáb. 

    4 4 4 

6 4 4 4 4 4 4 

6 4 4 4 4 4 4 
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6 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4  

  

 Neste conjunto de tabelas (tabelas 1 a 3), com o número de páginas das edições 

diárias do periódico, podemos perceber como, de fato, a Revolução Constitucionalista 

altera profundamente o cotidiano da edição e redação do jornal. Provavelmente por 

consumir quase que em totalidade o cotidiano dos paulistas, o movimento também 

consome muito do espaço do jornal – talvez não houvesse muito a se noticiar durante o 

acontecimento da Guerra Civil. Mesmo com a criação e a publicação de O Jornal das 

Trincheiras, em 14 de agosto, com as oficinas e alguns redatores de O Estado de S. Paulo, 

a situação não se altera. Na edição do dia 15 de agosto, por exemplo, que conta com 

apenas quatro páginas, mais de três quartos do total dos textos daquele dia são referentes 

à revolta (Imagem 9). São os editoriais e notícias sobre as movimentações de tropas, 

alistamentos, embarques, campanhas de doação para os esforços de guerra, informações 

sobre funcionamento de serviços como escolas e hospitais. Inclusive uma seção de 

classificados de vendas de livros raros para recolhimento de dinheiro a ser doado à causa 

Constitucionalista. Do espaço restante, mais da metade são classificados e anúncios 

comerciais, obituários (não relacionados à guerra) e horários de exibição cinematográfica; 

por fim, há um espaço reduzido na última página referente às notícias internacionais 

(crises políticas na Alemanha e na Espanha) e à cobertura das Olimpíadas de 1932 em 

Los Angeles.  
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(Imagem 9: Edição de 15 de agosto de 1932 de O Estado de S. Paulo, destacados os textos referentes 

à Revolução Constitucionalista) 
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 Situação análoga ocorre também com outro periódico da época, intimamente 

ligado à Revolução Constitucionalista. Apesar de manter uma política ligeiramente mais 

“conciliatória”, em comparação ao O Estado de S. Paulo, no período imediatamente 

posterior à Revolução de 1930 e ao Governo Provisório, As Folhas de São Paulo também 

passam a se opor ferozmente a Vargas, quando do início das agitações constitucionalistas 

e no período posterior37. Em duas edições naquele período, a Folha da Noite e a Folha 

da Manhã, os jornais também tiveram a circulação ininterrupta durante o conflito (o que 

se repetiria apenas em 1962 já como apenas A Folha de São Paulo).  

 Apesar de ser uma fonte que será utilizada apenas pontualmente nesta dissertação, 

A Folha da Noite possuía um recurso editorial que vale uma breve análise: o matutino, 

por trazer eventos do dia corrente (e não do anterior), costumava publicar mais de uma 

edição todos os dias. Normalmente, modificavam-se apenas as primeiras e últimas 

páginas com novas informações ou com alguma notícia de maior relevância do que se 

tinha até o momento do fechamento da edição anterior. Usualmente eram sempre duas 

edições todos os dias. No entanto, dependendo da agitação de cada dia, o número crescia. 

A prática ocorria com notícias cotidianas, como “o rapto da pequena Dirce”, cujo 

desaparecimento rendeu três edições do jornal em 5 de julho de 1932, uma para cada nova 

informação, até o encontro da garota pela polícia38, e, principalmente, com os eventos 

políticos referentes à Revolução Constitucionalista. A manifestação do dia 23 de maio de 

1932 rendeu 4 edições da Folha da Noite naquele dia e 3 no dia seguinte, adicionando 

novas informações sobre o ocorrido. Após o início da revolta, o mês de julho rendeu 

outros 10 dias com mais de 2 edições diárias do periódico (tabela 4). Foi o mês com o 

maior número de edições da história da Folha da Noite. Ao mesmo tempo, durante a 

revolta, não houve um dia sequer com edição única (resultado de um dia de pouco 

movimento nas notícias). Ainda assim, como no caso de O Estado de S. Paulo, a queda 

de páginas foi vertiginosa durante os combates (tabela 5). 

 

 

                                                 
37 CAPELATO, Maria Helena; MOTA, Carlos Guilherme. História da Folha de S. Paulo (1921-1981). 

São Paulo: IMPRES, 1981, pp. 86-91. 

38 A FOLHA DA NOITE, 05/07/1932. 
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(Tabela 4: Dias com mais de duas edições e dias com edição única de A Folha da Noite) 

 

 Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Nov. 

Dias com 

mais de 

duas 

edições 

3 0 11 4 0 1 1 

Dias com 

edição 

única 

0 1 0 0 0 1 3 

 

 

(Tabela 5: Média mensal do número de páginas das edições da Folha da Noite) 

 

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 

8,2 8,4 5,3 4 4 4,1 6,1 

 

 A proporção do espaço ocupado pela Revolução Constitucionalista em A Folha 

da Noite é similar ao de O Estado de S. Paulo, tomando como exemplo a primeira edição 

do dia 14 de agosto (que, no caso deste periódico, de fato, trazia as notícias daquele 

mesmo dia e não do anterior). Nele também são facilmente identificáveis mais de três 

quartos dos textos e até mesmo publicidade do impresso, dedicados ao movimento 

paulista (Imagem 10). Observando-se a Folha da Noite, pode-se perceber que a mudança 

de rotina e a grande dedicação ao movimento de 1932 não foram uma postura restringida 

a O Estado de S. Paulo. A Revolução Constitucionalista, de fato, transformou, naquele 

espaço de tempo, o cotidiano editorial dos periódicos. Houve drástica redução no número 

de páginas, ao mesmo tempo que houve o aumento de edições, levando à circulação 

ininterrupta durante todos os dias da semana, o que se repetiria apenas na década de 1960. 
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(Imagem 10: Edição de 14 de agosto de 1932 de A Folha da Noite, destacados os textos referentes à 

Revolução Constitucionalista) 
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 As poucas páginas dos jornais circulados durante a Guerra Civil eram totalmente 

consumidas por notícias e informações referentes ao combate, numa proporção que 

poderia passar de ¾ de todo o conteúdo disponibilizado nos impressos. Foi um momento 

ímpar da história da imprensa paulista e, possivelmente, nacional, dada a oportunidade 

única que os jornais de São Paulo tiveram de cobrir, e participar ativamente, de uma 

guerra civil dessa proporção em território brasileiro – especialmente se nos lembrarmos 

do período de intensa atividade em que a imprensa nacional se encontrava nas décadas de 

20 e 30, obviamente em função do contexto social, cultural e político do período. 

Sobretudo na imprensa escrita, o jornalismo militante foi bastante vivo naquele momento, 

como parte do jornalismo revolucionário ilustrado, de forte tom contestatório, nas 

palavras de Boris Cossoy39.  

 Ainda que Cossoy neste caso esteja mais preocupado com a imprensa que ele 

classifica como subversiva, mesmo para a grande imprensa o momento era de grandes 

agitações e militâncias políticas. Principalmente após a fundação do Partido Democrático, 

o cenário da discussão política paulista se aviva e os jornais se tornam espaços intensos 

de debates, lutas e alinhamentos antes e após a Revolução de 193040. 

 A partir do “caso de São Paulo”, entre 1930 e 1932, foram criados periódicos cujo 

único objetivo era defender a causa de São Paulo41 e, em São Paulo especificamente, o 

período anterior viu o nascimento, em 1924, da principal agência de repressão e controle 

da imprensa na história nacional, o DEOPS, como desdobramento da revolta ocorrida na 

capital paulista naquele ano. Tal órgão teve seu auge com o confisco e controle da 

imprensa escrita, durante a Era Vargas42.  

 Um dos jornais que foram apreendidos pelo DEOPS durante o Governo Vargas 

foi A Platéa. Nascera paulistano, nos últimos momentos do império, em 1888, em formato 

                                                 
39 COSSOY, Boris. O Jornalismo Revolucionário Ilustrado. In: ______; CARNEIRO, Maria Luiza 

Tucci (org.). A Imprensa Confiscada pelo Deops (1924-1954). São Paulo: Atelie, Imprensa Oficial 

de São Paulo, Arquivo do Estado de São Paulo, 2003, pp. 11-12. 

40 CRUZ, Heloísa de Faria. A Imprensa Paulistana: do primeiro jornal aos anos 50. In: PORTA, Paula 

(org.). História da Cidade de São Paulo. Volume 2: A cidade no Império (1823-1889). São Paulo: 

Paz e Terra, 2004, p. 381.  

41 CAPELATO, Maria Helena. Os Arautos do Liberalismo: Imprensa Paulista (1920-1945). São 

Paulo: Brasiliense, 1989, p. 27.  

42 CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Imprensa irreverente, tipos subversivos. In: ______; COSSOY, 

Boris (org.). Op. cit., p. 21.  
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de semanário, como jornal republicano, e foi suprimido pelo governo logo em seus 

primeiros anos, ao se opor ao governo de Floriano Peixoto, retornando em 1891, já com 

periodicidade diária. Apesar deste posicionamento contestatório logo em seus primórdios, 

esse comportamento não foi padrão do jornal. A linha editorial de A Platéa, sob a direção 

de Araújo Guerra, é muito fluída e curiosa. O jornal foi contrário ao sufrágio universal 

em 1904 e enfatizou as decisões do Convênio de Taubaté em 1907; em contrapartida, no 

ano seguinte, demonstrou apoio às greves dos trabalhadores das docas de Santos43. Mais 

à frente, no contexto da Revolução de 1930, o jornal, que inicialmente foi fiel apoiador 

da legalidade nas revoltas de 1922, 1924 e na Coluna Prestes, ao mudar a direção para 

Pedro Cunha, passou a apoiar com vivacidade a Aliança Liberal e Vargas. E, como 

ocorrido nos demais jornais de São Paulo, gradualmente abandonou suas esperanças em 

relação ao Governo Provisório e se engajou na luta paulista pela causa constitucionalista. 

No entanto, posteriormente, A Platéa, entrou para o rol de periódicos apreendidos pelo 

DEOPS em 1935, após o órgão identificar sua aproximação com a Aliança Nacional 

Libertadora. Alguns de seus colaboradores e diretores constavam dos quadros do Partido 

Comunista e da ANL, apesar de, formalmente, o jornal nunca ter declarado-SE 

comunista44. Retornando em 1940, fez uma guinada, sob o olhar das autoridades, da 

extrema esquerda para a extrema direita, ainda que mantendo parte do mesmo conselho 

editorial original. Durante o andamento da IIª Guerra Mundial, o impresso foi acusado de 

simpatizar com as políticas e ideais nazi-fascistas e foi novamente suspenso em 194245. 

Houve ainda uma tentativa de retorno em 1952, mas o renascimento durou apenas 

algumas poucas semanas.  

 Apesar de, em 1932, o jornal já possuir uma tradição de quase meia década, ainda 

apresentava um tamanho reduzido em relação a O Estado de S. Paulo, por exemplo. Suas 

edições têm, em média, 6 páginas, que não raramente podem ser 4 ou 8 dependendo da 

movimentação do dia. O seu repertório de notícias era variado e, apesar de uma atenção 

maior à política, especialmente no contexto da Revolução de 1930 e de 1932, também 

figuravam notas sociais, “bizarrices” (como suicídios, assassinatos e nascimentos de 

                                                 
43 CARNEIRO, Maria Luíza Tucci; COSSOY, Boris (org.). Op. cit., p. 92. 

44 Idem, pp. 92-94. 

45 Apesar de dar significativa cobertura à campanha aliada e sobre o cotidiano de Vargas, além de ceder 

espaço a comunicados do próprio DEOPS e da Secretaria de Segurança Pública. Cf: Ibidem.  
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trigêmeos46) e uma grande atenção ao esporte. 

 Na edição de 6 de novembro de 1930, após a nomeação de Getúlio Vargas como 

presidente do Governo Provisório, com grande destaque à figura do político, dedica uma 

de suas seis páginas totalmente ao esporte, com imagens dos atletas de Corinthians e 

Guarani, que se enfrentaram naquela semana – assim como, de fato, a cobertura do 

julgamento de estranho assassinato47. O comportamento se repete em 1932. Na edição de 

24 de maio, que noticia os protestos na Praça da República, ocorridos na noite do dia 

anterior, o jornal está em estado de guerra, com uma página dedicada a uma ilustração de 

um bandeirante carregando a faixa com a inscrição non dvcor dvco. Ainda assim, uma de 

suas quatro páginas continua totalmente dedicada com esmero ao esporte, contando sobre 

a divergência entre os cartolas paulista acerca da participação do Santos e de outros clubes 

da cidade litorânea no campeonato estadual e apresentando até mesmo uma imagem da 

maquete de um novo estádio Palestra Itália, cuja reforma havia sido prometida48.   

 Ainda assim, durante a Revolução Constitucionalista, como os demais jornais 

apresentados, a guerra civil consome mais de ¾ do jornal, consoante visto na imagem da 

edição de 4 páginas também do mesmo dia 15 de agosto de 1932 (Imagem 11). No 

entanto, apesar de a diagramação de A Platéa, especificamente, possibilitar maior 

pluralidade de assuntos em destaque, o espaço dedicado aos demais temas continuava 

pequeno, como é o caso das notícias referentes à crise na Alemanha, após as eleições 

presidenciais daquele ano e as manobras de Hitler para chegar à chancelaria. E, ainda 

assim, nos assuntos pertinentes à revolta, a importância dada ao esporte continua a chamar 

atenção: havia o destaque dado ao apoio prestado pelo Comercial de Ribeirão Preto, que 

doara seus troféus à campanha do ouro, além de uma foto de voluntários do Batalhão 

Esportivo, composto por atletas49.  

  

                                                 
46 Ibidem.  

47 A PLATÉA, 06/11/1930. 

48 A PLATÉA, 24/05/1932. 

49 A PLATÉA, 15/08/1932. 
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(Imagem 11: Edição de 15 de agosto de 1932 de A Platéa, destacados os textos referentes à 

Revolução Constitucionalista) 
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 Cabe notar, não obstante, que alguns estudiosos apontam que, àquela altura, o 

rádio já havia ultrapassado (ou rivalizava com) a imprensa escrita em abrangência50, ao 

menos no referente à capital do Estado. Antônio Pedro Tota faz um breve resumo do uso 

da imprensa radiofônica na Revolução de 1932, que transmitia “exortações aos paulistas 

e noticiários que exacerbavam os ânimos e veiculavam uma falsa visão de vitória dos 

constitucionalistas”51. As rádios paulistas também protagonizavam duelos com as rádios 

da capital federal, umas desmentindo as outras, quando as ondas eram captadas no lado 

oposto do front52. Ainda assim, como os periódicos, o rádio também possuía suas 

limitações naquele momento: a disponibilidade e qualidade do sinal, número de rádios 

(àquela altura, três em todo o Estado – Record, Educadora e Cruzeiro do Sul), a 

programação não contínua durante o dia e, claro, a necessidade de aparelhos para receber 

as transmissões. 

 A despeito disso, não é objetivo deste trabalho indicar qual o mais abrangente 

meio de comunicação em 1932, o que exigiria um estudo por si próprio. Não obstante, 

criar uma contraposição entre os dois meios seria falso: os Jornais traziam diariamente as 

programações das Rádios, assim como uns traziam conteúdo dos outros – inclusive, o 

Jornal das Trincheiras possuía a coluna “Opiniões que Valem” que trazia falas notáveis 

sobre o movimento difundidas pelas rádios.   

 Por outro lado, a imprensa escrita proporciona um espaço maior para o debate e 

maior profundidade das opiniões e textos e, obviamente, sobrevive mais facilmente ao 

tempo e ao acesso dos pesquisadores. No caso específico da Revolução 

Constitucionalista, um fato que indica a importância da imprensa escrita como fonte aos 

historiadores é que, sempre que se aponta por autores a existência de ideais separatistas 

misturados ao constitucionalista, a principal prova é a existência do periódico O 

Separatista, ainda que ele tenha circulado por poucas edições nos meses anteriores ao 

                                                 
50 RODRIGUES, João Paulo. Op cit., p. 4. 

51 TOTA, Antônio Pedro. Rádio e Modernidade em São Paulo (1924-1954). In: PORTA, Paula (org.). 

História da Cidade de São Paulo. Volume 3: A cidade na primeira metade do século XX. São 

Paulo: Paz e Terra, 2004, p. 502. 

52 Em especial quando fora interceptada uma transmissão da Rádio Philips do Rio de Janeiro que 

divulgava um comunicado do chefe de polícia do Distrito Federal. O comunicado proibia quaisquer 

tipos de manifestações ou passeatas na cidade, sendo, caso ocorressem, passíveis de forte repressão 

policial. Essa determinação fluminense deu a entender aos paulistas que a capital encontrava-se em 

polvorosa com diversas manifestações pró-São Paulo. O episódio, entretanto, apesar de protagonizado 

pelas rádios, recebeu intensa cobertura e divulgação pela imprensa escrita. Cf. Idem, pp. 501-502. 
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conflito53. Para além das questões dos historiadores, para os contemporâneos, a 

importância da imprensa escrita foi, de fato, sentida durante a Revolução 

Constitucionalista. Dentre os 37 civis exilados após o término das hostilidades, 

encontravam-se seis jornalistas54 – dentre eles Júlio de Mesquita Filho, diretor de O 

Estado de S. Paulo, e Osvaldo Chateaubriand, diretor dos Diários Associados do Rio de 

Janeiro. Como grupo profissional, foi um número menor apenas em relação aos políticos 

– advogados, lavradores, industriais envolvidos diretamente com a política em algum 

momento (que tenham ocupado algum cargo executivo ou legislativo), a grande maioria. 

 Para sintetizar a postura dos meios de comunicação no conflito, os jornais foram 

definidos naquele momento pelo poeta e cronista paulistano Menotti del Picchia como a 

“trincheira espiritual da revolução”55. Ainda, um grande exemplo que demonstra a 

importância da imprensa escrita e a intensidade de sua associação aos movimentos e 

alinhamentos políticos daquele momento eram os empastelamentos dos jornais, a 

depredação de suas redações e oficinas. O empastelamento do Diário Carioca, no Rio de 

Janeiro, em 25 de fevereiro de 1932, é um dos episódios mais célebres dessa natureza por 

constituir um dos momentos mais tensos das disputas políticas em torno da 

reconstitucionalização ou não do país pelo Governo Provisório, também sendo lembrado 

como uma demonstração de força por parte dos representantes tenentistas no poder. O 

presidente descreveu em seu diário a situação desta maneira: 

Um grupo de oficiais do exército e marinha, levando praças armadas do 

1º Regimento de Cavalaria, ataca, à noite, o Diário Carioca, empastela 

o jornal e fere alguns operários. O ministro da guerra declara que não 

pode conter os oficiais, dispostos a atacar outros jornais se continuarem 

a campanha de desprestígio ao governo e o ataque às classes militares. 

A polícia nada fez para evitar, o espírito público está inquieto, há 

divergência no Ministério. […] Tenho que me decidir entre as forças 

militares que apóiam o governo e um jornalismo dissolvente, apoiado 

pelos políticos e instigado mesmo por estes contra o governo. Estou 

numa encruzilhada que urge uma decisão56.  

                                                 
53 “[...] é inegável também a existência, em São Paulo, de um grupo mais radical, que pregava o 

desligamento do Estado do resto do Brasil. Até mesmo um jornal, O Separatista, de duração efêmera, 

foi editado e distribuído”. Cf: CAPELATO, Maria Helena; PRADO, Maria Lígia. O Bravo Matutino. 

Imprensa e ideologia: o jornal O Estado de São Paulo. São Paulo: Alfa-Omega, 1980, p. 50. A 

lembrança deste periódico com o mesmo propósito também é notada, por exemplo, nos estudos já 

citados de Marco Cabral dos Santos e André Mota (op. cit., pp. 65-70), que se desdobra um pouco mais 

sobre seu conteúdo, e no de Heloísa de Faria Cruz (op. cit., p. 381).  

54 RODRIGUES, João Paulo. Op. Cit., pp. 12-13.  

55 APUD. Idem, p. 2. 

56 VARGAS, Getúlio Dorneles. Diário. São Paulo/Rio de Janeiro: Sciliano/FGV, 1995, p. 92.  
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 Empreendido por oficiais do exército, ligados ao clube 3 de outubro – associação 

tenentista fundada após a Revolução de 1930 –, a depredação do Diário Carioca 

aconteceu no dia seguinte após a promulgação do Código Eleitoral de 1932, em forma de 

retaliação. Como é de comum conhecimento, os militares ligados ao movimento 

tenentista se opunham à reconstitucionalização imediata do país, ao passo que, além de 

promover a campanha pró-legalização do regime, o periódico, instalado na capital federal, 

também dirigia pesados ataques aos militares desta ala57. A conveniência e falta de ímpeto 

das autoridades na investigação do ocorrido (que, por si, havia sido realizado por 

liderança de membros de alta patente das forças armadas) apenas agravaram o tom 

empregado pelo Diário Carioca e demais jornais que desconfiavam das possibilidades de 

recondução do país ao regime constitucional por parte do Governo Provisório, pelo menos 

enquanto estes determinados membros tenentistas permanecessem no poder58. 

 Os dias seguintes ao empastelamento reservaram uma grande crise política dentro 

do governo. O próprio ministro da justiça, Maurício Cardoso, que havia acabado de 

promulgar o Código Eleitoral, em 24 de fevereiro, passou também a desconfiar da 

viabilidade da reconstitucionalização do país no contexto em que se encontrava a política 

do Brasil: 

Recebi Pedro Ernesto, a quem mandei chamar para ouvir sua impressão 

e a do público, através dele, sobre o sucesso do empastelamento do 

Diário Carioca. Achei-o insensível e parece até convencido de que 

praticou um ato louvável. Recebi depois a visita de Maurício Cardoso, 

que pretende retirar-se para o Rio Grande, sentindo a impossibilidade 

de levar adiante, no momento, o programa constitucional59. 

 

 Alguns dias depois, em 3 de março, além de Maurício Cardoso, Lindolfo Collor, 

ministro do Trabalho, Batista Luzardo, chefe de Polícia do Distrito Federal, e João Neves 

da Fontoura, do Banco do Brasil, assinaram uma renúncia coletiva de seus postos no 

Governo Provisório – episódio conhecido como a “Debandada Gaúcha”, pela origem e 

alianças políticas dos envolvidos. Em São Paulo – que àquele momento recebia mais um 

                                                 
57 LUCCA, Tânia Regina de. A Grande Imprensa na Primeira Metade do Século XX. In: _______; 

MARTINS, Ana Luíza (org.). História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2011, p. 168. 

58 Ibidem.  

59 VARGAS, Getúlio Dorneles. Op. cit., p. 93. 
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novo interventor, Pedro de Toledo, finalmente um civil e paulista, mas recebido a muitas 

ressalvas pelos paulistas –, a crise ministerial foi entendida como um forte indício de que 

o Governo Provisório não pretendia reconduzir o país ao regime constitucional em um 

futuro próximo: 

A crise gravíssima que atravessa o governo da República, accentuada 

pela demissão de vários auxiliares, dos auxiliares que representavam a 

corrente liberal e constitucionalista, enche-nos de apprehnsões. 

Reputamos uma desgraça a marcha do governo para o absolutismo, e 

essa crise, ao menos na sua face externa, nas suas apparencias mais 

acessiveis ao olhar, denota uma inflexão para aquelle rumo. Parece que, 

no seio do governo, já se decidiu contra o espirito constitucionalista a 

luta que armára entre esse espirito e o dictatorial60.   

 

 Nesse sentido, percebemos a importância que os empastelamentos possuíam 

naquele momento, a importância da identificação dos jornais com os ideais supostamente 

a eles atribuídos ou por eles defendidos. A crise política gerada pela depredação do Diário 

Carioca talvez tenha sido a mais grave do período do Governo Provisório. Para além da 

própria Revolução Constitucionalista, foi um marco na disputa entre os projetos 

constitucionais e não constitucionais para o país naquele momento. Realizado e aclamado 

por membros do governo (Pedro Ernesto, citado por Vargas em seu diário como 

orgulhoso do empastelamento, era o então prefeito do Distrito Federal e presidente do 

Clube 3 de Outubro) e altos oficiais das forças armadas, somado à posterior não 

investigação ou punição, o evento foi capaz de abalar o Ministro da Justiça. Maurício 

Cardoso passou a desacreditar das intenções constitucionalistas ou da capacidade do 

governo implementá-las, no dia seguinte à grande vitória de implementar o inovador 

Código Eleitoral de 1932, um divisor de águas da democracia nacional. 

 Da mesma forma, o empastelamento não era exclusividade de um dos lados 

daquele conflito político. Em 23 de maio do mesmo ano, na série de manifestações em 

São Paulo que vitimou os jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, no centro da 

cidade, um dos principais alvos dos protestos foi o jornal A Razão, empastelado naquela 

noite61. Desde o ano anterior, nos quadros editorais do periódico, estava Plínio Salgado, 

desenvolvendo e publicando seus pensamentos que originariam meses depois da revolta 

                                                 
60 O ESTADO DE S. PAULO, 05/03/1932. 

61 DONATO, Hernani. Op. cit., p. 54.  
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a Ação Integralista e, àquela altura, contrários à reconstitucionalização do país. Nesse 

sentido, ressalta-se mais uma vez a importância dos empastelamentos dos jornais como 

forma e linguagem de protesto político naquele momento da história nacional e que 

poderiam render também, por si só, interessantes objetos de estudo. 

 

***** 

   

 Terminando com estes breves apontamentos sobre os empastelamentos dos jornais 

no período da Revolução de 1930 e sua importância para o contexto político, esperamos 

que este capítulo tenha cumprido sua função de apresentar as fontes que terão seu 

conteúdo discutido e analisado adiante nos dois próximos capítulos. Esta apresentação e 

exposição das fontes também buscou estabelecer a importância da imprensa escrita 

naquele contexto e durante a Revolução Constitucionalista. No movimento, os jornais se 

tornaram, inclusive, armas de guerra, sendo “bombardeados” sobre os fronts de combate 

pela nascente aviação militar brasileira, em ambos os lados do conflito; eram vendidos, 

mas também distribuídos gratuitamente nas cidades e trincheiras. 

 A imprensa escrita estava, de fato, comprometida com o sucesso do movimento, 

sendo o principal exemplo desse compromisso a existência do Jornal das Trincheiras, 

criado exclusivamente com o propósito do ideal Constitucionalista – por esse motivo, a 

principal fonte deste trabalho. Ele será analisado em conjunto, especialmente, com O 

Estado de S. Paulo, jornal de onde vieram seus principais colaboradores e instrumentos 

materiais para sua edição, publicação e distribuição; e, em menor medida, sendo cotejados 

pontualmente com outros periódicos como A Platéa e as Folhas da Noite e da Manhã.  

 O comprometimento da imprensa escrita naqueles dias de 1932 transformou o 

cotidiano dos jornais, como demonstramos. O número de edições aumentou, ao passo que 

as páginas diminuíram, e o pouco espaço disponível era totalmente consumido pelas 

notícias, informações e opiniões sobre o movimento Constitucionalista. Não havia espaço 

para muito mais do que a vitória do exército da lei, a vitória paulista e a 

reconstitucionalização do país. A postura da mídia paulista naquele momento foi 

oportunamente rotulada, quando do aniversário de 80 anos de seu evento, por um 
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jornalista de um dos periódicos envolvidos naquele compromisso como a “imprensa 

fardada”62. O que interessa aos propósitos deste trabalho, uma vez determinadas e 

examinadas quais suas fontes, é mostrar como os jornais exerceram esse seu compromisso 

no campo do discurso; qual o conteúdo do discurso utilizado para fazer com que a 

população também se comprometesse. Comprometesse-se, como os jornais o fizeram, a 

defender um ideal em uma revolução e comprometesse-se a manter um Estado em uma 

guerra. São dois compromissos que não se opõem. Pelo contrário: complementam-se; mas 

podem ser separados para uma melhor análise, que seguirá nos próximos dois capítulos.   

  

                                                 
62 PILAGALLO, Oscar. A imprensa paulista fardada de 1932. In: FOLHA DE S. PAULO, 09/07/2012. 
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2. O MOVIMENTO CONSTITUCIONALISTA DESCRITO 

COMO REVOUÇÃO DE 1932  

 

 

Acelera-se a marcha dos acontecimentos. O general Klinger, impotente 

para continuar a luta, mas receoso de aceitar o armistício nas condições 

estipuladas pelo general Góis envia novamente a este seus emissários. 

O general Góis pede-me ratificação de poderes e instruções. Ratifico os 

seus poderes, digo-lhe que mantenha as condições já ditadas para o 

convênio militar e que se limite a este. O Governo não concede prazo 

para discutir as negociações de paz, mas para executar a deposição das 

armas. 

O General Góis comunica-me a nova recusa dos emissários rebeldes em 

assinar o convênio, devendo a luta recomeçar no dia seguinte. Submete-

me, porém, o convênio feito pelos oficiais da Força Pública de São 

Paulo, comprometendo-se, mediante garantia nos postos, a não cumprir 

mais ordens dos chefes rebeldes, e sim do governo federal63.  

 

 A anotação realizada no sábado, dia 1º de outubro de 1932, no diário de Getúlio 

Vargas, revela a intensidade e a confusão vivida durante os dias da Revolução 

Constitucionalista. Àquela altura, o Governo Provisório estava conseguindo pôr fim ao 

maior conflito armado do país no século XX de uma forma tão conturbada quanto a 

própria guerra civil se desenrolou. Mesmo com a enorme boa vontade do General 

Bertoldo Klinger, que iniciara por conta própria as negociações de paz três dias antes, os 

representantes do governo rebelde paulista recusaram as propostas federais de armistício 

por seguidas vezes.  

 Alheia às decisões civis e de outros corpos militares rebelados, a Força Pública 

paulista firmou seu próprio convênio individualmente com o Governo Provisório em 

troca da seguridade de seus trabalhos e postos. Ainda assim, Vargas acreditava, no íntimo 

espaço de seu diário, que a guerra continuaria a ocorrer no dia seguinte. Resistência que, 

de fato, não se concretizou. Constituindo a parte principal das operações armadas da 

revolução, a Força Pública terminou com a guerra civil. Depôs o governo rebelde no dia 

seguinte, ocupou as instâncias administrativas civis e militares pela capital e algumas 

outras cidades, forçando a rendição incondicional do Estado maior rebelde, representado 
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pela figura do General Klinger e do Governador Pedro de Toledo. Atos que, 

impreterivelmente, deixaram um breve rastro de sangue e balas dentre as fileiras que não 

aceitavam o fim da rebelião64.  

  Vasculhando mais páginas do diário – que narra majoritariamente eventos 

políticos65, como não poderia ser diferente durante uma guerra civil ocorrendo em um 

Estado do qual se é chefe –, é possível encontrar outros momentos de forte agitação e 

incerteza nos rumos que a Revolução Constitucionalista poderia tomar no país. No dia 27 

de setembro, um dia antes de uma correspondência do General Klinger que iniciaria o 

processo de paz, Vargas se preocupa com as dimensões nacionais e internacionais que a 

revolta adquiria:  

Continuam os boatos de conspirações no Rio, com o anúncio de uma 

parada para o dia 29. Os rebeldes intensificam sua propaganda no Prata, 

onde têm vários agentes. Conseguem adquirir quatro aviões no Chile 

que, clandestinamente, levantam vôo para atingir São Paulo. O ministro 

do Exterior toma providências junto aos governos da Argentina e 

Uruguai, a ver se consegue a apreensão66. 

 

 No mesmo dia, o presidente anota sua desconfiança sobre seus comandantes civis 

e militares: 

Novo incidente Góis-Rabelo. Fora resolvido que o general Rabelo 

deixasse o comando da expedição em Uberaba e seguisse para Mato 

Grosso, por água, com novos reforços do Rio Grande. Este se recusa a 

seguir e quer continuar atuando no setor do general Góis, sem obedecer 

às ordens deste. Rabelo zanga-se com o ministro da Guerra, dizendo 

que este pretende afastar sua ingerência do setor onde atua o Rabelo. 

Apóio o ministro na questão com Rabelo e acomodo Góis. Tanto Góis 

como Rabelo se julgam hostilizados por grupos invisíveis. Também 

Osvado [Aranha, ministro da Justiça], sempre tão assíduo, há três dias 

                                                 
64 PAULA, Jeziel de. 1932: Imagens construindo a história. Unicamp. Campinas, 1998, p. 265. O 

trabalho, focado em análise iconográfica e, principalmente, fotográfica, apresenta uma imagem de uma 

resistência contrária à rendição em um combate urbano na Praça do Patriarca, na capital. É visível um 

grande volume de sangue e, presumivelmente, um cadáver.  

65 A pouca intimidade pessoal revelada por Vargas em seus próprios escritos é sintomática, em especial, 

em realizações de biografias sobre o presidente. O caso da coleção prosopográfica Perfis Brasileiros, 

coordenada por Elio Gaspari e Lilia Schwarcz, permite-nos e é local de interessante comparação nesse 

sentido ao pegarmos os trabalhos sobre os governantes que mais tempos ficaram à frente do Estado 

brasileiro. O volume escrito por Boris Fausto para a vida Getúlio Vargas tornou-se mais uma narrativa 

e análise da Era Vargas do que uma biografia. Enquanto, por sua vez, José Murilo de Carvalho teve 

mais sorte ao contar sobre a vida de D. Pedro II, dando informações e reconstruções da personalidade, 

gostos e paixões do imperador, com um toque muito pessoal sobre a história do segundo reinado 

brasileiro.  

66 VARGAS, Getúlio Dorneles. Op. Cit., p. 136. 
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não me aparece. Apesar de algumas qualidades excelentes, [ele] é 

desconfiado, absorvente e suscetível67.  

 

 Anotações feitas quando, do ponto de vista bélico, a Guerra Civil encontrava-se 

em situação extremamente favorável ao Governo Provisório, já a menos de 100 km da 

capital, e também às portas da cidade de Campinas, que àquela altura era bombardeada 

com frequência diária pelo ar havia 10 dias, levando a 24 mortes e 27 feridos68. Os bons 

rumos no embate armado já haviam sido sentidos pelo próprio Vargas. Somando-se às 

anotações que comemoraram vitórias no principal front, o Vale do Paraíba, nos dias 15, 

17 e 18, e à prisão de dois dos seus opositores – Borges de Merdeiros, no Rio Grande do 

Sul, e Artur Bernardes, em Minas Gerais – no dia 20, destaca-se o que escreveu no dia 13 

de setembro: 

Houve um retraimento na frente dos rebeldes para encontrar suas linhas. 

Ignora-se ainda se resistirão em nova frente ou se já é derrocada final. 

Os rebeldes não resistem mais: levantam bandeira branca e fogem69.  

 

 A confusão e a incerteza do ponto de vista do lado federal do conflito são 

compartilhadas pelas palavras do lado revolucionário. Em um raro momento de 

sinceridade velada na cobertura dos acontecimentos do conflito, a imprensa paulista se 

perdia em meio às reviravoltas do processo de paz. Se em um dia mantinham-se as 

manchetes com o típico otimismo da narração dos eventos da guerra civil – que facilmente 

levariam os leitores a acreditarem que o exército paulista marcharia sobre Berlim até o 

natal – no dia 29 de setembro, quando, portanto, já se encontrava em negociação o 

armistício:  

O exército da lei mantém valentemente suas posições. Accentuam-se as 

vantagens das nossas tropas na região de Amparo. No norte arrefeceu o 

esforço dictatorial – nenhuma modificação na Zona Sul. O exército da 

reserva – prossegue com enthusiasmo o alistamento para o novo 

contingente do exército constitucionalista. Ouro para a victória – na 

capital e em todo o estado continua intenso o êxito da patriótica 

campanha70. 

                                                 
67 Ibidem.  

68 PAULA, Jeziel de. Agonia e Glória: Imagens, mitos e memórias da Guerra Civil Brasileira de 1932. 

Tese de Doutorado não publicada. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Unicamp. Campinas, 

2001.  

69 VARGAS, Getúlio Dorneles. Op. cit., p. 132. 

70 O ESTADO DE S. PAULO. Ed. 19.297 - 29/09/1932, p. 1. 
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 O dia seguinte tem a única frase de impacto “Armistício entre os exércitos 

combatentes”, com o seguinte texto intitulado “O Armistício”, que, apesar de contar que 

as negociações de paz partiram do lado paulista, pelo general Klinger, dá a entender que 

São Paulo vencera a guerra: 

O general Bertholdo Klinger, commandante das forças 

constitucionalistas, depois de examinar a situação das tropas 

combatentes, após cerca de três mezes de luta incessante, deliberou 

solicitar do governo dictatorial um armistício para discussão das 

condições em que se poderia obter a pacificação do paiz. O telegramma 

nesse sentido foi expedido à 1 hora de hontem e a resposta recebida 

algumas horas depois. O sr. General Klinger foi pessoalmente aos 

Campos Elysios dar o conhecimento ao sr. Pedro de Toledo, governador 

do estado, dos termos desta resposta […] assinado pelo general Menna 

Barreto: “Acabo de ser informado pelo dr. Mello Franco, ministro da 

Justiça, de que o governo está disposto a approvar o armistício 

combinado entre os chefes militares e a adopção immediata da 

constituição”71.  

 

 O texto apresenta o absurdo de que o fim dos combates foi solicitado por São 

Paulo, mas que obteve como resposta do Governo Provisório o atendimento à causa da 

revolução: a adoção da Constituição. Isto é, a moral desse artigo é de que os paulistas 

pediram pelo fim da guerra civil e obtiveram como resposta a vitória. Um momento de 

sinceridade velada, pois, na medida em que inventa um cenário de vitória em uma 

rendição, demonstra que, ao contar um absurdo como esse em um momento tão delicado, 

a redação do jornal – com informações e pressões das autoridades revolucionárias – estava 

completamente perdida em relação aos acontecimentos e, talvez, pouco acreditasse em 

um fim iminente do conflito.  

 A edição de 1º de outubro já demonstra ainda mais incerteza por parte da 

imprensa, como do próprio governo paulista sobre o fim da luta, tal a anotação de Vargas 

em seu diário, na primeira citação deste capítulo. Com a manchete “S. Paulo só aceitará 

uma paz honrosa”, O Estado de S. Paulo publica como primeiro texto um comunicado 

do gabinete revolucionário: 

                                                 
71 O ESTADO DE S. PAULO. Ed. 19.298 - 30/09/1932, p. 1. 
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É preciso que o povo paulista confie na acção das autoridades militares 

e estaduaes. Um mesmo pensamento anima a umas e outras: Ou uma 

paz honrosa para S. Paulo ou a continuação da luta. Mas, para que as 

negociações para essa paz honrosa, ou para o prosseguimento da 

campanha até a última possibilidade prossigam, urge que a heróica e 

laboriosa população de S. Paulo se abstenha de quaesquer 

manifestações collectivas, reuniões ou grupos, que são 

terminantemente prohibidos. O Governo do Estado e o Supremo 

Commando das Forças têm bem nítida a noção da sua dignidade e 

deveres. Firmes e resolutos elles se conservarão nos seus postos. TUDO 

POR SÃO PAULO! TUDO PELO BRASIL!72. 

 

 Aqui, aparentemente mais convencidos do final da luta do que antes, mas ainda 

incertos do futuro, o governo e o comando revolucionário solicitam que a população, 

vinda de meses de extrema euforia e campanhas inflatórias, permaneça inerte nesses 

instantes de decisão. Algo que contraria tudo o que foi praticado desde 9 de julho. Como 

estaria o estado de espírito dos engajados no movimento ao ler tais palavras? Para 

prejudicar ainda mais a capacidade de entendimento dos leitores, a edição de 2 de outubro 

– dia do golpe da Força Pública sobre o governo revolucionário e consequente rendição 

paulista – pede para que a luta e o empenho na causa constitucionalista continuem. 

Trazendo um texto do General Isidoro Dias Lopes – um dos mais populares líderes das 

revoltas de 1924, 1930 e 1932 – na coluna “O General Isidoro e a Situação”, que figurava 

com certa frequência na primeira página de O Estado de S. Paulo, o “ilustre militar” 

ironiza, com uma série de perguntas retóricas, o clima de paz: 

Foi solicitado pelo commando do Exército Constitucionalista, com 

sciência do governo do Estado, um armistício para se estudar as 

possibilidades da cessação da luta armada. Devem, por isso, cessar, 

desde já, todos os trabalhos e serviços, toda a administração, toda 

actuação política, tudo, enfim, que permita a continuação da luta 

armada, caso fracassem as negociações de paz? O MMDC deu por finda 

sua omnimoda acção cívica? […] Interrompeu-se o alistamento, 

preparo e organisação do voluntariado? Abandonou-se a organisação 

do Exército da Reserva? Desapareceu o Q.G. da Brigada do Sul? […] 

O governo da revolução constitucionalista não deixou de existir nem 

lhe foi negado o apoio dos que o acclamaram. Quem, então, o que 

determina essa paralysação de todo o esforço?73 

                                                 
72 O ESTADO DE S. PAULO. Ed. 19.299. 01/10/1932, p. 1.  

73 O ESTADO DE S. PAULO. Ed. 19.300. 02/10/1932, p. 1.  
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 Na mesma página, abaixo de uma suposta reprodução de telegramas entre os 

generais Klinger e Goes Monteiro, repletos de cavalheirismo e de poucas informações 

concretas sobre o estado do armistício, havia um quadro em destaque, com uma borda em 

negrito, da sociedade M.M.D.C., – entidade que organizava os esforços civis e 

voluntariado de apoio à guerra – destinado “AO POVO DO ESTADO DE SÃO PAULO”: 

A M.M.D.C. continua a postos, cumprindo integral e fielmente a sua 

missão. São Paulo não cedeu e não cederá, senão depois de alcançado 

o nobre e patriótico objectivo que o pôz em armas. Certos estamos de 

que todas as cidades do Estado manterão o mesmo enthusiasmo e 

segurança na luta. Lançamos, porém, um appello aos servidores da 

Causa Constitucionalista para que redobrem a sua actividade e auxiliem 

a manutenção da ordem pública e os trabalhos de guerra, confiando na 

acção e no critério das autoridades civis e militares. E só assim seremos 

dignos dos bravos que derramaram o seu sangue na defesa do ideal da 

Revolução74. 

 

 No mesmo exemplar – lembrando que no dia anterior o Governo Revolucionário 

e o Comando Militar solicitaram que a população se mantivesse inerte durante as 

negociações de paz –, há um texto de um dos mais carismáticos líderes da revolta 

descreditando um possível fim da Revolução Constitucionalista, ou seja, ao mesmo tempo 

que um acreditava na continuação da luta, havia outro requerendo obediência às 

autoridades rebeldes que pediam inércia – textos que foram veiculados e lidos enquanto 

ocorriam a rendição paulista e a deposição do governo chefiado por Pedro de Toledo. E, 

enquanto isso, Vargas dormira preocupado no dia 1º, acreditando que a luta retornaria em 

2 de outubro.  

 Esta breve reconstituição dos agonizantes momentos finais da Revolução 

Constitucionalista tem como objetivo realçar, nas palavras de Jacques Revel, “uma 

dimensão que os historiadores geralmente abandonam porque eles trabalham sobre 

processos vencidos, a incerteza com a qual todo ator social se vê confrontando”75. A 

afirmação do historiador, claro, não está solta e faz parte de suas considerações acerca do 

estudo do acontecimento na historiografia, discussão que não pretendemos abordar neste 

                                                 
74 Ibidem.  

75 REVEL, Jacques. Proposições: Ensaios de História e Historiografia. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009, 

pp. 94-95. 
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trabalho. No entanto, ainda que subjetiva, a evidenciação dessa dimensão tão delicada aos 

historiadores, que é a incerteza, é muito cara a este texto.  

 

 

2.1 A Revolução Dentro de Outra Revolução 

 

 

 Ao iniciar seu artigo na coleção O Brasil Republicano, a historiadora Dulce 

Pandolfi relembra o discurso proferido por Getúlio Vargas no dia 10 de novembro de 

1937, no programa radiofônico A Hora do Brasil, quando o presidente anunciava o início 

de um novo regime para o país. De acordo com ela, esse discurso presidencial alegava 

que “a Revolução de 1930 e o golpe de 1937 eram fases de um mesmo processo. Ou seja, 

o Estado Novo, segundo essa visão, seria o resultado natural de um movimento que teve 

o ponto de partida em 1930”76. No entanto, neste artigo, a autora pretende que, 

“diferentemente do discurso dos vitoriosos em 1937, demonstrar que entre a revolução e 

o golpe ocorreram muitas disputas importantes e, se houve continuidade entre os dois 

acontecimentos, houve também ruptura”77. 

 A historiadora é cuidadosa em suas palavras, pois, para qualquer pessoa 

comprometida com o estudo do passado, nenhum evento é “resultado natural” de outro 

acontecimento, ao mesmo tempo que é igualmente verdadeiro dizer que todos os 

processos históricos trazem rupturas e continuidades. Todavia, há espaço para nos 

debruçarmos sobre a negação de que os eventos de 1937 e 1930 seriam parte de um 

mesmo processo, feita nas entrelinhas quando Pandolfi argumenta que seu trabalho 

caminhará em um sentido oposto da ligação entre os dois, confeccionada pelo discuso dos 

vencedores de 37. 

 Seria impossível continuar estas reflexões sem mostrar conhecimento das 

                                                 
76 PANDOLFI, Dulce. Os anos 1930: As incertezas do regime. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, 

Lucília de Almeida Neves. O Brasil Republicano. Vl. 2: O tempo do nacional-estatismo. 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 15. 

77 Ibidem.  
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ressalvas que devem ser feitas pelo observador a partir do estudo de Edgar de Decca, que 

dedicou sua principal obra, O Silêncio dos Vencidos, a desconstruir a memória da 

Revolução de 1930. De acordo com sua argumentação, um hábil jogo de memorização 

do passado construiu uma ideia de revolução de trinta que serviu como um feroz 

instrumento de dominação nos anos subsequentes e por boa parte do século XX. 

Transformando essa ideia em um marco periodizador, “estabelecem-se as oposições entre 

o ante e o pós-revolucionário […] com isso, o passado memorizado como domínio das 

oligarquias define-se pela ausência da Nação que dorme […] e o seu despertar é datado 

por uma revolução: trinta”78. O autor continua: 

[…] o vencedor da luta política em torno de trinta não pôde se expressar 

a não ser no fato de ter feito uma revolução – unitária e monolítica – e 

tal ideia, suprimindo as propostas políticas de outras classes e frações 

de classe, refaz na memória o próprio lugar da história, legitimando ao 

mesmo tempo o poder político do vencedor79. 

 

 Nesse sentido, a ideia apresentada por Pandolfi ganha força; um dos objetivos do 

artigo da historiadora é “explorar as ambigüidades do período e apontar para a existência 

de diferentes projetos que disputaram o jogo político”80 – inclusive a Revolução  

Constitucionalista, objeto de nosso estudo. Na medida em que de Decca nos aponta que 

a importância atribuída à Revolução de 1930 como marco foi utilizada, no campo do 

discurso, como instrumento de dominação posteriormente no Estado Novo, podemos nos 

lembrar de Pandolfi denunciando a intencionalidade por trás do discurso estado-novista 

que criou a ligação entre os eventos, buscando apagar as diferentes propostas para o país 

existentes no período. No entanto, justamente por hoje termos esse conhecimento 

produzido por grandes estudos como os citados, de posse dessas ressalvas, é possível 

caminhar mais próximo de entender também a Revolução de 1930, sim, como parte de 

um mesmo processo no qual estão inseridos o golpe de 1937 e também a Revolução de 

1932. Jamais, claro, encarando o Estado Novo como “resultado natural” dos eventos de 

outubro de sete anos antes, mas se havia diferentes projetos disputando o jogo político, 

no limite, houve um projeto vencedor. Houve um projeto varguista.  

                                                 
78 DECCA, Edgar Salvadori de. 1930: O Silêncio dos Vencidos – Memória, história e revolução. 6ª 

ed. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 73.   

79 Idem, p. 75. 

80 PANDOLFI, Dulce. Op. cit. Idem.  
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 Márcia D'Aléssio, ao estudar, na mesma época em que os historiadores 

supracitados também o fizeram, os discursos proferidos por Vargas desde o início de sua 

presidência, encontra elementos do projeto de estado nacional implantado pelo ditador no 

Estado Novo em falas suas desde o começo de seu governo, imediatamente após a 

Revolução Outubrista81. Não em uma perspectiva teleológica, como se Vargas já tivesse 

previsões de uma ditadura, por exemplo, mas uma coerência em sua concepção de Estado 

e as ações de seu governo. Isto é, foi a partir da maneira como Vargas pensava o Estado 

desde a sua ascensão ao poder na Revolução de 1930 que surgiram suas políticas – como 

as interventórias a partir o Governo Provisório e a abolição dos partidos no Estado 

Novo82. Isso, por sua vez não significa um governo ou mesmo um Vargas monolítico. 

Quando, a partir da Segunda Guerra Mundial: 

Parte da elite militar que fizera a chamada revolução de 1930 ao lado 

de Vargas e aliados civis se empenhavam decisivamente no afastamento 

do ditador. Este, em contrapartida, aproximava-se cada vez mais das 

massas trabalhadoras que, por seu lado, cada vez mais o apoiavam. Essa 

aliança aconteceu, sobretudo, em função do capital político de Vargas, 

construído em cima da política trabalhista que implantou nos anos 

193083.  

 

 A coerência encontrada em Vargas e, a partir dela, a compreensão da Revolução 

de 1930 como parte de um mesmo processo ao lado do golpe de 1937 não significam a 

Era Vargas como uma linha reta, mas, ao contrário, permanecem as transformações, os 

percalços e as incertezas. Lembremos que o mesmo presidente que agora foi descrito com 

tanta coerência dormira no sábado, 1º de outubro de 1932, acreditando que a guerra civil 

continuaria no dia seguinte, enquanto os oficiais da Força Pública já planejavam a 

deposição do governo revolucionário, conforme abrimos este capítulo. 

 Do lado paulista, a incerteza dos primeiros anos da Era Vargas rendeu uma 

profunda crise política, refletida na intensa troca de interventores federais no Estado, 

conhecido na época como “caso de São Paulo” e pela historiadora Vavy Pacheco Borges 

como a “história de grandes esperanças e de tão amargos desenganos”. Segundo a 

                                                 
81 D'ALESSIO, Márcia Barbosa Mansor. O Estado brasileiro (1930-1954) na abordagem vilariana 

da questão nacional. In: COHEN, Arón; CONGOST, Rosa; LUNA, Pablo (org.). Pierre Villar: 

Uma história total, uma história em construção. Bauru: Edusc, 2007, p. 174.  

82 Ibidem.  

83 Idem, p. 180. 
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autora, nesse período, as elites paulistas, em sua relação com Vargas, foram: 

Levada[s] por seus interesses políticos e econômicos mais imediatistas, 

sem uma visão a longo prazo, com uma certa afoiteza […] [e vão] então 

endeusar Vargas; tudo espera de sua atuação na chefia do Governo 

Provisório, sem perceber que isto significa a subida ao poder de um 

novo grupo, com interesses mais nacionais84.  

 

 Essa história de amargos desenganos não será objeto deste trabalho; no entanto, 

análises de outros estudos sobre tais desenganos e as grandes esperanças estarão presentes 

por todo o trabalho. Obviamente, pelo levante armado ter sido o cume dessa história da 

crise política em São Paulo, a relação entre as elites paulistas e Vargas é um dos aspectos 

fundamentais a serem levados em conta. No período do caso de São Paulo, os periódicos 

foram os principais veículos de discussão política. Vários, inclusive, foram criados 

exclusivamente para propagar ideais naqueles dias85. Um dos jornais criados foi o Jornal 

das Trincheiras, que acabamos de apresentar no capítulo anteior. O “órgão da revolução” 

reproduziu, em sua primeira edição, um discurso do General Bertoldo Klinger. 

 Este oficial do exército teve uma trajetória conturbada naqueles agitados tempos 

da política nacional. Inicialmente, fora ligado aos movimentos tenentistas de 1924 em 

São Paulo. No entanto, posteriormente, atou nas operações de repressão à Coluna Prestes-

Miguel Costa nos anos seguintes. Na ocasião da Revolução de 1930, teve contatos com 

os conspiradores e assumiu a chefia de Polícia do Distrito Federal durante o golpe, quando 

recebeu a patente de general. Apesar do apoio inicial ao movimento, demonstrou apatia e 

descontentamento com a posse de Vargas como presidente, e sua postura nos primeiros 

dias do Governo Provisório rendeu sua “promoção” à chefia de um destacamento do 

exército no longínquo Mato Grosso. No distante Estado (mas fronteiriço a São Paulo), 

começou novas conspirações contra o governo Vargas e, às vésperas do início da 

Revolução de 1932, começou a arregimentar soldados dispostos a lutar pela causa 

paulista86. Estas últimas atitudes fizeram com que, nos primeiros instantes da guerra civil, 

                                                 
84 BORGES, Vavy Pacheco. Getúlio Vargas e a Oligarquia Paulista. História de uma esperança e de 
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Paulo: Brasiliense, 1989, p. 27. 

86 LATTMAN-WELTMAN, Fernando; PAULA, Christiane Jalles (coord.). Dicionário Histórico 
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65 

sua chegada a São Paulo, vindo de Mato Grosso, tivesse ares messiânicos. Esperava-se 

que ele traria armamentos, munições e milhares de seguidores prontos para cerrar fileiras 

pela causa constitucionalista; todavia, desembarcara em 12 de julho na estação da Luz 

com uma delegação capaz de ser confortavelmente alocada em um único vagão 

ferroviário. Ainda assim, a ele foi entregue o comando geral do Exército 

Constitucionalista – composto pela soma das capacidades da Força Pública Paulista, de 

divisões rebeladas do Exército Brasileiro e do voluntariado civil.   

 Com um generoso espaço de quase uma página e meia do impresso (de um total 

de quatro), a fala do comandante das forças constitucionalistas deseja justificar que as 

armas foram a última forma de se fazer ouvir. Em uma suposta transcrição de um discurso 

transmitido pelo rádio no dia 9 de setembro, o general viaja no tempo e remete a outro 

discurso seu proferido dois anos antes: 

[…] Antes de appellarmos para a última instância das armas, soffremos, 

pacientámos, advertimos, renunciamos. Nenhuma solução airosa 

houveramos repellido. Dez dias [grifo meu] após o triumpho da 

Revolução de 1930, já chamava eu a attenção do governo provisório 

para percalços a que estava, nestas palavras: 

“Aproveito para deixar bem claro que também vae longe do meu 

pensamento a noção, aliás muito vulgarizada, de que só os militares 

não devem metter-se em política, donde, possivelmente, o corollario de 

que só discordo de dictadura militar, julgo que também uma dictadura 

civil é inaceitável, e creio que comigo pensa toda a nação.  

Nada teria adiantado a presente revolução nacional: dictadura civil 

era o que tinhámos até aqui, apenas como mera satisfacção aos 

immanentes sentimentos de dignidade nacional, mascaradas por uma 

organisação de poderes nominaes em torno do poder realmente único 

do presidente da República”87. 

 

 Klinger conta ao ouvinte (leitor, nesta edição impressa do discurso) que, em sua 

análise, a República Velha tratava-se de uma ditadura civil, regime tão inaceitável quanto 

uma ditadura militar; apenas era mascarada pelo arcabouço institucional e burocrático do 

país. Ele faz essa observação para mostrar como, já em novembro de 1930, estava 

perceptível que a situação política do país havia piorado em relação à, também já terrível, 

realidade anterior:  

                                                 
87 JORNAL DAS TRINCHEIRAS. n. 1. 14/08/1932, p. 1. 
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Nas primeiras horas da embriaguez do triumpho, todos os laboriosos 

brasileiros impõe a v. ex. o mando supremo sobre o paiz; mas mui 

depressa se dissipam os effeitos daquella patriotica ebriedade e por 

muitos modos se ha de manifestar o desapontamento diante da aparente 

burla, de se verificar que a nova dictadura apenas se distingue da que a 

precedeu por haver substituido que a exercia e haver dispensado a 

mascara dos poderes nominaes complementares.  

A dictadura, o exercício do poder por um homem único, é um attentado 

à dignidade nacional, e é praticamente inexequível, porque não há, nem 

nunca houve, nem haverá jamais um homem de tão desmendida 

capacidade88. 

 

 Embora a data não esteja especificada precisamente, a força do discurso já começa 

quando o general lembra-se de suas falas de advertência pronunciadas dez dias após o 

triunfo da Revolução. Considerando que a vitória ocorre em 24 de outubro, na deposição 

de Washington Luís, passados os dez dias, em 3 novembro, ocorreu a posse de Getúlio 

Vargas como presidente89. Em suma, o primeiro texto do primeiro jornal oficial do 

Governo Revolucionário do Movimento Constitucionalista traz um discurso do 

comandante das forças revolucionárias lembrando uma fala feita por ele, no primeiro dia 

de governo do presidente, já denunciadora da ditadura. Com essa argumentação, o texto 

de Klinger e sua lembrança, provavelmente falsa, chamam a atenção por continuar a se 

referirem ao movimento de 1930 como “Revolução”, mesma categoria em que se 

enquadra o movimento constitucionalista90. O episódio outubrista não é tratado como 

golpe: é um movimento tal como o de julho de 1932. No entanto, como a advertência do 

general – digna dos mais fortes poderes mediúnicos – previu, foi uma revolução 

desvirtuada no instante da posse do presidente. Se a Revolução ocorreu e triunfou em um 

                                                 
88 Idem, pp. 1-2. 

89 As demais possibilidades poderiam ser o dia 3 de outubro, data associada também ao clube militar de 

apoio à Revolução de 1930, mas Washington Luís ainda era o presidente no dia 13; e os dias 3 e 11 de 

novembro. No entanto, além de ser difícil considerar os dez dias de intervalo entre os eventos como 

uma coincidência do discurso, dada a retórica de Klinger, nenhum destes dois se caracterizaram como 

data do triunfo da Revolução. Talvez, justamente o contrário: configurariam datas de sua ruína. 

90 No caso específico deste discurso de Klinger, curiosamente, não está presente exatamente a expressão 

“Revolução Constitucionalista”. No entanto, em dois momentos da fala do “presente” (não da proferida 

em 30), ele se refere ao “movimento constitucionalista”, expressão mais utilizada pelo emissor, como 

“revolução”. Ao descrever o que ele era e o que não era, disse que o movimento constitucionalista “Não 

é militarista porque – facto inédito na história das revoluções, o governo civil foi instaurado num dos 

Estados em guerra e mantido integralmente no outro”; e ao crer na sua vitória “O futuro desta 

revolução será digno de seu presente.” Além de a expressão estar distribuída por todo o resto da edição 

do periódico, inclusive em seu título “Órgão da Revolução Constitucionalista”. Ibidem.  
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dia, “embriagando” a nação, dez dias depois ela já estava em ruínas.  

 Continuando, após lembrar suas advertências feitas no passado, o autor lamenta: 

Não fui ouvido. A revolução de 1930, que trazia como bandeira o 

programma da Alliança Liberal, vitoriosa, atraiçoou os seus 

compromissos mais sagrados. Para os vencidos de 22 e 24, reclamára a 

amnistia; para os vencidos de 30 instaurou a Junta de Sancções.  

Desfraldára os princípios de representação e justiça... e despediu a 

velhos magistrados como se despedem lacaios. E quis perpetuar-se no 

poder, impondo às populações, illaqueadas na sua boa fé, moços, cuja 

inexperiência correspondia à sua bravura pessoal. Prometeu a liberdade 

de imprensa e a censura como nunca foi tão rigorosa […] Acenára-nos 

com um exército disciplinado e avesso à política e, subvertidas todas as 

noções de disciplina e hierarchia, os militares trocaram a caserna pelo 

paço das interventorias. […] O futuro desta revolução será digno de seu 

presente. Não importa que nos insultem, nos ameacem e nos 

calumniem. Vencedores – e a victória já dealba no horizonte – não 

exerceremos perseguição contra os que estão defendendo a dictadura. 

Não divideremos a nação entre triumphadores, que tudo merecem, e 

vencido, a quem tudo se nega91.  

 

 Continuando a chamar o movimento de outubro de revolução, o discurso de 

Klinger passa duas imagens, que, no limite, são opostas. A primeira é de uma revolução 

traída – como vimos, desvirtuada no momento da posse de Vargas – mas, para passar essa 

imagem inicial, é reconstruída uma interpretação pouco aprofundada do movimento de 

trinta, em que o próprio se contraria, como, por exemplo, alegar que à época havia a 

impressão de que um processo fortemente atrelado às mobilizações tenentistas de 1922 e 

1924, para manter-se na argumentação do próprio texto, resultaria em um exército avesso 

à política92. Assim como criticar a demissão de velhos magistrados, sendo que uma das 

principais insatisfações populares contra o regime anterior era justamente a prática de 

protecionismos políticos e pessoais na aplicação da justiça, conforme o apontado por 

Jorge Ferreira93 – questão que será trabalhada de forma mais profunda adiante. 

 A segunda imagem é de sensibilização com os vencidos em 1930 – e vencidos 

                                                 
91 JORNAL DAS TRINCHEIRAS. Op cit. Idem.  

92 Nesse sentido, insere-se o conturbado posicionamento de Klinger durante as agitações tenentistas e a 

Revolução de 1930, citadas anteriormente. Inicialmente considerado apoiador da revolta de 1924, foi 

empregado no combate à coluna Prestes – Miguel Costa. E inicialmente figura importante nas 

articulações do golpe militar no Rio de Janeiro, foi distanciado do poder após o início do Governo 

Provisório. Cf: LATTMAN-WELTMAN, Fernando; PAULA, Christiane Jalles (coord.). Op. cit.  

93 FERREIRA, Jorge. Trabalhadores do Brasil: O imaginário popular (1930-1945). Rio de Janeiro: 

Faperj/7Letras, 2011, p. 49.  
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ainda em relação ao que foi apresentado no discurso como bandeiras daquela revolução 

–, ao lamentar as represálias a eles aplicadas e demonstrar a nobreza de não cometer as 

mesmas injustiças com os futuros derrotados por eles. Em suma, a revolução foi traída 

por não honrar os objetivos descritos, mas também é criticada pelas represálias aos 

vencidos, isto é, ela falhou tanto na forma como tratou os vencedores, bem como no 

tratamento com os vencidos.  

  O discurso atribuído a Klinger, então, trabalha com várias imagens e mobiliza 

várias posições no tocante à Revolução de 1930. Em primeiro lugar, ao continuar 

chamando-a de “revolução”, mesma categoria aplicada ao movimento constitucionalista, 

não ataca aqueles que por ela se mobilizaram dois anos antes. Segundo, ao apresentar 

uma visão contraditória daquele movimento, muito habilmente cria uma imagem de 

revolução traída por todos os aspectos: seus desdobramentos se mostraram errados em 

todas as formas, traindo tanto “vencidos” quanto “vencedores”. Os “vencedores” 

provavelmente não se identificariam com os ideais que Klinger relata serem os do 

movimento outubrista; e os “vencidos” – dentre os quais, principalmente, os citados 

velhos magistrados – mais obviamente que, por meio desses ideais deturpados, também 

se sentiriam ainda mais traídos com a mudança de poder ocorrida dois anos antes. E, em 

terceiro lugar, finaliza o discurso simpatizando com os vencidos, garantindo que não 

haverá perseguição aos inimigos.  

 No segundo desses pontos, o movimento do discurso foi claro: Klinger desejava 

homogeneizar os diversos descontentamentos em relação ao movimento de trinta; ele não 

agradou a ninguém traindo a todos e colocando como marco do início da traição a posse 

do presidente, criando assim em Vargas um grande algoz. Além de contribuir para a 

aproximação daqueles que outrora se encontravam em lados opostos, para os primeiros 

(direcionado aos vencedores) e terceiro (direcionado aos vencidos) pontos, é possível 

fazermos mais algumas reflexões. 

 É de extrema importância o discurso continuar chamando o movimento de 

Revolução de 1930, na medida em que usa a mesma palavra para classificar o movimento 

corrente em 1932. E, principalmente, no final, ao garantir que essa revolução (a 

Constitucionalista) não perseguirá seus inimigos, o discurso de Klinger amortiza os 

possíveis efeitos de uma revolução. Não necessariamente o processo seria tão impactante 
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quanto se apresentava o encabeçado por Vargas, não seria preciso temer uma revolução, 

o que aprimora ainda mais a noção dessa homogeneização entre os descontentes.  

 Por fim, criou-se referida atmosfera de revolução traída, fazendo com que seu 

discurso tenha como ponto de partida justamente a Revolução de 30 e continue a chamá-

la dessa forma. Nesse sentido, podemos retornar à discussão bibliográfica do início desta 

seção. Se, por um lado, para Pandolfi e de Decca, a apropriação da Revolução de 1930 

pelas autoridades do Estado Novo foi intencional para legitimar o regime e sua 

dominação, por outro, não foi exclusividade dos vencedores de 1937 chamarem para si 

os eventos do início da década como parte de um mesmo processo do qual querem se 

legitimar (embora jamais “natural”). Em menor escala, claro – mesmo porque a revolta 

constitucionalista não venceu –, o argumento do discurso do general caminha em sentido 

parecido: a Revolução Constitucionalista também poderia ser tratada como fruto do 

processo da Revolução de 1930. O empreendimento de 32 se propõe a reparar os erros 

cometidos pela traição dos supostos ideais levantados previamente – um aprimoramento 

do mesmo processo.  

 O assinalado discurso de uma Revolução de 1930 traída, mas restaurada por 1932, 

continua em outros textos. Na edição seguinte do Jornal das Trincheiras, de 18 de agosto, 

está publicado um suposto telegrama emitido no início do mês por Klinger ao General 

Góes Monteiro, comandante das tropas que combatiam os revoltosos durante a guerra 

civil. A correspondência se trataria de uma resposta de Klinger a um telegrama anterior 

de Monteiro, não divulgado, mas, entende-se pelo escrito na resposta, que seria um apelo 

para que tivesse fim a revolta. O telegrama tem um tom curioso e importante: trata os dois 

generais, os comandantes militares em oposição de uma guerra em andamento, como 

velhos conhecidos que outrora teriam sido aliados lutando por um ideal e teriam como 

base um prévio respeito mútuo: 

O peor cego é o que não quer vêr. É lamentavel que você não tenha 

ainda conseguido livrar o seu espírito da influência nefasta dos que 

estão infelicitando a nossa Patria, e que em desespero tudo fazem por 

que os destinos destas fiquem indefinidamente nas mãos de um grupo 

que se apoderou do poder para desvirtuar como desvirtuou a revolução 

de trinta. Não é a espíritos como o seu que se necessitará descrever o 

que a ditadura estabeleceu no país.  

[…]  

Reedito a pergunta que lhe fiz na primeira de nossas conferências de 

seis a sete de Julho: você renega o que fez em Outubro de trinta; você 
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não é capaz de honrar esse seu honroso passado, colocando-se 

novamente ao lado deste novo movimento nacional restaurador? E 

pergunto se você oficialmente renega os acertados passos iniciais que 

deu em São Paulo no terreno da unidade política regional, como 

primeira etapa à insopitavel reação contra a ostensiva suplantação da 

dignidade paulista pelos ditatorianos. Em conclusão: é a você que ainda 

compete, emquanto é tempo, salvar o que tainda pode ser salvo, fazer o 

que a mim e a meus valorosos camaradas convida que façamos: 

abandonar a luta […]; unir-se comnosco94.  
 

 A noção passada é de que ambos os comandantes dos dois exércitos em combate, 

a princípio, compartilham os mesmos valores95 e que ambos se bateram da mesma forma 

por uma mesma Revolução de 1930, com um ideal não especificado, mas certamente 

traído e desvirtuado, como afirma Klinger. Este acredita que Monteiro ainda é 

responsável por entender a situação e converter-se à sua causa. Isto é, aqui a Revolução 

de 1932 é a redenção da Revolução de 1930, é a oportunidade do país se salvar e reparar 

os erros cometidos até então, após a chegada de Vargas ao poder. E é por isso que no 

texto anterior é tão destacada a importância da piedade dos vencedores para com os 

vencidos em ambos os movimentos: a revolução constitucionalista é a oportunidade de 

os dois grupos corrigirem seus posicionamentos nos dois anos anteriores e “restaurarem” 

os rumos políticos no país de acordo com o “honroso passado” de outubro de 30, o que 

até o momento não estava sendo feito por Góes Monteiro. Novamente, consolida-se a 

análise de que havia um discurso que cooptava também a Revolução de 1930 como parte 

de um mesmo processo também para o movimento constitucionalista, que ocorreria para 

honrar, de fato, os eventos de outubro.  

 Nesse sentido, destaca-se outro texto publicado na edição de 23 de agosto de 1932 

do jornal A Platéa, de autoria do jurista e jornalista ocasional Mario Pinto Serva. Um dos 

                                                 
94 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, n. 2 – 18/08/1932, p. 2.  

95 De fato, as posturas de Góes Monteiro e Bertoldo Klinger no período anterior à Revolução de 1930 

foram similares; embora Monteiro tenha sido muito mais atuante na repressão aos tenentistas, atuando 

contra os movimentos de São Paulo e do Rio Grande do Sul em 1924 e contra a Coluna Prestes – 

Miguel Costa. Monteiro tornou-se figura importante nas revoltas iniciais do movimento de 1930 no 

Rio Grande do Sul, a partir de 3 outubro, e liderou as tropas rebeladas em direção ao Rio de Janeiro, 

passando por São Paulo, onde se anunciavam as batalhas que não ocorreram. Na oportunidade, 

transportou Vargas no “trem da vitória” com destino à capital federal, e esta viagem o aproximou 

definitivamente do presidente, tornando-se Ministro da Guerra e Chefe do Estado Maior durante a Era 

Vargas. Pouco tempo após o golpe de 30, acabou sendo o fundador e primeiro presidente do Clube 3 

de Outubro, principal organização política tenentista do início daquela década. Cf:  LATTMAN-

WELTMAN, Fernando; PAULA, Christiane Jalles (coord.). Op. cit. 
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fundadores do Partido Democrático, o promotor foi colunista de vários periódicos 

paulistas e um dos grandes entusiastas da Aliança Liberal e da Revolução de 1930, mesmo 

com o avançar da crise em São Paulo, e participou da equipe que elaborou o código 

eleitoral promulgado no início de 1932. No entanto, o descontentamento de setores do 

Governo Provisório com a elaboração do código e com o passo dado rumo à 

institucionalização democrática do novo regime fez com que Serva gradualmente fosse 

se afastando do poder até romper de vez com o governo, após o episódio do 

empastelamento do jornal Diário Carioca96, descrito em nosso capítulo anterior. Seu texto 

foi intitulado como As Intrigas da Ditadura:  

Em outubro de 1930 quase toda a população do Estado de São Paulo, 

toda a sua opinião pública liberal e adiantada, era decididamente 

favorável à causa da Revolução de então, provocada pelos excessos do 

poder pessoal do sr. Washington Luís e também pelos múltiplos abusos 

da política vigente que vinham se acumulando há longo tempo, 

principalmente no campo eleitoral.  

[…] 

No entanto, apesar de toda favorável ao movimento revolucionário de 

então, a população paulista e os membros do Partido Democrático, que 

fazia parte da Aliança Liberal, nada puderam fazer ativamente em prol 

da Revolução de 1930, mas apenas se limitaram a receber de braços 

abertos esses que na ocasião ela pensou serem os portadores da 

liberdade e dos novos princípios renovadores da vida política do País97.  

 

 O autor inicia sua argumentação lembrando que São Paulo também estava 

favorável à Revolução de 1930, partindo de um descontentamento que todo o Brasil 

compartilhava – o desejo de mudança era o mesmo em todo o país. O texto torna-se mais 

interessante quando ele deseja explicar o porquê de os revoltosos de então, em São Paulo, 

nada poderem fazer: 

Pois bem. Nessa mesma situação em que se encontrava a população 

paulista em 1930, se acham agora quase todos os Estados do Brasil, isto 

é, sob a coação formidável de uma tirania feroz que lhes inibe prestar 

qualquer auxílio ou apoio à Revolução Constitucionalista que se pugna 

                                                 
96  A relação entre Governo Provisório e a equipe responsável pelo código já vinha desgastada desde a 

inclusão da representação classista no código eleitoral, não prevista na versão original e adicionada por 

Vargas. O ocorrido com o Diário Carioca fez com que a equipe rompesse definitivamente com o 

regime. Além de Mario Pinto Serva, junto também renunciaram os gaúchos Assis Brasil, ministro da 

Agricultura, Maurício Cardoso, ministro da Justiça (dois membros da equipe de elaboração do código 

eleitoral ao lado de Serva) e Lindolfo Collor, ministro do Trabalho – episódio conhecido como 

debandada gaúcha. Cf: NICOLAU, Jairo. Eleições do Brasil: Do Império aos dias atuais. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2012, p. 74. 

97 A PLATÉA - 23/08/1932, p. 1. 
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em São Paulo e censurando a imprensa por toda parte, envenena a 

opinião do Brasil inteiro espalhando os boatos e intrigas mais 

caluniosos com relação aos paulistas. 

[…] 

Os brasileiros dos outros Estados não podem ser culpados por essa 

catástrofe que é o sr. Vargas. E se eles não nos têm prestado o auxílio 

ativo que esperávamos é isso pela mesma razão em virtude da qual em 

Outubro de 1930 nós paulistas nada pudemos fazer em prol do 

movimento de então, isto é, porque tínhamos contra nós o governo, a 

força pública, o exército e a polícia. É o que está acontecendo com os 

brasileiros dos outros estados98.  

 

 Essa justificativa do autor se torna bastante relevante ao vitimizar ainda mais os 

paulistas. Além do argumento comum do sofrimento que fora imposto a São Paulo 

durante os anos do Governo Provisório, Mario Serva alega que o Estado já estava 

sofrendo politicamente antes mesmo da ditadura varguista. E ainda além: sua participação 

na Revolução de 1930, ao contrário de uma versão que a entenderia como conservadora 

e hesitante, foi nula devido à repressão que os paulistas sofreram dos governos federal e 

estadual naquele momento. A análise mais clara a ser percebida é que tal justificativa 

aproxima o drama paulista ao drama dos demais brasileiros, buscando espantar a imagem 

de movimento secessionista ou de contrarrevolução, mas vale nos determos rapidamente 

na forma como isso foi argumentado. 

 A princípio, a Revolução de trinta floresce no Brasil, mas é reprimida em São 

Paulo pelo governo deposto de Washington Luís na esfera federal e Júlio Prestes na 

estadual. O Governo Provisório, personificado em Vargas, assume, porém, e fortalece a 

repressão no Estado, na medida em que estende a repressão aos demais locais do país, 

não apenas deixando de cumprir o programa de trinta, mas piorando consideravelmente a 

situação da política nacional, apenas substituindo um tirano por outro – com a ênfase dada 

também no texto ao deposto Washington Luís. 

 Nesse contexto é que emerge a Revolução Constitucionalista. Emanada do Estado 

mais repreendido de todo o processo revolucionário recente, ela vem com objetivo de 

derrubar o Governo Provisório e o ditador Vargas e, finalmente, transformar a política do 

país. A Revolução de 1932 é a verdadeira oportunidade de realizar a revolução liberal “de 

                                                 
98 Idem.  
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então”, da qual não foi possível os paulistas participarem antes. 

 Porém, Mario Pinto Serva não liga o relativo fracasso da Revolução de 1930 à não 

participação da população de São Paulo, que, como dito, alega que estava severamente 

oprimida na época. Timidamente, ele admite que os políticos do Estado exerceram 

domínio sobre os demais Estados brasileiros nas últimas décadas:  

[…] há se constatar que durante os quarenta anos decorridos de 1889 

para cá, a maior parte dos presidentes da República foram paulistas ou 

senão mineiros, e quando não foram paulistas a indicação partiu de São 

Paulo, como se deu com as candidaturas dos srs. Bernardes, Epitácio e 

Wenceslau, indicados por São Paulo e eleitos pela iniciativa dos 

paulistas. Quer isso dizer que sempre durante os 40 anos de República 

São Paulo gozou de uma preponderância que importava no 

reconhecimento pelos outros do prestígio e valor dos paulistas na esfera 

federal. A hegemonia de São Paulo resultava do apoio que lhes 

prestavam os demais estados. Essa situação só cessou com a catastrófica 

influência da pessoa do sr. Vargas. 

Praticamente durante os 40 anos de República os dois Estados que 

monopolizaram a presidência da República foram os de São Paulo e 

Minas Gerais, mais aquele do que este. 

O que temos sofrido durante este um ano e dezenove meses, deve ser 

levado à conta exclusivamente da calamitosa influência da pessoa do 

sr. Getúlio na chefia do Governo Provisório99. 
 

 O curioso da argumentação do texto de Serva Pinto (que, apesar de alegar que São 

Paulo não estava hesitante ou em oposição à Revolução de 1930, pelo contrário, o Estado 

gostaria de ter participado, mas não o fez devido à repressão sofrida por seu governo e 

classe política) dá-se em, ao admitir o domínio paulista sob os demais Estados da 

federação e influência na esfera de poder nacional, essa questão não ser reconhecida como 

problema. Justamente pelo contrário. A mensagem é de que, apesar dos pesares daquela 

época, a República Velha funcionou quando o poder estava entregue aos paulistas, isto é, 

apesar de não chegar a essa conclusão claramente no texto, a argumentação reforça a ideia 

de que a Revolução de 1932 é a oportunidade de reparar os erros da Revolução de 1930, 

especialmente no que tange à ideia de que os paulistas, uma vez tomando a capital federal, 

devem assumir o poder por força da Guerra Civil. Se antes dos “abusos do regime 

vigente” o sistema funcionava com a liderança paulista e rodeado pelo apoio dos demais 

Estados, quando essa hegemonia foi derrotada pela opressão federal (imediatamente 

                                                 
99 Idem.  
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antes, como imediatamente depois do movimento de outubro), a situação desencadeou a 

catástrofe. Sendo assim, com uma população dotada de uma “opinião pública liberal e 

adiantada”, entregar o poder de volta a São Paulo seria uma forma de levar os rumos do 

processo revolucionário corrente para o caminho correto.  

 A despeito das falas atribuídas ao General Klinger, a maioria dos textos do Jornal 

das Trincheiras não tem autoria atribuída. Exceto quando se trata de uma personalidade 

famosa naquele contexto, os exemplares são repletos de artigos e dissertações sobre o 

movimento constitucionalista sem nome assinado ao final. 

 Na edição de 28 de agosto do Jornal das Trincheiras, há um desses artigos que 

contribui brevemente para as reflexões levantadas até o momento. Em um texto intitulado 

Paulistas, no qual se discorre sobre o gentílico sendo usado como a nomenclatura dada 

aos rebeldes pela imprensa ditatorial – tema sobre o qual nos debruçaremos no capítulo 

seguinte –, argumenta-se “que a consciência nacional declarou ao regimen instituído 

pela deturpação da Revolução de 1930, irrompeu em São Paulo por motivos que a 

sociologia, a história e tradição esclarecem”100, sem, posteriormente, mostrar, de fato, 

os tais esclarecimentos. Ao passo que o mesmo jornal, na edição de 8 de setembro, trazia 

em destaque da primeira página o belo texto preparado pelo poeta Guilherme de Almeida 

para a ocasião da comemoração da Independência, intitulado 7 de Setembro, que não se 

mostrava tão complacente com a Revolução de 1930: 

Ha cento e dez annos, nascia em S. Paulo uma patria […] O acaso 

certeiro escolhia o sólo paulista para ahi semear o grão da liberdade. A 

semente era bôa e a terra, fecunda. E enfiaram-se pelo chão dócil as 

raízes ternas, e rompeu a crosta o caule ansioso […] E foi essa uma 

grande arvore: arvore enorme da liberdade, vergando quietamente a sua 

bençam de sombras respousantentes sobre oito milhões de kilometros 

quadrados de gléba feliz. 

Mas veio um dia – faz quasi dois annos – o machado aventureiro lanhar 

o cerne robusto. […] Golpes sobre golpes […] E ruiu com seu estrondo, 

sobre a terra assustada, a nobre árvore da liberdade. Do seu madeiro 

puro, arrastado para longe, fez-se um mastro de circo-de-cavallinhos! 

Em torno delle, chularam truões e contorceram-se equilibristas de 

ideologias falsas, e malabaristas de pharses vistosas desconjunctaram-

se, e gemeram, erguendo haltézes ôcos, hercules baratos de feira.  

Morrêra a liberdade nas terras do Brasil? 

Não! No chão de S. Paulo, onde a aventura outubrista assaltára e abatêra 

a arvore portentosa, tinham ficado, cahidos e esquecidos, os frutos 
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sadios. Na bôa terra, habituada a gerar facil e utilmente, vingaram 

depressa os grãos perdidos. E uma nova arvore se alteia agora, regada 

pelo sangue santo, miraculoso, de uma esplendida mocidade immolada 

nas trincheiras101.   
 

 Comparando a ocasião da Revolução Constitucionalista como um novo Brado do 

Ipiranga, o texto de Guilherme de Almeida, por outro lado, condena veementemente o 

movimento de trinta. Aqui, esse evento põe abaixo tudo o que a “árvore da liberdade”, 

representando a instituição do Estado brasileiro, crescera no último século. No entanto, 

como essa árvore nascera em solo paulista, nele, então, um de seus frutos deu origem a 

uma nova planta capaz de reconstruir a grandeza da anterior: o movimento de trinta e 

dois, um movimento restaurador.  

 Destarte, é possível estabelecermos alguns pontos de análise. O primeiro e mais 

óbvio é a deflagração da Revolução Constitucionalista em reação à Revolução de 1930. 

Porém, se, a princípio, combater o Governo Provisório era bandeira principal, o que 

estava em jogo era mais profundo, e o antagonismo entre as duas não estava disposto de 

forma tão clara. O texto que mais veementemente condena o movimento de outubro como 

um todo, o último citado, passa-nos um sentido de movimento de 32 como movimento 

restaurador, mas não necessariamente buscando restaurar a República Velha: restaurador 

em um sentido muito amplo e longínquo, restaurador da Independência. Restaurador do 

próprio Estado brasileiro abalado pela Revolução de 30, tendo por referência a causa 

constitucionalista como um fruto da própria independência nacional. Mencionado abalo 

causado pela “aventura de 1930” é o ponto principal desta seção.  

 Conforme apresentamos na análise dos textos, a imagem passada da Revolução 

de 1930 é de uma revolução traída e deturpada, como literalmente está apresentado na 

penúltima fonte, em todos os aspectos, tanto no que se refere a não honrar seus ideais 

depois de vitoriosa, assim como na forma como tratou os derrotados, grupo que, a 

propósito, independente da situação assumida por cada indivíduo ou grupo à época do 

movimento, foi alocado, pelo decorrer dos acontecimentos, no Governo Provisório. Essa 

vitimização do Estado de São Paulo foi estendida também para antes do movimento de 

outubro; para Klinger, a República Velha já se tratava de uma ditadura civil e, para Mario 
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Serva, os paulistas já sofriam com forte repressão de seus ideais liberais nesse período. 

Isso tudo cria uma homogeneização dos descontentamentos em relação à Revolução de 

1930 – continuando ambos os autores a chamá-la de revolução –, conjuntamente com 

aqueles em seus rumos na política nacional, na medida em que territorializa os 

descontentamentos em São Paulo, ainda que alguns desses problemas sejam concernentes 

à esfera federal. Dessa maneira, o que se apresenta é que a Revolução Constitucionalista 

é a oportunidade, em São Paulo e liderada pelos paulistas, de se engajar numa revolta 

armada com o intuito de corrigir os erros – provavelmente causados pela ausência dessa 

liderança paulista – da Revolução de 1930, entregando o controle revolucionário a São 

Paulo.   

 

 

2.2 – A Revolução Legalista 

 

 

 A “influência nefasta” que o General Klinger cita em seu telegrama, apresentado 

no início do item anterior, não está clara naquela correspondência, mas possui nome e 

rosto: Vargas. A caracterização é muito mais clara no texto de Serva Pinto e há 

reconhecimento também na historiografia: “a imprensa, os oradores inflamados 

contribuíam para avolumar o ódio contra Getúlio, o execrável ‘Gegê’, o ditador que 

pisoteara São Paulo com botas militares e traíra os ideais democráticos”102. Enquanto 

isso, o argumento da personificação dos problemas políticos não é uma exclusividade 

aplicada apenas à figura de Vargas, pois Serva Pinto, no início do texto, sinaliza também, 

embora com um tom extremamente menos acintoso, que os problemas de antes têm entre 

suas causas os abusos de poder pessoal pelo ex-presidente Washington Luís. Nesse 

sentido, a personificação da realidade política era um argumento textual corrente na 

discussão política da Revolução Constitucionalista. No caso de um manifesto publicado 

no Jornal de S. Paulo contrário à guerra civil, sem autoria revelada, acompanhemos 
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alguns trechos: 

“A questão social é uma questão de polícia” Estes os termos textuais 

com que os Washington Luiz, Júlio Prestes e sequazes sumariavam o 

mais doloroso e grave dentre os problemas sócio-políticos da atualidade 

em todo o mundo. […] Ora, o advento da Revolução de Outubro 

marcou época nos anais das massas trabalhadoras, feito um raiar de 

esperanças fagueiras, em direitura à solução dentro da ordem sob a 

égide da Ditadura à premente necessidade do povo obreiro. As 

simpatias do Dr. Getúlio Vargas pela sagrada causa do trabalho 

nacional transpareceu sempre de modo inequívoco […] 

Não valiceis, proletários: - mal, porventura, com o Governo Provisório? 

- pior, certamente com os Washingtonistas103.  

 

 O artigo pretende convencer seus leitores, sendo destinado ao proletariado 

paulista, que não tomem partido pelos constitucionalistas na guerra civil que se sucede. 

Isso porque, segundo ele, a ditadura Varguista se trata de uma administração que 

finalmente destinou um olhar, por menor que fosse, à classe trabalhadora e às questões 

sociais da população paulista depois de um período de demasiada repressão a tantas 

reivindicações, como o regime anterior. 

 Para caracterizar essa época anterior e aqueles que ele julga seus representantes, 

o autor opta por criar um conceito de “Washingtonistas”. Centralizando na figura do 

presidente deposto, ele aglutina todas as memórias, políticas e símbolos do período 

anterior em uma personificação de Washington Luís – também ex-presidente do Estado 

e ex-intendente da capital. 

 Apoiando-se no grande ensaio de José Murilo de Carvalho, poderíamos explicar 

que isso se deveria à excessiva valorização do poder executivo na história nacional e a 

um fascínio deste poder forte e benfeitor, débito de uma longa tradição portuguesa e 

ibérica de paternalismo104. Não obstante, o ódio à pessoa de Vargas também parece estar 

mais relacionado ao seu status de chefe de governo não constitucional, prontamente 

caracterizado como ditador nos discursos paulistas, conforme já apresentamos. 

 Se hoje uma ditadura brasileira não nos parece uma ideia tão distante, era 

                                                 
103 JORNAL DE SÃO PAULO. 29/09/1932. APUD: COSTA, Emília Viotti. 1932: Imagens 

Contraditórias. Arquivo do Estado de São Paulo, São Paulo, 1982, pp. 30-31. 

104 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: O Longo Caminho. 14ª ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2011, p. 221.  
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relativamente incomum na época. Àquela altura, estava-se antes do processo em que o 

“Estado ampliou seus poderes, intervindo na sociedade através da figura política do 

Executivo, que foi mesmo pelo qual a classe trabalhadora ganhou o status de ator político 

relevante”105, descritos por Ângela de Castro Gomes. Em outras palavras, estava-se antes 

da criação da “lógica da reciprocidade”, “que relia as demandas e valores dos 

trabalhadores, transformando seu atendimento num ato de 'pura dádiva', isto é, de 

generosidade, que reclamava implicitamente reciprocidade”106 para o Estado e para o 

chefe do executivo. Estando antes desse processo, emerge também após uma 

assombração crônica do cenário político da monarquia brasileira: o fantasma do 

caudilhismo e instabilidade das repúblicas vizinhas ao país na América Espanhola107. 

 A ditadura republicana ocorrera no Brasil até então, do ponto de vista 

constitucional, apenas durante dois anos na mudança de regime após a Proclamação da 

República sob a figura de um também Governo Provisório, que, todavia, já convocara 

eleições para assembleia constituinte sete meses após o golpe108. Na Revolução de 1932, 

a principal denominação do exército inimigo nos periódicos era “dictadoriaes”, adjetivo 

presente, em algum momento, em praticamente todas as fontes consultadas – tanto em 

textos opinativos, editoriais, falas e discursos, como no destaque da primeira página da 

edição de 15 de setembro de 1932 do Jornal das Trincheiras, atribuído ao General Isidoro 

Dias Lopes: 

São Paulo, nesses dois mezes, lutou sózinho, absolutamente só! Contra 

o seu exercito, o governo dictatorial, com uma superioridade evidente 

de munições e de armamentos, lançou todas as forças do que podia 

dispôr. E as tropas dictatoriaes, ante a resistencia do exercito 

constitucionalista, nada conseguiram. A offensiva, que deflagraram 

com a maior violencia, ficou paralysada. E já começa a soffrer grandes 

revéses.  

Se é essa a realidade, quem pôde duvidar da victoria no movimento 

atual, quando o paiz inteiro começa a se sublevar contra o governo 

dictatorial?109 [grifos nossos] 

                                                 
105 GOMES, Ângela Maria de Castro. A Invenção do Trabalhismo. 3ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005, 

p. 301. 

106 Ibidem.  

107 CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem: a elite política/Teatro de Sombras: a 

política imperial. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2010, p. 236. 

108 Convocação que se seguiu, claro, de inúmeros episódios de interferências do poder executivo, como a 

tentativa de promulgação de constituições provisórias. In: VILLA, Marco Antônio. A História das 

Constituições Brasileiras: 200 anos de luta contra o arbítrio. São Paulo: Leya, 2011, pp. 30-31.  

109 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 15/09/1932. 
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 Como também o adjetivo era presente em notícias, com textos de caráter mais 

informativo, descritivos, como os relatos das operações militares, tendo como exemplo 

esta nota do dia seguinte, publicada no O Estado de S. Paulo: 

Travou-se hoje, na região de Grama, violento combate entre as tropas 

constitucionalistas e as dictatoriaes.  

As 16 horas mais ou menos, o 2º B.E. das forças constitucionalistas, sob 

o comando do 1º tenente Gumercindo da Fonseca, coadjuvado pelo 

batalhão Elpidio Silveira, desfechou um brilhante assalto contra as 

posições dictatoriaes, acabando por tomal-as a arma branca. Nesse 

ataque as tropas dictatoriaes tiveram 10 mortos e deixaram em nosso 

poder muitos prisioneiros, fuzis-metralhadoras, fuzis Mauser e grande 

copia de munição. Essas tropas possuíam duas peças de artilharia: uma 

dellas foi destruida pelos morteiros das tropas constitucionalistas e a 

outra cessou o fogo, para não ter a mesma sorte. 

Um avião da dictadura voou sobre Cascavel lançando bombas que, 

felizmente, não produziram effeito algum.  

Nas outras frentes de combate reinou calma110. [grifos nossos] 

 

 De acordo com o cientista político Adriano Codato, essa aversão à ditadura e o 

ideal constitucionalista tinham como objetivo das elites e dos políticos paulistas 

“trazerem os adversários para lutar em um campo previamente conhecido: o político-

partidário”111. Dessa maneira, o ideal legalista do movimento “poderia converter-se em 

um instrumento previdente para retornar às posições que aquelas classes julgavam ser 

suas por direito natural: seja porque eram ‘paulistas’, seja porque São Paulo era, afinal, 

a ‘locomotiva’ do país”112. 

 Por outro lado, para Maria Helena Capelato, a questão da figura do ditador e das 

eleições diretas revelava uma profunda questão de diferenças de projeto para o país, 

enquanto os setores alinhados ao Governo Provisório tinham programas em relação a 

essas questões de cunho mais autoritário (sem implicarmos conteúdo pejorativo à 

expressão), diminuindo a importância de voto direto e sufrágio universal para a 

democracia, em preferência ao voto classista; os setores liberais na elite paulista, por sua 
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vez, acreditavam serem indissociáveis democracia e o ideal sufragista, e seu projeto 

político-pedagógico tinha a crença em educar o povo a fazer uso da razão na escolha de 

seus representantes a partir do próprio exercício do voto (sem, por outro lado, 

implicarmos conteúdo positivo a tal noção)113. 

 Nesse sentido, um interessante questionamento é como a revolução de 1932 se 

apresenta como uma revolução institucionalizante e legalista, quase que em um sentido 

oposto ao próprio conceito de ruptura que uma revolução representa. Essa oposição, a 

priori teórica, entre revolução e legalidade, já estava posta no debate político da época, 

anterior ao próprio movimento de 9 de julho. Retornando ao calor da revolução de dois 

anos antes, a edição de 6 de novembro de 1930 de A Platéa trazia declarações atribuídas 

ao recém-empossado presidente Getúlio Vargas, apresentadas com a manchete que dizia 

simplesmente, em letras garrafais, “A Revolução Brasileira”: 

O respeito à Constituição e às Leis:  

Em geral, quando se emprega a palavra “revolução” tem-se a impressão 

de estar em presença de uma generalização, subversão de espírito e 

tendências políticas. O caso do Brasil não confirma essa impressão, o 

que o povo brasileiro queria era que se respeitasse a constituição as leis 

[…]  

Verdadeira contra-revolução:  

O povo brasileiro é um dos povos mais inteligentes do mundo e pode 

também ser contada a sua elite, como das mais cultas. Não seria 

possível que um paiz, como o meu, continuasse a tolerar uma política 

artificial, sem nenhuma resonância popular, egoistica e visivelmente 

abaixo das necessidades da nação e das aspirações de seu povo. Assim 

sendo, o que houve no Brasil, foi antes uma contra-revolução, orientada 

no sentido de fazer observadas as leis e respeitada a vontade popular114.  

 

 Antes mesmo de todo o “caso de São Paulo” – como era descrita a crise política 

no Estado durante os primeiros anos da década – desenrolar-se, a imprensa paulista já 

veiculara sua preocupação com um ideal legalizante, tentando, inclusive, afastar uma 

impressão de ruptura. A própria Revolução de 1930 já se configuraria “constitucionalista” 

nesse discurso e, ainda mais por esse motivo, como o texto argumenta, ao ser legalizante, 

tratar-se-ia então de uma “contrarrevolução”, interpretando que revolução significaria 

naquele momento algo mais próximo a uma ruptura e à desestabilização da ordem. É um 
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conceito que o periódico, por sua vez, empenha-se em desmentir para aquela revolução 

especificamente. No contexto do movimento de outubro, o texto acima do jornal A Platéa 

pode ser explicado, apoiando-se nas reflexões de Maria Helena Capelato, pela esperança 

de setores políticos de que a Revolução de 1930 fosse como um “anti-modelo das 

revoluções sociais (de 1848 à Revolução Russa e, como tal, seu antídoto). A Revolução 

viria bloquear as possibilidades de ruptura”. Buscando criar uma “tranqüilidade que […] 

adivinha da certeza de que a revolução popular fora impedida pela revolução 

conservadora”115. 

 Com a turbulência política no Estado nos anos subsequentes, todavia, a palavra 

“contrarrevolução” foi abandonada e a “revolução” passou a ser única para os 

diferentes movimentos – utilizada para designar tanto a prévia Revolução de 1930, quanto 

a corrente Revolução de 1932, que representaria, então, o conceito atribuído 

anteriormente à expressão “contrarrevolução”. Ainda, o emprego da palavra e do conceito 

de Revolução também é associado à participação popular. Nesse sentido, a palavra 

“povo”, tão utilizada nos discursos revolucionários, como argumenta Vavy Pacheco 

Borges, adquire contornos ligados à legitimação dos movimentos revolucionários da 

época. No caso do movimento de 9 de julho, o “povo” nos discursos carregou dois 

sentidos que se acoplam: um, como base da democracia, que foi ferida pelo sistema 

inconstitucional e a falta de eleições diretas, e outro, como massa, que apoia, sustenta, 

legitima e justifica a realização da Revolução de 32, como também, em algumas vezes, 

havia legitimado o movimento de 30116, conforme apresentamos no item anterior. E é um 

movimento textual utilizado por todos os grupos políticos em disputa política naquele 

período em São Paulo. A historiadora argumenta que: 

 

Assim, é patente que a discussão maior – sobre o conceito de revolução 

– e outras derivadas ou embutidas – pelo título de revolucionários – são 

conduzidas permanentemente por razões de luta política. Para PD/FUP 

[Partido Democrático/  Frente Única Paulista] como para LR/PPP [Liga 

Revolucionária/ Partido Popular Paulista] “revolução”, “contra-

revolução” e “revolucionário” são conceitos clara e diretamente 

subordinados a sua prática política. Também derivada da luta política é 
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a definição de povo, sem um sentido unívoco mas sobretudo pensado 

como multidão nas ruas, isto é, manipulado para atender às suas 

estratégias de controle político como ingrediente de legitimação de 

posições117.  

 

 Esse contexto, sendo muito importante lembrar, está antes de transformações 

conceituais muito importantes nos discursos políticos brasileiros, conforme identifica 

Márcia D'Aléssio especificamente nas falas de Getúlio Vargas. Ao longo da Era Vargas 

e, principalmente, no segundo governo, ela percebe que, referente ao “povo”:  

Algo muito importante constitui e institui essas metamorfoses: a palavra 

povo ganha, nos pronunciamentos do chefe de Estado, uma conotação 

nitidamente classista. Saindo da neutralidade que geralmente lhe dão os 

discursos políticos, passa a significar pontualmente os trabalhadores 

assalariados, as camadas populares da sociedade118.  

 

 Nesse sentido, vejamos este editorial de A Platéa, em 11 de julho de 1932, 

intitulado Vencer ou Morrer, que visitaremos várias vezes nas próximas reflexões: 

São Paulo, tido e havido como perigoso centro de reaccionarismo, a 

tudo se sujeitou tranquillamente, e, por vezes até enthusiasticamente. 

De tanto ouvir falar em um necessario periodo de “decantação”, acabou 

acreditando que essa “decantação” tinha de ser feita assim mesmo: aos 

avanços e recuos como tem tacteia. Sciente de que as revoluções 

triumphantes têm de atravessar uma phase mais ou menos longa de 

incertezas e desacertos, confiou, não tanto nos homens como na propria 

revolução. Se os homens fracassaram, a culpa ainda dos homens e não 

da revolução.  

E São Paulo só se rebellou no dia em que a inexperiencia dos heróes 

ameaçou comprometter todo um passado de trabalho honesto e fecundo; 

no dia em que percebeu estar obedecendo a um plano de destruição 

systematica o tripudio sobre as suas tradições; no dia, em suma, em que 

viu sua passividade converter-se em perigo para todo o paiz. Nesse dia, 

São Paulo esteve à altura de si mesmo. 

O despertar da energia cívica dos paulistas fez-se, porém, não em tom 

de ameaça, mas de advertencia. Não foi um povo que se levantou, mas 

uma consciencia que se desopprimiu. Não houve aqui nem em 25 de 

janeiro, nem de 24 de fevereiro, nem em 23 de maio, intuitos contra-

revolucionarios. Houve apenas – temol-o dito tantas vezes – uma reação 
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feliz dentro de uma revolução infeliz. São Paulo tentou, com seus filhos, 

chamar os revolucionários para o bom caminho, apontado-lhes, então, 

a unica salvação possível: a Constituinte.  

[…]  

Este povo que hoje se levanta, sabe o que quer e sabe para onde vae. 

Entra, portanto, na luta, contra um elemento de que nunca se aproveitou 

a revolução: a vontade. Marcha, portanto, à conquista de seus ideais 

com um elemento que não vimos nunca ao lado dos outubristas: a 

coragem das atitudes. Um povo póde o que quer. E quando sabe o que 

quer e tema coragem de o proclamar de armas nas mãos, não ha tropeços 

que não vença, não ha força nenhuma capaz de deter a meio do 

caminho119. 
 

 Percebe-se aqui, logo de início, a preocupação em afastar do movimento 

constitucionalista a característica de reacionário ou contrarrevolucionário. Se no contexto 

de 1930 não havia problema em chamar o ideal legalista de contrarrevolução, pelo mesmo 

jornal, o mesmo já não ocorria no contexto da guerra civil paulista. Aqui, o discursado já 

não associa o “fazerem observadas as leis” como algo de oposição a uma revolução, mas, 

sim, de forma diametralmente oposta, como a única salvação dos revolucionários, ao 

mesmo tempo que se preocupa em afastar de seus leitores a impressão de um sentimento 

reacionário por parte de São Paulo nos primeiros anos da Revolução de 1930. 

 O Estado e seu povo não se opuseram a ela numa perspectiva mais teórica – pois 

o discurso alega reconhecer que as revoluções demandam um período de “decantação e 

incertezas” –, mas, sim, opuseram-se às práticas “dos homens”. Essa relação de oposição 

está apresentada de uma maneira bastante subjetiva, em que a ideia de revolução está 

posicionada em um âmbito superior, quase divino, distante dos homens que a fizeram, 

ponto que retornaremos mais à frente. 

 No início do segundo parágrafo, o texto argumenta que São Paulo se rebelou 

quanto à inexperiência “dos heróis” e ameaçou comprometer todo o país, especialmente 

o Estado. Os “heróis” a que se refere eram uma nomenclatura corrente para discriminar, 

em tom de ironia, os políticos e os integrantes da “corrente 5 de julho”, os participantes 

dos movimentos de 1922, 1924 e 1930. “Os comunicados da LR/PPP, os discursos de de 

Miguel Costa, O Tempo apresentam [eles] como os ‘verdadeiros revolucionários’”, e que 

“se acham no direito, depois de outubro de 30, de serem os ‘revolucionários 

                                                 
119 A PLATÉA – 11/07/1932, p. 1. 
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históricos’”120. 

 A discussão em torno da honraria de classificar esses militares como heróis foi 

revivida no contexto imediatamente anterior à Revolução de 1932. O periódico associado 

à Legião Revolucionária (LR), O Tempo, em época de grande vendagem, colocou em 

xeque a posição de Plínio Barreto – cotado para assumir a interventoria paulista em 

caráter conciliador –, como possível aliado político dos tenentes ao trazer à tona um artigo 

de sua autoria, em 1922, chamado “Herois, não!”. Nele, Barreto teceu inflamadas e 

calorosas críticas aos tenentes envolvidos na Revolta dos 18 do Forte, chamando-os de 

infelizes e cataclismos de farda, que haviam cometido um “diabólico crime” contra o 

país121. A ironia em relação ao heroísmo, com a dúvida sobre a capacidade desses heróis, 

cuja inexperiência foi responsável por comprometer todo o país, foi, então, revivida acima 

no editoral de A Platéa. No entanto, ainda assim, no editoral da edição de 15 de agosto 

de 1932 do mesmo jornal, a “Autopsia necessária”, continua a não descaracterizar os 

movimentos realizados por esses “heróis” como revoluções: 

Tantos louvores, em nome da Alliança Liberal, a um homem que 

renegou a Alliança, relegando-a, entre os factores determinantes da 

revolução de outubro a um plano secundarissimo! Ninguem ignora que 

o sr. Getúlio Vargas nunca se imaginou representante da Alliança no 

governo do paiz. Todas as vezes em que precisou fazer allusoes ao 

passado da revolução, s. exa. collocou  a formidavel campanha politica 

em plano muito inferior ao das revoluções de 22 e 24. E no dia em que 

a opinião publica lhe pediu contas do programma liberal traçado pela 

referida Alliança, e acceito pelo chefe civil do movimento 

revolucionario, o ditador desconversou. Voltou-se contra os 

programmas Viu na preoccupação de programma um resquício da 

mentalidade antiga! E como não havia nenhuma diferença entre a 

olygarchia que estava exercerndo e a olygarchia que o 24 de outubro 

derrubou, o sr. Getúlio Vargas agarrou-se a este ridículo estratagemma: 

a ditadura não necessitava de programmas, porque os programmas, no 

Brasil, eram elaborados unicamente para ser desobedecidos...122 

 

 Nesse editorial, a crítica ao papel dos heróis no Governo Provisório continua. 

Desta feita, a reclamação vai no sentido de que Vargas teria dado mais importância aos 

“revolucionários históricos”, como aqueles se sentiam, do que à “formidável campanha 

política” da Aliança Liberal, da qual os democráticos de São Paulo alegam ter feito parte. 

                                                 
120 BORGES, Vavy Pacheco. Op. Cit., p. 126.  

121 Ibidem.  

122 A PLATÉA, 15/08/1932. 
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No entanto, apesar da citada insatisfação, os movimentos políticos deles, em 1922 e 1924, 

não são desqualificados como revoluções, na medida em que o periódico também alega 

não haver diferença entre o regime atual e o deposto, criando, por sua vez, no discurso, 

ainda, um senso de insatisfação quanto às mudanças (não) proporcionadas pela revolução 

corrente, lideradas pelo governo federal, que teria apenas trocado uma oligarquia por 

outra – o mesmo sentido de ter trocado uma ditadura civil por militar em uma das 

primeiras fontes citadas neste trabalho. 

 No entanto, vejamos um artigo de autoria atribuída ao gaúcho João Neves da 

Fontoura123, publicado em 26 de julho de 1932, em O Estado de São Paulo. O líder 

político, àquela altura, havia conseguido empreender, no dia anterior, uma heroica 

travessia aérea do Rio Janeiro à capital paulista, atravessando os principais fronts de 

batalha da guerra, para apoiar pessoalmente a revolução constitucionalista. Sua fala 

defende uma revolução sem extremismos, tanto para a esquerda, quanto à direita: 

Um grupo de iniciados passou a ser o depositario daquella essencia 

imponderavel, que, de olhos no céu e mãos enclavinhadas, 

convencionaram dominar o espírito revolucionario. A chamma sagrada 

que tanto poderia iluminar a dictadura proletaria como o estado 

corporativo. A extrema direita e o bolchevismo passaram 

paradoxalmente a se confundir nos rumos do mesmo destempero. No 

fundo, afora as excepções indispensaveis, nada mais do que uma cortina 

de fumaça ocultando a paixão pelo poder, a grosseira usurpação de 

funções. […] Tendo encontrado um povo quasi unanime a aclamal-o a 

3 de novembro, o dictador passou a divertir-se dividindo, desunindo e 

separando124. 

 

 Com um discurso que prega que a revolução ideal é a que não faz mal para 

ninguém, ele continua seu discurso desacreditando a forma como se tomaram as decisões 

e os programas empreendidos até então pelo Governo Provisório: 

                                                 
123 Nascido e criado no Rio Grande do Sul, João Neves da Fontoura teve carreira política frutífera e sempre 

ligada aos quadros do Partido Republicano Rio-Grandense, chegando à vice-presidência no Estado na 

chapa de Vargas, em 1927. No contexto da Revolução de 1930, foi membro ativo da Aliança Liberal 

em setores que denunciavam as fraudes eleitorais e exigiam a deposição de Washington Luís. 

Posteriormente ao golpe, apesar de não herdar a interventoria do seu Estado, recebeu propostas para 

assumir o ministério da Justiça, aceitando apenas o cargo de consultor jurídico do Banco do Brasil. 

Logo em seguida, alinhou-se a setores da política gaúcha, junto de Borges de Medeiros, que desejavam 

o retorno do regime constitucional no país, o que o aproximou dos políticos paulistas. In: PAULA, 

Christiane Jalles (coord.). Op. cit.  

124 O ESTADO DE S. PAULO, 26/07/1932, p. 3. 
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Como na Rússia dos czars, a desgraça atingirá em cheio os que não se 

dobravam ao aceno do gabinete secreto, que tudo resolvia em noitadas 

bohemias entre fumaradas de charuto e cigarradas amaveis, desde o 

plano Nyemayer até a reforma do ensino, desde a diplomacia até a 

limpeza publica da metrópole, desde a administração paulista até o 

expurgo da magistratura, desde as questões ficaes até o problema da 

Saude Publica. Uma rajada de insania varre há quasi dois annos o nosso 

desaventurado paiz125.   

 

  Utilizando como exemplo novamente a Revolução Russa como modelo negativo 

– mas também há referências a uma “cartilha do machiavellismo”, à profunda crise 

política na Alemanha, que, àquela altura, lutava contra a ascensão do nazismo (o que era 

notícia frequente nas seções internacionais dos jornais durante a revolução 

constitucionalista) e ao jacobinismo –, Fontoura cria a imagem de que o Governo 

Provisório tomava suas decisões a esmo, baseado em discussões informais regadas a 

álcool, apenas em busca da perpetuação no poder a custo de extremismos, que dividiam 

a população e os políticos brasileiros. No dia anterior, o de sua chegada triunfal a São 

Paulo, após fugir da capital federal atravessando os fronts, o gaúcho deu declarações ao 

mesmo jornal: 

Ao cabo de tenazes esforços, despendidos por amigos dedicados, 

consegui chegar hontem até aqui para alistar-me ao vosso lado na pugna 

sagrada pela boa causa – a da democracia brasileira compromettida por 

uma ditadura sem programma e que transformou uma revolução de 

fundo popular e de anseios liberaes numa deploravel aventura sem 

ideal.  

A dictadura, que entregou a victoria a uma oligarchia de imnexperientes 

e extremistas, esquecendo os compromissos da campanha politica, a 

que deve seu triumpho, só deseja prolongar o cyclo de uma vida 

precaria. 

Oriunda de uma jornada gloriosa, que se propunha a acabar com o poder 

pessoal dos presidentes e devolver à Nação, por um acto de força, o 

goso de sua soberania inviolavel, a dictadura é o symbolo do mais 

irritante e aggresivo personalismo e só marcou a data das eleições 

coagida pela pressão irresistivel do Rio Grande do Sul, nos dias 

inesqueciveis de março deste anno126. 

 

 Indo ao encontro das questões levantadas no início desta seção, novamente é 

                                                 
125 Ibidem.  

126 O ESTADO DE S. PAULO, 25/07/1932, p. 3.  
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destacado o caráter “personalista” que é atribuído ao poder de Vargas na presidência por 

João Neves – que está em consonância com a forma como ele descreve a tomada de 

decisões do governo. Nesse texto, há também pontos em comum com o editorial anterior 

de A Platéa, o de 15 de agosto, no qual se reclama da falta de “programa” da revolução 

em andamento. Por outro lado, quando decisões são tomadas e programas são 

empreendidos pelo Governo Provisório, estes são criticados como frutos de decisões 

pessoais e tomadas em condições controversas. 

 Dessa maneira, mostra-se latente que os discursos apresentam como o grande 

problema da Revolução de 30 a não institucionalização das suas decisões e programas. 

Ainda assim, faz com que a Revolução Constitucionalista, institucionalizante, 

compartilhe seu “rótulo” com a Revolução de 1930 e as Revoluções de 1922 e 1924, 

conforme são intitulados também estes movimentos pelos mesmos periódicos.  

 O autor classifica os tenentes também como “oligarquia”. Além de caracterizar a 

República Velha como ditadura, os discursos também caracterizam o Governo Provisório 

como regime oligárquico. Nesse sentido, permaneceu-se algum resquício de ruptura no 

conceito de revolução empregado em 1932 (que poderia existir, pois nessas 

argumentaçnão se apresentavam rupturas no processo de 1930) entre os regimes 

anteriores e posteriores, que compartilhavam os mesmos adjetivos. A ruptura – neste caso, 

a institucionalização da democracia política e eleitora, não proporcionada pelo Governo 

Provisório, e seu correto funcionamento, não verificado na República Velha – dar-se-ia 

na revolta paulista.   

 Por conseguinte, é possível estabelecer no contexto dos discursos da Revolução 

de 1932 que uma “revolução” não mais necessariamente se opõe a um ideal legalizante 

(como era o caso do apresentado pelo A Platéia em 1930). Transformou-se em uma 

palavra que possuía um significado referente a um movimento político, mas não carregava 

consigo significado de um conteúdo para esse movimento, minimamente delineado, como 

a legalização ou ruptura do sistema. Esses conteúdos vêm e vão, aparecem e adquirem 

seu significado conforme a argumentação de cada texto, tal como Maria Helena Capelato 

conclui para o uso da palavra “novo” nos discursos da época, empregada para descrever 

o regime que nascia com a revolução de outubro. Simultaneamente, “novo” era 

mobilizado naquela linguagem tanto para os tenentes paulistas dizerem no jornal O 
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Tempo que “temos alguma coisa a conservar, temos mais a destruir, temos um mundo a 

edificar”127, como, no mesmo contexto de discussão política, os liberais e democráticos 

de São Paulo – futuros líderes do movimento constitucionalista – considerarem “que no 

pós-30 havia muito a se conservar e pouco a se destruir. O novo, para os liberais, 

significava reconstrução e não construção”128.  

 Nesse sentido, assim como o conceito de “novo”, o de “revolução” carregava 

bandeiras políticas que se ajustavam, ou eram subordinadas, como argumenta Vavy 

Pacheco Borges, às suas respectivas políticas, não necessariamente significando algo 

pleno por si só e, portanto, não tendo dificuldades em se criar uma revolução legalizante 

como a Constitucionalista. Assim, a resposta que o editorial de A Platéa de 11 julho de 

1932, já citado anteriormente, dá mostra como a Revolução Constitucionalista é “mais 

revolucionária” que a Revolução de 1930, notadamente quanto à participação popular: 

O despertar da energia cívica dos paulistas fez-se, porém, não em tom 

de ameaça, mas de advertencia. Não foi um povo que se levantou, mas 

uma consciencia que se desopprimiu. […] Este povo que hoje se 

levanta, sabe o que quer e sabe para onde vae. Entra, portanto, na luta, 

contra um elemento de que nunca se aproveitou a revolução: a vontade. 

Marcha, portanto, à conquista de seus ideais com um elemento que não 

vimos nunca ao lado dos outubristas: a coragem das atitudes. Um povo 

póde o que quer. E quando sabe o que quer e tem a coragem de o 

proclamar de armas nas mãos, não ha tropeços que não vença, não ha 

força nenhuma capaz de deter a meio do caminho129. 

 

 A participação popular continua a ser pensada na chave apresentada por Vavy 

Pacheco como “multidão nas ruas”, manipulada para atender suas estratégias políticas. 

Percebe-se também no texto, ao argumentar que não foi um povo que se levantou, mas, 

sim, uma grande consciência, que a palavra “povo”, como aponta Márcia D'Aléssio, é 

pensada nesse período na “forma de um todo orgânico”130. O que diferencia a 

constitucionalista de sua antecessora é, como o texto apresenta, a vontade e a coragem 

popular. O que move o evento de 1932 é um povo heterogêneo, uma consciência coletiva 

una e que também não se deixa dividir por extremismos, como alegam os escritos de João 

                                                 
127 APUD: CAPELATO, Maria Helena. Op. cit., p. 178. 

128 Ibidem.  

129 A PLATÉA, 11/07/1932. 

130 D'ALÉSSIO, Márcia Barbosa Mansor. O Estado brasileiro (1930-1945) na abordagem vilariana da 

questão nacional. In: COHEN, Arón; CONGOST, Rosa; LUNA, Pablo F. (org.). Pierre Villar: Uma 

história total uma história em contrução. Bauru: EDUSC, 2007, p. 181.  
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Neves da Fontoura sobre o evento de 30. Ele, no mesmo discurso de 26 de julho, em O 

Estado de S. Paulo, dizia que:  

Durante 20 mezes, os sacerdotes do novo culto organisaram e 

reorganisaram programmas de governo nas synagogas de clubs 

divertidos, copias mediocres de um jacobinismo ridículo, alijaram 

servidores sinceros e desinteressados das causa, calumniaram 

funccionarios exactos, puseram sob suspeitas infamantes serventuarios 

pobros, desagradaram os militares amantes exclusivos de sua classe, 

exploraram divergencias politicas, atacaram a vida dos partidos 

políticos, exaltaram a disciplina nas classes armadas, criaram o clima 

da desordem geral e da confusão delirante131. 

 

 Lutando também contra o fantasma do separatismo, em um texto do Jornal das 

Trincheiras de 15 de setembro de 1932, chamado de Pela Unidade Nacional, o jornal 

revolucionário argumenta que: 

A obra mais nefasta da dictadura, no anseio da perpetuação indefinida, 

vem sendo a propagação dos odios interestaduais, a criação de barreiras 

moraes, progressivamente mais altas, entre as diversas unidades da 

Federação. No desdobramento desse programma de impenitente 

illusionismo, o poder dictatorial, repudiado pela consciencia brasileira, 

alçou aos ares, desfraldando-o de Sul a Norte, o pensamento da 

subdivisão nacional, o estandarte negro do separatismo, cujo 

drapejamento sinistro agita em transportes de angustia o sentimento 

patriotico de todo o Brasil. O plano de combate é velho e revelho, 

conhecido de sobejo: dividir para enfraquecer132.  

 

 Durante a guerra civil, um dos slogans mais utilizados da campanha de 

mobilização era o “Sustentae o fogo que a victória é nossa!”. A unidade e a 

indivisibilidade dessa grande massa popular – dessa, também, grande consciência popular 

–, é a razão de sua sobrevivência como a chave para a vitória, como explica o conteúdo 

“Resistir” do Jornal das Trincheiras de 11 de Setembro:  

No campo das actividades sociaes, ha palavras magicas de effeito 

magnetico, que resumem extensos programmas. Tal é, na actual 

campanha constitucionalista, a simples ordem: “Resitir.” A resistencia 

guerreira dos soldados da lei, constitue elemento bastante para a victoria 

final, já certa e infallivel, dessa momentosa causa da reintregração do 

paiz no regimen do Direito. Ainda que não se registrassem, na brilhante 

chronica de guerra das nossas tropas, victorias repetidas sobre as forças 

                                                 
131 O ESTADO DE S. PAULO, 26/07/1932. 

132 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 15/09/1932, p. 2. 
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dictatoriais […] a sustentação do fogo, sem mais nada, significaria que 

o pensamento constitucionalista se encontra de pé, sobranceiro à burla 

e ao sophisma, seguindo a trajectoria, por vezes lenta, mas irrefreavel, 

das idéas sociaes.   

Para os movimentos populares, em que os anseios populares assumem 

a fórma de bandeiras, resistir é sempre vencer, porque a propagação das 

idéas se processa de forma invisivel, mas absorvente e fatal133.  

 

 Dessa forma, reconhecendo a revolta paulista como movimento popular, o 

discurso apresenta aos leitores que a sua participação popular por si mesma já se configura 

como uma vitória. Na resistência da população engajada, independentemente dos 

resultados das operações militares, encontra-se a chave para o sucesso da revolução. É 

pela propagação das ideias, proporcionada na dispersão dessas pelo povo, que o ideal do 

regime de Direito vencerá. Nesse sentido, a força da participação popular – dentro do 

conceito que apresentamos como sendo o da época, ainda livre de conotação de classe –, 

como legitimação da revolução, pode ser percebida, no campo do discurso, ao 

analisarmos uma inusitada lembrança feita ao movimento constitucionalista. No 

manifesto da Aliança Libertadora Nacional, do dia 5 de julho de 1935, aniversário das 

revoltas tenentistas, publicado originalmente no jornal A Platéa, Luis Carlos Prestes 

apresenta inúmeros pontos que norteiam os ideais daquela organização política, do 

combate ao fascismo, integralismo e imperialismo até à implantação de um governo 

proletário no país a partir da unificação dos trabalhadores. Após dizer que “com a Aliança 

estarão todos os heróicos combatentes dos movimentos armados que se sucedem no país, 

desde 1922”, Prestes dedica um ponto do manifesto para indicar: 

Os que ficarão com a Aliança 

Com a Aliança formará a juventude heróica de São Paulo, que pensou 

defender, nas trincheiras, em 1932, a democracia e a liberdade contra a 

ditadura de Vargas e que vê, hoje, seus chefes, nos rega-bofes do 

governo. Com a Aliança estarão todos os intelectuais honestos, o que 

há de mais vigoroso e capaz na intelectualidade brasileira […] Com a 

Aliança estará a juventude trabalhadora estudantil do país, lutando por 

melhores dias e por um futuro mais claro […] Com a Aliança estarão 

as mulheres do Brasil, trabalhadoras manuais, intelectuais, donas de 

casa, mães de família, irmãs, noivas e filhas de trabalhadores134.   
 

                                                 
133 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 11/09/1932, p. 2. 

134 PRESTES, Luis Carlos. Manifesto da Aliança Nacional Libertadora. [05/07/1935] In: Marxists 

Internet Archive. Disponível em https://www.marxists.org/portugues/prestes/1935/07/05.htm. 

https://www.marxists.org/portugues/prestes/1935/07/05.htm
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 Apesar dessa referência no futuro, durante seu acontecimento, a Revolução 

Constitucionalista, por seus interlocutores, diferenciar-se-ia por não ser obra de políticos 

ou partidos. Seria uma manifestação independente e espontânea da população de São 

Paulo, insatisfeita com o Governo Provisório. A sua força emana diretamente da 

população em massa nela engajada, da “consciência que se levantava” de acordo também 

com o Jornal das Trincheiras. Em 4 de setembro, o mesmo jornal trazia em suas “opiniões 

que valem” – coluna que reproduzia textos e falas circuladas na imprensa sobre a 

Revolução Constitucionalista – uma transcrição de uma transmissão de rádio, sem 

emissor identificado, que bradava: 

'Não! O movimento não é obra de políticos. Nenhum partido teria força 

para assim levantar, de subito, uma população unanime. Nenhum chefe 

de facção seria capaz de attrahir e congregar, sob as suas ordens todas 

as forças espirituaes e intellectuaes e todos os elementos de producção 

e de circulação das riquezas, de canalisar tamanhas energias e provocar 

tão grandes gestos de abnegação.  

Os chefes politicos deveriam sentir-se orgulhosos, se razão tivesse a 

dictadura... Mas a verdade é outra. Os politicos é que foram arrastados 

pelo povo. Se não o acompanhassem, seriam submergidos, como 

submergidos serão todos os que tentarem levantar diques à torrente que 

brotou a 9 de Julho e dia a dia se avoluma nas trincheiras135.  

 

 Logo, na forma como os argumentos constituíam os discursos, o grande trunfo da 

Revolução de 1932, e que a colocava em posição superior à Revolução de 1930, era 

justamente a sua imensa e intensa mobilização popular, apresentada como homogênea, 

indivisível e até mesmo “espontânea” e “independente”, como vimos por último. 

Construir essa independência dos engajados era possível justamente pela forma como o 

conceito de Revolução era empregado no contexto espacial e temporal do movimento 

constitucionalista. 

 Apoiando-se nas reflexões da historiografia aqui apresentadas, foi possível 

percebermos que o conteúdo político, no sentido de programa ou bandeira, carregado na 

ideia de revolução, era pouco delimitado. Apesar da bagagem prévia que remetia aos 

episódios históricos franceses ou contemporâneos russos, quando aplicado à realidade 

brasileira (especialmente no contexto da disputa política no Estado de São Paulo durante 

a Revolução Constitucionalista para conquistar voluntários e engajados), “revolução” nos 

                                                 
135 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 04/09/1932, p. 4. 
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discursos não significaria muito mais do que uma concepção abstrata e flexível de 

movimento político realizado pela força, não institucionalmente. 

 O termo não é usado apenas para os movimentos de 1932 e 1930, mas, também, 

para os movimentos de 1924 e 1922 (ainda que a contragosto), mesmo com severas 

críticas aos seus participantes, seus representantes e representantes de seus supostos ideais 

no período pós-30. O diferencial que fazia da Revolução Constitucionalista “mais 

revolucionária” que a Revolução Outubrista era apontado como a participação popular – 

participação no movimento político pensada numa chave tão abstrata quanto revolução, 

muito embora “bem” delimitada. Abrangia no discurso o povo como um todo orgânico, 

nas palavras de Márcia D'Aléssio, e multidão136 nas ruas a ser controlada politicamente, 

nas de Vavy Borges. A participação por si própria, existindo e resistindo às investidas 

ditatoriais, é tão legitimadora que já é configurada como vitória.  

 Ainda que a revolução seja demonstrada como movimento insurrecional à força, 

não realizado pelas vias institucionais, por outro lado, mesmo a legalidade e 

institucionalidade são apontadas como ideais revolucionários. A correspondência entre 

respeito às leis e contrarrevolução apontada em 1930 desaparece completamente dois 

anos depois, quando notamos também a existência da preocupação de espantar a imagem 

de reacionarismo, em relação ao movimento outubrista, por parte dos paulistas. Como 

                                                 
136 Neste ponto, vale ressaltar uma das obras que, apesar de não ser possível estabelecer relações diretas – 

devido ao abismo temporal e espacial dos objetos de análise –, é de grande inspiração para este trabalho 

e influência em nossas reflexões: o estudo de George Rudé, A Multidão na História. Em seu estudo 

sobre os motins e revoltas populares na França e Inglaterra nos séculos XVIII e XIX, o historiador 

britânico aponta que, por muito tempo, a historiografia alojou essa multidão que participava destes 

movimentos a um conceito vago, uma “fórmula abstrata”, um bloco que se levantava contra algo ou 

alguém, ou “um todo orgânico” associado a uma insatisfação. Sendo então sua obra destinada, em suas 

palavras, a demonstrar como essas multidões, em sentido de “turba”, foram “fenômenos vivos e 

multifacetados”. A multidão objeto de seu estudo, como o próprio apresenta, é a “multidão agressiva” 

ou “explosão hostil” que realizava manifestações políticas e que “ocasionalmente se transformavam 

em rebelião ou revolução”. Apesar das abismais diferenças já salientadas, o comportamento estudado 

encontra paralelos em vários episódios da Revolução Constitucionalista. Como, por exemplo, a 

manifestação do dia 23 de Maio, inicialmente ocorrida em comemoração à formação de um novo 

gabinete do governo paulista, feito à revelia do Governo Provisório e que tomava unilateralmente a 

decisão do afastamento de Miguel Costa do comando da Força Pública. A “turba” – como vários autores 

memorialistas classificam os protestantes – que se manifestava empreendeu uma tentativa de destruição 

da sede do PPP (Partido Popular Paulista) e de redações de jornais simpatizantes aos tenentistas. Após 

a resistência armada de quem estava no interior da sede do partido, esse episódio causou a morte de 

quatro manifestantes, Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, transformados em mártires sob o 

acrônimo de MMDC. Evento que se tornou um grande marco do início da Revolução 

Constitucionalista. Cf: RUDÉ, George. A Multidão na História: Estudo dos Movimentos Populares 

da França e na Inglaterra (1730-1848). Tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Campus, 1991.  
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vimos na seção anterior, a Revolução de Trinta é assimilada pela Constitucionalista em 

seus discursos, como parte de um mesmo processo, que se degenerou e tem a 

oportunidade de ser salvo. Isso tudo ainda implica principalmente os discursos 

apresentarem um contexto em que há uma grande revolução brasileira corrente cujo 

controle sobre seus desdobramentos se disputa. 

 A princípio, esse cenário é possível tão somente porque há no discurso a 

flexibilização, ou o alargamento, do conceito de revolução. Se por um lado revolução é 

um levante armado e acarreta momentos de incertezas e decantação, por outro, uma 

revolução ideal quer mudanças sem fazer mal para ninguém, respeitando os vencidos e 

velhos magistrados. Em 1932, esses momentos incertos chegaram a um estágio tão grave 

e degenerado que a revolução poderia ser salva somente pela constitucionalidade. Esta 

“causa sagrada da Lei”, capaz de mobilizar o povo, sem lideranças ou facções políticas, 

será o assunto da próxima seção.  

 

  

2.3 A Revolução Sagrada 

 

 

 No citado editoral de 11 de julho de A Platéa, o texto argumenta que os paulistas 

estavam conscientes de que uma revolução necessita de períodos de incertezas e 

decantação. No entanto, sofreram uma traição. São Paulo “confiou, não tanto nos homens 

como na própria revolução. Se os homens fracassaram, a culpa ainda dos homens e não 

da revolução”. 

 Levando-se em conta que o mesmo editoral construía a imagem de que a 

Revolução Constitucionalista se legitimava perante a Revolução de 30 pela sua maior 

participação popular, característica que mostramos ser comum a outros textos também, é 

de se questionar como é possível que o texto faça então essa distinção entre os “homens” 

e “a revolução”. Como um movimento, dito popular, pode existir sem os homens que o 

fizeram? É uma questão que se torna latente tal como aquela com a qual encerramos a 
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seção anterior, em que o Jornal das Trincheiras alega que a Revolução de 32 se fez 

espontaneamente pelo povo, sem a existência de lideranças ou facções políticas.  

 Conforme pontuamos em nossas reflexões até o momento, os discursos durante a 

guerra civil apresentam para seus leitores um contexto no qual há uma grande revolução 

em andamento no Brasil – sendo a rebelião Constitucionalista a oportunidade de colocá-

la nos eixos, a partir da liderança do “povo” de São Paulo. Sendo assim, é curioso como 

a colocação do editoral de A Platéa cria quase que um status divino da “Revolução” em 

relação aos seus participantes. É como se essa transformação política estivesse, acima do 

plano de disputa “mundana” da política, ou deveria estar, já que o processo constituinte 

vem para resgatá-la da traição dos homens, como o texto continua argumentando. A 

apresentação é curiosa, mas não incomum. Em vários momentos, a relação entre a revolta 

e seus partícipes é referida dessa maneira. Na edição de 21 de agosto de 1932 do Jornal 

das Trincheiras, o texto “Simples Soldado” nos diz: 

São séres provindos de muitas classes, mas em principal das classes, 

mais humildes. 

São brasileiros chegados de todos os rincões do país, que dedicaram a 

edade mais ativa da vida ao exercicio das armas, na intenção sagrada de 

defender a integridade da pátria ou a grandeza de São Paulo. São séres 

que voluntariamente se apegaram ao anonymato, que abandonaram o 

proprio nome, para se tornarem “soldados” simplesmente. São simples 

soldados. E o que mais torna sublime o desprendimento do simples 

soldado, é que a sua grandeza, a sua força, o seu heroismo não o elevam 

a ele pessoalmente, mas à coletividade. Os seus actos de bravura, os 

seus heroismos, as suas victorias não declinarão nomes para os livros 

da patria, vão diretamente encher de grandeza o Exercito, A Força 

Publica, e iluminar o Brasil137. 

 

 Com a lógica da simbologia do soldado anônimo, tão comum na Europa após a 

Primeira Guerra Mundial, o artigo do Jornal das Trincheiras reverte a individualidade do 

soldado a uma grande causa coletiva e sagrada: a reconstitucionalização do país. É uma 

causa que está acima da própria humanidade, capaz de fazer os homens abdicarem de sua 

existência. Essa sacralidade em torno da carta magna do país não é exclusividade do 

período da Revolução Constitucionalista. Em uma rápida aventura na qual flertaremos 

com o anacronismo, voltemos um pouco mais no passado nacional em busca de uma 

                                                 
137 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 21/08/1932, p. 3. 
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curta, mas, também, importante, reflexão. 

 No estudo organizado por João Feres Júnior acerca da história dos conceitos 

políticos do Brasil, entre os anos de 1750 e 1850, há um artigo referente à “Constituição”, 

de autoria de Lúcia das Neves e Guilherme das Neves, no qual os autores ressaltavam 

também a adjetivação de sacralidade das cartas luso-brasileira de 1821 e brasileira de 

1824. Para eles, adjetivos como “santa” ou “sagrada” e analogias como elas serem o 

“evangelho político da nação” ou de algo que “desce do Céu, onde resides” indicam e 

sintetizam o “poder mágico que a ideia de constituição parecia assumir [naquele] 

momento”138. Os exemplos continuam: em certo ponto, apontam o discurso de um político 

imperial, o conselheiro Pimenta Bueno, que argumenta que a constituição era a nossa 

“arca da aliança”. Em seguida, os autores, para concluírem seu artigo, relembram alguns 

pensamentos do historiador francês Marcel Gauchet, dizendo que a constituição nesse 

contexto “é, primordialmente, uma organização do mundo humano-social, que assume a 

forma de uma ordem exterior, anterior e superior à vontade deles”139.  

 Com muito cuidado, podemos passar então a avançar no tempo e retornarmos à 

Revolução Constitucionalista para continuarmos esta análise. Citado bem no início deste 

capítulo, o manifesto do General Bertoldo Klinger na primeira edição do Jornal das 

Trincheiras em 14 de agosto ainda é frutífero material de uso. Segundo o líder 

revolucionário, assim se define o ideal legalista: 

E que ideal é esse? - A restauração da lei. O pallio que abrigrará a nação 

inteira é a Constituição – freio do arbitrio, nome tutelar dos direitos e 

franquias, condição de progresso, descrime entre civilisação e a 

barbarie. […] A nossa guerra não é um fim; é um meio de restabelecer 

a paz. Cidadãos livres e soldados conscientes jamais se poderiam 

resignar à condição de escravos, jamais poderiam permittir que se 

consumasse, impunemente, o crime de reduzir o Brasil a uma senzala140.   

 

                                                 
138 NEVES, Guilherme Pereira das; NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Constituição. In: FERES 

JÚNIOR, João (org.). Léxico da História dos Conceitos Políticos do Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 

2009, pp. 75-76.  

139 Importante, obviamente, ressaltar que a preocupação dos autores é distinta da deste trabalho, sendo o 

empréstimo de reflexões para objetivos diferentes. A conclusão a que eles chegam com esses 

argumentos tem como busca entender como se deu a ruptura (ou a falta dela, conforme eles concluem 

o artigo) entre um mundo guiado pela estrutura religiosa, pelos desígnios divinos, para o mundo 

moderno, de desígnios feitos pelos próprios homens. Idem, p. 81. 

140 JORNAL DAS TRINCHEIRAS. 14/08/1932, p. 1. 
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 Nesse texto, é possível percebermos que, apesar da distância entre os objetos, uma 

noção é possível de ser emprestada das reflexões dos historiadores do Brasil Império. A 

noção do “poder mágico” da Constituição, sua força divina. Ela é capaz de evitar que o 

Brasil retorne à escravidão, como também é um meio de restaurar a paz. Também é ela 

que distingue se o país encontra-se na civilização ou na barbárie – é condição 

indissociável do progresso. Esse poder mágico, como nas análises de Lúcia e Guilherme 

das Neves, vem carregado de uma grande simbologia religiosa no discurso. Para nos 

aprofundarmos mais nesta questão, segue o texto “Causa Sagrada”, sem autoria 

identificada, publicado no Jornal das Trincheiras de 14 de setembro: 

A expressão está pairando, vibrando, scintillando no ar. Causa santa de 

São Paulo. Causa sagrada do Brasil... […] 

As leis nacionaes, qualificadas também como básicas ou máximas, 

remontam na história dos povos com a tradição augusta de revelações 

ou ensinamentos de sabedoria divina. Ainda mesmo nos tempos anti-

históricos, adormecidos na poeira dourada das investigações 

archeologicas, tão alta e arrebatadora era a intuição do Direito entre os 

povos primitivos, que as realisações jurídicas, ainda incipientes, 

traziam geralmente o rotulo da divinidade. As primeiras leis humanas, 

conductoras das civilisações, revestiam o duplo caracter de codigos 

religiosos, cujos dispositivos eram conservados, meditados longamente 

e ensinados nos povos pelos sacerdotes de outras éras. Assim foi, 

através da antiguidade, póde-se dizer que em toda a superficie habitavel 

da terra – e quando, agora, em plena eclosão do espírito scientifico, a 

lente do archeologo repousa nos traços incertos e nos desenhos 

extravagantes, inscriptos nas rochas, ao acaso da caminhada humana, é 

quasi sempre a mesma lição que a sciencia descobre e decifra: o vestigio 

de uma lei, o resquicio de um postulado, o vislumbre de uma ordem, 

transmitida aos seculos vindouros como galardão da sapiencia divina141. 

 

 Nesse parágrafo, após iniciar novamente classificando o ideal constitucionalista 

de sacro e santo, o artigo vai ao encontro da discussão sobre o constitucionalismo do 

início da modernidade apresentada anteriormente no texto de Guilherme e Lúcia Neves, 

lembrando que a organização social humana iniciou-se a partir da ordem divina. Mesmo 

nos tempos pré-históricos, de acordo com o artigo, os homens tendiam a se organizar em 

torno de diretrizes passadas adiante através do instrumental religioso. Isto é, o texto 

apresenta noção de que a organização social em torno de leis é uma causa nascida 

justamente da sapiência divina e de que se trata de um padrão para toda a humanidade, 

                                                 
141 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 04/09/1932, p. 2. 
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desde seu início: 

A concepção do Direito é sobre-humana, no espirito humano. Não há 

civilisação, não há cultura, não há povo que possa existir sem o 

predomínio consensual das leis, e muito menos da respectiva lei 

fundamental, conjunto de syntheses juridicas que é a Constituição. Os 

povos entregues ao despotismo, se os não sacode numa reacção para 

cima, para os altos páramos da lei, geralmente decáem no 

obscurantismo, na miseria e na degradação. Tal é a lição uniforme da 

História, tanto que, de todos os tempos, as revoluções em prol da Lei e 

do Direito se caracterisam pelo mais puro e mais santo idealismo142.  

 

 Desta vez, o artigo já inicia o parágrafo apontando que o Direito é algo anterior 

mesmo à própria humanidade. Isso porque a condição sine qua non da existência de 

qualquer civilização, cultura ou povo são a existência e o respeito às leis. E, no caso 

contemporâneo, de ser a civilização regida por uma constituição. A não existência desse 

código de leis, de acordo com o texto, coloca inclusive em risco a existência da sociedade, 

que está fadada – caso não se revolte para buscá-lo – a cair no ponto mais obscuro da 

existência humana: o esquecimento da História. Concluindo o artigo, o último parágrafo 

sintetiza as ideias expostas além de exaltar o próprio ato do combate armado: 

As guerras justas, os combates da civilisação contra a barbarie, têm algo 

de liturgico, como se fossem a celebração de um rito cruento, perante o 

immenso altar dos campos de batalha. As bandeiras reivindicadoras 

symbolisam pallios augustos proteccionalmente abertos. Os gladios, os 

sabres, as armas dos justos elevam-se como instrumentos de culto, 

movimentando-se nos grandes cerimoneaes civicos. E cada soldado 

sempre feliz, sempre heroico, na incomparavel nobreza de seu ideal, 

caminha e avança, entre ferro e fogo do inimigo, com a serenidade altiva 

de um sacerdote. Eles por que, Soldados da Lei, nesta hora suprema da 

vida nacional, bem se póde chamar de “causa sagrada” e causa santa a 

jornada que ora emprehendeis – por São Paulo, para a gloria do 

Brasil!143  

 

 Em uma argumentação extremamente importante, este fechamento do texto, 

“Causa Sagrada”, como o título é justificado na penúltima linha, converte dois 

importantes conceitos deste trabalho a um caráter religioso. Novamente, como no começo 

do artigo, a constituição e o ideal constituinte legalista são novamente comparados a uma 

causa santa, anterior à sociedade humana e uma condição de existência para ela. 

                                                 
142 Ibidem.  

143 Ibidem.  
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Principalmente, essa causa sacra então requer que seus portadores e militantes, os 

combatentes, também tenham esse caráter sacro. Utilizando a mesma explicação do início 

do texto, apontando que inicialmente os portadores dos códigos legais primitivos eram os 

representantes religiosos, soldados são comparados a sacerdotes e as armas, a 

“instrumentos de culto” dessa mensagem religiosa que é a constituição. 

 Nesse compasso, se adicionarmos as reflexões da seção anterior, em que 

concluímos que, para o contexto dos periódicos que circularam durante a Revolução 

Constitucionalista, o conceito de Revolução era associado a um movimento armado 

popular (com as várias ressalvas feitas em relação ao que se imaginava de caráter 

popular), podemos então imaginar que, para o leitor do texto “Causa Sagrada”, esse tipo 

de relação que sacraliza os combatentes e suas armas, no limite, teria como intenção 

também sacralizar o próprio conceito de Revolução, isto é, a Revolução 

Constitucionalista era uma Revolução Sagrada por conta de seu ideal sagrado e 

combatentes sacerdotes. Também foi comparada, como não poderia ser diferente, a uma 

cruzada, como no artigo de “São Paulo o quer!” da primeira página do Jornal das 

Trincheiras de 07/09/1932: 

Tem toda a elevação e toda a pureza de uma Cruzada esta guerra santa 

em que S. Paulo tudo, atirou a sua vida toda.  

Como nas hordas de aço que Pedro o Eremita levantou outróra, não há, 

no movimento épico das nossas forças, interesses políticos, intenções 

de conquistas, propósitos mercantis. Não. Há apenas um ideal.  

É a guerra por um symbolo. Existe, em mãos de infieis, um Santo 

Sepulchro que os Cruzados paulistas vão libertar.  

O Brasil soffreu e morreu numa cruz. E os seus despojos sagrados sob 

a guarda impia de barbaros usurpadores. 

Outubro de 1930 foi o beijo de traição do apóstolo falso. E valeu a 

agonia dos primeiros mezes. E a flagellação. E a condemnação. E a 

crucificação no tronco infamanto de um regimen sem lei.  

Agora, é a Cruzada, é a luta redemptora, é a guerra por um symbolo. É 

a libertação dos restos santos que os infieis detêm e profanam.  

“Deus o quer!” – era grito heraldico que arrastava herôes, empinmando 

elmos, empimnando estandartes, accendendo lanças, caminho da 

Palestina.  

“São Paulo o quer!” – é o grito esplendido que marca o rhythmo da nova 

epopéa, arrebatando o ouro das nossas bolsas e o sangue das nossas 

veias, e conduzindo almas e corações, caminho da Lei! 

“São Paulo o quer!”144 
 

                                                 
144 JORNAL DA TRINCHEIRAS, 07/09/1932, p. 1. 
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 Mesmo sem possuir a argumentação mais profunda e explicativa que o texto 

anterior, este continua nos apresentando o caráter sacro da revolução de 1932 e do ideal 

constitucionalista. Desta vez mais claro, já inicia comparando o movimento paulista como 

uma cruzada, depois passa ao Brasil como Jesus Cristo crucificado – sendo os dois 

últimos anos a Via Sacra de São Paulo – e conclui demonstrando que, como na primeira 

cruzada, a revolta constitucionalista deseja reaver o Santo Sepulcro dominado pelos 

infiéis árabes através das guerras na Palestina. Deseja, em suma, retomar o governo 

nacional das mãos dos falsos apóstolos (os traidores daquilo que os paulistas imaginavam 

ser revolução de 30, como tratado na primeira seção) pela implantação da legalidade. 

 O que estamos tentando demonstrar até o momento, recapitulando, é o “poder 

mágico” atribuído à constituição, através de analogias dela a símbolos religiosos. Para 

compreender melhor a força que a entrada de um novo regime legal ao país poderia 

representar à população, devemos resgatar o brilhante estudo de Jorge Ferreira. Em 

Trabalhadores do Brasil, o autor analisa as cartas endereçadas à Secretaria da Presidência 

da República pela população brasileira, destinadas ao próprio presidente Getúlio Vargas. 

Apesar de estar em atividade desde 1922, a correspondência direta ao chefe de estado 

apenas começou a ser utilizada como recurso da população após a Revolução de 1930145. 

Ao trabalhar com essas cartas, o historiador percebeu que a maioria das reivindicações 

reclamadas ao presidente possuía um intenso clamor por justiça, especialmente aquelas 

escritas no período pré-Estado Novo, pois tinham como comparação a “prática política 

do regime anterior [...] definida como efetiva dominação política e social, materializada 

em arbitrariedades e protecionismos políticos e pessoais”146. Isso porque, naquele 

período, “as perseguições políticas, listas negras, pistolões, leis sem garantia de 

cumprimento e apadrinhamento não escapavam olhos147” da população. Jorge Ferreira 

conclui que: 

 

                                                 
145 Curiosamente, 1932 é o ano com o menor número de correspondências endereçadas à Secretaria da 

Presidência da República, de acordo com os arquivos encontrados pelo historiador. Foram 70% menos 

cartas para o presidente em relação a 1931 e 75% menos em relação a 1933. O segundo menor fluxo 

de cartas ocorreu em 1935, ano de outra revolta armada contra Vargas, mas, ainda assim, o volume foi 

maior que o dobro da quantidade enviada no ano da Revolução Constitucionalista. In: FERREIRA, 

Jorge. Op. Cit., p. 90. 

146 Idem, p. 49. 

147 Ibidem.  
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[…] essa história tinha um parâmetro para avaliar os períodos anterior 

e posterior a 1930: a justiça. Para os trabalhadores, o regime anterior a 

Vargas foi marcado fundamentalmente pela inexistência da justiça. A 

revolução [de 1930], por sua vez, trouxe, no seu próprio acontecer, a 

possibilidade de sua efetivação148. 

 

 Em suas reclamações e solicitações – segue o autor – os trabalhadores tinham 

como referência a legislação vigente. Para legitimar seus pedidos ao presidente, as cartas 

indicavam como eles se adequavam às leis pertinentes à situação descrita. Sendo assim, 

Jorge Ferreira percebe uma modernização da burocracia estatal, de modo que “a 

linguagem jurídica e padronizada” fosse utilizada com “eficiência técnica e rapidez na 

troca de informações” a partir da “criação de mecanismos extremamente ágeis na 

comunicação interna, [que] faziam do estamento burocrático estatal um formidável 

sistema de legitimação social”. E de modo ainda que “a nova ordem não ficaria mais sob 

os auspícios da política, pois o saber técnico e científico, portanto neutro, deveria tomar 

seu lugar”149. 

 As observações do historiador têm como foco maior um entendimento do período 

relativo ao Estado Novo, pois, como revela seu último capítulo, há a preocupação também 

na discussão referente à rotulação de totalitarista ao Governo Vargas. No entanto, suas 

fontes – ainda que a maioria seja dessa época – também cobrem os primeiros anos daquela 

era, como a correspondência a seguir, de um paulistano: 

Peço venia vir, novamente a presença de V. Excia. como pequeno 

servidor, da República Nova, pedindo o amparo e a valiosa, 

interferencia na minha justa pretenção, que a minha promoção, ao cargo 

de Porteiro, da Delegacia Fiscal de São Paulo. Quando servente na 

mesma Delegacia era perseguido, marquei passos sem nunca ter sido 

promovido, pois tinha meu obscuro, nome na Lista do ex-Partido 

Republicano Paulista, por pertencer e cooperar como fiscal do 

PARTIDO DEMOCRÁTICO, em diversos pleitos eleitorais150.  

 

 A carta, datada de 1931, toca também em outro ponto levantado anteriormente em 

nosso texto: o sentimento de participação na Revolução de 1930 por parte dos paulistas e 

a cooptação daquele movimento ao discurso constitucionalista (no caso, especificamente, 

                                                 
148 Idem, p. 51. 

149 Idem, pp. 97-105. 

150 APUD. Idem, p. 49. 
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também do Partido Democrático, como o autor da correspondência se identifica), que, 

neste momento, entra em consonância com as últimas reflexões emprestadas de Jorge 

Ferreira. O trabalhador identificou que o período anterior à Revolução de 1930 era de 

dominação social a partir de politicagens e protecionismos que impediram seu progresso 

profissional. Naquele momento, o novo regime que se instaurava no Brasil era a esperança 

de ver novos horizontes nesse tipo de prática a partir da efetivação da justiça, como o 

historiador fluminense conclui. Ao mesmo tempo, os brasileiros que se dirigiam ao 

presidente reclamavam a realização da justiça justamente a partir da legislação, tida como 

um símbolo de práticas neutras e técnicas na sociedade do país. Desse modo, esse 

contexto analisado por Jorge Ferreira pode nos ajudar a entender o “poder mágico” que 

fora atribuído à reconstitucionalização do país por parte da população de São Paulo. 

 O discurso construído pelo Jornal das Trincheiras de 18 de agosto, no longo texto 

“Programma Constitucionalista”, cria o temor de que, enquanto o governo federal não 

retornar ao regime constitucional, os trabalhadores do Brasil, como pensados por Jorge 

Ferreira, não veriam a tão desejada justiça se efetivar:  

[…] faltou à revolução victoriosa um programma serio, positivo, 

pratico, composto de soluções honestas aos problemas nacionaes da 

actualidade.  

Não bastara vencer, pois que a simples victoria de occasião muitas 

vezes se converte, para logo, no ridículo das “entrevistas collectivas” à 

imprensa. Não bastava reformar toda a legislação vigente, no 

verdadeiro delirio que vimos contemplando, formado de abortos 

legislativos e importações jurídicas de contrabando, pois que essa 

floração extemporanea, desambientada de inicio, só pôde multiplicar-

se em corrigendas e resultar em leis inapplicadas. 

[…] 

Que não se pense, na continuidade de taes ou quase erros 

administrativos. Que não se recorde, sequer, a repulsa para sempre 

extinctas, entre as quais o profissionalismo político, o coronelismo 

regionalista, os governos de egrejinhas partidárias... A nova pátria 

brasileira há de surgir, como um sol, das trincheiras onde ora corre o 

sangue generoso de mocidade – mesmo porque, se não assim fosse, se 

tudo significasse para nós apenas a continuidade dos mesmo erros de 

outrora, não estariamos, neste momento, vivendo mais do que a vespera 

de uma nova revolução nacional151. 

 

  O que podemos entender até o momento é como o ideal constitucionalista foi 

                                                 
151 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 18/09/2014, p. 2. 
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tratado pelos discursos da revolução como o último ideal, a solução para os problemas do 

país, a chave para a salvação “da Revolução”, a grande revolução corrente no Brasil, na 

construção de uma nova república, enterrando, de vez, as práticas de dominação política 

e social que tanto prejudicaram os brasileiros nos primeiros anos do regime. Enquanto ele 

não fosse adotado, o novo governo continuaria tão oligárquico quanto o anterior, como 

dito na seção precedente. Nesse sentido, também, é respondida mais uma das indagações 

propostas no início desta seção: como a Revolução Constitucionalista poderia não ser 

obra de lideranças políticas ou partidárias, tendo-se em vista que trabalhava com o 

fantasma da politicagem profissional tão marcante nos anos anteriores?  

 Reforçava-se o “poder mágico” da Constituição como salvação do país e salvação 

da “revolução nacional” corrente, da qual o movimento constitucionalista era o momento 

mais importante e, também, redenção dos erros cometidos, pois fortalecer a lei era 

apresentá-la como algo neutro e, especialmente, acima da sociedade e da política. Essa 

verdadeira adoração religiosa criada para a legislação é, claro, mais que um recurso 

retórico, porque reforça a idoneidade que se atribui a ela. É a condição primeira para a 

existência de uma sociedade civilizada e, portanto, vem antes dela. 

 Localizada em um espectro superior, a constituição está acima das disputas 

mundanas entre “os homens” que traíram a revolução, de maneira que a própria revolução 

se bate por um ideal tão divino quanto, convertendo-se então em uma cruzada que, por 

sua vez, exigira de seus combatentes um engajamento com fé e determinação inabaláveis, 

indo até os limites, resistindo até o fim como meio de garantir a vitória, tal foi bradado 

pelos periódicos.  

 

 

2.4 A Revolução Esvaziada 

 

  

 Em seu manifesto “Ao Povo Paulista”, publicado no jornal carioca Correio da 

Manhã de 20 de setembro, o presidente Vargas alegava que os paulistas “em tudo foram 
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atendidos”152, em relação às suas reivindicações de autonomia estadual e 

reconstitucionalização do país. Pedro de Toledo era um governador civil e paulista. A 

data da nova assembleia constituinte já estava marcada. Era assim, no fundo, um conflito 

realizado em vão. Este é um estigma do qual a Revolução Constitucionalista dificilmente 

consegue escapar, como nos apresenta Ilka Cohen, que aponta que as demandas paulistas 

eram “no limite, o restabelecimento dos poderes perdidos após 30”153. Em seu artigo, que 

compara as revoluções de 1924 e 1932, a autora é bem contundente no que diz respeito 

ao caráter pouco revolucionário (em termos atuais) que a agitação constitucionalista 

possuía, dizendo que “generais contrariados e uma elite disposta […] uniram-se em um 

novo plano de ‘revolução’, isto é, em mais uma tentativa de golpe de estado”, e, ao 

relembrar o discurso vitorioso por parte dos derrotados – que clamavam vitória devido à 

promulgação da Constituição de 1934 –, afirma que esta fala é uma “argumentação que 

procurava justificar o injustificável sangue derramado em vão”154, tendo em vista a data 

já marcada meses antes (e mantida após o término da guerra civil) da assembleia 

constituinte de 1933. Nesse sentido, a conclusão da autora em seu artigo indica que, como 

marco transformador da história nacional, a Revolta de 1924 foi muito mais importante 

do que a de 1932: 

O episódio de 1924 teve conseqüências marcantes na vida política 

paulista. A vigência do estado de sítio, à censura à imprensa 

acrescentava-se ainda o impiedoso bombardeio aéreo, percebido como 

uma agressão aos paulistas, perpetrado não pelos revolucionários, mas 

pela legalidade155.   

 

   Segundo Ilka Cohen, foi de referido contexto que nasceu – além da Coluna 

Prestes-Miguel Costa – o Partido Democrático de São Paulo, fazendo com que parte da 

classe política paulista finalmente deixasse de se alinhar ao governo federal e ao regime 

da República Velha, abrindo caminho então para as agitações que se desdobrariam na 

Revolução de 1930, mas que, “apesar dessa magnitude, 1924 se apagou da história 

                                                 
152 VARGAS, Getúlio Dorneles. Ao Povo Paulista. In: DIÁRIO CARIOCA, 20/09/1932. APUD: 

COSTA, Emília Viotti da. Op. cit., p. 42.  

153 COHEN, Ilka Stern. Vida política paulista nas décadas de 1920 e 1930: as revoluções de 1924 e 

1932. In: ODÁLIA, Nilo; CALDEIRA, João Ricardo de Castro (org.). História do Estado de São 

Paulo: A formação da unidade paulista. Volume II: República. São Paulo: Unesp/Imprensa Oficial, 

2010, p. 270. 

154 Idem, pp. 271-274. 

155 Idem, p. 264. 
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oficial paulista”156. Pois ainda que parte dos descontentamentos daquela revolta fosse 

compartilhada com aquelas das elites paulistas, o movimento não teve a participação 

(tampouco a liderança) dessas classes como ocorrera em 1932, de modo a esta última 

eclipsar a primeira. Por outro lado, Ângela Maria de Castro Gomes não daria como certa 

a reconstitucionalização do país sem o evento da Revolução Constitucionalista, pois:  

Sob múltiplos aspectos a Revolução de 1932 constitui um marco 

importante para o movimento revolucionário do pós-30. 

Simbolicamente, podemos situá-la como o acontecimento que inaugura 

o processo de reconstitucionalização do país e que pôs fim ao regime 

de força característico dos dois primeiros anos da década157. 

 

 Isso porque a questão da reconstitucionalização era a grande pauta da discussão 

política de então, argumenta a historiadora. Setores políticos ligados ao tenentismo 

acreditavam que precipitar a realização de eleições colocaria em risco as conquistas até 

então realizadas e defendiam a continuação da ditadura, ao passo que outros, obviamente, 

não partilhavam dessa ideia. Nesse momento, encontrava-se a incerteza mencionada no 

início do capítulo. Se hoje é possível afirmar que a constituinte já estava marcada antes 

mesmo da revolta paulista, não necessariamente os homens de 1932 tinham a convicção 

de que tal promessa seria honrada de fato. O episódio do empastelamento do Diário tanto 

já mencionado por nós foi um grande abalo na confiança das promessas de 

reconstitucionalização. Mesmo com o resultado da guerra civil, o Governo Provisório 

passou a ser mais pressionado para dar prosseguimento ao retorno do regime legal no 

Brasil, inclusive pelos próprios aliados na luta contra São Paulo158. 

 Assim, a Revolução de 1932 seria uma “revolução” por continuar a influenciar 

nos rumos que a Revolução de 1930 tomou e modificá-los em relação a determinados 

rumos que, aparentemente, ela poderia tomar naquele contexto prévio dos “Tenentes do 

poder”, como batizara Hélio Silva o ano de 1931159.  

 No mesmo dia em que noticiava a aprovação do decreto-lei que programava a 

                                                 
156 Ibidem, p. 265. 

157 GOMES, Ângela Maria de Castro. Confronto e Compromisso no Processo de Constitucionalização 

(1930-1935). In: HOLLANDA, Sérgio Buarque de (org.); FAUSTO, Boris (dir.). História Geral da 

Civilização Brasileira. Tomo III: O Brasil Republicano. Volume 10: Sociedade e Política (1930-

1964). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p. 25. 

158 Ibidem.  

159 SILVA, Hélio. 1931: Os Tenentes no Poder. Rio de Janeiro: Civlização Brasileira, 1966.  
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assembleia constituinte em maio de 1932, o editorial do O Estado de S. Paulo constroi o 

discurso de que o Brasil, e especialmente São Paulo, estava às portas de uma ditadura 

comunista, e o papel de evitar essa situação era dos paulistas: “A São Paulo, que é presa 

mais appetitosa para o bolchevismo é que será victima das loucuras communistas se elas 

vierem a triumphar […] deve elle tomar a iniciativa do plano de defesa da sociedade 

brasileira”160, alerta o jornal. No contexto de greves dos ferroviários da São Paulo 

Railway, há um espaço para uma opinião jurídica sobre o direito de paralisação dos 

trabalhadores, que critica a Constituição da União Soviética: 

A patria intellectual desses apostolos, desses curiosos apostolos do 

direito [de greve] é, hoje, a Russia bolchevista. Vem a proposito, por 

isso, para uma simples lição de coisas, recordar o que são, naquelle 

paraiso do proletariado, os direitos individuaes. São direitos 

imaginarios. A constituição dos sovietes confere as massas proletarias 

recusando-os às outras massas e classes, direitos preciosos, é verdade. 

Succede, apenas, que, na pratica esses direitos não existem. Fora do 

papel constitucional, nenhuma realidade tem, effectivamente, naquelle 

singular paraiso, mesmo para os proletarios, que são os mimosos do 

regimen e em cujo nome se exerce a dictadura governamental, esse 

conjunto de direitos basicos que, nos paizes de civillisação cristan, se 

agrupam sob a denominação de liberdades individuaes. O que existe, na 

Russia, é, apenas, um poder policial omnipotente cujos orgams […] tem 

o direito de condemnar ao exilio, à deportação e aos trabalhos forçados 

a quer que seja o por factos de relativa insignificancia, ou de 

insignificancia absoluta, como, por exemplo, o de haver, no passado, 

antes do advento do bolchevismo, alimentado idéas que o bolchevismo 

condemna...161 

 

 Isto é, mesmo que se efetivasse a realização da assembleia constituinte no ano 

seguinte, havia a preocupação, também, de que a legislação seguisse para rumos 

diferentes daqueles que a população (na interpretação do jornal) desejava, mesmo para a 

classe proletária, que, teoricamente, seria beneficiada à primeira vista. Há de se ressaltar 

também que, no processo constituinte de 1934, a formação da Chapa Única por São Paulo, 

e posteriormente o Partido Constitucionalista, eco da mobilização de 1932, foi um grande 

sucesso eleitoral, fazendo com que até mesmo a população operária e lavradora resistisse 

às tentativas do interventor Gal. Waldomiro de Lima de organizar essas populações em 

força política e eleitoral, em torno de partidos e sindicatos aliados ao Governo Provisório, 
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após o término da guerra civil162. Sendo assim, a interferência do episódio da guerra civil 

também ecoou no cenário da assembleia constituinte dos anos seguintes, inclusive do 

ponto de vista eleitoral dos deputados daquela ocasião, o que configuraria o discurso de 

que, nos campos de batalha da Revolução Constitucionalista, existia também um sério 

conflito de aspirações em relação aos programas políticos que o país tomaria no futuro da 

grande revolução brasileira que estava se desenrolando no período, da qual a guerra de 

1932 também se sentia parte integrante.  

 Uma das principais críticas do movimento constitucionalista ao outubrista era 

justamente uma suposta falta de “programma” na condução do Governo Provisório. Mas, 

então, em qual programa a Revolução de 1932 recrutara pessoas para implantar? Esta é 

uma dúvida que provavelmente jamais será respondida, pelo fato de que, por exemplo, 

em nenhum momento, dos jornais consultados nesta pesquisa – especialmente o Jornal 

das Trincheiras, o “órgão da revolução” – foi esboçado qualquer tipo de programa ou 

preceitos mais concretos para a elaboração da constituição pela qual milhares de pessoas 

arriscavam suas vidas. Aparentemente, o único documento nesse sentido que teve 

divulgação na imprensa foi um anteprojeto de princípios constitucionais elaborado por 

membros do Partido Democrático e apresentado em um congresso do partido, realizado 

antes da eclosão do movimento, em 10 de junho de 1932.  

 Esse anteprojeto contém várias das disposições que seriam incorporadas 

futuramente à carta de 1934, como parâmetros mais concretos para a legislação trabalhista 

e organização do ensino, pontos não abordados pela carta de 1891. No entanto, no que 

tange à estrutura de poder, o projeto, para um movimento que se bateria pela democracia, 

não parece honrar tanto esse ideal. 

 Inicialmente, o que salta aos olhos é a proposta de eleições indiretas para a 

presidência da república e a supressão da vice-presidência. De fato, as únicas eleições 

diretas na estrutura imaginada seriam para a câmara dos deputados federais e as 

assembleias legislativas estaduais e municipais, o que, por sua vez, não corresponderia à 

totalidade do poder legislativo. Em âmbito federal, o sistema legislativo seria bicameral, 
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com a Câmara dos Deputados, com representação proporcional à população, e um inédito 

Conselho Federal (extinguindo o Senado), em que os conselheiros seriam eleitos 

indiretamente pelas assembleias estaduais, dois por Estado. Este órgão teria poder de 

apresentar projetos de leis à Câmara, como também pedir revisão de projetos desta ou 

solicitar que a votação de determinado projeto precise obter maioria de 2/3 para ser 

aprovado pelos deputados, além de poder vetar intervenções federais nos Estados163.   

 De uma sessão conjunta entre deputados e conselheiros, nomeada de Assembleia 

Nacional, é que seria eleito então o presidente da República. O chefe do executivo seria 

responsável por nomear os governadores estaduais, desde que nascido ou residente há 

mais de cinco anos na unidade federativa, ambos para mandatos de cinco anos sem 

reeleição ou prolongamento. No caso de impedimento do presidente em exercício, o cargo 

seria assumido interinamente pelo presidente do STF e, em um espaço de cinco dias, a 

Assembleia Nacional deveria eleger outro chefe de Estado. 

 Outras instituições que os membros do PD desejavam criar eram os Conselhos 

Técnicos. Eleitos indiretamente pelas associações de classe referentes a cada área, seriam 

órgãos de apoio aos ministérios que se destinariam à revisão de decretos do executivo e 

projetos de lei do legislativo de acordo com a pertinência de cada projeto em relação a 

cada ministério164, isto é, no Brasil do programa político do Partido Democrático, a 

população elegeria diretamente apenas a Câmara dos Deputados, que, para eleger o 

presidente, deveria se reunir com o indireto Conselho Federal e, para aprovar projetos de 

lei – além da apreciação do anterior –, estaria submetido à revisão também dos indiretos 

Conselhos Técnicos. 

 O referido anteprojeto foi publicado na segunda página da edição do dia seguinte 

de O Estado de São Paulo, que trazia também um editorial que apontava uma 

remodelação da mentalidade política brasileira: 

Os revolucionarios sinceros deve estar contentes. A remodelaçao da 

mentalidade politica dos brasileiros, pela qual se batiam, está sendo 

operada rapidamente. A politica de pessoas perde terreno todos os dias, 

cedendo logar à politica de idéas. […] Pouca gente vê, hoje, os 

acontecimentos politicos através das pessoas, a maioria já os encara por 
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um prisma mais elevado, buscando nelles a significação social e 

colectiva de preferencia a quaesquer outras. A arrigentação partidaria 

não se faz mais pelo criterio individual, mas pela affinidade de 

principios e aspirações.  

[…] As agglutinações partidarias dar-se-ão à sombra do 

parlamentarismo, do presidencialismo, do socialismo, do capitalismo, 

do communismo e não mais à sombra desta ou daquela individualidade. 

O factor pessoal perdeu a importância, deslocando-se a força politica 

para as massas e para as correntes de opinião. Os homens valerão 

doravante pelo que encarnarem em si das aspirações collectivas e não 

mais pela sombra de riqueza ou do poderio que lhes poz nas mãos. 

Agora é que vamos realmente entrar no regime democrático e praticar 

em sua plenitude o systema do governo representativo. É essa a 

conquista maxima da revolução, e tal importância tem que, por causa 

della, se devia tentar, como se tentou, a aventura arriscada que é sempre 

um movimento revolucionario165.  

 

 Em certo sentido, apesar de não fazer referência explícita ao anteprojeto disposto 

na página anterior, a opinião do periódico está em consonância com aquele programa 

político ao entender que uma política mais “evoluída” é decidida no campo das ideias ao 

invés do campo pessoal, segundo seus termos. Isto, aplicado à prática política, seria 

justamente reduzir a participação direta do indivíduo por meio do voto em outros 

indivíduos e ampliar a participação indireta, por meio de eleições decididas por 

parlamentares, teoricamente agrupados, e seus partidos e associações de classe. 

 A ocorrência desse tipo de pensamento pode ser entendida, se lembrarmos 

novamente o estigma das práticas políticas que dominaram o cotidiano da Primeira 

República. No entanto, ainda assim, não deixa de ser intrigante como um programa 

político de parte das lideranças de um movimento que se batia pela democracia e 

liberdade – no sentido também de liberdades individuais que, como mostramos, estavam 

ameaçadas pela falta de um regime legal, segundo os discursos – seria, do ponto de vista 

eleitoral, ainda menos democrático que o existente anteriormente (Imagem 12). 
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(Imagem 12: Esquema eleitoral do anteprojeto de constituição formulado pelo Partido Democrático 

em junho de 1932) 

 

 

 

 Não é de se espantar que o anteprojeto não tivesse sido mais divulgado, 

especialmente durante o conflito, assim como não foram realizadas outras tentativas de 

divulgação de, ao menos, diretrizes constitucionais, a serem levantadas em conta na 

confecção da nova carta nacional. Também jamais foi cogitado, por exemplo, quem seria 

o novo chefe de Estado, no caso da deposição de Vargas, ocasionada pela vitória 

constitucionalista, questão de extrema importância, dado que a escolha não planejada ou 

revelada previamente do presidente após a Revolução de 1930 era considerada um dos 

principais erros daquele movimento, conforme apontamos na primeira seção. 

 É interessante uma passagem do já citado artigo “Programma Constitucionalista”, 

do Jornal das Trincheiras de 18 de setembro:  
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A mocidade heroica, que se bate valorosamente nas trincheiras, 

impellida por essa rajada romantica, sabe que a palavra - “Constituição” 

não diz tudo, não reflecte toda a campanha renovadora e sobretudo 

moralisadora de que resultará a nossa patria de amanhan. Essa palavra 

é apenas a synthese expressiva, o symbolo augusto, a bandeira 

desfraldada. Ella é simplesmente o grito pela patria nova, brado estridor 

dannunziando. Por trás da sua magica sonoridade, ergue-se o 

momumento patriotico do novo programma nacional, programma de 

brasilidade pura, de religiosa honestidade poltica e administrativa, de 

dedicação civica levada aos extremos do sacrificio. Programma que há 

de conduzir-nos ao Brasil-potencia e para cuja guarda continuarão 

erguidas, através das gerações, as baionetas dos actuaes legionarios 

constitucionalistas166.  

 

 Depois de ter construído toda a imagem do poder da Constituição, da causa 

legalizante e do exército da Lei em suas edições anteriores – esta é a 11ª edição, e haveria 

ainda mais duas outras –, neste próprio número e no mesmo texto (que foi citado 

anteriormente como amostra de preocupação com a questão jurídica desencadeada com a 

falta de um regime constitucional ao país), o periódico apresenta um pequeno discurso 

que, no limite, banaliza, com muita habilidade retórica, claro, o próprio ideal 

revolucionário. Ele reduz a “Constituição” a apenas uma bandeira aglutinadora de 

diversos outros supostos ideais – uma representação superficial do “programma de 

brasilidade pura”. Novamente, pouco explorado e extremamente vago, esse programa 

sequer, no discurso do texto, está atrelado, de fato, à elaboração de uma constituinte para 

o país, fazendo com que, no limite, toda a luta empreendida em prol da 

reconstitucionalização do país seja apenas uma fachada para uma outra grande e vaga 

causa, que não é esmiuçada. Por um instante, um trecho de um texto veiculado no 

principal periódico do movimento consegue fazer desabar todo o discurso criado pelo 

próprio e por vários outros jornais, conforme demostramos até aqui. A constituição perde 

momentaneamente o poder mágico que foi atribuído por toda a linguagem empregada no 

Jornal das Trincheiras que analisamos nas seções anteriores.   

 Ainda que momentâneo, é um instante revelador, se pensado em conjunto com 

todas as outras reflexões deste capítulo.  
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*** 

 

 Os últimos dias da Revolução de 1932 foram agonizantes. São Paulo iniciou a 

negociação pelo armistício, mas não aceitava as condições propostas pelo Governo 

Provisório, que também pouco acreditava numa rendição paulista. Enquanto isso, a 

população do Estado continuava inflamada para a continuação dos combates, a ponto de 

os jornais solicitarem a seus leitores para que se acalmassem enquanto ocorriam as 

negociações de paz. Diante das incertezas do processo de armistício, a Força Pública de 

São Paulo decidiu firmar seu próprio convênio com o Governo Federal, comprometendo-

se não só em cessar a hostilidade de suas tropas envolvidas na guerra civil, como em 

também depor as autoridades rebeladas, o que, de fato, ocorrera no dia 2 de outubro, 

colocando um melancólico fim ao último grande conflito armado brasileiro.  

 O período se torna ainda mais tenso se nos lembrarmos de que a Revolução de 

1932 aconteceu dentro daquela de dois anos antes, em outubro de 1930. Nesse aspecto, 

construiu-se nos discursos dos periódicos envolvidos com o combate constitucionalista a 

noção de que o Brasil estava em um longo e corrente processo revolucionário que, claro, 

não se resumia à deposição de Washington Luís. E este grande processo encontrava-se 

em ingente risco: infiéis, heróis fajutos e jovens inexperientes colocavam em perigo o 

Estado brasileiro, deturpando a grande campanha da Aliança Liberal. Assim, 

identificamos então que a primeira característica dos textos que buscavam voluntários 

para o movimento constitucionalista era de engajar aqueles que estavam dispostos a lutar 

por essa grande revolução e colocá-la no caminho certo, sob a liderança paulista.  

 Uma revolução, naquele contexto temporal e espacial, tinha um significado que 

talvez não correspondesse ao mais comum que poderíamos imaginar – não 

necessariamente atrelado a uma mudança radical da sociedade, de grandes 

transformações sociais à esquerda. Um movimento revolucionário não carregava um 

conceito muito mais profundo do que um golpe de Estado impulsionado por 

manifestações populares. Como também, o conceito de “povo” e “popular” nesses 

discursos, para ambos os lados da disputa política, não tinha uma conotação de classe, 

referindo-se às camadas menos abastadas da sociedade ou aos trabalhadores: o “povo” se 
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apresentava como um todo orgânico e homogêneo. Não obstante, o termo “revolução” 

era utilizado tanto para a Revolução Russa, como para as brasileiras de 1922, 1924, 1930 

e a própria de 1932. 

 Por outro lado, o caráter popular era distintivo de maior legitimidade para esses 

movimentos. O discurso era de que a rebelião constitucionalista era o grande momento 

daquele longo e corrente processo revolucionário brasileiro, justamente pela euforia e 

civismo da população engajada em seu combate, inflamando o voluntariado.  

 Não era nenhum estranhamento a Revolução Constitucionalista existir como tal, 

legalizante. Em vez de buscar a ruptura e a destruição do sistema vigente, desejava a 

institucionalização por meio da instalação de uma nova carta legal para o Brasil. A causa 

do exército da lei, como foram nomeadas as forças militares de São Paulo, transformou-

se em uma causa sagrada, e a guerra civil, numa cruzada contra o Governo Provisório – 

isto no momento em que a Constituição recebe, em seu conceito, um poder mágico. Sua 

existência é condição de existir de qualquer sociedade; é um marco divisor entre 

civilização e barbárie. O poder que a causa de nova legislação possui vinha da experiência 

vivida pela população no regime da antiga república, pautado por uma prática de 

dominação social e política baseada em privilégios pessoais, ou “pistolões”, na 

nomenclatura da época. As novas leis traziam a esperança de uma justiça mais efetiva e 

mais idônea. Essa esperança na idoneidade do novo regime político é acentuada pelo 

caráter sagrado atribuído à constituição, capaz, também, de proporcionar a redenção que 

a “Revolução” precisava obter após os erros cometidos pós-1930. Procuraram-se também 

engajados em uma cruzada. Procuraram-se voluntários para lutar por uma causa santa.  

 Apesar de todo o poder atribuído à Constituição, existem alguns pontos nebulosos 

sobre a causa paulista. O principal é que, mesmo com toda essa aura sobre a carta, durante 

o conflito, jamais foi divulgado na imprensa comprometida com a causa revolucionária 

qualquer esboço de projeto ou de diretrizes constitucionais. Aliás, o único documento 

nesse sentido fora um anteprojeto redigido por membros do PD antes da eclosão da guerra 

civil e que, curiosamente, aparenta ser menos democrático eleitoralmente do que o que 

havia na República Velha. De fato, apesar da crença inabalável na vitória do conflito, 

nada se falou sobre o que viria a seguir. Em certo momento, até mesmo todo o poder 

atribuído à Constituição é desmontado, tornando-se ela apenas uma bandeira de um novo 



113 

programa revolucionário para o Brasil, que também não fora esmiuçado, colocando 

abaixo toda esperança atribuída a ela e transformando assim a revolução, antes sagrada, 

em uma revolução “esvaziada”, situação que se deve, em primeiro lugar, e mais óbvio, à 

ausência de qualquer projeto ou programa político para criação de uma nova Constituição. 

Mas, em segundo e principal plano, todo o discurso montado buscava engajados para lutar 

por uma grande causa, mas que estava sempre em um plano superior a eles, inalcançável. 

Não eram os homens que faziam a revolução – eles a traíram, segundo uma fonte: a 

revolução fazia os homens. 

 Apesar de existir a construção de um discurso pregando uma grande revolução 

nacional em andamento, a própria se torna esvaziada em um sentido de falta de discussão, 

de conteúdo programático; pelo contrário, é uma revolta que exige fé inabalável – 

exigem-se soldados que sejam também sacerdotes portadores da causa sagrada 

constitucional. Não há espaço para questionamentos ou aprofundamentos. É necessário 

que o povo e os engajados se sintam parte de uma grande massa homogênea e indivisível, 

capaz de manter a guerra civil viva. Por fim, observemos este artigo chamado As Duas 

Trincheiras, publicado na primeira página da segunda edição do Jornal das Trincheiras: 

É preciso, agora, que o homem das cidades diga, ao homem das 

trincheiras, estas verdades imperativas; que esta guerra é uma Guerra 

Santa porque se move por um ideal e por uma ação que não sabem o 

que sejam interesses ou conveniencias;  

que essa ação e esse ideal são unos, coletivos, totaes, tanto para o braço 

armado que luta no entusiasmo das linhas de frente, como para o braço 

trabalhador que produz na agitação fecunda das cidades;que há, nessa 

luta sagrada, duas trincheiras comunicantes agindo sob um mesmo 

supremo comando: a trincheira cavada no sólo dos setores e a trincheira 

permamente das cidades; quer, numa e noutra, o sacrifício é um mesmo, 

o pensamento é um unico e o esforço é um só;que nessa, ahí, o homem 

verte o seu sangue para a Vitória; e nesta aqui, o homem verte o seu 

ouro para a Vitória;que é a mesma, ahi e aqui, e constante, e crescente 

a certeza nessa Vitória; 

e que, no dia dessa Vitória, o soldado das cidades, abrindo ao soldado 

do “front” seus braços e suas portas, entregar-lhe-á, a ele só, a ele e mais 

ninguem, o destino dessa Patria por ele refeita167.   

 

 Nesse artigo, a causa constitucionalista se torna quase uma tautologia; a guerra é 

santa porque se move por um ideal idôneo. Logo em seguida, explica-se o porquê de tanta 

                                                 
167 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 18/08/1032, p. 1. 
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nobreza no movimento paulista: a união e a coletividade – justificativas que já figuraram 

em outros momentos deste trabalho. Na argumentação deste texto, é a comunhão entre as 

duas trincheiras (a propriamente dita, nas frentes de combate, e a da retaguarda, nos 

esforços de guerra) que justificaria a guerra e levaria São Paulo à vitória. Nesse sentido, 

encaminharemos a discussão do próximo capítulo. 

 Buscar engajados para uma grande revolução em andamento no país teve seu teor 

político, evidentemente, como demonstramos aqui, baseado principalmente na noção da 

Constituição como oportunidade de efetivar a renovação do sistema político, corrompido 

pelas práticas do regime anterior. No entanto, essa mobilização, a todo o momento, está 

ligada a outro argumento que aparenta ser mais forte – e, no caso desta última fonte, é a 

justificativa para a própria guerra: o coletivismo e a união da população de São Paulo.   
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3. O Movimento Constitucionalista descrito como Guerra Paulista 

 

 

Esse muro foi edificado com paralelepípedos. Era reto, correto, frio, 

perpendicular, nivelado a esquadro, retificado com barbante, alinhado a fio de 

chumbo. […] A rua estava deserta a se perder de vista. Todas as janelas e todas 

as portas fechadas. […] Não se via ninguém, não se ouvia nada; nem um grito, 

nem um ruído, nem um suspiro. Um sepulcro168.  

 

 Em Os Miseráveis, Victor Hugo imortaliza uma descrição que se perpetuaria na história 

por todo o tempo posterior, e até os dias de hoje, fato consumado com as seguidas reconstruções 

de sua obra ao logo dos tempos: a descrição de uma revolta popular moderna, uma das mais 

antigas que povoam o nosso imaginário (justamente em função também do texto de Victor 

Hugo). Após ela, vieram outras: as revoltas de 1848 por toda a Europa (que até ecoou na Praieira 

brasileira), a Comuna de Paris, as Revoluções Russas de 1905 e 1917, a Revolução Alemã 

também em 1917 e outra série de episódios pelos séculos XIX e XX. Conforme levantado por 

Michael Löwy, de quem tomei por empréstimo essas reflexões, na oportunidade de estudar 

fotografias das mais diversas revoltas ocorridas pelo globo, partindo de 1848, quando há os 

primeiros registos fotográficos de uma revolta, há um grande elemento comum desde a rebelião 

contra Luis Filipe de Orleáns até os estudantes de 1968: as barricadas. Descritas nessa 

passagem de Os Miseráveis, elas são “quase consubstancia[is] com a noção de revolução”, 

surgindo “como a materialização simbólica do ato insurrecional”169. 

 Desconfiando das atribuições que alguns de seus participantes exerceram durante a Era 

Vargas, Löwy, quando tem a oportunidade de comentar as experiências revolucionárias 

nacionais, passa muito superficialmente sobre as rebeliões tenentistas, sem sequer citar a 

Revolta Paulista de 1924170 (e muito menos, a de 1932). No entanto, partindo da simbologia 

explicada pelo autor da relação entre as barricadas e as revoltas, o episódio da década de 1920 

em São Paulo talvez seja o melhor exemplo na história nacional. Ocorrida durante o mês de 

julho na capital paulista (com focos de menor expressão em outras cidades do Estado e no Rio 

                                                 
168 HUGO, Victor. Os Miseráveis. APUD: LÖWY, Michael. A revolução fotografada. In: ______ (org.). 

Revoluções. Tradução de Yuri Martins Fontes. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 9. 

169 LÖWY, Michael. Op. Cit., p. 23. 

170 ______. Revoluções Brasileiras? In: ______ (org.). Op. Cit., p. 536. 
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Grande do Sul), os combates da revolta foram travados entre legalistas e tenentistas nas ruas 

paulistanas. Os registros fotográficos que o tempo poupou sobre esses combates são 

majoritariamente de barricadas erguidas pelas ruas da cidade, erguidas pelos tenentes com 

pedras, sacos de areia, caixas, peças de feno, destroços, automóveis e os mais diversos materiais 

que estivessem disponíveis aos revoltosos (Imagens 13 e 14). No entanto, de acordo com a 

descrição do fotógrafo, as barricadas foram denominadas à época como “trincheiras”171. Sobre 

a cobertura do conflito realizado pelo O Estado de S. Paulo, ambas as palavras são utilizadas: 

Commanda a defesa do largo de S. Bento e entrada do Viaducto o tenente Ary, 

que se tem portado com denodo. No local onde foi a antiga Garage Modernam, 

à rua Duque de Caxias, esquina da rua Guayanazes, rebeldes entrincheirados 

tiroteavam com as tropas federais que guarneciam uma barricada na rua 

Guayanazes, esquina da alameda Glette. 

Alli, um nosso redactor teve a oportunidade de apreciar a grave falta de 

cuidado de certos paes que, numa ocasião destas deixam seus filhos, 

inconscientes do perigo, transitarem pelas ruas. É o caso que, quando deitado 

em sua trincheira, um soldado rebelde disparava sua arma contra a posição das 

forças legaes, algumas crianças de menos de 8 annos de edade, se entretinham 

em apanhar as capsulas deflagradas que saltavam do fuzil a cada disparo172.  

 

 Curiosamente, na batalha descrita, o termo “barricada” é utilizado para descrever a 

posição defendida pelos legalistas, diferentemente dos revolucionários, que, por sua vez, 

defendiam as suas trincheiras. Aparentemente, para o vocabulário da época, o termo “barricada” 

era utilizado para posições defensivas improvisadas, mas com uma utilidade efêmera, 

temporária. Isso nos pode ser demonstrado em outra das fotografias colhidas por Ilka Stern. Na 

fotografia que demonstra um veículo colidido entre um poste e um edifício, que bloqueava 

apenas parcialmente a calçada, provavelmente apenas utilizada para retardar momentaneamente 

o avanço inimigo, a descrição do fotógrafo foi “automóvel servindo de barricada”173 (Imagem 

15). Por outro lado, a posição defendida com mais esmero (independentemente do grau de 

improvisação da construção e de seus materiais), planejada para ser mantida por um tempo 

maior, e símbolo de maior resistência, é descrita como trincheira. O grande símbolo do 

movimento de 1932 é a trincheira, como o próprio nome do jornal já referenciava. Dessa forma, 

nessa breve discussão do vocabulário daqueles anos, podemos perceber que as barricadas de 

Löwy e Victor Hugo eram, no contexto das Revoluções de 1924, 1930 e 1932, descritas como 

                                                 
171 COHEN, Ilka Stern. Bombas sobre São Paulo: A Revolução de 1924. São Paulo: Unesp, 2007, pp. 50-61. 

172 O ESTADO DE S. PAULO, 08/07/1924. 

173 COHEN, Ilka Stern. Op. cit., p. 62. 
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trincheiras. 

(Imagem 13: As “trincheiras” da Revolta de 1924 - I) 

 

 

 

(Imagem 14: As “trincheiras” da Revolta de 1924 - II) 
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(Imagem 15: Automóvel servindo de barricada em 1924) 

 

 

3.1 A Guerra de Trincheiras  

 

 

 É importante ressaltarmos brevemente a confusão do ponto de vista militar do conflito 

em seu início. É difícil precisar sem nos entregarmos ao teleologismo, mas dificilmente 

imaginava-se em 9 de julho que o movimento se tornaria uma sangrenta guerra civil. De fato, 

os primeiros tiros foram disparados apenas no dia 13 de julho, em São José do Barreiro, cidade 

limítrofe com o Estado do Rio de Janeiro, em Cachoeira Paulista, e também em Cruzeiro, ambas 

limítrofes com Minas Gerais na época174. Os combates aconteceram aproximadamente a 235 

km de São Paulo e a 135 km do Rio. 

 No dia anterior, O Estado de S. Paulo publicou que havia pouco a se noticiar sobre as 

movimentações militares da revolução: “nem seria mesmo de se esperar que registrassem 

maiores novidades nestas primeiras 48 horas de movimento”175, justificando a calmaria. Até 

                                                 
174 DONATO, Hernâni. A Revolução de 32. São Paulo: Abril, 1982, p. 134. 

175 O ESTADO DE S. PAULO, 12/07/1932. 
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então, o movimento tratava-se apenas de uma confiante marcha de São Paulo até a capital 

federal, como estampavam as manchetes da Folha da Manhã e de A Platéa: “A Marcha 

Triumphal do Movimento Constitucionalizador – A Vanguarda Constitucionalista atingiu 

Cruzeiro na manhã de Hontem”176, “Terminados os trabalhos de preparação, iniciaremos hoje 

a marcha sobre o Rio de Janeiro, disse-nos o coronel Euclydes de Figueiredo. - A Vanguarda 

Paulista avança para além de Cruzeiro”177; e, naquele momento, excetuando-se alguns 

batalhões dispersos pelo interior (em Bauru, Ribeirão Preto e Campinas), litoral (Santos e 

Guarujá) e uma concentração um pouco maior naquela que viria a ser a frente sul de batalha 

(Itararé e Capão Bonito), a esmagadora maioria das Forças Constitucionalistas estava no Vale 

do Paraíba, no caminho entre São Paulo e a capital federal (Mapa 1). 

 

 

(Mapa 1: Situação das Forças Constitucionalistas em 12 de julho de 1932) 

 

 

 Explicar como houve a derrota, sendo que, no início das hostilidades, os combates 

ocorreram mais próximos do Catete do que dos Campos Elísios, foi um grande desafio dos 

                                                 
176 A FOLHA DA MANHÃ, 12/07/1932. 

177 A PLATÉA, 11/07/1932. 
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chefes militares. Não suficiente às distâncias geográficas favoráveis, Benjamim Vargas, irmão 

do presidente, afirmou que “se Euclydes Figueiredo tivesse prosseguido rumo ao Rio, seria 

recebido com flores”178. O Coronel Figueiredo, comandante das forças que se deslocavam pelo 

Vale do Paraíba em direção à capital federal, apesar de algumas críticas ao ímpeto do General 

Klinger179, acreditava que seria imprudente ter continuado a marcha. A pausa na divisa do 

Estado foi uma decisão acertada. Segundo ele:  

Atirar tôda a tropa para diante, sem mais consideração de ordem militar, seria 

correr a uma aventura, contando simplesmente com a surprêsa; seria pôr em 

risco, desde o comêço, todo o sucesso já garantido até ali. Seria comprometer 

o coroamento final certo, iniludível, por uma precipitação; oferecer “batalha 

decisiva antes da reunião das forças”. E mesmo qualquer revés conseqüente, 

que sofressem as fôrças constitucionalistas, por insignificante que fôsse, iria 

servir de justificativa para a sonegação daqueles apoios. Até a mobilização no 

interior do Estado haveria de aferrecer; o entusiasmo da população seria 

abalado por qualquer derrota inicial180.  

 

 Isto é, levar as forças adiante e arriscar uma derrota, para o comandante, por menor que 

fosse, no caminho ao Rio de Janeiro, seria um risco demasiado e desnecessário. Poderia impedir 

que as alianças e os supostos apoios prometidos aos rebelados se firmassem, diminuiria a 

confiança no movimento. No entanto, como é sabido, as alianças e o apoio não se concretizaram 

e o Estado permaneceu sozinho (com alguns contingentes do esparsamente povoado Mato 

Grosso) na luta, sendo que, no dia seguinte, os primeiros tiros foram disparados por alguns 

daqueles de quem se esperava a aliança, da Força Pública de Minas Gerais. 

 Em 15 de julho, são noticiados, com desdém, pelo Estado de S. Paulo, os primeiros 

combates: 

As primeiras ecaramuças entre vanguardas constitucionalistas e 

dictatorialistas verificaram-se hontem. Trocaram alguns disparos o 1º 

Regimento de Cavallaria Divisionaria aquartelado em S. Christovam, no Rio, 

e o 2º Regimento de Cavallaria Divisionaria, de Pirassununga. As patrulhas 

avançadas dessas duas forças estiveram em contacto por algum tempo, 

retirando-se depois as forças dictatoriais de S. Christovam.  

Em outro sector, ainda patrulhas do 1º Regimento de Cavallaria Divisionaria 

                                                 
178 APUD: SILVA, Hélio. 1932: A Guerra Paulista. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976, p. 

113. 

179 “Era assim o chefe que íamos ter à frente de nossa grande revolução. Antes de entrar na guerra, já se 

considerava vencido”, comentou o militar sobre seu superior nos dias anteriores à deflagração do movimento, 

em referência ao tom de um dos seus telegramas. In: FIGUEIREDO, Euclydes. Contribuição para a História 

da Revolução Constitucionalista de 1932. 2ª Ed. São Paulo: Martins, 1977, p. 90.  

180 Idem, pp. 142-143. 
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estiveram em contacto com as avançadas do 5º Batalhão da Força Pública 

Paulista, commandada pelo capitão Odilon. Depois de cerrado tiroteio, 

rechassadas e perseguidas até certo ponto, retiraram-se as tropas vindas do 

rio181.   

 

 Também é narrado com igual desdém um bombardeio aéreo efetuado pelas forças 

ditatoriais às forças paulistas: 

Hontem, assistimos ao primeiro bombardeio aereo de nossas posições, 

effectuado por um avião do Exercito. Ao passar sobre Cruzeiro, o aeroplano 

deixou cahir algumas bombas que explodiram nas imediações, não causando 

aliás o menor damno. 

Mais tarde, em Cachoeira tivemos a oportunidade de presenciar a um 

espectaculo empolgante. Novamente, um avião dictatorial se aproximou de 

nossas posições, fazendo disparos de metralhadora e deixando cahir algumas 

bombas. Immediatamente funcionaram duas metralhadoras anti-aereas, que 

afugentaram o avião atacante182.     

 

 A relevância do movimento naquele momento não estava nos combates. Era como se 

eles fossem passageiros ou mesmo pouco importantes. Talvez até fossem um acidente. As 

primeiras vitórias conquistadas pelos constitucionalistas foram pequenos embates entre 

cavalarias avançadas – nada perto da grandiosidade da “Marcha Triumphal”. A relevância 

estava na mobilização. Aquela mesma edição de O Estado de S. Paulo trazia como manchete 

“O dia de hontem constituiu mais uma jornada de gloria para S. Paulo”; no entanto, a glória 

não estava nos combates transcritos acima. O texto “Um dia de gloria”, primeira reportagem do 

impresso, trata da intensa mobilização e interesse da população pelo movimento:  

Para dar uma ligeira idéa da pressa com que attende ao chamado, basta citar 

um facto de hontem: ás 14 horas, foi communicado pelo radio que a Força 

Publica ia criar um batalhão e que para elle acceitaria voluntarios. Pois bem, 

à noite já o batalhão contava todo o seu effectivo e os excedentes já constituem 

grande porcentagem de outro batalhão que, certamente, hoje tambem ficara 

completo183. 

 

 Sobre os fronts de batalha, o destaque fica por conta do ânimo dos soldados e das boas 

condições em que eles se encontram:  

                                                 
181 O ESTADO DE S. PAULO, 15/07/1932. 

182 Ibidem.  

183 Ibidem.  
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Acabamos de percorrer toda a frente revolucionaria, de onde trazemos a mais 

viva impressão. Em toda a parte reina a mais perfeita ordem. O animo das 

tropas que occupam a vanguarda é excellente. Uma única aspiração domina 

todas as forças: entrar o quanto antes em combate. Para esse effeito, ocorre o 

verdadeiro delirio com todas as populações que recebem as tropas que se 

destinam à frente: estimulando-as com manifestações excepcionaes. [...] 

Tivemos opportunidade de observar, na longa excursão que emprehendemos 

através dos acampamentos revolucionarios, a par da ordem do animo já 

assignalados, que as tropas estão em optima disposições. A comida que lhes é 

fornecida – carne. arroz e batatas – é de primeira qualidade, abundante e sadia. 

[…] o abastecimento do exercito revolucionario está plenamente 

assegurado184.   

 

 Esses textos, relatando os primeiros combates daquele que seria o maior conflito do 

Brasil no século, são reveladores. O mesmo redator é responsável tanto por esta nota sobre o 

invejável estado do fronti, quanto pelas narrações dos primeiros combates e bombardeios. Ele 

descreve o ânimo e a ânsia dos soldados pelos combates, mas, quando estes acontecem, sua 

postura é de desdém. Por outro lado, seu texto parece indicar que a Revolução 

Constitucionalista, que se transfromava, naquele momento, paulatinamente, na Guerra Paulista, 

poderia vencer tão somente pela força e pela excelência de sua mobilização, condições 

suficientes para intimidar o Governo Provisório e convencer os demais brasileiros da nobreza 

da causa do regime legal para o país.   

 Nos dias seguintes, os combates se intensificam: conflitos são registrados novamente 

em Cruzeiro, Cunha e Perequê, ainda no Vale do Paraíba. Até aquele momento, não se falavam 

em fronts na imprensa; apenas na “frente” ou “zona de operações”185, pois os embates se 

resumiam às divisas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

 Enquanto isso, em 16 de julho, fora planejada pelas forças constitucionalistas a primeira 

operação de avanço em direção aos inimigos, posteriormente descartada pelo comando por falta 

de ambição das lideranças militares, segundo o Coronel Figueiredo186. O Estado de S. Paulo 

continua a exaltar a mobilização em suas manchetes e dá destaque à história de um piloto do 

                                                 
184 Ibidem.  

185 O ESTADO DE S. PAULO, 16/07/1932. 

186 “Infelizmente, foi reconhecido em tempo que tal ordem não lograria execução, e ela houve que ser recolhida, 

em vista das ponderações dos chefes subordinados, os quais, à exceção do Coronel Sampaio, não quiseram 

assumir a responsabilidade da tentativa”. In: FIGUEIREDO, Euclydes. Op. cit., p. 176. 
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exército que, vindo de avião da capital federal até Taubaté, desertou do Governo Provisório em 

prol da causa paulista no dia 16: 

São Paulo não desfallece na luta pelo ideal constitucionalista – Reina o maior 

enthusiasmo entre as tropas regulares e civis, nas frentes de operações – A 

chegada da cavallaria de Castro a esta capital – Adhesão de um aviador do 

exército à causa defendida pelos paulistas – O governo do Estado não 

reconhece as novas emissões e emprestimos da dictadura187.  

 

 No dia 17, mantém-se o foco na mobilização: 

Prossegue com crescente enthusiasmo a luta pela constituição – Novas 

manifestações de solidariedade accentúam o caracter popular e nacional do 

movimento constitucionalista – É enorme a affluencia de voluntarios para o 

serviço militar188. 

 

 Sobre combates no dia, o jornal relata apenas a ocorrência de novos bombardeios, que 

não causam “a menor impressão sobre a tropa, e sem a menor efficiencia.” Pelo contrário, “é 

um espectaculo que diverte as forças em operações”189. Até aquele momento, o movimento 

Constitucionalista estava longe de ser a “epopeia paulista”, como demonstraremos mais a 

frente. Os combates eram praticamente desnecessários – eram até uma diversão para as tropas; 

a mobilização é que deveria impressionar e demonstrar a nobreza de São Paulo. Mas, 

finalmente, em 18 de julho, cinco dias após os primeiros disparos, os combates entram nas 

manchetes do jornal, ainda que com destaque reduzido em relação à mobilização:  

O Exército da Lei augmenta diariamente pela contribuição voluntária. - Um 

hydro avisão “Savoia-Marchetti”, da dictadura, cahiu no mar e perdeu-se, ao 

largo de Santos – Radios capitadas em varias localidades annunciam grande 

levante no Rio Grande do Sul – As forças constitucionalistas entram em 

contacto com as dictatoriais, em vários pontos190.  

 

 Os combates têm uma cobertura pequena, apenas uma reportagem – “Impressões da 

Frente de Combate” –, mas que realmente exaltou, pela primeira vez, os feitos militares dos 

rebeldes, não desdenhando das batalhas. A marcha triunfal em direção ao Rio de Janeiro 

começou a tomar contornos de guerra pela imprensa, o que se consuma com as manchetes do 

                                                 
187 O ESTADO DE S. PAULO, idem.  

188 O ESTADO DE S. PAULO, 17/07/1932. 

189 Ibidem.  

190 O ESTADO DE S. PAULO, 18/07/1932. 
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dia seguinte: 

Em vários sectores as forças constitucionalistas realisaram [sic] consideraveis 

avanços – Brilhante acção militar do Exercito da Lei, na região do Tunnel, 

com abundante presa de guerra – Uma grande comissão de assistencia popular 

já recolheu, em tres donativos, trezentos contos de reis – Iniciou-se hontem, 

com plena efficacia, a mobilisação [sic] industrial de S. Paulo191.  

 

 A partir do dia 19 de julho, começa a tomar forma uma coluna de “Communicados 

Oficiaes sobre a situação”, a primeira coluna de todas as edições, localizadas no canto superior 

esquerdo da primeira página. Ela apresenta notas resumidas sobre as operações militares do dia 

anterior e outros comunicados pertinentes pelas lideranças militares. Nos dias subsequente, de 

fato, o Movimento Constitucionalista se transformou, na imprensa, na Guerra Paulista. No dia 

20, já se noticiava que “obtivemos hontem na linha Cruzeiro-Passa Quatro a primeira grande 

victoria das forças constitucionalistas”192. A 21 de julho já se fala, pela primeira vez, “em todas 

as frentes”, sendo noticiado o primeiro combate fora do Vale do Paraíba, em Ribeira, no 

extremo sul do Estado, divisa com o Paraná, além de outro em Cunha, na região já usual de 

disputa, o que é reforçado no dia seguinte, quando se denomina pela primeira vez a Frente Norte 

– no Vale do Paraíba – e a Frente Sul – no Paraná (e futuramente se abriria também a Frente 

Oeste, entre os Estados de Minas Gerais e Goiás). 

 O Estado está cercado, sendo atacado por todos os lados, “está complicando a situação 

no Túnel [em Cruzeiro], onde já se repetiam os ataques adversários”, anotou o Coronel 

Figueiredo193. O jornal não aborda essa questão, mas o início dos combates no sul foi uma 

tragédia para os revolucionários; significou que, além de fracassada a aliança com os 

conspiradores mineiros194, a sina se repetira também com os supostos aliados gaúchos. 

 Todas as edições anteriores do Estadão traziam em suas primeiras páginas “A Situação 

no Rio Grande”, acompanhando com tensão o que se desenrolava no sul do país. Apesar de 

garantir que o Estado estava ao lado de São Paulo, o jornal admite que havia algumas 

                                                 
191 O ESTADO DE S. PAULO, 19/07/1932. 

192 O ESTADO DE S. PAULO, 20/07/1932. 

193 FIGUEIREDO, Euclydes. Op. cit., p. 180. 

194 Apesar disso, A Folha da Noite afirma, no mesmo dia, que na região de Ribeirão Preto, próxima à divisa entre 

Minas Gerais e Goiás, onde futuramente seria o Front Oeste, “reina a camaradagem entre as tropas mineiras 

e paulistas – É muito commum entre ellas alegres churrascadas”, contando sobre um churrasco de 

confraternização entre os oficiais de ambas as Forças Públicas. In: A FOLHA DA NOITE, 21/07/1932. 
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complicações no foco revolucionário gaúcho: 

Da solidariedade moral plena e absoluta que sempre nos empenhára o grande 

estado sulino, a adhesão material de agora mediaram, entretando, algumas 

difficuldades, consequencia, sobretudo, da imprevista attitude do interventor 

Flores da Cunha, que embora houvesse participado de todos aquelles 

compromissos, inexplicavelmente se collocou ao lado da dictadura.  

A verdade, entretanto, é que a opinião publica riograndense, legitimamente 

representada pelos chefes de seus partidos politicos, estava inteiramente 

identificava com o movimento constitucionalista [...]195.  

 

 Todo esse clima pode ser percebido também nos relatos dos combatentes. Augusto de 

Souza Queiroz, à época universitário, voluntário no Batalhão Universitário Paulista, 

posteriormente renomeado de Batalhão 14 de julho, disse sobre seu embarque em direção à 

frente sul dos combates: 

No íntimo, entretanto, ninguém acredita que partimos mesmo para a guerra. 

Uns, porque esperam ainda que o Rio Grande do Sul tenha aderido à nossa 

causa, como até ondem se propalava, outros porque não querem crer que se 

mande para as trincheiras uma tropa constituída de rapazes da cidade, 

dispostos e entusiasmados, é verdade, mas sem a mais leve preparação 

militar196.  

 

 Na oportunidade de se explicar aos brasileiros e aos paulistas, através do jornal carioca 

Correio da Manhã, o Coronel da Força Pública de São Paulo, Herculano de Carvalho e Silva – 

o militar que organizou o golpe que depôs o governo revolucionário de Pedro de Toledo ao 

final do movimento constitucionalista nos episódios descritos no início do capítulo anterior –, 

faz as seguintes considerações após constatar que, desde o início, militarmente falando, São 

Paulo já estava derrotado, em franca inferioridade de homens e armamento: 

Malgrado essa inferioridade de homens e armamentos, o denodo, o ânimo 

alevantado, a vontade de vencer de quase toda nossa tropa, regular e irregular, 

procuravam estabelecer um possível equilíbrio. Isto nos primeiros trintas dias 

de operações, quando todos confiavam no advento de um destes três fatores 

estranhos à luta, que já ensangüentava o solo paulista: 

1) o planejado golpe de Estado na Capital da República; 

2) o levante, em peso, do Rio Grande do Sul, e de Minas Gerais, afora 

levantes parciais em outros estados; 

 

 

                                                 
195 O ESTADO DE S. PAULO, 18/07/1932. 

196 QUEIROZ, Augusto de Souza. Batalhão 14 de Julho: Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo: 

Sangirard, 1982, pp. 9-10. 
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3) a vinda de armamentos e munição do estrangeiro. Afora isso, a adesão 

da Marinha e o reconhecimento do estado de beligerância197.  

 

 Nesse sentido, após apresentados todos esses textos, percebemos que, a princípio, 

tomando os devidos cuidados para não cairmos em uma perspectiva teleológica, não se 

imaginava que a Revolução Constitucionalista se transformasse naquele que foi último grande 

conflito armado brasileiro. A ideia era, de fato, uma larga conspiração de caráter nacional, 

liderada por São Paulo, que visasse à deposição de Vargas e do Governo Provisório, 

materializada em uma grande macha civil e militar da capital do Estado à capital federal. As 

hostilidades demoram alguns dias para acontecer e, especialmente, para serem noticiadas; e, 

mesmo quando o são, o texto é feito de maneira a desmerecer os combates, como acidentes ou 

até mesmo momentos de entretenimento para as tropas, que aguardam apenas prosseguir com 

a marcha para o Rio de Janeiro. Aliás, para o principal comandante militar no momento da 

“marcha triunfal”, o Coronel Figueiredo, os combates poderiam atrapalhar o futuro do 

movimento e das alianças que os políticos paulistas buscavam; mesmo que “ganhassem a 

guerra” e chegassem à Guanabara, na eventualidade dos paulistas “perderem uma batalha”, 

qualquer revés ou sangue derramado prejudicaria as negociações políticas da revolução, na 

avaliação do oficial. O que interessou à imprensa foi a mobilização da população paulista em 

torno do ideal constitucionalista, o que, aparentemente, já seria o suficiente para intimidar o 

Governo Provisório.  

 Lembremos também que, no início do capítulo anterior, em um dos textos resgatados de 

O Estado de S. Paulo, concernentes ao armistício e aos últimos dias do movimento, foi averbado 

que o General Klinger solicitara ao governo federal o armistício e, como resposta, obteve um 

“sim” e a promessa da adoção imediata da Constituição198. Os rebeldes pediram o fim da luta, 

render-se-iam, e o governo então daria a vitória a eles. Esse delírio só foi possível porque o tom 

dos textos e de toda a cobertura da imprensa no conflito mantém-se no sentido de sempre 

exaltar, em primeiro lugar, a mobilização paulista, desde os primeiros até os derradeiros dias, 

em que, conforme também apontamos, o jornal pedia que a população “sossegasse” seus 

espíritos revolucionários e não realizassem manifestações ou passeatas199. Somando-se a isso 

                                                 
197 SILVA, Herculano de Carvalho e. As razões de minha atitude. São Paulo, 08/10/1932. APUD: SILVA, 

Hélio. Op. cit., p. 364. 

198 O ESTADO DE S. PAULO, 30/09/1932.  

199 O ESTADO DE S. PAULO, 01/10/1932. 
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um novo elemento, como apontou o comandante da Força Pública, Cel. Herculano de Carvalho, 

a campanha militar paulista depositava suas esperanças nas populações e nos políticos de outros 

Estados e da capital federal. Nesse sentido, a cobertura de O Estado de S. Paulo seguia uma 

receita culinária, uma “receita de bolo”, em suas edições – uma combinação que se repetia 

praticamente todos os dias: comunicados positivos e animadores sobre os combates, notícias 

sobre demonstrações de apoio ou mobilização da sociedade civil paulista em voluntariado ou 

esforços de guerra, além de apoio e levantes em outros Estados ou ainda deserções da ditadura. 

As manchetes do dia seguinte à abertura de mais de uma frente de batalha, um dia após o início 

do cerco a São Paulo, eram estas: 

As novas victorias do exercito da lei na frente norte – Manifestações 

constitucionalistas no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul – Disturbios na 

Avenida Rio Branco – Medidas Rigorosas do chefe de polícia carioca – 

Proseguem [sic] em São Paulo as providencias para maior efficiencia dos 

serviços militares e civis200. 

 

 Um mês depois: 

A luta proseguiu [sic] hontem com assignaladas vantagens para a nossa causa 

– Copiosa presa de guerra na região de Cunha – Soldados e officiaes 

aprisionados pelas nossas forças – 10 mil tiros, farto material belico, uma 

ambulancia e uma Intendencia completa, tomados ao inimigo – A acção da 

aviação constitucionalista – Os serviços auxiliares de guerra e o abastecimento 

– S. Paulo conitnúa a ser o mesmo farto celleiro de todos os tempos – A 

situação do Porto de Santos – No Rio de Janeiro: As senhoras cariocas vão 

iniciar uma campanha contra a dictadura201. 

 

 E, por fim, um último exemplo em setembro: 

As operações do exercito constitucionalista no sector de Amparo – Os 

Soldados da Lei continuam a agir vantajosamente na Zona Amparense – 

Acção brilhante da Aviação Constitucionalista – Cinco aviões inimigos postos 

fora de combate – No Rio de Janeiro: Grande dissidio entre os esteios da 

Dictadura – Demissão do Sr. João Alberto – São tensas as relações entre o 

Governo de Minas Geraes e a Dictadura – Aspera troca de cartas entre os srs 

Olegario Maciel e Getulio Vargas – A Campanha Ouro para a Victoria – Cerca 

de 80.000 donativos registrados em todo o estado202.  

 

                                                 
200 O ESTADO DE S. PAULO, 22/07/1932. 

201 O ESTADO DE S. PAULO, 22/08/1932. 

202 O ESTADO DE S. PAULO, 22/09/1932. 
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 De fato, um grande elemento da campanha militar foram o empenho e a engenhosidade 

dos “esforços de guerra”. Sem citar, por enquanto, os fervorosos combatentes voluntários, o 

desenvolvimento e a produção de equipamentos e armamentos superaram os limites até então 

experimentados e conhecidos pelas forças armadas brasileiras. Há, como principal exemplo, o 

capacete de aço: até 1932, os militares brasileiros não dispunham de tal equipamento, 

utilizavam apenas bonés, quepes ou “capacetes” de pano e papelão. Após uma intensa 

campanha de angariação de fundos e mão de obra, todas as forças constitucionalistas passaram 

a se equipar com eles, produzidos pelas próprias indústrias paulistas. A quantidade de capacetes 

fabricados e a experiência da produção possibilitaram a inauguração do uso dessa tecnologia 

pelas forças armadas do país posteriormente ao término do conflito203. Foram desenvolvidos e 

produzidos pelas próprias fábricas de São Paulo trens, carros e barcos fluviais blindados, 

lançadores de granada, morteiros, canhões, artilharias acopladas a vagões ferroviários, minas 

terrestres e até mesmo minas aquáticas – depositadas ao longo da costa de Santos e Guarujá 

para impedir a aproximação da marinha204. 

 A produção militar do lado paulista foi de tal forma surpreendente que a Marinha 

recebeu diversos telegramas do Governo Provisório cobrando o aperto ao bloqueio marítimo 

do Estado, pois se acreditava que, de alguma forma, os rebeldes haviam encontrado alguma 

maneira de furá-lo e receber carregamentos de munições e armamento205.  

 Esse empenho e essa engenhosidade realizados pela população paulista na 

transformação das indústrias comuns em indústrias bélicas, na criação e produção desses 

armamentos e nos esforços de guerra para a sua manutenção, dão-nos a possibilidade de tecer 

algumas reflexões de Eric Hobsbawm sobre as guerras modernas, como guerras de massa: “a 

guerra em massa exige produção em massa”206. 

 Por falta da realização de um censo em 1930, aventuremo-nos em um exercício de muito 

grossas estimativas. Supondo que a população do Estado de São Paulo fosse composta por, 

                                                 
203 PAULA, Jeziel de. 1932: Imagens Construindo a História. Campinas/Piracicaba: Unicamp/Unimep, 1998, 

p. 130. 

204 Para as tecnologias militares desenvolvidas e produzidas em São Paulo, ver: MONTEIRO, Mario. 1932: São 

Paulo, a máquina de guerra. São Paulo: Redação Final, 2004.  

205 PAULA, Jeziel de. Op. cit., p. 126. 

206 HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. 

2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 52. 
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aproximadamente, 5,9 milhões de habitantes207, sendo que 40% desses estariam na idade entre 

15 e 39 anos, e supondo muito vulgarmente que metade dessa cifra seja de homens208, teríamos 

cerca de 1,177 milhão de homens em idade de combate. Os números mais aceitáveis de 

voluntários que, de fato, tenham sido combatentes ou reservistas estão na casa de 60 mil. Estes, 

somados aos 13.612 homens da Força Pública e do exército rebelados, de acordo com os 

números do Governo Provisório209, corresponderiam, então, a cerca de 6,25% dos homens 

paulistas em idade de trabalho e combate mobilizados pelas forças constitucionalistas nas 

trincheiras. O número, apesar de baseado em estimativas muito grossas, é significativo, tendo 

em vista a duração de menos de 90 dias do conflito, em comparação, por exemplo, aos 12,5%, 

de homens mobilizados pelo Reino Unido para as trincheiras durante todos os quatro anos da I 

Guerra Mundial210. 

 Mesmo se descartarmos os números acima, devido ao amadorismo das estimativas e 

projeções, ainda há alguns itens em que as reflexões de Hobsbawm sobre as guerras de massa 

e guerras modernas podem ser aplicadas, guardadas as devidas proporções, para o conflito 

vivido entre julho e outubro de 1932. As experiências relatadas sobre os esforços de guerra 

paulista nos parágrafos anteriores tocam em vários pontos levantados pelo historiador britânico: 

o primeiro é a organização e administração requeridas para o governo que estiver empenhado 

                                                 
207 O governador paulista Pedro de Toledo, chefe do governo revolucionário, afirmara durante o conflito que o 

Estado possuía cerca de 8 milhões de habitantes, mas dificilmente esse número corresponde à realidade, pois, 

de acordo com o censo de 1940, eram apenas 7,180 milhões de paulistas, em uma época de franco crescimento 

da população do Estado. Aceitar seus dados seria implicar um inédito – até os dias hoje – crescimento 

demográfico negativo do Estado. Dessa forma, tendo em vista o crescimento entre 1920 e 1940 de 2.588 

milhões de residentes em São Paulo, dividindo pela metade esse aumento e somando-se aos 4.592 milhões de 

1920, poderia se estimar 5.886 milhões de paulistas em 1930, ano em que não houve censo, de acordo com 

dados do IBGE disponíveis no sítio eletrônico do instituto.  

208 Em 1920, 40,4% dos brasileiros estavam nessa faixa etária, de acordo com o censo daquele ano, que 

infelizmente não apresenta dados relativos especificamente aos Estados. No censo de 1940, a porcentagem se 

manteve muito próxima: 40,05%. Então, foi aplicada essa mesma proporção para 1930. Sobre a distribuição 

de sexo, os dados mais antigos disponibilizados pelo IBGE datam de 1970, quando havia uma ligeira maioria 

de mulheres no país, por volta de 51% da população. A pequena maioria feminina, na mesma proporção, 

persistiu por todos os censos posteriores e foi adotada neste exercício.  

209 Não necessariamente entrando em combate os 60 mil simultaneamente. Dada a disposição da guerra em 

trincheiras e a pouca disponibilidade de armas pessoais, havia estratégias de revezamento e rendição dos 

voluntários nos fronts. O Cel. Herculano de Carvalho, comandante da Força Pública Paulista, já citado, estima 

em cerca de 30 mil homens ao mesmo tempo em combate nas forças constitucionalistas. Alguns números 

estimam até 150 mil voluntários alistados. Por outro lado, é muito improvável que essa cifra tenha 

verdadeiramente entrado em combate, tornando-se reservistas oficiais. Em todo o caso, poderia ser calculado 

que 12,7% dos homens paulistas em idade de combate se apresentaram para serem mobilizados em 1932, igual 

ou superior aos números britânicos entre 1914 e 1918. E sobre os militares do exército brasileiro e da força 

pública rebelados, os dados são do General Manuel Rabello, um dos comandantes do Governo Provisório. In: 

PAULA, Jeziel de. Op. cit., p. 175. 

210 HOBSBAWM, Eric J. Op. cit., p. 51. 
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em conflitos dessa natureza; também da produção do que for necessário para manter os 

combates – resgatando a expressão alemã materialschlacht, batalhas de materiais, criada para 

descrever as batalhas da Grande Guerra211. 

 Esse ponto é especialmente caro para o caso de São Paulo, dado o cerco realizado sobre 

o Estado pelo Governo Provisório, que o obrigou a desenvolver sozinho as próprias tecnologias 

de abastecimento e a transformar seu parque industrial. Foram criados vários órgãos pelo 

governo revolucionário para esse fim, como o DCM – Departamento Central de Munições, o 

SCMI – Serviço de Cadastro de Mobilização Industrial, STC – Serviço de Transporte 

Constitucionalista, DAPC – Departamento de Assistência à População Civil, e ainda o SATO 

– Serviço de Abastecimento às Tropas em Operações, que chegou a desenvolver “vagões-

cozinhas”, que rodavam as ferrovias ao longo do Estado para o abastecimento de refeições aos 

combatentes212.  

 Outro ponto é o econômico em perspectiva mais prática: os governos precisavam 

arrumar formas de pagar os custos da guerra213. No movimento Constitucionalista, várias foram 

as medidas nesse sentido. A princípio, as doações em formas de campanha são os exemplos 

mais claros. No entanto, a principal ação foi a criação dos Bônus Pró-Constitucionalização, uma 

moeda criada pelo governo rebelde para circular dentro do Estado durante o conflito e custear 

os gastos dos combates. Outra atitude foi fixar os estoques de matérias-primas das indústrias e 

limite dos preços delas e de seus produtos destinados à fabricação dos armamentos e 

equipamentos214. 

 Ressalte-se ainda que essa comparação entre a guerra de 1932 e as guerras modernas, 

em especial da Iª Guerra Mundial, não é fruto apenas de nosso “empréstimo” das reflexões do 

historiador britânico. Essa ponderação foi realizada também pelos atores em combate no Brasil. 

O General Góes Monteiro, principal comandante das forças do Governo Provisório, avaliou a 

guerra logo em seu começo, em 18 de julho, ao presidente Vargas, dizendo que “a posição de 

São Paulo, guardadas as proporções, é idêntica, em miniatura e do ponto de vista estratégico, 

                                                 
211 Idem, p. 52. 

212 PAULA, Jeziel de. Op. cit., p. 136. 

213 HOBSBAWM, Eric J. Op. cit., p. 53.  

214 RODRIGUES, João Paulo. O “Levante” Constitucionalista de 1932 e a força da tradição: Do confronto 

bélico à batalha pela memória (1932-1934). Tese de doutorado em História não publicada. Assis: UNESP, 

2009, p. 130. 
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à dos Impérios Centrais na Grande Guerra”215. 

 Ressaltada a geografia do conflito, apesar de o Estado contar com uma rede ferroviária 

ampla que possibilitava grande mobilidade logística e capacidade de comunicações, o militar 

estava confiante em que, uma vez cercados em várias frentes de batalha, logo os paulistas 

estariam exauridos. Do lado constitucionalista, a primeira edição do Jornal das Trincheiras 

trazia um texto referente à necessidade da mobilização civil na manutenção do conflito: 

Verificou-se na Guerra Europea que para cada soldado que se achava entre as 

tropas combatentes, era necessario mobilizar na retaguarda cinco civis, afim 

de alimentá-lo, vestí-lo, municiá-lo, armá-lo, manter o serviço de 

comunicações e transportes, conservar enfim a eficiencia da tropa. Na guerra 

moderna, esta mobilização civil é uma das condições essenciais e 

imprescindiveis para que se possam efectuar normalmente as operações 

militares216. 

 

 O último e mais óbvio ponto sobre o qual nos debruçarmos, dentre os levantados por 

Hobsbawm, é a democratização da guerra: os conflitos se tornaram “guerras populares”, pois 

os civis e a vida civil se tornaram os alvos estratégicos217. Esse papel, desempenhado justamente 

pela imprensa, ponto no qual este trabalho se insere, foi especialmente caro ao movimento de 

1932, que, após a abertura das frentes norte e sul (além do bloqueio litorâneo ao Porto de 

Santos), viu o Estado de São Paulo cercado e tendo que contar com seus próprios recursos, 

capacidade técnica e força de trabalho para manter os combates. 

 No mesmo dia 21, quando se noticiou a abertura do segundo front de combate ao sul, 

aquela significativa edição de O Estado de S. Paulo nos trouxe ainda, em sua primeira página, 

um importante texto intitulado “Uma voz das trincheiras”: 

Soldado da 9ª companhia do 5º R. I., que há dias se encontra no “front” 

paulista, por intermedio deste matutino faço um appello vehemente à 

mocidade paulista para que se inscreva, immediatamente, no Exército ou na 

Força Pública, afim de, nas trincheiras, conseguirmos a redempção do Brasil. 

Deixemos de discursos, de apoios aos batalhões patrioticos e de festas. 

Precisamos de ação.  

 

 

                                                 
215 MONTEIRO, Pedro Aurélio de Góes. Carta a Getúlio Vargas. [18/07/1932] APUD: PONTES, José Alfredo 

Vidigal. 1932 O Brasil se revolta: o caráter nacional de um movimento democrático. São Paulo: 

OESP/Terceiro Nome, 2004, p. 151. 

216 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 14/08/1932.  

217 HOSBAWM, Eric J. Op. cit., p. 56. 
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Ficarão em casa os covardes e os invalidos. Os próprios velhos farão a guarda 

da cidade. Deixemos o instincto de consevação e teremos breve a victoria. Não 

há exercito que nos segure no momento. A constituição virá. 

A nossa causa não é regional, mas sim nacional218.   
 

 É aqui em que o jornal introduz o principal símbolo daquela guerra civil e que 

apresentamos no início deste capítulo: a trincheira. A “voz das trincheiras” foi uma expressão 

largamente utilizada pelo jornal para textos que traziam palavras dos combatentes e 

posteriormente se transformou numa coluna fixa do Jornal das Trincheiras com o mesmo 

propósito, trazendo supostamente cartas daqueles que nelas se encontravam, destinadas àquele 

jornal, uma amostra do parentesco entre os dois jornais, apresentado no primeiro capítulo, sendo 

que este último periódico foi de responsabilidade da Liga de Defesa Paulista. Esta entidade foi 

fundada em 1931 com o propósito de defender os “interesses de São Paulo”, tendo em seus 

quadros integrantes do Estadão e utilizando as estruturas e oficinas de redação e impressão do 

jornal da família Mesquita. 

 O texto solicita ação e não apenas apoio da população paulista, mas, em vez de 

conclamar o povo às armas, como é a mais clássica das invocações, ele pede que o povo vá às 

trincheiras: é nelas que o Brasil conquistará sua redenção.  

 Em outro momento de comparação do movimento de 1932 com a Grande Guerra, 

também se atribuem ainda mais encanto e significado às trincheiras: 

A Grande Guerra inventára infernos inéditos para desgraçar o homem: o 

“tanka”, o gaz asfixiante, o fogo liquido, o “cafard”... 

Sim, o “cafard”. Mas este “cafard” - tédio das trincheiras – parecia a peior de 

todas as torturas, porque era, não a morte do rapida do corpo, mas a morte 

vagarosa da alma. A atividade que diminuia, o fogo que descançava [sic], a 

inércia, a falta de noticias, o pensamento na família, a saudade... E, um dia, 

vinha o “permis”, a licença de uma visita ao lar. E o soldado, chegado do 

“front”, sofria, então, o maior de todos os suplicios: descobria surpreso e 

aterrorizado, que era uma ilusão triste aquele “tédio das trincheiras”. Era aqui, 

nas retaguardas tranquilas, que morava o “cafard”, o grande tedio, o verdeiro 

“spleen”, a nostalgia mortal. E seu desejo era voltar depressa, correr, vôar para 

aquele buraco no chão, onde ele aprendera a gostar divinamente da vida...219 

 

                                                 
218 O ESTADO DE S. PAULO, 21/07/1932. 

219 Originalmente “cafard” em francês significa barata; no entanto, a partir da expressão “avoir le cafard” 

atribuída a soldados franceses sobre o passatempo de matar baratas em suas trincheiras durante os períodos de 

tédio, foi apropriado pelas tropas britânicas como significado de depressão ou melancolia causada pela estadia 

prolongada nas trincheiras. In: JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 21/08/1932.  
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 O entrincheiramento por parte das forças constitucionalistas, segundo os historiadores 

memorialistas e historiadores militares, foi, por um lado, resultado da esperança no apoio e 

“repercussões espontâneas em outros estados, sobretudo em Minas e no Rio Grande do Sul”220 

e, por outro, a “timidez ofensiva dos constitucionalistas […] abstendo-se de levar a decisão 

pelas armas ao centro político da nação”221. De fato, nossas reflexões até o momento 

caminham em direções parecidas com as rápidas observações militares, mas as citadas espera e 

timidez ofensiva dos rebeldes carecem de maior aprofundamento e, especialmente, para os 

propósitos deste trabalho, requerem uma análise sobre como esse comportamento foi 

transmitido à população através da imprensa escrita. 

 Sobre a falta de ambição ofensiva, demonstramos como O Estado de S. Paulo 

desdenhou dos primeiros combates ocorridos, cujos bombardeios serviam de entretenimento às 

tropas. A notícia eram a grandeza e a excelência da mobilização da população paulista e os 

supostos levantes nos demais Estados e na capital, culminando na marcha ao Rio de Janeiro. 

Dessa maneira, podemos perceber que a mensagem levada aos paulistas era de que o governo 

revolucionário não queria uma guerra ou um conflito, apesar da formação de batalhões e de 

alistamento; apenas a existência deles já seria o suficiente para intimidar o Governo Provisório 

e impressionar os possíveis aliados em outros Estados. 

 Não havia a necessidade de derramamento de sangue ou disparos de fuzil àquela altura 

e, como o próprio comandante da marcha Cel. Figueiredo ponderou, os combates poderiam 

prejudicar o processo político da Revolução Constitucionalista. 

 Apesar do cerco ao Estado de São Paulo, da abertura de duas frentes e de iniciar-se o 

maior conflito armado do país no século passado, a postura permanece similar. Como o 

desabafo do comandante da Força Pública Cel. Herculano nos revela, esperava-se, desde o 

início da guerra, o advento de sublevações na capital federal e nos demais Estados. Nesse ponto, 

outra reflexão de Hobsbawm sobre os conflitos modernos pode ser resgatada, mas, neste caso, 

para apontar uma diferença. De acordo com o historiador britânico, as democráticas guerras 

totais do século XX se caracterizaram também pela exigência de uma vitória total sobre o 

inimigo, como um tudo ou nada, conflitos que só poderiam ser “vencidos por inteiro perdidos 

                                                 
220 PONTES, José Alfredo Vidigal. Op. cit., pp. 152-153. 

221 ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO. História do Exército Brasileiro. APUD: DONATO, Hernani. História 

da Revolução Constitucionalista de 1932: Comemorando os 70 anos do evento. São Paulo: IBRASA, 

2002, p. 81. 
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por inteiro”222. 

 Sempre tendo em mente as devidas proporções, apesar de partilhar de muitas das 

reflexões de Hobsbawm, nesse sentido, o evento de 1932 não poderia ser mais diferente. Apesar 

do otimismo da imprensa em fazer acreditar que as tropas paulistas marchariam sobre Berlim, 

ou melhor, sobre o Rio de Janeiro antes do natal – brincando com o otimismo das campanhas 

aliadas nas duas guerras mundiais –, o objetivo da luta não era “vencer” o Brasil ou mesmo 

“vencer por inteiro” as forças adversárias em combate.  

 Isto é sintomático no exemplo da receita adotada pelo Estado de S. Paulo em suas 

manchetes e notícias durante a guerra: tranquilidade nas frentes de combate, intensa 

mobilização da sociedade civil e levantes em outros pontos do país, como também reflete no 

legado efetuado pela memória do conflito, que colocou os paulistas como derrotados, mas 

vencedores ao mesmo tempo, pensando na promulgação da Constituição de 1934. 

 Essa sensação não permaneceu apenas nos discursos, que colocam as vitórias das tropas 

paulistas sempre aliadas à mobilização da população paulista e aos levantes dos demais 

brasileiros, como também foi constatada no desabafo do comandante da Força Pública Paulista, 

ao apontar que, durante o desenrolar do conflito, a esperança de uma vitória estava, na verdade, 

localizada fora de São Paulo. E, nessa linha de pensamento, há mais uma reflexão a ser 

levantada pela última fonte apresentada: o primeiro texto pelo Estado de S. Paulo (que 

posteriormente criaria o Jornal das Trincheiras) a nos apresentar ao cenário do movimento, a 

trincheira, termina com uma frase aparentemente desconexa com a mensagem, dizendo que a 

“nossa causa não é regional, mas sim nacional”. Além de se defender de acusações de 

separatismo que eram propagadas pelo Governo Provisório223, aqui há uma associação ainda 

mais importante: a trincheira, que no caso do vocabulário brasileiro do período também 

correspondia às “barricadas”, figuras imortalizadas pelas mais diversas revoltas e revoluções 

dos últimos séculos – é o local da resistência da população paulista que luta por uma causa 

nacional. 

 Será nas trincheiras onde São Paulo se transformará em um mártir derrubando seu 

sangue pelo Brasil. Aliado ao cartaz que trazia um bandeirante bradando “Sustentae o fogo que 

                                                 
222 HOBSBAWM, Eric J. Op. cit., p. 37. 

223 DONATO, Hernâni. Op. cit., pp. 97-102. 
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a Victoria é nossa” (Imagem 16), este último texto “Uma voz das trincheiras” nos abre a vários 

pontos de análise. 

(Imagem 16: cartaz “Sustentae o fogo que a victoria é nossa”) 
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3.2 O Inimigo e a Vitória  

 

 

 O primeiro destes pontos é em relação ao ideal de vitória desta guerra. Conforme já 

estabelecemos, pela “receita culinária” empregada na cobertura do O Estado de S. Paulo, a 

vitória seria uma combinação da superioridade das forças da lei no combate com a mobilização 

da população civil e insurreições na capital e outros Estados, o que levaria, obviamente, ao 

retorno do país ao regime constitucional. A primeira edição do Jornal das Trincheiras trazia o 

sugestivo texto “A guerra está ganha”: 

“Sustentar o fogo, que a Vitória é nossa!” Esta ordem de comando, na sintese 

energica da linguagem militar, condensa o momento atual.  

A guerra, esta guerra em que nos empenhamos pela lei e pela ordem, está 

virtualmente ganha. Os louros da vitória coroarão em breve as nossas forças 

que nas trincheiras do norte, do sul e do oeste sustentaram o embate das hostes 

inimigas. A ditadura não poderá mais se sustentar, nem em face da opinião 

nacional, nem diante do mundo. Sem força moral que justifique o seu 

empenho em conservar o poder […] divorciada do sentimento nacional, a 

ditadura está condenada e vencida.  

Basta a nossa resistencia ás suas investidas, tanto ás investidas armadas, nas 

frentes de combate, como ás investidas criminosas de seus agentes e ás 

sinuosas tentativas de sua diplomacia aldeã, basta a nossa resistencia para 

desconjuntá-la e pô-la por terra. A ditadura não poderá viver sem o apoio 

moral da consciencia publica, sem os recursos que revolução à priva, sem a 

confiança das mais nações do Ocidente. E de tudo isso ela se vê despida pela 

nossa resistencia. A vitória está ao alcance da mão. É, na peior das hipóteses, 

apenas uma questão de tempo, porque o tempo é nosso aliado e combate por 

nós contra os nossos inimigos224.  

 

 A expressão “sustentar o fogo que é a vitória é nossa”, para o Brasil, tem origem na 

Guerra do Paraguai – mais precisamente na Batalha do Riachuelo. Teria sido um dos sinais 

náuticos emitidos pelo almirante Barroso, comandante da esquadra brasileira naquela 

oportunidade, durante os momentos finais daquele que é considerado o ápice de glória da 

Marinha Brasileira225. A batalha foi lembrada pelo O Estado de S. Paulo no dia 11 de junho, 

data de seu aniversário, e a expressão foi recordada pela Folha da Noite do mesmo dia226. Esse 

                                                 
224 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 14/08/1932.  

225 MARINHA DO BRASIL – 11 de Junho Data Magna da Marinha: A importância da A Batalha Naval do 

Riachuelo na História do Brasil. Disponível em http://www.marinha.mil.br/sites/default/files/hotsites 

/11jun2014/html/historia.html. 

226 “O choque é tremendo, porque o ariéte do “Amazonas” fére a meia-náu, esburacando roda, apparelhos e 

http://www.marinha.mil.br/sites/default/files/hotsites%20/11jun2014/html/historia.html
http://www.marinha.mil.br/sites/default/files/hotsites%20/11jun2014/html/historia.html
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sinal foi emitido da nau capitânia brasileira após o curso dos embates garantir a vitória sobre a 

frota paraguaia, como forma de encorajar e não deixar esmorecer os esforços dos combatentes 

na reta final da batalha. Dessa forma, vai ao total encontro da ideia que o texto nos passa, pois 

a vitória constitucionalista foi alcançada tão somente pela própria existência do movimento e 

pela resistência nas trincheiras que o mantém existindo, apesar do cerco inimigo (citado nas 

entrelinhas ao apontar as frentes de combate em todas as direções).  

 A vitória não se configuraria com a derrota das tropas da ditadura, por sangue inimigo 

derramado, mas pelos desgastes material e, especialmente, político e moral do Governo 

Provisório. Comparando-se aos discursos daquela marcha triunfal dos primeiros dias de junho, 

o ideal se manteve similar, mas adaptado à situação. Naquele momento, os combates eram 

desnecessários e a mobilização era o trunfo dos rebeldes; no curso da guerra, os combates 

acontecem, mas vencê-los não é o principal objetivo, e, sim, resistir. Ainda, o que se procura 

não é vencer o inimigo, mas intimidá-lo. 

 A insistência no texto em também indicar que a resistência levaria a uma pressão 

mundial sobre o governo federal tem raízes na busca efetuada pelo autointitulado governo 

revolucionário, desde o dia 31 de julho, no reconhecimento internacional de estado de 

beligerância de São Paulo por parte das nações que mantinham relações diplomáticas com o 

Brasil. Havia esperança de vencer pela diplomacia o bloqueio ao litoral paulista e, assim, 

receber suprimentos e armamentos de outros países para a manutenção. Apesar do bloqueio, 

havia contatos com os governos da Argentina e do Uruguai, e os rebeldes haviam conseguido 

até mesmo encomendar a fabricação e compra de aviões de caça na França227, posteriormente 

entregues e incorporados às forças armadas brasileiras. Na mesma edição, o Jornal das 

Trincheiras noticiou a realização de um levantamento entre as empresas estrangeiras com 

escritórios ou capitais no Estado, isto para promover algum tipo de intervenção diplomática 

conjunta dos países onde se localizariam as sedes dessas empresas, a fim de retomar o comércio 

                                                 
camarotes: pelo rombo a agua entra, o rio cobre-se de naufagos, que se afogam, agarrados as estilhaços da 

frota dizimada, e só então as canhoeiras, que se livram do tiro das chatas arrazando-as entendem o ultimo 

signal de Barroso, 'sutentar o fogo que a victoria é nossa'”. Também é lembrado o sinal “O Brasil espera que 

cada um cumpra seu dever”, emitido no início da Batalha e que, junto ao anterior, o conjunto é conhecido 

como “sinais de barroso” pela História oficial da Marinha. Apesar de figurar no periódico naquele dia, durante 

esta pesquisa não foram encontradas referências a ele durante os combates do movimento Constitucionalista. 

In: A FOLHA DA NOITE, 11/06/1932.    

227 HILTON, Staley. 1932: A Guerra Civil Brasileira. São Paulo: Nova Fronteira, 1982, p. 247.  
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internacional pelo Porto de Santos228. 

 Nesse sentido, a esperança da vitória estava localizada tão fora de São Paulo que poderia 

se estender até mesmo para fora do país. Na 11ª edição do Jornal das Trincheiras, o texto de 

destaque era uma suposta citação de um jornal britânico, The Times, de Londres, sobre o 

movimento Constitucionalista: 

No Estado de São Paulo – dizem elles - a palavra de ordem é: “Nada de 

rendição”. 

A revolta no sul do Brasil é uma questão muito mais grave que um 

“pronunciamento” commum da America do Sul. 

É possível que as pessoas residentes nesse paiz, chegadas hontem a 

Southampton, exaggerem a força e a organisação [sic] paulistas, mas é fóra de 

duvida que estes dão prova de um enthusiasmo e patriotismo regional novo 

nas revoltas do Brasil e que os federaes não avaliaram em sua justa força o 

movimento. 

 

 Em outro texto do mesmo número, “A marcha da victoria”, a vitória no conflito foi 

sacralizada através justamente do sacrifício da população de São Paulo. Nesse sentido, ganhar 

a guerra independia dos desdobramentos militares; ao contrário, os ataques das forças do 

Governo Provisório tinham como objetivo encobrir a vitória paulista, já alcançada no momento 

da realização do levante: 

O sacrifício de São Paulo tornou sagrada a sua victoria. 

Victoria que a surdez inimiga procura abafar com os roncos de seus canhões; 

victoria que a cegueira inimiga procurar encobrir com os vôos criminosos de 

seus aviões, victoria ela transparente, luminosa, desde Julho, victoria que se 

eleva mais alto no pedestal de São Paulo, victoria que ofusca o olhar embaçado 

do inimigo, olhar nocturno de aves agoureiras. 

A victoria é nossa: São Paulo há sessenta dias custodia a victoria: gaúchos, 

mineiroz, matogrossenses, paranaenses combatem comnosco o bom combate 

pela liberdade: brasileiros de todos os Estados, victoria está em marcha, vinde 

a seu encontro!229       

 

 Percebamos que o texto está endereçado não aos paulistas, mas aos demais brasileiros. 

Além de o Jornal das Trincheiras também ser “bombardeado” nas cidades e trincheiras 

adversárias, essa invocação aos brasileiros também se propõe a colocar os residentes de outros 

                                                 
228 “Ao que nos consta, terminando este trabalho de estatistica, os representantes dos interesses prejudicados 

pensam em promover uma reunião coletiva para estudar a possibilidade duma intervenção coletiva do corpo 

diplomatico afim de que o porto de Santos seja franqueado ás embarcações estrangeiras que o procuram com 

objetivos puramente comerciais”. In: JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 14/08/1932. 

229 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 18/09/1932.  
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Estados lado a lado com os leitores paulistas, que estariam em posse de um impresso 

direcionado tanto a eles quanto aos mineiros, gaúchos, matogrossenses e paranaenses. E nele a 

vitória já aconteceu, só restando ao inimigo, ao Governo Provisório, cego e surdo por suas 

armas, perceber isso e se render à resistência constitucionalista – em uma sugestiva luta da luz 

contra a escuridão –, e, nessa linha, apesar do levante começar em São Paulo, os combates eram 

colocados na conta da ditadura, que utilizava a guerra para tentar abafar o ideal já vencedor da 

Revolução Constitucionalista.  

 Evidentemente não podemos ignorar que fuzis e canhões eram disparados, e sangue era 

derramado no território nacional. Ocorriam os combates, desejados ou não, por ambos os lados. 

Em relação às baixas, os dados oficiais levantados e comprovados sobre as mortes do lado 

Constitucionalista foram compilados pela sociedade de veteranos M.M.D.C., que chegou ao 

número de 634 vidas perdidas – destes, 373, ou 59%, eram voluntários civis, e o restante 

membros de tropas regulares –, e é possível estimar que o número total fique por volta de 1000 

baixas, estando em uma média de 7 a 9 mortos a cada um dos 85 dias de combate230. Das forças 

armadas e públicas a serviço do Governo Provisório, compostas de tropas regulares, o número 

de baixas jamais foi divulgado ao público brasileiro. No entanto, há um número do adido militar 

dos Estados Unidos indicando 1050 mortes e 3800 feridos231, o que significaria, então, dos 

dados oficiais, um número maior de baixas federais que rebeldes. 

 Em uma situação com a vida em franco risco, não há tanto espaço para a “suavização” 

da vitória empregada pela imprensa: a vitória é sobreviver aos tiros e explosões, como indica 

um voluntário após seu batalhão ter repelido uma ofensiva ditatorial em Buri, na Frente Sul, em 

agosto: 

Ao entardecer, passando em revista as emoções e agruras que enfrentamos 

nesse dia sentimos, quase todos, que alguma coisa está mudada em nós. A 

perda de dois queridos companheiros já não nos faz chorar, mas insufla em 

nossos peitos um sentimento novo e cruciante: ódio ao inimigo. Aquelas duas 

fardas, tintas de sangue amigo vertido a nosso lado, surgem a nossos olhos 

como bandeira rubra, clamando por vingança.  

O inimigo não nos parece mais o brasileiro irmão, que combate enganado. O 

sangue paulista, por ele derramado, com bombas atiradas covardemente de 

longe, transformou-o para nós, irremissivelmente, no invasor de nossa Terra, 

cruel e detestável.  

                                                 
230 Apenas combatentes mortos. Não há estimativa nem de feridos, nem de civis mortos no conflito, ou batalhões 

civis que entraram em batalha sem liderança oficial. In: PAULA, Jeziel de. Op. cit., pp. 181-184. 

231 VILLA, Marco Antônio. 1932: Imagens de uma revolução. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo, 2008, p. 57. 
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E o que sentimos agora, todos nós, é o desejo ardente de vingar a morte dos 

companheiros, desejo que que nos empolga e nos domina, desejo que nos 

obceca e queima como ferro em brasa232.  

 

 Nesse momento, ao perder dois de seus amigos naquela batalha, sendo uma imagem 

descrita a de um deles ter sido morto com a explosão de uma granada em sua cabeça233, deseja 

a vitória e a vingança, claro, pela morte de seus inimigos. No entanto, destaca-se que o 

voluntário também tinha em sua mente o ideal de vitória ao lado dos demais brasileiros, 

“enganados” em sua expressão. 

 Os textos do Jornal das Trincheiras recebiam a importante missão de apaziguar os 

terrores da guerra, no sentido do ódio. Vejamos como uma das edições trazia um texto com “O 

communicado de uma grande victoria”, reproduzindo um telegrama enviado ao Governador 

Pedro de Toledo sobre uma “auspiciosa victoria das forças constitucionalistas”: 

Na pessoa respeitavel de vossa excellencia, congratulo-me com o glorioso 

Estado de São Paulo, pela grande victoria que alcançámos sobre as forças 

dictatorias que operavam sobre Cunha. Comprenhender-se-á a amplitude 

deste brilhante feito dizendo que, com uma pequena massa de manobra de 400 

homens, derrotámos os inimigo em numero de 2.500 que, apesar de bem 

armados e municiados, foram tomados de panico ante a surpresa e debandou 

na mais completa desordem, deixando sobre o campo formidavel cópia de 

material de toda a especie, cerca de 70 mortos, entre os quaes alguns officiaes. 

Todo o merito deve cahir sobre meus bravos commandados que após longas e 

penosas marchas, suprehenderam e atacaram os inimigos que, tomados de 

panico, fugiram abrindo caminho aos denodados soldados da lei num raio 

maior de seis kilometros. Viva o Brasil integrado na lei! Viva São Paulo 

integrado no Brasil, com o mais justo motivo de seu orgulho234.  

 

 A maioria das narrativas sobre as vitórias das forças constitucionalistas nas frentes de 

combate se assemelha a essa. De alguma forma, normalmente, ao repelir ofensivas ditatoriais, 

as tropas entram em combate e, após tiroteios, os contingentes federais acabam sendo 

intimidados pelas forças rebeldes e iniciam alguma retirada do campo de batalha – e, 

generosamente, algumas vezes deixam materiais e munições pelo caminho, de acordo com os 

                                                 
232 QUEIROZ, Augusto de Souza. Op. cit., pp. 90-91. 

233 “[...] quando uma granada, explodindo próximo, vem despedaçar-lhe o crânio. E partículas de cérebro, ainda 

quentes do idealismo e da bravura quem animavam aquele herói de 16 anos, vêm misturar-se com a terra 

vermelha da trincheira, terra bem paulista, pela qual morrera!” In: Ibidem.   

234 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 28/08/1932.  
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rebeldes. 

 O Jornal das Trincheiras de 18 de agosto trazia em sua última página a seguinte nota 

sobre prisioneiros entre as “Notícias Militares”: 

Durante estes dias foi vultuoso o numero de prisioneiros feitos pelo exercito 

constitucionalista. A maioria desses infelizes não póde ainda ser conduzida ás 

concentrações de prisioneiros, da Capital. Ou estão necessitados de socorros 

medicos, ou apresentam extrema debilidade, por falta de alimentação. De 

resto, da correspondencia militar dum numero recente do “Correio da Manhã”, 

do Rio, conseguido pelo “Diario Popular” além da verificação, satisfatoria 

para nós, de que “a resistencia dos paulistas, não deixa de prever para breve 

a terminação da luta”, se destaca o tópico afirmando que as tropas nortistas 

chegam ás frentes “com o estomago vasio”, devido á inevitavel 

desorganização dos serviços ferroviarios!...235 

 

 Diferentemente do que se propagou pela Comissão Creel nos Estados Unidos em relação 

aos alemães na Iª Guerra Mundial, tema com que abrimos o primeiro capítulo deste trabalho e 

conflito frequentemente comparado pelos atores de 1932, o inimigo dos constitucionalistas (o 

soldado ditatorial) não era algo a ser temido. Conforme descrito aqui, criava-se a imagem das 

forças do governo federal como extremamente desorganizadas e mal supridas, tanto em 

armamentos como em alimentação ou uniformes. Exceto em relação à quantidade disponível 

de armamentos, a noção paulista era realmente de superioridade de equipamentos, propiciada 

pelos esforços de guerra, que inclusive promoveram realmente uma pequena superioridade 

tecnológica aos constitucionalistas no caso do capacete de aço, de uso exclusivo pelos paulistas. 

 As tropas da ditadura, apesar de serem tropas regulares, eram descritas como debilitadas 

e mal alimentadas, o que ajudaria também a conquistar a vitória na guerra pela resistência, na 

medida em que as forças armadas nacionais não conseguiriam se manter lutando por muito 

tempo. Ainda, o jornal indicava que o Governo Provisório, por sua vez, espalhava que os 

paulistas “passam fome e estão em estado de extrema debilidade”; o periódico ironiza a 

situação com a caricatura de um soldado constitucionalista gorducho (Imagem 17). 

 

 

 

 

 

                                                 
235 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 18/08/1932. 
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(Imagem 17: Caricatura de soldado paulista gordo devido à boa alimentação: Um dos “rebeldes” de S. 

Paulo que – diz a dictadura – passam fome e estão em estado de extrema debilidade) 

 

 

 

 Desse modo, a grande característica da abordagem sobre o inimigo no movimento 

constitucionalista é o humor. Durante a vida do Jornal das Trincheiras, houve uma série de 

quadrinhos chamada “As aventuras de Jeremias e Zoroastro – Soldados dictatoriaes”. As 

personagens do título eram praças das forças do Governo Provisório que, mal equipados, 
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descalços, feios, falando errado ou com sotaque carregado, eram preguiçosos e até mesmo mal 

casados. 

 Os personagens também revelam que foram convencidos a lutar contra São Paulo após 

receberem promessa de muita comida e muitas recompensas pelos “tenentes”. Em determinado 

ponto da história, eles são carregados por carrapatos até uma trincheira paulista e são feitos 

prisioneiros. Uma vez do lado paulista, recebem novos uniformes, botas e se alimentam muito 

bem, até serem informados de que serão libertados, visto estarem dando “prejuízo” com sua 

comilança, quando então os protagonistas choram e lamentam a liberdade, no último número 

do Jornal das Trincheiras (imagens de 18 a 19). 

(Imagem 18: As Aventuras de Jeremias e Zoroastro n. 1) 

 

 

 
 

(Imagem 19: As Aventuras de Jeremias e Zoroastro n. 5) 
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(Imagem 20: As Aventuras de Jeremias e Zoroastro n. 7) 

 

 

 

 A outra imagem feita em relação aos soldados a serviço da ditadura era de “enganados”, 

como a tirinha apresentada indicou. No caso, com humor, havia-se prometido mundos e fundos 

àqueles que fossem lutar no conflito. No entanto, na abordagem mais sóbria, noticia-se que os 

soldados vêm a São Paulo combater por causas irreais, como o separatismo ou comunismo, ou 

até mesmo derrubar uma recém-instalada República Comunista de São Paulo, que tinha como 

presidente Francisco Matarazzo; ou ainda, no outro extremo, os italianos teriam fundado uma 

colônia fascista em São Paulo e planejavam dar um golpe no país236. 

 O mesmo texto sobre os prisioneiros no Jornal das Trincheiras continuava assim: 

[…] nas declarações dos prisioneiros, a desculpa de que nos combatem 

enganados, certos de que nosso exercito é feito de extrangeiros e tem ideais 

communistas. Os 41 prisioneiros, feitos no dia 14 no setor do Tunel, 

prontificando-se mesmo, alimentados agora no estomago e no ideal, e sem 

“inevitaveis desorganizações ferroviarias”, a combater pela nossa causa...237 

 

 Isto é, assim que foram alimentados, supridos e esclarecidos sobre a nobreza da causa 

Constitucionalista, os soldados facilmente se convertem aos rebeldes; o ideal do Governo 

Provisório é extremamente fraco, uma refeição e uma conversa já são o suficiente para fazer 

seus homens desertarem e o ideal esmorecer. Durante os combates, eram levados à exaustão 

                                                 
236 DONATO, Hernâni. Op cit., pp. 198-199. 

237 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, idem.  
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por seus comandantes, “revelando fortes indicios de grande esgotamento physico e moral. 

Muitos contam que estiveram longos dias nas trincheiras debaixo de intenso fogo sem o menor 

repouso nem alimentação”238. Mesmo assim, os que não estavam combatendo, enganados, 

também o faziam obrigados e sob o terror de perder a própria vida, como relatou O Estado de 

S. Paulo: 

Hontem num ataque effectuado pelo inimigo, as nossas tropas da vanguarda 

fizeram 40 prisioneiros e são todos unanimes em affirmar que as forças 

dictatoriais não resistirão por muito tempo á nossa avalanche. Elles combatem 

obrigados. Na sua retaguarda segue gente armada com ordem de fazer fogo no 

que recuar. Assim agem sob o terror que lhes infundem os proprios 

companheiros239.  

 

 Por outro lado, também era importante ressaltar que o inimigo talvez fosse apenas 

temporário, já que, lembrando-nos da receita da cobertura da imprensa, sempre deveria haver 

notícias sobre levantes em outros Estados. O que era repetido inclusive no Jornal das 

Trincheiras, sempre trazendo informações de focos de luta, deserções ou ao menos conflitos 

nas alianças políticas entre os líderes dos Estados e o governo federal, às vezes até mesmo em 

forma de coluna “Notícias dos Estados”.  

 O maior interesse era depositado nos eventos no Rio Grande do Sul, onde, de fato, havia 

uma pequena rebelião armada de um grupo da Frente Única Gaúcha liderada por Borges de 

Medeiros240 e pelo Rio de Janeiro. Em uma das edições, o periódico apresentou até em um texto 

intitulado “O que o Rio sente” um suposto “Hymno a São Paulo” teria sido cantado nas ruas da 

capital federal241. A imprensa também indicava aos leitores que confiassem até mesmo no status 

temporário de inimigo por parte da Marinha, instituição que não teve nenhuma rebelião 

significativa em todo o movimento e bloqueava o litoral paulista. 

 Um cidadão paulista que havia conseguido retornar do Rio de Janeiro trazia para O 

Estado de S. Paulo informações sobre tentativas de conspiração no comando naval, que eram 

                                                 
238 FOLHA DA NOITE, 30/07/1932. 

239 O ESTADO DE S. PAULO, 20/08/1932. 

240 Especificamente sobre eventos de 1932 no Rio Grande do Sul, há um interessante trabalho escrito por 

memorialistas gaúchos resgatando episódios e documentação daquela rebelião, construindo uma viva 

narrativa. Cf: CHAVES, Zeno Dias; SOUZA, Blau. Pela palavra empenhada: a Revolução de 1932. Porto 

Alegre: AGE, 2012.  

241 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 28/08/1932. 
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seguidamente desmanteladas pelo Governo Provisório: 

A Marinha, porém, se não está comnosco, pelo menos mantém a sua 

neutralidade. Quasi todos são enthusiastas da causa de São Paulo. Um delles 

chegou a dizer que o “Minas” está no dique e o “Rio Grande” [navios da frota 

brasileira] permanece fóra da barra para facillitarem a acção de alguma 

fortaleza que disponha a romper essa neutralidade.  

Contou mais. Disse que ha dias um grupo de officiaes de marinha procurou o 

almirante Protogenes Guimarães e lhe propoz, com vehemencia, adhesão da 

classe ao movimento constitucionalista. Era natural que o ministro ou 

accedesse ou prendesse immediatamente esses seus subordinados. Nada disso 

fez, porém. No dia seguinte transferiu-os para logares afastados, de modo a 

desfazer o nucleo que elles haviam formado242.  

 

 Esse mesmo “informante” chegou ao extremo de colocar na mesma situação o tão 

detestado ditador de outrora: 

[…] 75% da população carioca está com S. Paulo. A vibração pela causa 

constitucionalista é grande. No entanto, por isso mesmo, o tenente João 

Alberto mostra-se inexoravel, tomando terriveis providencias a proposito de 

qualquer demonstração. Quando ha dias, esteve no Rio, o sr. Benevoduto, com 

uma carta de São Paulo, soube-se que o sr. Getúlio se mostrou favoravel a um 

accôrdo, constando que diante disso chegou a ser ameaçado de morte pelos 

tenentes243.   

 

 É importante ressaltar que, apesar do tom de delírio e extremo otimismo da cobertura 

da imprensa paulista sobre a guerra no geral, e, em especial, as conspirações dentro do Governo 

Provisório, que nesse ponto chegariam até mesmo ao próprio chefe de Estado, os registros 

deixados pelo próprio Vargas ressaltam bem o clima de incerteza que buscamos apresentar no 

início do capítulo anterior, fazendo o possível para deixarmos de lado a certeza que temos do 

desfecho daqueles eventos. 

 A tensão dos dias de julho a outubro de 1932 pôde ser sentida ao extremo com a 

existência do bilhete de suicídio escrito por Vargas no dia seguinte à eclosão da revolta e 

mantido em seu alcance durante aqueles meses. Nele, era dito que se reservava “o direito de 

morrer como soldado, combatendo a causa que abraçara. A ignomínia duma revolução branca 

                                                 
242 O ESTADO DE S. PAULO, 26/08/1932. 

243 O “sr. Benevoduto” era o jurista Virgílio Benevoduto, carioca, abertamente adepto da causa constitucionalista, 

foi um dos exilados a Portugal após o conflito junto com as lideranças paulistas. Sobre o suposto encontro 

com ele, no diário de Vargas não há menção. Nos dias anteriores foram feitas negociações de paz, mas não 

com lideranças paulistas e sim mineiras (que pressionavam o presidente pelo fim da guerra civil). In: O 

ESTADO DE S. PAULO, 26/08/1932.  
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não me permitiu. Escolho a única solução digna para não cair em desonra e nem sair pelo 

ridículo”244.  

 A preocupação de Vargas com o destino das batalhas travadas em solo paulista nos 

rendeu, em seu diário, vários registros de conspirações no governo federal, estadual e nas 

próprias forças armadas. Em 26 anotações do diário, correspondentes a 44 dias, há algum tipo 

de desavença provocada pela revolta. São descritos vários episódios: a má vontade do Estado 

Maior do Exército no início da luta; forças estaduais em Minas Gerais e Rio Grande do Sul que 

se recusam a combater; dificuldade de obter armamentos do exterior; os rebeldes obtendo 

armamentos no Paraguai e na Argentina; descobertas de agentes duplos infiltrados nas forças 

federais; e insurreições deflagradas em vários outros Estados até então afastados da luta, como 

Paraná, Pará e Santa Catarina. 

 Havia muito destaque a seguidas tentativas de revoltas em Minas Gerais, que chegou a 

ficar alguns dias sem se comunicar com o governo federal, e especialmente no Rio Grande do 

Sul. Mas a principal preocupação era, de fato, com as intermináveis conspirações na capital 

federal, que iam de boatos, manifestações e desentendimentos militares até atentados a 

edifícios, além de uma constante desconfiança de aliados e militares, até mesmo sobre o General 

Góes Monteiro, comandante das forças federais. Ele foi frequentemente acusado de tramar pelas 

costas de Vargas um golpe em conjunto com os Paulistas, especialmente com o General 

Klinger, comandante das forças constitucionalistas, de quem era amigo245. Isto é, a vitória de 

São Paulo conquistada fora do Estado, nos bastidores políticos e militares da capital ou dos 

demais Estados, ou mesmo da população do Rio de Janeiro, foi uma possibilidade 

consideravelmente palpável durante todo o desenrolar da guerra.  

 

 

 

                                                 
244 Bilhete escrito por Getúlio Vargas, 10 de julho de 1932. Aquivo CPDOC-FGV. APUD: NETO, Lira. Getúlio: 

Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945). São Paulo: Companhia das Letras, 2013, 

p. 298. 

245 Anotações no diário, respectivamente, dos dias 14-17/07; 17 e 18-21/08; 15/08; 16/09; 6-7 e 8/09; 20-24/07, 

11, 17, 22 e 26/08, 06 e 10-11/09. Sobre as conspirações na capital e desconfianças de Klinger, várias 

anotações trazem esses elementos por toda a duração dos combates. In: VARGAS, Getúlio Dorneles. Diário. 

São Paulo/Rio de Janeiro: Siciliano/FGV, 1995, pp. 115-138.  
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(Imagem 21: cartaz – Vargas na mão de um bandeirante) 

 

 

 

 Ainda assim, a figura do presidente era uma das mais atacadas, tanto em formato de 

texto quanto em imagens, lembrando o cartaz que trazia Vargas pequenino nas mãos de um 

bandeirante (Imagem 21). Sendo a imagem do presidente já frequentemente divulgada por meio 

dos chargistas de São Paulo, especialmente Belmonte246, Vargas era um saco de pancadas 

habitual da imprensa. A culpa de Getúlio residia, conforme discorrido no capítulo anterior, em 

ser um chefe de um Estado não constitucional e, por conseguinte, ditador, como era 

normalmente referido. 

 No texto, em que até mesmo ele teria sido convencido da nobreza da causa paulista, 

                                                 
246 NETO, Lira. Op. cit., p. 197. 
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havia um último bastião inimigo, os “tenentes”. Em agosto, o Estado de S. Paulo teria 

conseguido informações em jornais argentinos de que o presidente era prisioneiro dos 

“tenentes”, pois ele “estava disposto a renunciar desde que esse facto fosse a terminação do 

conflicto”, então “o partido chamado dos tenentes, com o ‘Comitê’ 3 de Outubro, fez saber a 

Vargas que a sua renuncia a elle a pagaria com a morte”247. 

 Outro líder político à mercê dos “tenentes” seria o interventor mineiro, Olegário Maciel, 

que, segundo a Folha da Noite: 

 […] é hoje um prisoneiro dos tenentes em Bello Horizonte. Governam em 

seu nome os srs. Capanema e Lanari, que são tenentes a paisana. Isso quanto 

à parte politico-administrativa. O commando militar está entregue ao major 

Tavora e ao coronel Barcellos, que se apossaram da policia mineira e della 

dispõem mais e melhor do que o próprio governo de Minas. O sr. Maciel ficou 

sitiado no palacio da Liberdade. Os rapazes fazem o que bem entendem. 

Felizmente, as tropas constitucionalistas vencerão. Do contrário, Minas ficaria 

sendo um dominio dos tenentes, que se apossaram do seu governo e não o 

abandonariam mais, substituindo-se aos mineiros no governo do estado248.  

 

 Na mesma edição, o periódico trazia um texto anunciando que “A dictadura está 

perdida”, haja vista que seu governo ruía em todos os pontos do país, enfrentando intensas 

batalhas políticas, inclusive “no Norte todo, que não há de querer continuar a ser o vice-

reinado do major Tavora, divido em capitanias dos tenentes interventores”249. Isto é, os 

tenentes eram inimigos não apenas de São Paulo, mas também de todo o Brasil. 

 O nome de Juarez Távora, na época apelidado de vice-rei do norte por sua influência 

nas interventorias do nordeste, apareceu algumas vezes na imprensa, apesar de não estar 

diretamente envolvido na campanha militar, e era um dos poucos alvos unânimes da imprensa 

paulista. Sua prisão e a de João Alberto, ex-interventor em São Paulo, foram levantadas, ainda 

que em tom de brincadeira, como possíveis condições para o fim do conflito250. 

 O Clube 3 de Outubro também era acusado de, através de seu periódico O Radical, 

espalhar inverdades pelo Rio de Janeiro (onde tinha sua sede) sobre a situação em São Paulo, 

noticiando greves pelo Estado e adoção de lei marcial pelo governador Pedro de Toledo251. 

                                                 
247 O ESTADO DE S. PAULO, 18/08/1932. 

248 FOLHA DA NOITE, 23/07/1932. 

249 Ibidem.  

250 O ESTADO DE S. PAULO, 14/09/1932. 

251 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 25/08/1932. 
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Dessa maneira, se há um grupo que pode ser considerado como inimigo através da cobertura da 

imprensa, encontra-se na imagem dos tenentes, agrupados em torno do Clube 3 de Outubro. No 

entanto, mesmo assim, a abordagem sobre eles não era baseada em ódio – o humor também foi 

utilizado. Nas edições dos dias 25 e 28 de agosto do Jornal das Trincheiras, houve uma coluna 

humorística sobre os “films da semana” – piada recorrente do cartunista Belmonte. Nela, o autor 

trazia o nome fictício de um filme que lembrasse filmes reais e por quem seria estrelado. Havia 

menções positivas como “O Homem de Outro Mundo, por Bertoldo Klinger”, “Romances do 

Rio Grande, por Borges de Medeiros e Raul Pilla” e “Sangue por Gloria, por Euclydes 

Figueiredo”252, mas o foco era caçoar de várias figuras inimigas ou indesejadas: 

“El ultimo de los Vargas”, por Getúlio Vargas;  “Genio do Mal”, por Oswaldo 

Aranha; “Alta Traição” por Flores da Cunha; “Deshonrada”, por Alliança 

Liberal; “Trindade Maldita” por Pedro Ernesto, João Alberto e Góes 

Monteiro; “Testemunha Oculta”, por Miguel Costa; “Sede de Escandalos”, 

por O Radical; “Sombras do Passado” por Washington Luis; “Se eu fosse rei”, 

pelo major Juarez Tavora; “Rei vagabundo” ou “O Rei dos Mendigos”, pelo 

coronel Rabello; “Precisa-se de um homem” por Voluntariado dictatorial; 

“Gloria Amarga”, por Getulio Vargas; “Más intenções”, por Miguel Costa; 

“O medico e o monstro”, por Pedro Ernesto; “Dinheiro à bessa” pelos 

defensores da dictadura; “Homem mysterioso”, por Maurício Cardoso253.  

 

 Estão retratados os comandantes militares das forças federais, além de políticos ligados 

ao Governo Provisório e mesmo figuras como Washington Luís. Essa prática de encobrir os 

inimigos com humor e não com ódio pode se dever à possibilidade de que todos os inimigos, 

no limite, fossem temporários, pois se esperava que o governo federal ruísse por dentro, com 

algum tipo de golpe em prol dos constitucionalistas ou deserção em massa para o lado rebelde. 

E isso poderia acontecer mesmo de dentro do Clube 3 de Outubro: o então tenente Severino 

Sombra, que posteriormente se tornaria um influente militar e político no Ceará, filiar-se-ia ao 

clube em 1931 e, durante 1932, manteve-se “infiltrado” nele e nos quadros do Governo 

Provisório enquanto passava informações aos rebeldes e tentava criar um foco de rebelião em 

Fortaleza. Ele agiu até ser desmascarado, já no final do movimento, em 26 de setembro, 

episódio anotado por Vargas em diário254 (e não noticiado na imprensa de São Paulo). 

 Ainda, dentre os comandantes das forças constitucionalistas, estavam figuras ligadas 

                                                 
252 Ibidem.  

253 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 25/08/1932 e 28/08/1932. 

254 VARGAS, Getúlio Dorneles. Op. cit., p. 136. 
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aos tenentes, como Isidoro Dias Lopes, líder da revolta tenentista em São Paulo, e Bertoldo 

Klinger, que, não por acaso, eram os dois principais líderes militares de 1932. Nesse sentido, 

apesar da mobilização paulista ser baseada também na tradição e regionalismo, como 

analisaremos a seguir, a caracterização dos inimigos é sempre ligada à parte ideológica do 

conflito. Sempre o inimigo é atrelado “a dictadura”, ao regime não constitucional. No caso da 

clara oposição aos tenentes e seu clube, isto se explica, pois estes eram as figuras mais 

proeminentemente destacadas contra o retorno do regime legal do país, os responsáveis pelo 

empastelamento do Diário Carioca em fevereiro após a promulgação do Código Eleitoral. 

 No dia 5 de julho de 1932, relembrando o aniversário de 10 anos da Revolta do Forte, 

A Platéa trouxe um longo editorial chamado “Representação Revolucionaria”:  

Interessante, a população de S. Paulo, governista, em 1924, mostra-se, oito 

annos depois perfeitamente integradas nas idéas que fizeram o movimento de 

então. Ao passo que os maioraes desse movimento surgem, a 5 de julho de 

1932, perfeitamente satisfeitos nos andrajos da maroteira politica, para cujo 

exterminio se fez a revolução de ha oito annos!   

Assim é que o analysta póde verificar o mais curioso phenomeno sociologico 

que foi dado observar no Brasil: O Partido Republicano de S. Paulo, o único 

obstaculo sério da revolução democratica, levanta-se com um programma e 

prêga o voto secreto! E os revolucionarios de 1924, apostolos da democracia, 

alçam-se partidarios da dictadura discricionaria e voltam-se raivosos contra a 

Constituição! … Uns, com os tempos, evoluiram. Outros, com a luta, 

retrogradaram!...  

Mas, como nos primeiros, de vez em quando, arrebentam em certos orgams 

carcomidos que já não reagem, algumas varizes de velha politicalha, também, 

noutros poucos de 22 e 24, os ideaes se refinaram para melhor. Por tal é que o 

grande chefe de 1924 [Isidoro Dias Lopes] hoje está com a alma nacional, nas 

suas melhores aspirações. [...] 

S. Paulo faz justiça aos ideaes que revolucionarios insensatos procuram 

destruir255.   
 

 Aqui, em texto escrito dias antes da deflagração do movimento Constitucionalista, a 

justificativa para a crítica aberta contra os tenentes era de que eles haviam se distanciado dos 

próprios ideais que eles mesmos teriam defendido na década de 1920 – entre eles, de acordo 

com o editorial, a real democratização da política através do voto secreto e protegido de fraudes. 

No entanto, ainda havia elementos das revoltas que se mantiveram fiéis àqueles sentimentos, 

como o caso de Isidoro Dias Lopes, também integrado aos conspiradores da revolução 

constitucionalista. Pensando ainda que o inimigo da guerra paulista é o defensor da ditadura, 

                                                 
255 A PLATÉA, 05/07/1932. 
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opositor ao regime legal, vamos nos recordar de um dos pontos levantados no capítulo anterior: 

a Constituição, um regime mínimo de direito e de leis, era posta como uma condição anterior à 

própria noção de civilização. “Os povos entregues ao despotismo […] geralmente decaém no 

obscurantismo, na miseria e na degradação”256. 

 Continuando essa linha de raciocínio, em suas “opiniões que valem”, o Jornal das 

Trincheiras trazia algumas citações de outros jornais, escritos e radiofônicos, e, na edição de 

22 de setembro, constava a seguinte, supostamente retirada do Estadão: 

Pelas suas directrizes e pelos seus processos de acção, a dictadura só está 

preparada para governar um paiz de analphabetos e de retardados moraes. 

Falta-lhe tudo para dirigir um povo consciente de sua dignidade257.  

 

 E esta, ouvida em uma rádio: 

S. Paulo quer dar ao Brasil um governo digno de um povo chris-nacionalidade 

[sic], sybolisa a cultura, a civilisação brasileira, reagindo contra a allucinação 

dos dictatoriaes, o retrocesso à selvageria medieval em que, desgraçadamente, 

ia se afundando o nosso Brasil258.    

 

 A temática da Constituição sendo um divisor entre a civilização e a barbárie de uma 

sociedade foi comum a textos durante toda a Guerra Civil. Não obstante, esses dois excertos 

fizeram parte de uma das edições mais tensas da curta história do Jornal das Trincheiras. Era 

a primeira vez em que se noticiavam os bombardeios aéreos a Campinas, iniciados com 

frequência e com mortes, no dia 18, em que houve edição do jornal distribuída, mas já fechada 

quando dos acontecimentos. 

 As bombas despejadas sobre campinas foram um grande marco negativo da trajetória 

do conflito. Apesar de os bombardeios aéreos (com bombas, não jornais e panfletos) por parte 

do governo federal já terem sido utilizados desde o início do conflito e ocasionado o pedido de 

demissão do chefe do Estado Maior do Exército, General Tasso Fragoso, em agosto, por 

discordar desses “atos desumanos”259, os de Campinas foram os mais cruéis. 

                                                 
256 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 14/08/1932. 

257 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 22/09/1932. 

258 Ibidem.  

259 NETO, Lira. Op. cit., pp. 109-110. 
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 Buscando atingir a estrutura ferroviária e o campo de aviação, localizado no hipódromo 

municipal, as bombas foram lançadas sobre o centro da cidade, atingindo inúmeras residências 

e até mesmo um hospital. Àquela altura, já haviam causado 21 mortes e aproximadamente 40 

feridos, todos civis, incluindo crianças e famílias inteiras entre as baixas260. Naquela edição, 

além dos dois textos anteriores, houve um manifesto “aos artistas e intellectuaes do Brasil e do 

mundo civilisado” denunciando o crime cometido a Campinas, por uma “dictadura que não 

correspondia ao elevado nivel daquella civilisação e que, rotulada de ‘governo provisorio’, ia 

sendo apenas uma ‘anarchia definitiva’”261.  

 Somando as últimas e recordando todas as reflexões desta seção, é possível perceber 

que a representação do inimigo aos combatentes engajados no movimento Constitucionalista 

não é pautada no ódio, mas com humor, em misto de desdém e pena. Os soldados ditatoriais 

eram mal alimentados, mal equipados, desmotivados (ou motivados por dinheiro e 

recompensas), pouco inteligentes e até mesmo mal casados. Se bem tratados pelos paulistas, 

eram facilmente convencidos da nobreza do ideal constitucionalista. Combatiam enganados por 

ideais torpes ou mentiras deslavadas (ou ainda sobre ameaça de morte). 

 Já seus comandantes, por mais detestáveis que fossem, como o próprio presidente, 

poderiam também a qualquer momento se rebelar ou se render à fidalguia da causa paulista – 

contava-se com isso, aliás. Além disso, soldados e comandantes vinham, em sua maioria, dos 

Estados vizinhos, de onde havia a maior esperança de ajuda ou de demais focos de rebelião. 

Ainda, em último caso, por mais brutais que fossem os danos, baixas e o sangue derramado 

pelos inimigos, havia uma última justificativa: eles, ao contrário dos paulistas, estavam sob um 

regime de barbárie proporcionado pela ditadura. Sem uma Constituição, os homens não 

passavam de “analfabetos e retardados morais”, condenados à selvageria; a falta de um regime 

legal talvez proporcionasse tal comportamento dos combatentes.  

 Na mesma edição, havia um texto “Às cidades assassinadas”. O Jornal das Trincheiras, 

mesmo naquele momento, procura não disseminar o ódio ou descarregar a culpa em 

determinadas figuras. Novamente, a responsabilidade recai sobre a ditadura e aos “tenente-

outubristas”, aqueles que conspiravam contra o retorno do país ao regime de direito. E, por fim, 

                                                 
260 PAULA, Jeziel de. Agonia e Glória: imagens, mitos e memórias da guerra civil brasileira de 1932. Tese 

de Doutorado – Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2001, pp. 262-264. 

261 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, idem.  
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transformava Campinas e seus mortos em mártires: 

A Dictadura é o crime em todas as suas encarnações. 

A Dictadura se manteve no poder pela covardia, pelo suborno, e pela intriga. 

A Dictadura se revelou ao estrangeiro pela vileza nos actos, e pela dobrez do 

pensamento. 

A Dictadura ainda se simula no poder, na defesa da gula interesseira de seus 

comparsas. 

A Dictadura saqueou o paiz, e agora procura destruir as fontes de seus saques. 

Campinas, moirão brioso do esforço paulista, foi o marco inicial dessa 

destruição systematica. Os tenente-outubristas querem desencadear o diluvio 

para salvar a própria arca. Campinas é a primeira cidade assassinada pelos 

assassinos da nacionalidade. 

Campinas, que assistiu ao martyrio dos bandeirantes, ao martyrio de tantos 

heróes que se bateram pela nacionalidade, é hoje a cidade martyr.  

A Dictadura não podendo vencer os homens de S. Paulo, e os homens que 

estão com São Paulo, covardemente assassina suas cidades; mas São Paulo 

saberá castigar os criminosos que investem contra sua civilisação262.   
 

 

3.3 A Guerra Bandeirante 

 

 

Eis o que eu me perguntava naquela triste manhã de 1942 em que soube por 

uma mãe paralisada em sua dor de que um de seus filhos tinha acabado de 

morrer para defender aquilo que seu irmão tentava destruir, também ao preço 

de seu sangue, se necessário263. 

 

 Este pequeno texto foi o ponto de partida de Lucien Febvre para as indagações que ele 

faria em sua obra publicada postumamente, Honra e Pátria, sobre a relação entre esses dois 

conceitos. O historiador francês relata o triste episódio de Henriette Psichari, sua colega, 

secretária da Enciclopédia Francesa. Ela estava lamentando a morte de um de seus dois filhos 

em uma batalha ocasionada por um desembarque de tropas aliadas em Oran, litoral da Argélia, 

conhecida como Operação Tocha, que inaugurou a campanha aliada na África do Norte. Seu 

outro filho permanecia vivo, mas também engajado na IIª Guerra Mundial, como combatente 

da Resistência Francesa. O que transformava a vida de Henriette ainda mais trágica era o fato 

                                                 
262 Ibidem.  

263 FEBVRE, Lucien. Honra e Pátria. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998, 

p. 26. 
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de que seu filho havia sido morto nas colunas francesas da República de Vichy, defendendo a 

cidade litorânea dos invasores britânicos e estadunidenses. Isto é, cada um de seus filhos lutava 

de lados opostos da mesma guerra.  

 Essa triste lembrança de Febvre nos é oportuna para refletir sobre o Movimento 

Constitucionalista, pois, romantizando-o, tratou-se de uma guerra fratricida, entre irmãos 

brasileiros. Terminamos a seção anterior demonstrando a dor das mortes causadas pelos 

bombardeiros federais a Campinas e como aquelas baixas se transformaram em mártires da 

causa legalizante. 

 Recapitulando todos os pontos levantados, todo o pedido de engajamento naquele 

conflito pelo lado paulista é, na realidade, um pedido de martírio voluntário. Difícil 

imaginarmos um martírio maior naquele caso do que lutar uma guerra que já estava ganha, lutar 

uma guerra cujo fim sequer se encontrava em suas próprias mãos; apesar da vitória já 

conquistada, o fim das mortes e do sangue só aconteceria quando os inimigos ou os outros 

brasileiros que apenas assistiam a canhões e fuzis disparando percebessem a própria derrota. 

Era nas trincheiras (as barricadas do vocabulário da época) que a situação se definiria, como 

vários textos apresentados até aqui, e esse combate se caracteriza pela resistência e pela defesa, 

como também os textos da imprensa relataram – e é nessa postura que os militares 

posteriormente depositariam a conta da derrota. Lá, os paulistas estavam encurralados, com 

fogo passando por suas cabeças, sujeitos a todo o tipo de explosões e intempéries, longe de suas 

casas e famílias, esperando pelo esclarecimento da população brasileira da necessidade do 

regime constitucional ao país.  

 Esse foi o tom que dominou os discursos da imprensa logo após a frustração da “marcha 

triunfal” em direção ao Rio de Janeiro, quando os combates se acentuavam no Vale do Paraíba 

e se iniciavam na divisa do Paraná, quando o Estado se viu cercado. Claro que, diferentemente 

do carregado tom trágico pontuado no parágrafo anterior, toda essa martirização era propagada 

com euforia. Nesse sentido, então, abre-se um questionamento de como se convencia alguém a 

morrer pela Constituição ou por São Paulo em 1932. Essa é uma pergunta inspirada, como o 

leitor já deve ter se lembrado, pela mesma feita por Benedict Anderson em sua principal obra, 

Comunidades Imaginadas, em que o historiador se pergunta o que levaria os homens a matar e 

morrer por uma nação. Para iniciarmos esse novo ponto, segue o texto “As Adesões”, do Jornal 

das Trincheiras: 
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A causa sagrada que S. Paulo defende está provocando pelo Brasil inteiro 

movimentos parciaes, e mesmo individuaes de revolta contra a Dictadura. [...] 

Assim, a causa de S. Paulo tornou-se a causa do Brasil, e todos os brasileiros 

conscientes da nacionalidade aderiram á nossa guerra.  

[…] dia a dia, brasileiros de todas as partes do paiz, estão chegando para 

reforçar as nossas hostes e confortar o nosso espirito com o suave carinho da 

fraternidade. Não nos enrijam a firmeza do animo porquê desde o principio 

estamos decididos a tudo e nem por um momento nossa vontade arrefeceu. 

Nem arreferecerá. Mas nada mais puramente grato e consolador, a nós, 

brasileiros de São Paulo, do que sentir que outros brasileiros pulsam comnosco 

pela causa, que fizemos nossa. E que muitos desses brasileiros, não contentes 

em nos dar o seu apoio moral, exigem de si mesmos, compartilhar dos 

sacrificios, que fizemos nossos. Gente brava, gente heroica, gente nobre. 

Gente como nós264.  

 

 No trecho suprimido pela citação, estão relatados casos de políticos que trabalham nos 

bastidores de outros Estados pela causa paulista e de militares (regulares e voluntários) que 

desertam do Governo Provisório para as colunas constitucionalistas. Ainda é dito que o general 

Góes Monteiro “mantinha impedidos no seu Q.G. de Barra Mansa, farto numero de oficiaes, 

certo que se os mandasse à frente comandar tropas ditatoriais, elles se bandeariam para o 

nosso lado”265. Também, em páginas anteriores, apresentamos relatos de combatentes que, após 

serem feitos prisioneiros pelos rebeldes, logo se rebelavam também pela causa legalizante. 

Sendo assim, são três pontos que se destacam nesta última fonte: combater a ditadura foi uma 

causa que “fizemos nossa”, os sacrifícios exigidos também “fizemos nossos”; a causa que São 

Paulo defende (a causa feita “nossa”) é uma causa sagrada, ponto também abordado 

anteriormente neste trabalho; e a causa de São Paulo também é uma causa do Brasil.  

 Um dos primeiros pontos levantados por Anderson para satisfazer suas indagações é 

referente às raízes da significação da morte no contexto dos nacionalismos, que se encontram 

nas religiões. Ele identifica que o século XVIII na Europa “marca não só o amanhecer da era 

do nacionalismo, mas também o anoitecer dos modos de pensamento religiosos”. A seguir, 

fazendo a importante ressalva de que um evento não foi “produção direta” do outro, ou uma 

espécie de substituição, aponta que pretende alinhar o nacionalismo “aos grandes sistemas 

culturais que o precederam, e a partir dos quais ele surgiu, inclusive para combatê-los”266. 

                                                 
264 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 14/08/1932. 

265 Ibidem.  

266 ANDERSON, Benedict R. Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 
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Especificamente sobre a morte, o historiador entende que um desafio sobre essa relação entre 

nacionalismo e religião é que, enquanto as religiões fornecem respostas ternas a tragédias da 

vida como deficiências, doenças e, mais detidamente, a morte, os nacionalismos (especialmente 

os ligados às ideologias de esquerda) não têm a mesma capacidade. Para tal problema, os 

Estados nacionais sempre se apresentam como remontando de um “passado imemorial, e, ainda 

mais importante, seguem rumo a um futuro ilimitado. É a magia do nacionalismo que converte 

o acaso em destino”267.  

 Diferentemente do pensamento religioso, em que a morte leva a alma a outros níveis de 

existência ou à reencarnação, por exemplo, a morte é encaixada, no pensamento nacionalista, 

numa continuidade histórica daquele país. Ela ocorre com o objetivo de garantir o futuro 

limitado da nação. Febvre apontou, em reflexões similares, que “não há homem, em um certo 

nível de humanidade, que não encontre em seu coração algum meio de superar a si mesmo268”, 

algo a ultrapassar sua existência. 

 Nesse sentido, no último texto resgatado do Jornal das Trincheiras, estão presentes 

todos esses elementos que se interpolam: a causa é sagrada e é brasileira, São Paulo decidiu 

abraçá-la como sua, justificando assim os sacríficos – as mortes, talvez – também feitos pelos 

paulistas. O caráter divino da causa paulista também aparece em outros textos, como em 

“Riqueza Paulista”: 

“O senhor deu, o Senhor tirou, bendito o nome do senhor” [Jó, 1, 21] […] 

Um divino designio exigiu tambem de S. Paulo a entrega de seus filhos e de 

seus bens. O paulista, orgulhou-se do martyrio, abeçoou o sacrificio. 

Largamente abriu a porta dos seus lares e o fecho de suas bolsas. E toda a sua 

mocidade – a sua intelligencia, a sua beleza, a sua força – e vae, na confusão 

káki das fardas, unificar-se toda, cohesa e inabalavel, no heroismo  esplendido 

das trincheiras. E o seu ouro se derrama todo, puro e espontaneo, nos 

“guichets” dos Bancos, para formar o thesouro de guerra precioso sobre qual 

assentará o monumento eterno da honra paulista.  

Todo paulista sabe dizer, como Job: - “S. Paulo me deu, S. Paulo me tirou. 

Seja bendito o nome  de  S. Paulo”! 

Todo paulista sabe ser pobre como Job, para, com essa pobreza alcançar a 

riqueza maior, a riqueza gloriosa, riqueza suprema, a única riqueza que S. 

Paulo quer e terá: a Victoria, a Victoria, a Victoria!269 

 

                                                 
nacionalismo. Tradução de Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, pp. 38-39.  

267 Idem, pp. 37-39.  

268 FEBVRE, Lucien. Op. cit., p. 26. 

269 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 25/09/1932.  
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 Em um dos exemplos mais clássicos de abnegação e provação divina, a história bíblica 

de Jó, o periódico faz essa intensa associação dos sacrifícios feitos em nome de São Paulo com 

os sacríficos feitos em nome de Deus. A morte dos soldados e a doação dos bens nas campanhas 

dos esforços de guerra eram provações para os paulistas e seriam recompensadas com a vitória, 

com a causa sagrada da reconstitucionalização do país, obtida através da combinação de 

conquistas militares, mobilização civil e insurreições em outros Estados. 

 No texto “A Fogueira”, cada morte de um combatente rebelde ajuda outros a se tornarem 

combatentes em São Paulo e fora do Estado: 

Das fogueiras partem fagulhas que vão, além da linha flammejante, atear 

novos incendios. E as fagulhas que levam comsigo [sic] a alma de uma 

aspiração que são verificadas por uma energia moral, não morrem. As 

centelhas que têm partido da fogueira paulista vão propagando para além dos 

limites de São Paulo novos fócos de combustão, despertando as energias de 

todos os filhos desta terra extensa em cuja alma palpita o anseio pela liberdade 

e em cujo coração reside o animo de sacrificar-se por um ideal270.   

 

 Aqui, precisamente, a vida do soldado não desaparece após sua morte no campo de 

batalha. Há a continuidade e sua luta se perpetuará nas almas dos novos combatentes inspirados 

por ele. Não há especificamente neste texto teor religioso; entretanto, são impressos que estão 

circulando conjuntamente, ou argumentos que apareceram também em outros textos. São 

justificativas e significados todos mesclados e interagindo. A criação dessa aura sagrada em 

torno da causa constitucionalista, e de suas provações, na imprensa pesquisada, era uma prática 

realizada principalmente pelo Jornal das Trincheiras. Apelações tão claras e diretas de caráter 

religioso em um movimento político talvez extrapolassem os limites aceitáveis para os 

programas de orientação majoritariamente liberais de O Estado de S. Paulo e das Folhas, por 

exemplo. 

 Ainda assim, pequenas referências, como a adjetivação “sacra”, “divina” ou “sagrada” 

à causa paulista ou constitucionalista, aconteciam com relativa constância, não em editoriais, 

notícias ou textos dissertativos, mas normalmente em transcrições de discursos271. O que, não 

                                                 
270 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 18/09/1932.  

271 Há um texto particularmente interessante em uma reportagem da Folha da Manhã com o título “Deus não é 

indiferente a sorte dos justos”, a transcrição de um discurso de um professor de Direito, transmitido por rádio. 

Apesar do título sugestivo, praticamente nada de sacro ou divino é atribuído à causa constitucionalista. O 

orador faz várias retrospectivas da história recente do mundo e de São Paulo, cita projetos de lei e outras 

considerações sobre direito e política. Apenas no final há uma frase dizendo que São Paulo “vencerá porque, 
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obstante, também contribuía para a disseminação desse ideal de sacralização da causa 

constitucionalista, ainda que o Jornal das Trincheiras fizesse o “trabalho sujo”.  

 No Estado de S. Paulo, havia naquela época uma coluna editorial sobre o “Movimento 

Religioso” com pareceres religiosos sobre as diversas situações no país. Curiosamente, apesar 

de prestar franco apoio à revolta, os textos dessa coluna não transformam a causa em sagrada, 

ou, ainda, transformam os inimigos em inimigos de Deus. Em um desses editoriais, por 

exemplo, o parecer é sobre orações por paz. Admite-se que se deve orar pela paz no Brasil e 

em São Paulo. Porém, a oração não deve ser “à paz a qualquer preço, à paz rapida e immediata 

[...] a paz conquistada sem honra”, pois não seria condizente com a honra demonstrada por 

aqueles que lutam. Em suma, orienta-se aos fiéis católicos que orem por uma paz resultante da 

vitória constitucionalista, orem “pela restituição dos direitos aos cidadãos; pela reintegração 

da nação nos seus tradicionaes processos liberaes de proclamar governo e de confeccionar 

suas leis”272. Uma postura relativamente sóbria durante aqueles dias de extrema euforia. Ainda 

assim, o ideal disseminado, principalmente pelo Jornal das Trincheiras, que, editado nas 

oficinas da Família Mesquista, encontrava eco fora da imprensa. 

 Em volantes distribuídos durante os dias da guerra, como o poema “Credo Paulista” de 

Guilherme de Almeida, e na gravura de um soldado constitucionalista perante Cristo (imagem 

22), os significados religiosos continuam interagindo com os políticos: 

Creio em São Paulo todo-poderoso, / criador, pra mim, de um céu na terra; 

e num Ideal Paulista, um só, glorioso; / nosso senhor da paz como na guerra; 

o qual foi concebido nas “bandeiras”; / nasceu da virgem alma das trincheiras, 

padeceu sob o jugo dos invasores; / crucificado, morto e sepultado 

desceu ao vil inferno dos traidores, / mas para um dia ressurgir dos mortos, 

subir ao nosso céu e estar sentado / à direita do Apóstolo-Soldado 

julgando a todos nós, vivos ou mortos. 

Creio no Pavilhão das Treze Listras, / na santa união de todos os Paulistas, 

na comunhão da Terra adolescente, / na remissão da nossa pobre gente, 

numa ressurreição do nosso bem, / na vida eterna de São Paulo – Amém!273  

 

 

 

                                                 
além da força material que o encouraça, anima a viva consciência de que está em legítima defesa na causa 

divina por que se bate”. Neste caso, a apelação ao divino parece apenas um recurso de oratória, para dar maior 

intensidade ao texto, do que um argumento propriamente levado a sério como nos exemplos do Jornal das 

Trincheiras. Cf: FOLHA DA MANHÃ, 19/08/1932.  

272 O ESTADO DE S. PAULO, 28/07/1932.  

273 APUD: DONATO, Hernâni. Op. cit., p. 221. 
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(Imagem 22: Soldado constitucionalista desfalecendo perante cristo crucificado: Tu, pela humanidade; 

Eu, por S. Paulo) 

 

 

 

 Nesse sentido, há um interessante empréstimo de argumentos e simbologia religiosos 

cristãos para justificar o sacrifício e as mortes dos paulistas e dos soldados constitucionalistas, 

dando uma sensação de continuidade àquelas vidas perdidas. Ainda que não garantindo a vida 

eterna aos combatentes, tem como ponto de partida esse princípio cristão e mostra como eles 

são recompensados ou reconhecidos no futuro. Se Cristo morreu para limpar a humanidade dos 

pecados, o voluntário constitucionalista fez o mesmo por São Paulo. O Estado tem a vida eterna, 

de acordo com o “Credo Paulista”, nasceu nas bandeiras e foi morto pelos “invasores”, pelos 

deturpadores da Revolução de 1930, como abordado no capítulo anterior, e ressuscita agora nas 

trincheiras constitucionalistas, lembrando-nos de uma citação feita por Anderson, do filósofo 
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Régis Debray, de que “a França é eterna”274, sobre o passado e o futuro ilimitados que o 

nacionalismo aplica sobre as nações. 

 Em outro cartaz (Imagem 23), um soldado se despede de seu filho bebê com os dizeres 

“pelo Brasil de amanhã”, deixando como herança à criança a vitória a ser conquistada pelo 

movimento Constitucionalista, provavelmente com inspiração de um cartaz francês da Iª Guerra 

Mundial (imagem 24). Em ambos os cartazes, há analogia de que, como crianças, os países 

estão em contínuo crescimento e de que o sacrifício do soldado é tanto para o futuro de seus 

descendentes, quanto do Brasil ou França, conforme o cartaz.  

(Imagem 23: Soldado constitucionalista erguendo um bebê. “Páginas de nossa história: 'Pelo Brasil de 

Amanhã'”) 

 

 

 

 

                                                 
274 ANDERSON, Benedict. Op. cit., p. 39. 
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(Imagem 24: Cartaz francês de recrutamento para a Iª Guerra Mundial: “Souscrivez. pour la France qui 

combat! pour Celle qui chaque jour grandit”) 

 

 

 Na oração, aparecem duas figuras: em uma delas, mantendo-se o cunho religioso, 

exsurge o apóstolo-soldado, o São Paulo bíblico. Apesar dessa referência, recorrer ao autor das 

epístolas paulinas era algo marginal. Além de algumas ocorrências visuais, como a “Medalha 

de S. Paulo”, praticamente um souvenir da guerra, “a mais artistica e expressiva recordação 

do movimento constitucionalista” trazia numa face um soldado com um capacete de aço e em 

outra, o santo, além de um túmulo de um ex-combatente (Imagens 25 e 26). 

 Aparentemente, recorreu-se mais à figura bíblica no período posterior ao movimento, 

ou no próprio campo da memória construída concomitante com o conflito, pois uma das versões 

dessa medalha já existia durante o conflito. Além disso, em setembro, noticiava-se a intenção 

da construção de um momento para o santo, “glorificando ao mesmo tempo a memoria 



163 

daquelles que tombaram na defesa de um ideal dos mais nobres”275. Por outro, não ficando 

claro se era uma alusão específica a Paulo de Tarso, recorreu-se a São Paulo, o Estado, em 

alguns momentos, com o título de “apóstolo da lei”, no sentido de mensageiro da 

constitucionalidade276, entrando na simbologia da sacralidade atrelada aos ideais políticos da 

Revolução de 1932, conforme apontados anteriormente, que, por exemplo, identificavam os 

soldados constitucionalistas como sacerdotes.  

(Imagem 25: Medalha de S. Paulo) 

 

  

(Imagem 26: Túmulo de Prudente Meirelles de Morais, no cemitério da Consolação) 

  

 

 A figura que aparece no Credo Paulista e que já foi personagem em vários momentos 

deste texto, indiscutivelmente a mais empregada em todo o movimento constitucionalista, é a 

                                                 
275 O ESTADO DE S. PAULO, 13/09/1932. 

276 Por exemplo, “Mas São Paulo, apostolo da Lei e redemptor do Brasil, não será vencido” Cf: O ESTADO DE 

S. PAULO, 21/07/1932. 
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do bandeirante. Apesar do destaque em 1932, o bandeirismo funciona como “mito fundador” 

de São Paulo. Joseph Love aponta que: 

[…] a elite de São Paulo não se julgava, de maneira alguma, formada por 

“nouveaux riches”. Ao contrário, tomara como motivo de orgulho um dos 

paradoxos fundamentais da civilização paulista – a sua combinação de 

colonizadores do século XVI (famílias de “quatrocentos anos”) com uma 

fronteira em expansão que ainda subsistia na década de 1930. O estratagema 

intelectual empregado na transformação do “problema” em motivo de orgulho 

foi o bandeirismo – a busca infatigável, por parte de São Paulo, da aventura e 

da oportunidade, desde os dias de caça aos escravos e do desbravamento do 

sertão, na era colonial, até o presente277.  

 

 Isto é, a elite paulista desejava escapar de um rótulo que a apresentasse como 

enriquecida pelo café ou pela industrialização recente. Sua riqueza naquele momento deveria 

ser uma consequência natural de séculos de empreendedorismo paulista. Ao estudar um 

movimento separatista de alcance limitado em São Paulo, no final do Império, Cássia Adduci 

já rastreou o bandeirismo como mito naquele momento, em 1887 – “as características 

atribuídas a ele [o bandeirante] foram [de] possuidores de inciativa, audácia, vigor e 

capacidade de conquistar, espalhando civilização”278. 

 Adduci vai mais longe e lembra que Sérgio Buarque de Holanda já destacava que, 

concomitante à própria ocorrência do bandeirismo no período colonial, o viajante John Mawe, 

que vistara a capitania em 1807, já havia percebido “o localismo dos naturais da capitania e 

salienta [que] o nome de paulista é tudo por sumamente honroso”279.   

 

 

 

 

                                                 
277 LOVE, Joseph. Autonomia e interdependência: São Paulo e a Federação Brasileira (1889-1937). In: 

HOLLANDA, Sérgio Buarque de (dir.); FAUSTO, Boris (org.). História Geral da Civilização Brasileira. 

Tomo III: O Brasil Republicano. Volume 8: Estrutura de Poder e Economia (1889-1930). Rio de Janeiro, 

Bertrand Brasil, 2006, pp. 66-67. 

278 ADUCCI, Cássia Chrispiniano. A “Pátria Paulista”: o separatismo como resposta à crise final do Império 

Brasileiro. São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo/Imprensa Oficial, 2000, p. 211. 

279 Idem, pp. 211-212. 
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(Imagem 27: Propaganda do Partido Democrático para as eleições de 1926) 

  

 

 No contexto da Revolução de 1930, o bandeirante – que, naquele regime, a República 

Velha, era usado como justificativa para a riqueza e para o poder paulista – fora empregado 

antes mesmo dos eventos de outubro daquele ano. Nas eleições legislativas e municipais de 

1928, o Partido Democrático disputou pleitos pela primeira vez e suas campanhas contra as 

fraudes realizadas pelo PRP e pelo sistema eleitoral da época se tornaram bastante conhecidas. 

Em uma delas, a figura do bandeirante é empregada (imagem 27). O sertanista representa São 

Paulo, gigante, empunhando em uma mão o “voto” e, em outra, uma espada, significando o 

Partido Democrático, que amedronta os “pigmeus” descritos como “eleitor de cabresto”, 

“eleitor extrangeiro” e o “pnosphoro eleitoral”, responsáveis pela situação deplorável do 

sistema representativo de então.  

 Nesse sentido, tal propaganda é de extrema importância por associar o bandeirante ao 
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sufragismo e às práticas eleitorais. 

 A figura do sertanista, como discorrido acima, é associada à capacidade dos paulistas 

de serem desenvoltos, de empreenderem, de agirem de forma independente, vencendo as 

adversidades. Como tal, o Jornal das Trincheiras relembrou a melancólica história da morte de 

Fernão Dias, que faleceu durante sua bandeira caçando esmeraldas, tendo encontrado apenas 

turmalinas. Após se lembrar de que, com o acontecimento da guerra, São Paulo carecia de 

recursos, o texto “As Esmeraldas” diz: 

Nada mais restava, de nossos bens, para o bem de S. Paulo. Nada! - Não! E as 

esmeraldas de Fernão Dias? Corremos a ellas. Pouco valiam, sem duvida; mas 

o pouquinho que se dá a S. Paulo, quando nada mais se tem, vale tudo! 

E nos “guichets” dos bancos, abertos ao “Ouro para a Victoria”, S. Paulo 

despejou a requilia bandeirante; derramou, uma por uma, as esmeraldas falsas. 

Mas – que divino, suave milagre! - eram verdadeiras, eram authenticas e 

preciosas e de incalculavel valor as pedrinhas verdes de Fernão Dias. Os tres 

seculos que por ellas passaram, ásperos de luta, como lixa, asperos de trabalho 

como mãos proletarias, tinham polido as esmeraldas, tinham revelado o seu 

brilho, tinham legitimado a sua pureza...280 

 

 A capacidade de mobilização dos paulistas diante das intempéries da guerra civil e das 

restrições impostas pelo Governo Provisório foi tão grande que foi capaz de transformar as 

turmalinas de Fernão Dias em verdadeiras esmeraldas, tais como ele havia se disposto a caçar 

em suas bandeiras. Dessa forma, a figura do bandeirante está intimamente ligada à outra 

importante reivindicação do movimento constitucionalista: a autonomia estadual de São Paulo, 

que reside na capacidade dos paulistas de tomarem seus próprios rumos – habilidade herdada 

dos bandeirantes –, e que, mesmo em perspectiva de trajetória história, foi, de fato, uma 

reivindicação recorrente do passado do Estado, não foi exclusiva dos eventos de 1932. Uma 

brevíssima retrospectiva nos relembrará da Aclamação de Amador Bueno na década de 1640, 

um movimento antimetropolitano e antieuropeu em que os paulistas se rebelaram tanto contra 

Lisboa, quanto contra Madrid devido ao cerceamento das atividades ligadas à mão de obra 

indígena281, passando pelas Revoltas Liberais de 1842, em São Paulo e Minas Gerais, quando 

os liberais que haviam conduzido o regresso com o Golpe da Maioridade almejavam maiores 

poderes tanto no âmbito regional, como nacional, a partir do próprio arranjo institucional282. 

                                                 
280 O JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 25/08/1932. 

281 ALENCASTRO, Luis Filipe de. O Trato dos Viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000, p. 204 e passim.  

282 DOLHNIKOFF, Miriam. O Pacto Imperial: Origens do Federalismo no Brasil do século XIX. São Paulo: 
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Até mesmo pelo tímido movimento de ideias separatistas, em 1887, de caráter republicano em 

oposição ao definhante regime monárquico, bradando o lema positivista de “ordem e 

progresso”283 e chegando, por fim, até a Revolução de 1932.   

 No outro lado do conflito, a retórica da liberdade estadual ou local também se 

demonstrava, no mesmo contexto, algo não exclusivo de São Paulo. No trabalho de Raimundo 

Hélio Lopes, quando estudou a mobilização cearense em auxílio ao Governo Provisório para o 

conflito constitucionalista, o historiador de Fortaleza nos apresenta um revelador discurso do 

então interventor federal no Estado, Roberto Carneiro de Mendonça: 

O Ceará, que no regime decaído viveu espoliado, que nunca teve o direito de 

ser ouvido e cujos clamores nos seus momentos mais difíceis, salvo 

excepcionalmente, jamais encontraram eco, não pode vacilar ante a investida 

de explorares de todos os tempos. Foi com a vitória da Revolução [de 1930] 

que o Ceará conheceu a liberdade; com Ela alcançou o direito de ser ouvido; 

somente após o triunfo dos ideais revolucionários, foi olhado com interesse a 

que por todos os títulos faz jus. […] Como, pois admitimos que o nosso 

Estado, que com tanto brilho auxiliou a queda dos exploradores do Brasil, 

assista, indiferente, à impatriótica tentativa de reconquista do poder por parte 

de nossos maiores inimigos […] Cearenses, pela dignidade do Ceará, pelo 

Brasil unido e forte: Ás armas!284 

 

 Mesmo tratando os paulistas – ou, ao menos, os rebelados – como os “maiores 

inimigos”, o interventor cearense baseia sua solicitação de apoio militar ao Governo Provisório 

de uma ótica local, dos tempos novos e melhores que o Estado conheceu com a Revolução de 

1930 e, mais explicitamente, quer a luta em defesa da liberdade conquistada pelo Ceará com a 

revolução de dois anos antes. 

 Com uma cuidadosa troca de nomes e gentílicos, essa fala facilmente poderia ser 

transformada em um discurso paulista, isto é, a “liberdade estadual”. Perceber as variações da 

história nacional (o impacto das mudanças de regime) por meio de uma visão mais detida na 

realidade local285, no campo dos discursos, era algo que estava no vocabulário político não só 

                                                 
Globo, 2005, pp. 220-221.  

283 Quem também, por sua vez, resgatava o passado bandeirante como símbolo de empreendedorismo e 

autonomia. In: ADDUCI, Cássia Chrispiniano. Op. Cit., p. 214. 

284 APUD: LOPES, Raimundo Hélio. Os Batalhões Provisórios: Legitimação, mobilização e alistamento para 

uma guerra nacional. (Ceará, 1932). Dissertação de mestrado não publicada. Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza, 2009, p. 27.  

285 Raimundo Lopes ainda conclui que, para além do campo do discurso, a mobilização cearense na guerra civil 

não se limitou a apenas uma decisão oficial da classe política no Estado em apoiar o Governo Provisório. 

Houve intensa campanha e debates, especialmente na imprensa escrita, sobre a importância dos cearenses 
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de São Paulo, como também, nesse exemplo, no nordeste286.  

 Mesmo dentro de São Paulo, em discursos que buscavam dissuadir a população de 

participar do movimento constitucionalista, ainda havia o recurso a argumentos de cunho mais 

regional: 

“A questão social é uma questão de polícia”. Estes os termos textuais com que 

os Washington Luiz, Júlio Prestes e sequazes sumariavam o mais doloroso e 

grave dentre os problemas sócio-políticos da atualidade em todo o mundo. 

Sempre, aliás, se mostraram todos eles mais ferozes na prática do que no 

pensamento, em tal matéria, com suas brutais repressões policiais às mais 

pacíficas veleidades grevísticas, pois fãs ou nefas respondiam a pata de cavalo 

e tiro ou cerceavam a fio de sabre os surtos reivindicações do infeliz 

proletariado paulista. [...] 

Em todo o caso não deveis mover uma pena em benefício dos algozes fatais. 

Deveis preparar-vos, sim, para graças à greve geral, ou à não cooperação, 

auxiliardes o País, de que sois também filhos, a reentrar na ordem, na paz e no 

labor fecundo de que viveis.  

Bom sabemos ser essa a vossa disposição. E, por isso, exclamamos: - VIVA 

o consciente e altivo PROLETARIADO DE SÃO PAULO!287  

 

 O mesmo periódico, O Jornal de São Paulo, publicou também dois dias antes um texto 

direcionado “Às mães paulistas”, denunciando a carnificina de seus filhos nos campos de 

batalha por motivos vãos288. Nesse sentido, o discurso mantém seu foco na realidade estadual 

dos paulistas; os vilões são Washington Luíz e Júlio Prestes, que, somados seus mandatos como 

prefeitos e presidentes de São Paulo, ficaram no poder quase que ininterruptamente de 1914 até 

1930. Para os paulistanos, Washington Luiz apenas deixou de ter algum tipo de poder executivo 

durante alguns meses entre 1919 e 1920 e em 1924 e 1926, quando foi, por outro lado, senador 

por São Paulo. Os políticos associados às práticas políticas conservadoras são rotulados de 

“washingtoístas” em outro ponto do texto, já examinado no capítulo anterior, reforçando o 

drama local dos paulistas com esse governante em particular, representante de toda uma prática 

                                                 
apoiarem o governo federal, que demonstravam como o regime implantado pela Revolução de 1930 atendia 

às aspirações estaduais (e às aspirações dos cearenses nos projetos nacionais em discussão) naquele momento. 

Além da influência de fatores locais na mobilização, como a cruel seca ocorrida no Ceará em 1932. Idem, pp. 

190-196.  

286 Fugindo do escopo do trabalho, podemos fazer um breve exercício se levarmos em conta o estudo de Miriam 

Dolhnikoff, que indica o federalismo como o grande pilar de sustentação do Estado nacional brasileiro no 

Império – e que, encontrado em falas de deputados brasileiros nas cortes portuguesas de 1821, antecederia a 

própria criação do país. Podemos imaginar que, à altura de 1932, a ideia de autonomia estadual era ainda mais 

enraizada do que poderíamos imaginar pensando apenas no regime anterior da República Velha.  

287 JORNAL DE SÃO PAULO, 29/09/1932. APUD: COSTA, Emília Viotti da. 1932: Imagens Contraditórias. 

São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo, 1982, pp. 30-31. 

288 Idem, pp. 27-29. 
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política da República Velha. E estes velhos políticos são vilões para o “infeliz proletariado 

paulista”, a quem o manifesto termina por clamar o apoio (ou falta de, neste caso).  

 Destarte, é possível perceber que exaltar a regionalidade nos discursos políticos naquele 

contexto não era algo exclusivo dos paulistas, como sequer era exclusividade de quem apoiava 

a realização do movimento constitucionalista. Ainda, não era também exclusividade daqueles 

anos da década de 1930. É importante, também, ressaltar que, por parte dos impressos revelados 

em 1932, havia também essa noção de particularidade da relação de São Paulo com o Brasil ao 

longo de sua história, como, por exemplo, sendo lembrado o episódio de Amador Bueno, 

resgatado pelo Jornal das Trincheiras: 

As chronicas seiscentistas narram, por menor, a nobre e avisada renuncia de 

Amador Bueno, reijeitando a corôa paulista, já então forjada de varonil 

audacia, afim de que se não desmembrasse a magnitude territorial da nação 

brasileira289.     

 

 Exaltando a nobreza de Amador Bueno ao renunciar sua aclamação como rei de São 

Paulo, os eventos do século XVII são um exemplo da fidelidade paulista para com o Brasil. O 

texto, chamado Eterno Bandeirante, continua lembrando o leitor dos feitos dos bandeirantes 

em prol da coroa portuguesa: 

Encerrado o episodio no scenario colonial, logo transpuzeram mares, rumo à 

côrte lusitana, os emissarios da lealdade bandeirante um delles Borba Gato, 

nome de profunda resonancia nas entradas pelo sertão, em busca de ouro e 

pedrarias, mas através de cujas lides se alongaram para distancias sempre 

maiores os marcos ideaes de nossas fronteiras.  

No borborinho da reza da metropole fradesca, os “homens bons” da remota 

colonia, rijos, barbaçudos, requeimados de sol, impetravam audiencia de el-

rei, então D. João IV, afim de prestarem ao monarcha os tributos palpaveis, 

exoticos e primitivos, mas de preciosa valia, pelos quaes se reaffirmava, ainda 

uma vez, a fidelidade paulista. […] Borba Gato inteiriçou-se na rude veste 

sertanista e respondeu para a historia: 

- Senhor, nós viemos dar. Não estamos aqui para pedir290. 
 

 Por todo o conflito, as peculiaridades históricas entre o Estado e o Brasil são 

relembradas de forma a serem entendidas como uma trajetória de momentos de demonstração 

de lealdade por parte dos paulistas. Dessa trajetória o Movimento Constitucionalista seria mais 

                                                 
289 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 22/09/1932.  

290 Ibidem.  
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uma ocorrência, encontrando extrema consonância com a forma de combate adotada e 

propagada da Guerra Paulista: a guerra de trincheiras, em que os paulistas amontoados resistem 

dia após dia aguardando o momento de redenção do povo brasileiro. Na cripta do mausoléu aos 

combatentes de 1932, localizada abaixo do Obelisco do Parque do Ibirapuera, há, gravada em 

uma de suas paredes, uma suposta correspondência entre os, então, governador da capitania, 

Morgado de Matheus, e o rei de Portugal, D. José I, que faz o elo entre as bandeiras e a guerra 

constitucionalista: 

Em data de 11 de Dezembro de 1766 

Desta São Paulo de Piratininga 

Seu governador Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão 

Morgado de Matheus 

Escrevia a El-Rei Dom José I 

“São os paulistas segundo minha própria experiência, grandes servidores de 

sua majestade, o seu real nome fazem tudo quando se lhes manda. 

Expõem aos perigos a própria vida, gastam sem dificuldades tudo o que têm, 

e vão até o fim do mundo sendo necessário. E seu coração é alto, grande e 

animoso. O seu juízo grosseiro e mal limado, mas de um metal mui fino. São 

robustos fortes e sadios, e capazes de sofrer os mais intoleráveis trabalhos. 

Tomam com gosto o estado militar e oferecem-se para acometer os perigos, e 

facilmente se armam e fardam à sua própria custa.” 

Assim era então. 

Assim foram em dois séculos de bandeirismo. 

Assim foi em 1932 

 

 A suposta carta e o remetente não foram escolhidos ao acaso. D. Luiz Botelho Mourão, 

o IV Morgado de Mateus, foi um nobre português que, por desígnio do Marquês de Pombal, 

veio à colônia americana para recriar a Capitania de São Paulo em 1765, após dezessete anos 

em que o vasto território paulista, que se estendia dos pampas à Amazônia, ficou subordinado 

à Capitania do Rio de Janeiro291, constituindo assim um marco fundamental na longa luta de 

São Paulo por autonomia, o que, também, como no caso da Aclamação de Amador Bueno, foi 

transformado em um momento de demonstração de fidelidade e lealdade paulista para com 

Portugal e, consequentemente, para com o Brasil. 

 Nesse sentido, inusitadamente, talvez, apesar do tom inflamado de exaltação regional 

que domina quase que totalmente as publicações do periódico, muito pouco é dedicado, no caso 

específico do Jornal das Trincheiras, para defender a bandeira da autonomia estadual que, por 

                                                 
291 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Autoridade e conflito no Brasil Colonial. O governo de Morgado de 

Mateus em São Paulo (1765-1775). 2ª Ed. São Paulo: Alameda, 2007, p. 22 e passim. 
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vezes, é tida pela historiografia como a grande reivindicação do movimento constitucionalista 

– pensado no contexto maior de esforço de centralização política empreendido pelo governo 

Vargas. 

 Diferentemente da causa constitucionalista, que foi descrita como sagrada e como marco 

civilizatório, como já tanto demonstramos neste trabalho, não existiu essa preocupação em 

aprofundar ou elaborar verdadeiros tratados sobre a questão da autonomia estadual, como houve 

da questão legal; e mesmo a expressão “autonomia estadual” sequer é citada com relevância 

naquele jornal. 

 Em outros periódicos, no caso das Folhas, por exemplo, a expressão desta forma, 

“autonomia estadual”, não foi encontrada em 1932. Por vezes, o conceito era expressado como 

“autonomia dos estados”292, em palavras análogas, mas também como “autonomia política”293, 

“autonomia de São Paulo”294 e mesmo “autonomia da pátria”295. Por esse prisma, é possível 

perceber que a autonomia que tanto se clamou naquele conflito não necessariamente está ligada, 

em caráter de exclusividade, a uma reação à centralização política que caracterizou o regime 

varguista. Mesmo para o próprio presidente, em seu pronunciamento ao povo paulista – 

tentando dissuadir a população do Estado de participar do movimento –, isso caracterizava a 

autonomia do Estado, enquanto reivindicação de São Paulo, como “o direito de governar-se 

pelos seus próprios filhos296”. Àquela altura, a reivindicação por autonomia poderia estar ligada 

também, com igual importância, à causa legalista, no que tange ao regime democrático 

sufragista. Um dos manifestos veiculados naqueles dias dizia que se combatia no Brasil “porque 

à Nação se nega o direito de governar-se por si mesma”, em referência à falta da constituição, 

com a justificativa de que “ela ainda não está preparada para reingressar no regime da lei297”, 

em referência ao temor dos revolucionários de 1930 de que o sistema eleitoral ainda mantivesse 

os vícios do regime derrubado. Essa poderia ser, por exemplo, a autonomia política e autonomia 

da pátria clamada nos discursos.  

 Já no caso específico da autonomia política de São Paulo, bradada na ocasião do 

                                                 
292 A FOLHA DA NOITE, 11/07/1932. 

293 A FOLHA DA MANHÃ, 30/07/1932.  

294 Idem, 12/07/1932. 

295 Idem, 06/08/1932. 

296 VARGAS, Getúlio Dorneles. Ao Povo Paulista. In: Correio da Manhã, 30/09/1932. APUD: COSTA, Emília 

Viotti. Op. cit., pp. 41-42. 

297 APUD: PONTES, José Alberto Vidgal. Op. cit., p. 161. 
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movimento constitucionalista, devemos nos lembrar da publicidade eleitoral do PD resgatada 

há algumas páginas. O bandeirante, representando São Paulo, empunha sua espada, o Partido 

Democrático, numa mão, e o voto em outra, contra as fraudes eleitorais do regime ainda no 

poder em 1928. A reivindicação de “autonomia política” dos paulistas, representada no discurso 

da postura bandeirante, como forma dos paulistas serem senhores de suas decisões, não só se 

aplicaria ao combate contras as medidas, ainda em estágio inicial ou probatório, de 

centralização federal do poder, como também ao anseio da oportunidade pessoal de exercer o 

regime democrático em um sistema eleitoral não corrompido, isto é, o direito ao voto secreto e 

sufragista. 

 Conforme Maria Helena Capelato e Maria Lígia Prado identificam, essa foi uma 

bandeira muito frequente naqueles anos para O Estado de S. Paulo. “Para os representantes do 

periódico, o voto secreto significaria o caminho pacífico que tornaria possível a mudança no 

quadro político brasileiro, pois sua ação implicaria o fim do domínio das oligarquias”298.  

 No contexto dos anos imediatamente anteriores à Revolução de 1930, o Estadão notava 

que em outros Estados, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul – este último governado por 

Vargas à época –, havia significativos avanços em termos de práticas eleitorais mais confiáveis 

e até mesmo voto secreto no sistema mineiro, o que, por sua vez, não ocorria em São Paulo. Os 

jornalistas lamentavam que era incompatível seu atrasado sistema político com a grandeza 

intelectual e econômica paulista. E o jornal também alertava: se, como o próprio periódico 

acreditava, São Paulo merecia um ponto de destaque numa futura grande renovação política de 

âmbito nacional, precisava antes se libertar do atraso propiciado pelo domínio oligárquico de 

suas próprias instituições299.  

 Essa observação das historiadoras permite dar outro significado à euforia inicial do 

mesmo periódico em 10 de julho, quando comemorava que “Está victorioso, em todo o estado, 

o movimento revolucionário de caracter constitucionalista”, ressaltando a calmaria dentro do 

próprio Estado, resultado da unanimidade de interesses dos paulistas300, assim como 

compreender o apreço do Coronel Figueiredo pela vitória de então, em 11 de julho, ao ter 

mobilizado todo o Estado, e seu temor de que eventuais combates pudessem colocar essa 

                                                 
298 CAPELATO, Maria Helena; PRADO, Maria Lígia. O Bravo Matutino. Imprensa e Ideologia: o jornal O 

Estado de S. Paulo. São Paulo: Alfa-Ômega, 1980, p. 30. 

299 Idem, pp. 31-32. 

300 O ESTADO DE S. PAULO, 10/07/1932.  
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unanimidade em risco, apontado no início deste capítulo. Naquele momento, era quando São 

Paulo, finalmente, entrava em um período próprio de renovação política, com a vitória dos 

ideais de liberalismo político que, por sua vez, permitiria que o Estado tentasse assumir a 

liderança da renovação de caráter nacional. Além da redenção nacional dos erros cometidos 

pela revolução de 1930, o movimento de 1932 era a oportunidade da redenção do próprio 

Estado, que não foi capaz anteriormente de se livrar do atraso político.  

 De maneira alguma estaríamos negando que havia outros interesses confabulando para 

a ocorrência da rebelião paulista, mas estas reflexões são relevantes. Elas possibilitam 

entendermos – parcialmente, no limite – a associação desses dois ideais de forma tão intrínseca 

nos discursos como em 1932: a autonomia paulista e a reconstitucionalização do país. 

 São Paulo conquistava, finalmente, dentro de suas fronteiras internas, a sua autonomia, 

ao se livrar do domínio oligárquico da política; e a oportunidade de colocá-la em prática seria 

com a recondução do regime legal ao país. Para além dos limites do Estado, era também a 

oportunidade de São Paulo liderar a renovação política de todo o país. Como os resgates aos 

episódios bandeirantes denunciavam nos discursos, os paulistas sempre demonstraram lealdade 

ao Brasil através de, justamente, exercer e lutar por sua autonomia. O movimento 

constitucionalista foi apenas mais um desses momentos.  

 

 

3.4 Bandeirantes, Quilombolas e Indígenas 

  

 

 A capa da Folha da Noite, comemorando o segundo aniversário da, então recente, 

Revolução Constitucionalista, trazia uma bela gravura do chargista Belmonte (imagem 28). 

Além de bela, a capa é curiosa por trazer, em primeiro plano, um soldado constitucionalista 

dotado de um fuzil e de uma constituição e, em segundo plano, lado a lado, um indígena e um 

bandeirante. O desenho não foi uma manifestação isolada de trazer outrora inimigos históricos 

unidos pelo ideal constitucionalista: 
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(Imagem 28: Capa da Folha da Noite de 9 de julho de 1934) 

 

 

 

 
 

 

 

[…] Repara, o vencedor tem vergonha da vitória! Ai do vencedor! 

O “sinhô” equilibrou a partida com o ouro da própria escravatura! Os capitães-

do-mato reconduziram os quilombolas à senzala. E agora preparam-se os 

ensaios para as liberdades!  

Desnudem-se as costas para os rebenques. Estylissem-se as affrontas para as 

vinganças! Vae começar a farra civica. Os “sinhôzinhos” já estao ahí! [..] 

E as gerações provindouras veram [sic] o que São Paulo foi. E veram o illustre 

tumulo de uma geographia, com epitaphio de estrellas. - Aqui jaz um povo 

que não quis ser escravo!301 

 

                                                 
301 NOBRE, Ibrahim. 03/10/1932. Folha Volante. Acervo do Centro de Estudos Memorial 32 – José Celestino 

Burroul.  
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 Distribuído no dia seguinte ao armistício que colocou fim à rebelião paulista, o 

manifesto de Ibrahim Nobre – jurista que, através da capacidade de sua oratória e escrita, foi 

alçado ao posto de “tribuno da revolução” – compara os revoltosos, bandeirantes, escravos 

quilombolas que haviam insurgido contra seus senhores, o Governo Federal, e agora seriam 

reconduzidos às suas senzalas com o fim dos combates. 

 Benedict Anderson, em sua já citada obra, remonta a uma citação do filósofo e linguista 

francês Ernest Renan que se apresenta bastante conveniente para estas últimas fontes: “a 

essência de uma nação consiste em que todos os indivíduos tenham muitas coisas em comum, 

e também que todos tenham esquecido muitas coisas.302”. Para a necessidade de São Paulo, era 

o momento de os indígenas e quilombolas esquecerem o antagonismo histórico de ambos com 

os bandeirantes. 

 Uma das preocupações de O Estado de S. Paulo com o regime de exceção empreendido 

pelo Governo Provisório, e da falta de eleições democráticas, era que esta forma de política 

“constituía uma ameaça constante às estruturas sociais, com possibilidade de mudança no 

sentido do fascismo ou do comunismo”303. No ano de 1931, o periódico associou os 

representantes do Governo Federal aos dois extremos políticos. Se por um lado acreditava que 

a Legião Revolucionária, criada pelos tenentes João Alberto (então interventor do Estado), 

Miguel Costa e Moreira Lima, era similar aos camisas negras em atuação na Itália, por outro, 

era temerária a sinalização do mesmo João Alberto na regularização do Partido Comunista 

Brasileiro. 

 Nesse contexto, de temor à esquerda e à direita, é que surgiu, contendo membros do 

Estadão em seus quadros, a Liga de Defesa Paulista304, órgão responsável pela edição do Jornal 

das Trincheiras. Nessa linha, destaca-se outra observação de Capelato e Prado, de que os 

jornalistas afirmavam que o Brasil e São Paulo sofriam apenas de males políticos e não sociais; 

portanto, fazia-se necessária apenas uma revolução de renovação política ao país305.  

 Isso, por sua vez, implica também não permitir que se transformasse o Movimento 

Constitucionalista em uma renovação social do país ou do Estado, sempre pontuando o caráter 

                                                 
302 ANDERSON, Beneditc. Op. cit., p. 32.  

303 CAPELATO, Maria Helena; PRADO, Maria Lígia. Op. cit., p. 44. 

304 Idem, pp. 44-46. 

305 Idem, p. 39. 
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de renovação política ao qual se propunha. Por vezes, comparava-se que o Governo Provisório, 

como ditadura, não se diferenciava da República Velha e que, com suas fraudes eleitorais e 

políticas, também se tratava de uma ditadura, como trabalhamos no capítulo anterior. 

 O Jornal das Trincheiras de 22 de setembro trazia um manifesto à nação brasileira 

lamentando as atitudes apelativas do Governo Provisório na guerra civil, após noticiar o 

bombardeio sobre Campinas: 

O incitamento do operariado à gréve e à mudança da estructura social do 

mundo christão; o conselho do emprego ao attentado pessoal contra os mais 

lidimos representantes do pensamento e da cultura politica, a corrupção pelas 

promessas de bens e vantagens futuras – de tudo isso a ditactura vem se 

servindo.  

São esses seus meios de combate. São suas armas de confiança. E de todas se 

tem servido tanto que caminhou decididamente para a mais reprovavel 

selvageria. Empregando armas prohibidas pelas leis internacionais, não mais 

vacillou, e poz-se, por aviões, a proceder friamente ao bombardeio de cidades 

abertas306.  

 

 Para o texto, incitar o operariado à greve – isto é, transformar o movimento de mudança 

nas estruturas políticas em um movimento de mudança nas estruturas sociais – é tão grave nas 

regras de guerra quanto bombardear cidades ou atacar veículos e instalações médicas, em outro 

exemplo descrito pelo manifesto suprimido na citação. E não foram poucas as medidas 

empreendidas pelo Governo Revolucionário de São Paulo contra quem representasse esse 

perigo. 

 O Diário Nacional, periódico associado ao Partido Democrático, estampava em sua 

manchete que “alentados pelas autoridades ditatoriaes, os communistas agiam à vontade em 

S. Paulo. O actual chefe de policia, exercendo severa vigilancia, já effectuou innumeras 

prisões”, ao lado de fotos de 36 presos e descrições dos atos de alguns outros, sempre buscando 

mostrar como os comunistas procuravam, com ajuda da ditadura, contribuir ao fracasso do 

movimento constitucionalista307. Na verdade, a publicação denunciava que os combatentes 

eram alvos da campanha extremista: numa grande apreensão realizada na residência do casal 

Manoel e Helena Silva, foram encontrados exemplares de “A Classe Operária” e “também 

                                                 
306 O JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 22/09/1932. 

307 “S. Paulo inteiro não ignora que foi à sombra da Dictadura que as doutrinas extremistas encontraram campo 

para sua expansão. Contando com a complacencia das autoridades e sua mal dissimulada indifferença”. 

Diário Nacional, 24/09/1932. APUD: VILLA, Marco Antônio. Op. Cit., p. 37. 



177 

foram compilados na mesma [casa] os bolettins há tempos nas caixas de phosphoros que se 

destinavam aos soldados”308. 

 Outros episódios de repressão ao que poderia ser interpretado como extremismo político 

podem ser citados: a prisão da pintora Tarsila do Amaral por ter realizado uma viagem à União 

Soviética no ano anterior309; a prisão, apreensão e queima de 14 mil obras consideradas 

subversivas pertencentes ao russo-soviético Alexandre Wainstein310. 

 No Jornal das Trincheiras de 25 de setembro, o periódico trazia o texto “O Exército da 

Retaguarda”: 

No afan de levar aos bravos legionarios da Lei, nas próprias trincheiras onde 

se batem valorosamente, o conhecimento de quanto se passa no territorio 

paulista, com o interesse para a Causa Nacional, o “Jornal das Trincheiras” 

vem referindo, de espaço a espaço, algumas actividades das multiplas 

organisações [sic] de retaguarda, cuja cooperação efficiente constitue factor 

dos mais notaveis em nossa victoria já próxima.  Entretanto, sob a premencia 

das exiguas proporções materiaes deste jornal, não nos tem sido possível 

consagrar maior amplitude a esse noticiario tão expressivo e de tão 

reconfortante significado para os batalhadores do Direito. […] 

procuraremos multiplicar, em resumos expressivos, as nossas informações 

sobre os infatigaveis trabalhos da retaguarda, de influencia tão decisiva para 

o exito completo da presente campanha patriotica311.   

 

 Um dos resumos era o da “Alliança Civica das Brasileiras”: 

Esta Associação, onde os trabalhos continuam sempre em crescente 

movimento, não poupa esforços para o bem estar de nossos soldados e suas 

famílias. A sua officina de costuras tem confeccionado crescido numero de 

peças de fardamentos, roupas brancas, etc. Ha dias offereceu 146 carapuças 

aos soldados da Legião Negra. O seu restaurante continua fornecendo 

diariamente grande numero de refeições gratuitas. Alli as famílias pobres têm 

encontrado não só conforto material como palavras de encorajamento e de 

carinho que lhe são dispensadas pela directoria e auxiliares312.   

 

                                                 
308 Ibidem.  

309 AMARAL, Aracy. Textos do Trópico de Capricórnio: Artigos e ensaio (1980-2005). Vol. 1. Modernismo, 

arte modernista e o compromisso com o lugar. São Paulo: Editora 34, 2006, pp. 60-63. 

310 BIRARDI, Ângela; CASTELLAN, Gláucia Rodrigues. As fábricas de utopias e os artesãos das palavras. 

In: CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (org.). São Paulo: Metrópole das Utopias. São Paulo: Cia. Editora 

Nacional, 2009, p. 335. 

311 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 25/09/1932. 

312 Ibidem.  
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 Já foram relatadas e analisadas, inúmeras vezes ao longo deste trabalho, a importância 

da mobilização civil para os esforços de guerra do movimento constitucionalista e a valorização 

dela pelos discursos. No entanto, ainda cabe mais uma observação: nesse relato das ações da 

Aliança Cívica, há uma importante característica, qual seja, a associação estava fornecendo 

alimentação gratuita, apoio material e espiritual para os pobres. E também forneceu uniformes 

para importantes combatentes: o texto relata a ajuda à Legião Negra, que, como o nome 

denuncia, era composta por soldados negros, o que demonstrava a união da população paulista 

na guerra civil, transcendendo as classes e raças, uma grande homogenização. Não entrando no 

mérito da realização ou não da “caridade” dispensada pela agremiação, isso está atrelado, no 

discurso, ao objetivo de impedir que o movimento constitucionalista, que era, de fato, popular 

no sentido de abrangência, atingindo patamares de mobilização no Estado, dadas as devidas 

proporções, comparáveis aos da Primeira Guerra Mundial, tornasse-se popular no sentido 

classista e adquirisse contornos de revolta social, e não apenas política.  

 Muito se discute sobre a participação do operariado no Movimento Constitucionalista 

e, apesar de haver comprovadamente repulsa dos movimentos operários organizados pela 

revolta paulista, essa questão está longe de ser um ponto pacífico. Jeziel de Paula argumenta 

que essa repulsa pode ser associada com relativa segurança apenas às lideranças dos 

movimentos e organizações trabalhistas, e não aos trabalhadores como um todo313. Já João 

Paulo Rodrigues acredita que as elites patronais paulistas “explorar[am] os problemas do 

período, representando-os como responsabilidade do governo federal, o grande adversário de 

São Paulo”314, através da propaganda na imprensa. Por outro lado, Robert Levine acredita que 

os trabalhadores teriam sido conquistados através de uma política de novos benefícios 

temporários (como tratamentos de saúde) e aumento de emprego proporcionado pela alta 

demanda que os esforços de guerra exigiam315. 

 Ivete Almeida, em estudo específico dessa questão, conclui que, historicamente 

oprimidos pelos políticos paulistas, e de forma mais severa nos anos anteriores, os movimentos 

operários estavam em um momento de menor força e possibilitou que os trabalhadores fossem 

                                                 
313 PAULA, Jeziel de. 1932: Imagens Construindo a história. Op. cit., p. 117. 

314 RODRIGUES, João Paulo. Op. cit., p. 86. 

315 LEVINE, Robert. Pai dos Pobres? O Brasil e a Era Vargas. Tradução de Anna Olga de Barros Barreto. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 54.  
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seduzidos pelos benefícios oferecidos aos voluntários e seus familiares316.    

 Para essa discussão, parece válido trazer o estudo do sociólogo estadunidense Roger 

Gould em sua análise das várias insurreições parisienses ocorridas durante o século XIX. 

Quando se detém a estudar a mobilização para a Comuna de Paris, em 1871, Gould procura 

desmistificar a imagem daquela revolta como a grande e maior expressão do movimento 

operário francês. O autor primeiro aponta que nos discursos utilizados para a mobilização da 

Comuna não está presente a linguagem classista. As falas apresentam como inimigo a Igreja, o 

governo e seus símbolos de autoridade e, como protagonista, o “povo de Paris”. Mas adverte 

que não se trata de “povo” como uma noção universal da Revolução Francesa, ou “povo” como 

uma noção de operariado tal como ocorrera em 1848, em comparações feitas pelo 

estadunidense317, mas, sim, “povo” direcionado à população residente em Paris. 

 Gould conclui que a mobilização em 1871 teria sido fruto de uma identidade coletiva 

por parte da população parisiense. Tal identidade se desenvolveu a partir das políticas de 

urbanização únicas aplicadas à capital francesa nas décadas anteriores (com a organização dos 

arrondissements da cidade). Os rebeldes aderiram à revolta a partir das relações sociais e 

pessoais criadas em primeiro momento nas vizinhanças, posteriormente se alargando aos 

bairros e também à cidade como um todo, a partir das características de urbanização de Paris318, 

o que poderia explicar, também, segundo o sociólogo, a amplitude menor e o sucesso limitado 

das sublevações populares que ocorreram simultaneamente em outras cidades do país. 

 Sobre a particularidade que Gould acredita ter existido na população parisiense, é 

possível fazer uma pequena reflexão. É sedutor apontar que, de alguma forma, também havia 

uma singularidade de capacidade ou de ímpeto na cidade e no Estado de São Paulo por parte da 

população em se engajar em, ou ao menos vivenciar, movimentos políticos. 

 Uma sequência de revoltas ocorridas em terras paulistas era sentida até mesmo pelos 

demais brasileiros. Em pichações registradas após os combates de Capão Bonito, na Frente Sul 

da guerra civil de 1932, havia uma inscrição, provavelmente de autoria de um soldado gaúcho, 

                                                 
316 ALMEIDA, Ivete Batista da Silva. O Olhar de quem faz: o paulistano sob a ótica do operariado paulista 

durante a Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo, dissertação de mestrado não publicada. 

Universidade de São Paulo, 1999.  

317 GOULD, Roger V. Insurgent Identities: Class, Community, and Protests in Paris from 1848 to the 

Commune. Chicago, TUCP, 1995, p. 170.   

318 Idem, pp. 192-194. 
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dados os registros das operações militares na cidade, que dizia “sedesta [sic] vez os paulistas 

não ficar [sic] curado de revolução então só castrando todos”, e, em outra parede, registrava-

se, “Adeus Capão Bonito, até outra revolução!”319. 

 Além de 1932, a cidade recebeu com grande festa o “trem da vitória” em 1930, que 

trazia Vargas do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, havendo atentados e depredações a 

prédios e instituições associadas à República Velha pela cidade durante o mês de outubro 

daquele ano320. E, em 1924, apesar da participação mais restringida aos militares, a população 

acompanhava vivamente os eventos: em um curioso depoimento colhido durante a revolta, uma 

verdureira dizia, sobre uma crise econômica sentida por ela em relação a suas vendas e valores 

de seus produtos, “não faz mal! Isidoro vem aí”, em referência ao rebelde Isidoro Dias Lopes, 

chefe daquele movimento321. Por fim, ainda, a Semana de Arte Moderna em 1922 era 

considerada, por um de seus participantes, Menotti del Picchia, como uma “revolução sem 

sangue”322. 

 Não obstante, se levarmos em consideração as opiniões de O Estado de S. Paulo sobre 

a sensação de que, mesmo com essas revoltas, não havia renovações verdadeiras nas práticas 

políticas paulistas, que persistiam fraudulentas antes de 1930 e não ocorriam após 1930, a 

participação maciça no movimento constitucionalista poderia, então, contar com grandes 

aspirações políticas ainda não correspondidas da população do Estado depois de tantos 

episódios de contestação vivenciados ou vistos.   

 Retornando às reflexões de Gould, elas nos são muito caras a essa dissertação, apesar 

da distância dos objetos, por apresentarem uma pluralidade de formas de mobilizações possíveis 

a se compor uma revolta. É possível que ela tenha nascido de uma noção de luta classes, ou de 

um movimento operário, como também de uma identidade urbana, em escala metropolitana ou 

até mesmo dentro de uma vizinhança, de acordo com um depoimento resgatado pelo autor, em 

que um participante da rebelião diz que havia se engajado para não “passar vergonha” perante 

                                                 
319 APUD: DONATO, Hernâni. Op. cit., pp. 210-211. 

320 Uma coletânea de fotografias e depoimentos sobre as ocorrências da Revolução de 1930 na cidade de São 

Paulo pode ser encontrada em: PONTES, José Vigal. Op. cit., pp. 43-56. 

321 APUD: FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: Historiografia e História. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 

1975, p. 62. 

322 APUD: AMARAL, Aracy. Tarsila: sua obra e seu tempo. São Paulo, Editora 34, 2003, p. 66. 
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seus amigos e conhecidos do quarteirão onde morava323. 

 Se para a mobilização da primeira grande revolta da esquerda na história pode ser 

considerada essa pluralidade na adesão das camadas operárias da população, o mesmo pode ser 

feito para uma revolta legalista, como a de 1932. O questionamento feito por Gould, ao não 

encontrar o discurso de classe nas falas rebeldes, pode ser feito novamente, pois, no movimento 

constitucionalista, não havia discursos nesse sentido, apesar das palavras “povo” e “popular” 

serem largamente utilizadas. Conforme demonstramos no capítulo anterior, elas não possuíam 

a conotação de serem conceitos direcionados a definir as camadas menos abastadas da 

sociedade.  

 Pelo contrário, o movimento a todo o momento procurava se firmar como revolta 

exclusivamente política e não social. Buscava-se a participação dos paulistas, como um todo, 

sem ocorrer, ou melhor, evitando qualquer distinção no sentido de classe; desejavam-se 

paulistas nivelados e aglutinados em uma mesma identidade. No caso do bandeirante, a figura 

do sertanista era útil, inclusive, para aglutinar os paulistas com demais brasileiros: como 

argumentamos, os episódios bandeiristas eram apresentados como momentos de importante 

demonstração de fidelidade paulista ao Brasil324. Seja pela expansão territorial, seja por serviços 

                                                 
323 GOULD, Roger V. Op. cit., p. 181. 

324 Nesse sentido, outra discussão pertinente que tange rapidamente ao trabalho é referente às iniciativas de 

preservação do patrimônio histórico brasileiro, inaugurada alguns anos depois do movimento 

constitucionalista com a criação do SPHAN (Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico Nacional). Na ótica 

da narrativa histórica idealizada por Gustavo Capanema, Lúcio Costa, Rodrigo de Melo Franco e suas equipes, 

a maior parte do que deveria ser preservado no país advinha do Período Colonial. Nesse sentido, São Paulo 

foi consideravelmente menos contemplado pelas políticas de preservação em relação a outros Estados, pois, 

do que restava de edificações coloniais no Estado, a maioria era singela, correspondente ao pouco luxo 

possuído pelos paulistas no período. O que existia de materialmente grandioso em São Paulo normalmente 

advinha do café e da industrialização, dos séculos XIX e XX, muito recentes e, especialmente, “contaminados” 

com a influência estrangeira. As edificações tombadas no Estado, durante o início da história da preservação 

patrimonial brasileira, foram, em grande parte, construções do período bandeirista, reforçando a ideia de que 

o bandeirismo era, de fato, o ponto em que a história paulista tocava com maior intensidade a história nacional. 

A polêmica entre quando as histórias paulista e a brasileira se entrelaçavam suficientemente para justificar a 

preservação se arrastou ainda por muitas décadas, sendo o caso mais emblemático o da Estação da Luz. 

Ameaçada de demolição devido à construção do Metrô de São Paulo, seu tombamento foi solicitado ao IPHAN 

nos anos de 1970, que indeferiu, alegando que a estação ferroviária dizia respeito somente ao passado do 

Estado e não ao do país – além de não ter uso adequado a um bem tombado, na ótica do instituto, por 

permanecer funcionando como estação ferroviária. Mesmo sem a proteção institucional, a demolição do 

edifício foi cancelada, que acabou sendo tombado alguns anos depois pelo Condephaat, conselho estadual de 

preservação, e pelo IPHAN apenas em 1996. Cf: FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em 

Processo: Trajetória da política federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1997, pp. 83-

85; MARTINS, Paulo César Garcez. Trajetórias de preservação do patrimônio cultural paulista. In: 

SETUBAL, Maria Alice (coord.). Terra Paulista: trajetórias contemporâneas. São Paulo: 

CENPEC/Imprensa Oficial, 2008, pp. 138-139; RODRIGUES, Marly. Imagens do Passado: A instituição 

do patrimônio em São Paulo (1969-1987). São Paulo: UNESP, pp. 106-107. 
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prestados à coroa portuguesa. E esse personagem histórico se mostrou tão oportuno que era 

utilizado até mesmo nos discursos de mobilização em outros Estados325, mais notoriamente em 

Mato Grosso. O então prefeito de Campo Grande, Vespasiano Martins, que conspirava junto ao 

General Klinger, alocado em um posto do exército na cidade nos meses anteriores à revolta, 

assumiu a liderança do foco revolucionário no Estado, concentrado no sul de Mato Grosso. Para 

tal, criou em Campo Grande uma nova sede do governo estadual, batizada de Estado de 

Maracaju, e nomeou-se governador revolucionário de Maracaju (nome de uma Serra próxima 

à nova capital) e de todo Mato Grosso. Em um manifesto, justificava sua posição: 

MATOGROSSENSES 

Quando assumi o governo de Mato Grosso indicado, pelo General Klinger 

chefe do movimento constitucionalista, e o fiz, por saber que ia ao encontro 

da vontade do povo do meu estado, vontade que desde antes arrancaram e das 

minhas cogitações de médico, para a luta política […] 

Mato Grosso é um prolongamento de São Paulo. As nossas principais e mais 

antigas famílias, vieram da brava gente paulista, dos bandeirantes que fizeram 

os limites do Brasil. Foram paulistas que levantaram nossas primeiras cidades. 

[…] 

São Paulo levantou, matogrossenses, o lábaro da guerra para salvar o Brasil. 

Nenhum matogrossense válido, pode fugir da luta redentora. Tivemos 

campanhas políticas memoráveis, revoluções por nobres ideais. Nenhuma, 

porém, teve a magnitude, a nobreza, o ideal alevantado como esta, buscando 

extinguir um governo sem lei, para dar ao povo a sua constituição, a sua lei 

sagrada!  

Dr. Vespasiano Martins [Campo Grande, 28 de Julho de 1932]326.  

 

 Se havia a preocupação de nivelar os paulistas aos demais brasileiros, havia também a 

de aglutinar na mesma identidade os estrangeiros residentes em São Paulo. Durante todo o 

desenrolar da Guerra Civil, uma das principais desinformações do lado do Governo Provisório 

era atrelar o movimento constitucionalista, de forma pejorativa, à colônia italiana residente na 

capital paulista. O embaixador italiano no Rio de Janeiro denunciava à chancelaria em Roma 

que “temos vários informes de que os batalhões de Pernambuco, aqui chegados na última 

semana foram feitos acreditar que deveriam combater italianos e sírios que desejam se 

                                                 
325 Uma curiosa coincidência é que, após a legislação federal permitir, nos anos 1990, a criação de feriados 

estaduais, a data escolhida pelos paulistas foi o início da Revolução Constitucionalista, e, em outros três 

Estados, as datas escolhidas tinham relação com São Paulo. Em Santa Catarina e no Paraná, os feriados são 

referentes à criação dos Estados, desmembrados da capitania e província, respectivamente, de São Paulo; 

enquanto, em Goiás, a data é a fundação da vila de mesmo nome, pelo bandeirante Anhanguera, em território 

então atrelado à capitania de São Paulo e Minas de Ouro, simbolizando o início da colonização do Estado.   

326 APUD: CAMPOS, Nelson de Paula. História da Revolução Constitucionalista. São Paulo: Sangirard, 1987, 

pp. 54-55. 
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apoderar-se de São Paulo.”. Ainda, alertava que na capital havia sido distribuído um “manifesto 

acusado Matarazzo, Crespi e Gama de serem revoltosos dissimulados, convidando os 

brasileiros a boicotar produtos italianos e a retirar seu dinheiro de bancos italianos”327. Ciente 

dessas animosidades entre as diplomacias brasileira e italiana, o Jornal das Trincheiras, na 

edição de 25 de agosto, trazia como seu principal destaque o texto “O Governo Italiano e a 

Belligerancia”. A notícia contava que o governo italiano estava preocupado com a xenofobia 

apresentada pelo Governo Provisório e queria garantias de que os italianos residentes no país 

seriam preservados e seu patrimônio assegurado. E, por conta disso, o país estrangeiro teria 

ficado ao lado dos paulistas e reconheceria o estado de beligerância solicitado pelo Governo 

Revolucionário às nações com relações diplomáticas com o Brasil, sendo uma esperança de um 

caminho para receber mais recursos para a manutenção da luta, além de pressionar 

internacionalmente o Governo Provisório. 

 Na mesma edição, surgiu no Jornal das Trincheiras a coluna “Cronacas da 

Retaguardia”: 

U Florio da Cunha, tenvertore du Riograndi, cuncesionario du giogo do bicho 

e descendenti diretiimo du Calabaro, gi apidiu pru Juá Alberto uno destróio 

pra afugi quando fô ora das onza abibê acqua. Só o Góis é chi stá afazéno 

bestêra aqui nas banda da Mugiana, che daqui a pôco nois cercamo elle c'oa 

giagunçada delli i disposa vuceis né quêra sabe o che vai cuntecê p'rellis. [...] 

Nun bringa com arma de di fuogo, Gois!! Adianti distus fattimo, o migliori 

chi a Dentadura tê da afazê é intregá a rapadura!328 

 

 Nesta citação da última edição da coluna, fica bastante evidente o perfil do texto, que, 

em “português macarrônico”, descrevia alguns episódios que se passariam do outro lado das 

trincheiras, dentro das forças do Governo Provisório. Ela era assinada pelo Tenente Juó 

Bananère, um oficial italiano que acompanhava a campanha militar na retaguarda das forças 

federais. Bananére era, na verdade, pseudônimo de Alexandre Ribeiro Marcondes Salgado, 

engenheiro e cronista de humor popular nos anos de 1910 e 1920, em São Paulo, autor de “La 

Divina Increnca”, poemas e crônicas da cidade escritos nesse dialeto329. Descrevia com muito 

                                                 
327 PONTES, José Alberto Vigdal. Op. cit., pp. 192-193. 

328 O JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 08/09/1932.   

329 O professor Elias Thomé Saliba, da Universidade de São Paulo, possui extensa produção bibliográfica acerca 

de Juó Bananère, como, por exemplo: SALIBA, Elias Thome. Juó Bananère e a literatura macarrônica da 

primeira república. In: DECCA, Edgar de; LEMAIRE, Ria (org.). Pelas Margens: outros caminhos da 

história e da literatura. Campinas: Editora Unicamp, 2000.  
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humor situações vergonhas pelas quais a “dentadura” passava, fazendo o perfil do inimigo, 

como discorremos previamente. A diferença era justamente a linguagem empregada, 

direcionada aos imigrantes italianos que estavam presentes no front, indicando uma importância 

desse voluntariado no grosso das fileiras paulistas. 

 De fato, em uma reveladora correspondência de Mario de Andrade, demonstra-se como 

houve um forte laço com as comunidades estrangeiras, criado pela guerra civil, e sua 

propaganda, provavelmente. Salientando que se posicionava, inicialmente, contra o 

movimento, o escritor diz que foi envolvido pelo clima da revolta constitucionalista e narra o 

seguinte episódio para Carlos Drummond de Andrade: 

Outro dia três soldados brasileiros passavam por uma porta onde estava um 

italiano visivelmente italiano. Eu vinha atrás deles. E um, na, talvez, mais 

inocente das brincadeiras, se pôs imitando a língua italiana que é tão curiosa 

e inabitual na terra dele. Sofri um insulto, mas tão na cara! Matava esses três 

inimigos! Como me sinto igual, enfim àquele italiano. Esse é meu irmão330.   

 

 Se por um lado os textos de Juó Bananère, escritos no “português macarrônico”, no 

Jornal das Trincheiras, serviam para integrar o voluntário italiano (provavelmente de 

descendentes de italianos331) ao combate, por outro lado, ao estar lado a lado com os demais 

textos escritos no português comum, integravam os brasileiros aos imigrantes. Isso, pois, os 

brasileiros natos percebiam que no mesmo periódico havia textos dedicados a imigrantes e 

descendentes, estes que, desta forma, poderiam estar também nas trincheiras lendo o mesmo 

papel que seguravam em suas mãos, sob o mesmo fogo de balas inimigas. E ainda, sobre a 

solicitação do estado de beligerância – aparentemente o estopim para a criação da coluna 

“Cronacas da Retaguarda” –, tratou-se de uma correspondência formulada pelo governador de 

São Paulo, Pedro de Toledo (que anteriormente havia sido embaixador na Itália e Argentina), 

às nações que mantinham relações diplomáticas com o Brasil. Nela, o governador denunciava 

o bloqueio dos portos e da costa do Estado pelo Governo Provisório e pedia para as nações 

                                                 
330 Carta de Mario de Andrade a Carlos Drummond de Andrade, [dezembro de 1932]. In: ANDRADE, Mario de. 

A Lição do amigo: cartas de Mario de Andrade a Carlos Drummond de Andrade. São Paulo: José 

Olympio, 1981, p. 179. 

331 Michael Hall aponta que, em 1934, a cifra de 64% da população da cidade de São Paulo correspondia a 

imigrantes e descendentes de imigrantes, sendo a maior parte, italianos. Cf: HALL, Michael. Imigrantes na 

cidade de São Paulo. In: PORTA, Paula (org.). História da Cidade de São Paulo. vl. 3. A cidade na 

primeira metade do século XX. São Paulo: Paz e Terra, 2004, p. 124. Além disso, em 2009, a cerimônia do 

77º aniversário da Revolução Constitucionalista, realizada no mausoléu do Parque do Ibirapuera, foi dedicada 

à comunidade italiana participante no conflito.  
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amigas que pressionassem o Governo Federal no sentido de permitir o comércio internacional 

pelos paulistas, o que, no argumento da carta, estando interrompido, prejudicaria 

economicamente essas nações. Pedro de Toledo argumenta que: 

Entretanto, desde que o Estado rebelado surja com todos os característicos de 

uma nação, não deve ser tratado como um simples insurreto, uma vez que 

esteja sub-rogado nos direitos e deveres do próprio Estado contra o qual se 

rebelou, constituindo-se em parcela provisoriamente autônoma, independente 

e soberana. […] 

a beligerância pleiteada por São Paulo pode ser reconhecida porque, sendo 

condições essenciais para isso: governo regular; força armada que o sustente; 

território, possui: um Governo constituído (Chefe, Secretários e todo 

aparelhamento de Estado soberano); força armada que mantém livre o 

território do Estado, em choque com as tropas inimigas; território enorme 

sobre sua soberania. Acresce ainda que esse território é o florão do país; que 

a população (mais de 8 milhões de habitantes) é a mais ativa e a mais rica do 

Brasil; que esta população contribui com muito mais da metade da renda 

federal332.  

 

 O governador argumenta que o Estado possui a estrutura institucional necessária para 

ser reconhecido internacionalmente como beligerante (além de também alegar que luta pela 

legalidade enquanto o inimigo pela ditadura), mas Pedro de Toledo também chama atenção para 

a numerosa população de São Paulo; cita, além desta, mais uma vez a cifra de 8 milhões de 

habitantes333 – e para o território paulista, que se mantém soberano e dominado pelos rebeldes. 

Sempre respeitando as devidas proporções, podemos nos lembrar mais uma vez de Benedict 

Anderson. Para o historiador, existem três instituições que representam uma gramática mais ou 

menos padrão na construção das nações e do nacionalismo: o censo, o mapa e museu334. Cada 

uma, em cada instância, identificando quem e em quantos a população era, onde ela se 

localizava e seu passado. No caso da carta do governador, ele salienta a população e o território 

paulista, em consonância com duas das gramáticas levantadas por Anderson. Sendo que a 

restante, o museu, relativo ao passado, figura em todo o resgate do bandeirismo efetuado 

durante o conflito. Apesar de não constar especificamente na carta do governador, ela e todas 

                                                 
332 TOLEDO, Pedro Manuel de. Pedido de Reconhecimento do Estado de Beligerância. Carta às nações com 

relações diplomáticas com o Brasil. 31/07/1932. São Paulo. APUD: PONTES, José Alfredo Vidgal. Op. cit., 

pp. 188-190.  

333 Que, conforme já apontamos numa discussão sobre os números da mobilização no Estado, muito 

provavelmente está inflacionada, já que, em 1940, de acordo com o censo nacional do IBGE, existiam pouco 

mais de sete milhões de paulistas. Não houve censo em 1930, mas aceitar os números desta correspondência 

implicaria aceitar um inédito, em todo o histórico de censos do país, crescimento negativo da população de 

São Paulo nos anos seguintes, em uma época de franca expansão demográfica.  

334 ANDERSON, Benedict. Op. cit., pp. 226-227.  
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essas políticas ou gramáticas – novamente, dentro das limitações e proporções de um conflito 

de três meses – são vistas em vários momentos durante o acontecimento da guerra civil, como 

ilustrações de mapas do Estado em guerra (imagem 29). 

 Além das reflexões de Anderson, outro recurso interessante de emulação de 

características dos nacionalismos presente na imprensa de 1932 era a propaganda comercial de 

produtos que se aproveitava da guerra. Para Márcia D'Aléssio, “naquele momento [Era Vargas] 

da história dos Estados-nacionais, a produção interna era capaz de criar referenciais 

identitários, pois objetos têm um lado simbólico e trazem marcas dos grupos que os 

produzem”335. A propaganda do Leite Moça veiculada na Folha da Noite trazia soldados 

constitucionalistas e uma lata do produto, os combatentes e o leite compartilhavam duas 

virtudes, “Força e Resistência” (imagem 30). O Leite Condensado era produzido pela suíça 

Nestlé; entretanto, no Brasil, era fabricado em Araras, interior de São Paulo, onde adquiriu a 

marca genuinamente paulista, através de um apelido pelo qual se chamava o produto, como 

“Leite Moça”.  

(Imagem 29: Ilustração de mapa de São Paulo durante a Guerra Civil de 1932) 

 

 

 

                                                 
335 D'ALÉSSIO, Márcia Barbosa Mansor. Estado-nação e construções identitárias. Uma leitura do período 

Vargas. In: BESCIANI, Maria Stella; BREPOHL, Marion; SEIXAS, Jacy (org.). Razão e paixão na política. 

Brasília: Editora UNB, 2002, p. 170.   
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(Imagem 30: Propaganda do Leite Moça veiculada na Folha da Noite de 14/08/1932) 

 

 

 Investigando os mitos de fundação de seu país, o historiador estadunidense Ray Raphael 

faz algumas reflexões que a princípio são bastante elementares, mas não menos importantes. 

Segundo ele, “gostamos de ouvir histórias sobre o começo de nossa nação porque elas ajudam 

a nos definir como povo. Os americanos sempre usam a palavra ‘nós’, ressaltando a sensação 
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de ter um passado comum”336. E sobre mobilizações populares utilizando essas histórias, 

complementa: 

Embora promova a boa cidadania, nosso passado inventado nos leva na 

direção oposta. Aparentemente, encoraja-nos a agir com heroísmo, mas, na 

verdade, tira-nos de nossa força. […] Deixa-nos assombrados com astros 

super-humanos. Encoraja-nos a seguir líderes que ostensivamente sabem mais 

do que nós337.  

 

 Utilizando o bandeirante como a figura central de seus discursos, a campanha de 

mobilização do Movimento Constitucionalista buscou pessoas dispostas a realizar atos sobre-

humanos, a resistirem e a serem mártires nas trincheiras, suportando diversas intempéries sob 

intenso fogo inimigo enquanto o resto da população brasileira se encontra no processo de abrir 

os olhos para a nobreza do ideal da reconstitucionalização do país. Os homens e mulheres, nas 

trincheiras e nos esforços de guerra, são aglutinados ao redor uma identidade paulista, de 

autonomia e independência de ação e pensamento, fortemente ligada aos bandeirantes, 

representantes dessa identidade e capacidade de autonomia, também muitas vezes retratados 

como sobre-humanos. Apesar do extremamente forte conteúdo regionalista empregado, o 

discurso não só atingiu os nativos de São Paulo. Observemos os gráficos a seguir: 

(Gráfico 1: Local de nascimento dos voluntários mortos em combate) 

 

                                                 
336 RAPHAEL, Ray. Mitos sobre a fundação dos Estados Unidos: A verdadeira história da Independência norte-

americana. Tradução de Maria Beatriz de Medina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 19. 

337 A preocupação do autor é referente ao contexto no qual ele escreve, claro. Neste caso específico, a obra foi 

escrita durante o governo Bush, em 2006. Ray Raphael pretende atentar seus leitores (que não são 

necessariamente historiadores – o texto é destinado à população e estudantes como um todo) para os discursos 

de legitimação do governo e mídia sobre ações militares do país no Oriente Médio. Idem, p. 20. 
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(Gráfico 2: Profissões declaradas por 199 dos 373 voluntários mortos em combate) 

 

 

 Realizados a partir do levantamento das 634 baixas (sendo 373 de voluntários civis) 

do movimento constitucionalista computadas pela associação dos ex-combatentes M.M.D.C. 

com seus restos mortais trasladados ao obelisco do Ibirapuera, esses dados servem para 

importante apreciação. No primeiro gráfico338, é possível perceber que uma expressiva 

proporção de 35% das baixas era de combatentes nascidos em outras unidades da federação e 

até mesmo em outros países, levando apenas em consideração o nascimento. Nesse mesmo 

sentido, dos 65% de paulistanos natos falecidos, outra expressiva proporção seria de 

descendentes de imigrantes internos e estrangeiros. Esse recrutamento diversificado do ponto 

de vista da naturalidade pode ter sido conquistado pela hábil transformação dos atos de 

heroísmo bandeirante como atos de heroísmo e sacrifício pelo Brasil como um todo, descritos 

anteriormente. 

 Já o segundo gráfico339 contém as profissões declaradas por 199 dos 373 voluntários 

combatentes mortos, revelando um voluntariado muito diverso, ainda que mais restrito às 

populações urbanas. A maior parte das baixas foi de trabalhadores urbanos340, seguidos pelos 

profissionais liberais341, vindo após a fatia de estudantes e professores independente do nível 

                                                 
338 APUD: PAULA, Jeziel de. 1932: Imagens construindo a história. Op. cit., p. 185.  

339 APUD: Idem, p. 186.  

340 Foram considerados como “trabalhadores urbanos” os que se declararam como: alfaiate, vendedor ambulante, 

bancário, barbeiro, comerciário, eletricista, encanador, ferroviário, guarda-livros, jornaleiro, mecânico, 

motorista, operário, pedreiro, pintor, portuário, relojoeiro, sapateiro, telegrafista, tintureiro, tipógrafo e 

vendedor viajante, sendo o maior número o de comerciários com 25 declarantes, seguidos por 9 ferroviários e 

9 operários.  

341 Foram considerados “profissionais liberais” os que se declaram como: advogado, arquiteto, comerciante, 

contador, corretor, dentista, engenheiro (nos diversos ramos), farmacêutico, futebolista e médico. Os mais 
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do ensino (que não foi declarado), funcionários públicos e, por fim, voluntários de zonas 

rurais342. 

 Não importa tanto distinguir o maior grupo envolvido, mesmo porque o universo dos 

dados é bastante diminuto, correspondendo a apenas uma parcela dos voluntários: aqueles que 

declararam suas profissões no alistamento, que foram abatidos em combate e que tiveram os 

restos mortais trazidos ao mausoléu. Esse levantamento serviria como pequena amostragem da 

diversidade dos engajados, que, de fato, advinham dos mais diferentes ramos profissionais.    

 Esses dois quadros foram possíveis devido ao conteúdo do discurso utilizado para 

conquistar o engajamento através da imprensa, notoriamente no Jornal das Trincheiras. Sempre 

atentando para o fato de se tratar de um movimento que buscava mudança política e não social, 

o foco do recrutamento não se direcionava aos trabalhadores, ou aos universitários, ou às classes 

médias. Buscava-se a participação dos paulistas como cidadãos (e eventuais eleitores capazes 

de participarem do processo constituinte vindouro), sem conotação de classe – somando-se, 

claro, às políticas de benefícios e bonificações oferecidas pelos patrões durante o conflito. 

 Nesse ponto, reforça-se novamente a figura do bandeirante. Como “mito de fundação” 

de São Paulo, emprestando essa expressão, ele representava a capacidade do paulista de se 

decidir por si mesmo, ser dono de seus próprios destinos, como a história do Estado havia de 

provar por tantos episódios. A “autonomia” tão bradada poderia dizer, nos discursos, menos 

respeito às políticas federalistas e à organização do Estado brasileiro numa perspectiva total do 

país (mesmo porque a mudança desse quadro federalista pelo governo Vargas estava ainda em 

seu começo), e mais nessa habilidade natural dos paulistas de conduzir seus próprios interesses 

– habilidade que, se por um lado, de fato, corresponderia às práticas políticas da oligarquia na 

República Velha e ao federalismo, por outro, corresponderia também a valores pessoais dos 

envolvidos no interior de cada cidadão. 

 A vontade de cada um de se fazer ouvir pelo Governo, na forma do voto universal, 

secreto e idôneo, antiga reclamação de grande parte dos envolvidos no movimento 

                                                 
numerosos foram os engenheiros e comerciantes com 12 baixas cada um, seguidos por 8 médicos. Nesse 

grupo, foram enquadradas as profissões que são conhecidas como tais, além das que precisariam de instrução 

de nível superior e, no caso dos comerciantes, pequenos empresários.  

342 Como “trabalhadores do campo”, foram considerados os que se declararam como agrimensor, garimpeiro e 

lavrador. Os que se declararam fazendeiros foram colocados separadamente por não estar especificada a 

grandeza da propriedade, ou se eram proprietários ou funcionários das fazendas. 
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Constitucionalista e também já associada à imagem do bandeirante, afigura-se como uma 

possibilidade que poderia parecer mais próxima em um regime constitucional. Esse desejo 

também poderia ser parte da “autonomia” buscada pelos rebeldes, “autonomia” enquanto 

paulistas, brasileiros e ainda cidadãos. A autonomia, nessa interpretação, era suprimida por um 

governo rotulado como ditadura.  

 Se em alguns pontos deste texto comparamos o discurso empregado para o engajamento 

aos discursos nacionalistas, isto tem suas limitações, obviamente. Essas “gramáticas” 

nacionalistas têm a utilidade de nivelar os diferentes tipos de cidadãos paulistas, a partir de um 

passado, um território e uma população comum, que se veem ameaçados pelo Governo 

Provisório. Principalmente nessa perspectiva de ameaça, há a eficácia desses discursos para a 

manutenção do conflito como guerra civil e guerra popular (em abrangência). No entanto, 

dentro das limitações e diferenças desses discursos com os nacionalismos, estava a faceta do 

discurso paulista, até mesmo por sua natureza regionalista não ser excludente. Ser paulista ou 

bandeirante não era questão de etnia; era sim de território, mas, principalmente, questão de 

postura autônoma. 

 Os inimigos estavam sendo enganados por um regime sem estrutura, capacidade e 

recursos; sua ignorância era fruto de uma organização social bárbara, sem a civilidade de um 

regime constitucional e ainda mais do que isso: a vitória dos paulistas dependia da adesão e 

convencimento dos demais brasileiros. Lembrando a “receita de bolo” das manchetes: 

mobilização civil, vitórias dos combates e levantes em outros Estados. 

 O ideal paulista, a partir da reconstitucionalização do Brasil, carregava também a 

salvação do resto do país. A linguagem de interpretar os acontecimentos nacionais por uma 

ótica regional, e o vocabulário que trazia a exaltação e a liberdade estadual, também foram 

encontrados em discursos de outros Estados e contrários ao movimento constitucionalista, o 

que pode indicar, novamente, que o regionalismo em si não era excludente, era uma linguagem 

comum aos brasileiros, possibilitando que a “guerra paulista”, seu ideal e sua luta por autonomia 

fossem assimilados não só por nativos de São Paulo, como o Jornal das Trincheiras atentava 

em 28 de agosto: 

Em seus communicados e nos artigos de sua imprensa, o governo dictatorial, 

no incio da actual revolução, referia-se sempre aos constitucionalistas como 

sendo “os rebeldes de São Paulo”. Agora, passou a designar-nos, de forma 

mais breve, apenas como “os paulitas”. 
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Está certo. 

O vocabulo não póde mais, hoje, ser usado com a accepção restricta e limitada, 

de méro gentilico, para exclusivamente indicar os que nasceram nesta terra 

gloriosa. A sua significação ampliou-se, alargou-se, estendeu-se, para 

abranger em seu ambito muito mais do que a simples designação de um 

accidente de nascimento. 

Aliás, até parece que a palavra já surgiu e se formou para isto, contrariando as 

próprias regras que governaram os etymos da língua. A designemcia “ista” 

não serve, nunca serviu, em portuguez para formar patronymicos e gentilicos. 

Indica os partidarios de uma idéa, os defensores de uma doutrina, os crentes 

de uma religião.  

Paulista é quem pensa com S. Paulo, quem sente com S. Paulo, quem vive 

para S. Paulo, quem morre por S. Paulo e por tudo o que S. Paulo representa343.  
 

***** 

  

 A Marcha Triunfal se transformou na maior guerra civil vivida pelo país e maior evento 

armado brasileiro no século XX. A Revolução Constitucionalista deveria ser imposta através 

de um rápido golpe de estado, sob coordenação de São Paulo, com imensa mobilização popular 

disposta a legitimá-lo. Em poucos dias (ou até mesmo horas), essa mobilização popular precisou 

ser empregada para um intenso sacrifício. A Revolução Constitucionalista deveria ser imposta 

a partir do martírio dos paulistas nas trincheiras de uma sangrenta guerra civil. A trincheira era 

o símbolo de resistência. Nela, os paulistas deveriam resistir ao fogo inimigo e às intempéries 

enquanto aguardavam o povo brasileiro se convencer da nobreza do ideal constitucionalista e 

da redenção da Revolução de 1930.  

 Para manter essas trincheiras com homens e armas, o Estado de São Paulo precisou se 

reorganizar, precisou adquirir estrutura para manter um conflito moderno, um conflito popular. 

E, para tal, essa mobilização se tornou ainda mais necessária. Se antes ela apenas servia como 

legitimação, passou a ser a condição mais importante para a manutenção da Revolução como 

guerra. Desta vez, a exigência à mobilização popular era muito maior que uma multidão nas 

ruas. Seria necessário estar disposto a matar, mas, principalmente, a morrer, disposto a ser um 

mártir da guerra paulista. 

 A guerra era paulista porque se travava em território do Estado de São Paulo; os rebeldes 

                                                 
343 JORNAL DAS TRINCHEIRAS, 28/08/1932.  
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agiam sob a liderança de governo revolucionário composto por políticos paulistas e eram 

compostos em sua grande maioria pela população paulista. No entanto, o gentílico, como o 

último dos textos do Jornal das Trincheiras alega, adquiriu proporções um pouco maiores do 

que apenas a delimitação territorial. Nos discursos empregados para conquistar a mobilização, 

para voluntariado e esforços de guerra, podemos identificar, por um lado, pontos que comparam 

esses discursos a sentimentos análogos aos nacionalismos. Utilizavam a noção de um mito 

fundador e usavam gramáticas nacionalistas para criar uma população coesa, dentro de um 

território delimitado e que compartilhava de um passado comum, enquadrando a morte dentro 

de uma narrativa histórica que cria uma São Paulo eterna. 

 Por outro lado, dependendo de sublevações em outros Estados e na capital federal para 

alcançar uma vitória que se encontrava fora dos limites da guerra paulista, os discursos trataram 

os inimigos sempre com humor. E o “bandeirante” se tornava símbolo de uma luta, não apenas 

por autonomia, mas também por constitucionalidade, desde a década de 1920, revelando uma 

importante ligação entre as duas causas daquele conflito.  

 A autonomia buscada não necessariamente se referia à organização do Estado brasileiro 

ou das políticas de centralização do poder nacional empregada por Vargas, mas, também, em 

consonância com a reconstitucionalização do país, autonomia política individual, de ser capaz 

de decidir seus próprios caminhos, de empreendedorismo em vários sentidos, conforme a figura 

do bandeirante que expandiu as fronteiras do país e caçava pedras preciosas pelo sertão sem 

medo das adversidades. 

 Aplicando-se à realidade de 1932, ser capaz de fazer parte do processo político nacional 

por meio de um regime constitucional, pela institucionalização da política e pelo voto, sem 

medo de pegar em armas para isso – o que se consumaria depois com o grande sucesso eleitoral 

da Chapa Única por São Paulo/Partido Constitucionalista. Ainda que utilizado também para 

legitimação da riqueza das famílias de quatrocentos anos – para criação de árvores genealógicas 

paulistas que remontavam aos primórdios da civilização, como muitos historiadores da época, 

inclusive o presidente Washington Luís, se dedicavam a fazer –, ser paulista e ser bandeirante 

era apresentado como uma questão também de naturalidade e, especialmente, de postura, o que 

possibilitava o engajamento, tanto dos que se identificavam com São Paulo como uma espécie 

de “nação”, quanto dos que se identificavam com São Paulo como um símbolo de autonomia, 

independência e empreendedorismo políticos e individuais – o que possibilita ser impossível 
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destacar um grupo específico de profissionais engajados; e de um terço, ou mais, se levarmos 

em conta os descendentes, de imigrantes nacionais e estrangeiros tombados em combate na luta 

pela reconstitucionalização do país.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A REVOLUÇÃO E A GUERRA 

 

 

 Em O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, Marx ironiza a disputa entre orleanistas e 

legitimistas pelo trono francês. Para ele, não foram os seus princípios ou tradições que 

separavam os dois ramos nobiliárquicos da casa de Bourbon, mas, sim, seus diferentes 

interesses econômicos – a “antiga contraposição de cidade e campo”. Sobre essa disparidade 

entre os discursos, consideradas a superestrutura e as condições materiais, o pensador alemão 

faz o seguinte adendo: 

[…] uma superestrutura de sentimentos, ilusões, modos de pensar e visões da 

vida distintos e configurados de modo peculiar. Toda classe os criam e molda 

a partir do seu fundamento material e a partir das relações sociais 

correspondentes. O indivíduo isolado, para o qual eles fluem mediante a 

tradição e a educação, pode até imaginar que eles constituem as razões que 

propriamente o determinam e o ponto de partida de sua atuação344. 

 

 Seria, no mínimo, insensato dizer que Marx estava errado sobre sua avaliação acerca 

dos eventos que levariam ao Segundo Império Francês. Assim como seria igualmente insensato 

dizer que, durante a Revolução Constitucionalista de 1932, não estavam em disputa os 

interesses das elites paulistas (em um grande bloco, mais ou menos unidas, compreendendo as 

elites políticas, os perrepistas, os democráticos, os cafeicultores, os industriais e assim 

sucessivamente) contrários aos projetos de centralização do Estado nacional brasileiro – 

inclusive em âmbito nacional. Pensemos nas demais elites estaduais, outrora partidárias e 

beneficiadas da descentralização política brasileira, que se opuseram às paulistas nessa disputa: 

estariam elas tomando partido por uma centralização do Estado nacional? É possível identificar 

esse objetivo em discursos de Vargas já em 1931, quando da criação das interventorias nos 

Estados345. Ou elas estariam apenas temerosas quanto ao poder que os paulistas obteriam após 

uma hipotética vitória no conflito346? São questões extremamente importantes e que renderiam, 

                                                 
344 MARX, Karl. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. Tradução de Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 

2011, p. 60.  

345 D'ALÉSSIO, Márcia Barbosa Mansor. Estado-nação e construções identitárias. Uma leitura do período 

Vargas. In: BREPOHL, Marion; BESCIANI, Maria Stella; SEIXAS, Jacy (org.). Razão e Paixão na Política. 

Brasília: Editora UNB, 2002, pp. 165-166. 

346 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: O longo caminho. 14ª ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2011, p. 100. 
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também, grandes trabalhos dedicados a respondê-las, mas que, no entanto, não são objetivo 

desta dissertação. 

 Tampouco nos propusemos à insensatez de dizer que não houve manipulação por parte 

das elites paulistas e seus correligionários, donos dos veículos de imprensa. Este trabalho se 

inicia, em seu primeiro capítulo, demonstrando de onde poderia ter ocorrido a inspiração da 

imprensa paulista para sua postura durante o conflito de 1932, apresentando a Comissão Creel, 

órgão criado pelo governo estadunidense com o propósito de, justamente, manipular a 

população do país de modo a convencê-la da importância dos Estados Unidos participarem da 

Iª Guerra Mundial. 

 Escancarar-se essa manipulação e “diferenciar tanto mais as fraseologias e ilusões 

nutridas pelos partidos de seu verdadeiro organismo e dos seus reais interesses […] diferenciar 

as suas concepções de sua realidade”347, como Marx coloca, é um dever do historiador; por 

outro lado, entendê-la, ou melhor, entender como ela fluía ao indivíduo também pode ser uma 

atividade de igual importância. 

 Em uma das primeiras conversas com a orientadora desta dissertação, a pauta havia sido 

a discussão da obra Trabalhadores do Brasil, de Jorge Ferreira, indicada pela professora. 

Naquela oportunidade, incomodei-me com um trecho em que o historiador afirma que “pouco 

importa se os problemas foram ou não solucionados”348, sobre as reivindicações feitas pelos 

trabalhadores em suas correspondências ao presidente por meio da Secretaria da Presidência. 

Para mim, era indissociável a reclamação com o seu atendimento ou não atendimento. Seria a 

diferença entre a manipulação ou não, embora, realmente, ainda, crendo que essa seja uma 

importante relação, percebo que o questionamento não termina neste ponto. 

 Ferreira desejava saber se “os anseios populares de serem tratados como seres 

humanos, como pessoas merecedoras de respeito, independentemente da condição social, 

foram satisfeitos349”. A história da Revolução Constitucionalista não termina ao concluirmos 

que as massas foram manipuladas pelas elites paulistas que estavam descontentes com o 

Governo Provisório e com os rumos do Estado brasileiro. 

                                                 
347 MARX, Karl. Op. cit., p. 61. 

348 FERREIRA, Jorge. Trabalhadores do Brasil: O imaginário popular (1930-1945). Rio de Janeiro: 

Faperj/7Letras, 2011, p. 96. 

349 Ibidem.  
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 Configuraram-se um extenso voluntariado e uma extensa mobilização para os esforços 

de guerra; isso não pode ser negligenciado, como, de fato, não foi por quem o vivenciou, sequer 

pela extrema esquerda, lembrado pelo próprio Luiz Carlos Prestes em um manifesto da ALN 

alguns anos depois. Personagens muito diversas participaram do movimento constitucionalista, 

como revelam os dados das baixas, apresentados ao final do último capítulo. É significativo que 

o número de baixas de ferroviários tenha sido o mesmo que o de médicos, por exemplo. Assim 

como é significativo que tenha existido um jornal específico para circular em um estado de 

guerra, um periódico ímpar na história da imprensa brasileira. 

 Várias foram as singularidades da Revolução de 1932 e múltiplos podem ser seus 

questionamentos. De alguma forma, centenas de milhares de pessoas se identificaram com os 

descontentamentos das elites politicas do Estado (ou foram levadas a crerem que seus 

descontentamentos eram os mesmos, não excluímos essa possibilidade). Esse foi nosso 

questionamento e foi o que procurarmos demonstrar nesta dissertação. 

 Não foi proposital, mas imagino que o leitor deve ter experienciado a leitura do segundo 

e do terceiro capítulos de forma um pouco diferente. Enquanto o segundo parece mais 

enfadonho, por vezes, mais chato de ler em relação ao terceiro, que é mais empolgante, com 

imagens e fontes menos maçantes, isso se tornou uma acidental rima metalinguística para a 

conclusão desta dissertação. Estabelecemos em “descrito como Revolução de 1932” algumas 

reflexões fundamentais que deram as bases políticas elementares dos discursos 

constitucionalistas: pensava-se naquele movimento como uma revolução, uma mudança no 

regime político – não social, frisemos – do país, para a qual se solicitava a presença do povo, 

como um todo orgânico, como multidão nas ruas, para legitimá-la. Criava-se a noção de que 

naquele momento existia uma grande revolução, de caráter nacional, em andamento. A 

Revolução, devido aos mandos e desmandos especificamente dos homens no poder do Governo 

Provisório, encontrava-se traída, precisando de redenção, pela qual São Paulo e sua população 

estavam dispostos a se sacrificar. 

 Isso era realizado nos discursos sem aprofundamento tanto em conceito como em outro, 

sem exatamente do que se imaginava uma revolução, ou do que se entendia sobre o povo – o 

que, por sua vez, talvez não seria uma característica de “maldade” dos líderes do movimento 

constitucionalista, de acordo com o observado pelas referências historiográficas apresentadas. 

Eram características do vocabulário político do contexto, que permitiam essa pouca delimitação 
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dos dois conceitos. Havia, ainda assim, longos textos sobre a natureza de um regime legal e da 

força de uma constituição. No entanto, apesar de extensos, mostravam-se igualmente pouco 

aprofundados e colocavam a causa constitucional – ao lado, algumas vezes, do conceito de 

revolução – em patamar divino, acima dos homens e mulheres que por ela militavam. Em 

conjunto com a acusação de má conduta e administração feitas diretamente e em caráter pessoal 

aos homens no comando do regime, essa sacralização, por definição, tornou-se uma forma de 

se esvaziarem debates e discussões, pois não se duvida ou questiona o sagrado, à medida que 

se vai, paradoxalmente, questionando a capacidade dos homens na política e no poder.  

 

(Imagem 31: Mapa da “Marcha Triumphal Constitucionalista” segundo a Folha da Noite de 17 de julho 

de 1932) 

 

 

 

 Essas características permanecem por todo o andamento do movimento, que jamais 

deixou de se proclamar uma revolução. Porém, após o fracasso da revolução, concebida como 

um fulminante golpe de estado legitimado pelas massas populares, a inviabilidade de ocorrer 

Marcha Triunfal (Imagem 31) adicionou outras faces aos discursos daquele movimento. As 
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trincheiras se tornaram o local de resistência, e, principalmente, de martirização de São Paulo. 

Quando a Revolução Constitucionalista se transformou em guerra civil e passou a ser “descrita 

como a guerra paulista”, o foco dos discursos passou a ser o sacrifício empregado pelos 

paulistas em prol da redenção do Brasil e da redenção da grande revolução nacional que estava 

em curso, da qual o Estado precisaria tomar a liderança para salvar o país. Nesse contexto, a 

trincheira se tornou o grande símbolo do sacrifício e da luta – como as barricadas de Os 

Miseráveis – e nasceu o Jornal das Trincheiras, nossa principal fonte. Para convencer os 

paulistas – e brasileiros, em menor medida – a matarem e, especialmente, a morrerem por São 

Paulo e pela reconstitucionalização do país, mais recursos discursivos precisaram ser 

empregados; eles precisavam ser mais empolgantes, mais inflamantes, mais sentimentais, mais 

apaixonados. Creio que isso se refletiu numa leitura mais agradável no terceiro capítulo. 

 Partindo da figura da morte como o sacrifício supremo pela Revolução 

Constitucionalista – tal como a morte de cristo crucificado –, as vidas que se perdiam no conflito 

eram enquadradas em um passado paulista que remontava às origens do país, a uma série de 

episódios de demonstração de fidelidade do Estado e que também ecoava em um futuro 

ilimitado do Brasil. Nessa longa narrativa histórica, a figura do bandeirante teve posição central 

em todo o discurso – que já configurava como um “mito de fundação” do Estado, mesmo 

anteriormente ao conflito de 1932. Essas características do discurso, como podemos apontar, 

possuíam determinados pontos possíveis de serem relacionados com gramáticas próximas das 

empregadas pelos nacionalismos. Definiu-se um povo com uma população comum, com um 

passado comum, dentro de um território comum, principalmente por conta das divisas estaduais, 

claro; mas não apenas por isso: os desdobramentos políticos e militares transformaram São 

Paulo em uma grande trincheira, no limite; em um território cercado, invadido, a ser defendido, 

que deveria ser o símbolo de resistência da democracia contra o arbítrio do Governo Provisório, 

para todo o país. Isso era importante tanto para tentar demonstrar aos outros brasileiros a 

nobreza do ideal constitucionalista, como para passar a imagem para os paulistas de que 

lutavam lado a lado numa mesma guerra que os brasileiros, contra a ditadura.  

 Assim, o imaginário sobre o bandeirante se mostrou ainda mais valioso. Outrora grande 

prestador de serviços à coroa portuguesa (de acordo com os discursos), expansor das fronteiras 

nacionais, era passível de ser resgatado até mesmo para o recrutamento em outros Estados que 

nasceram da colonização iniciada pelas bandeiras. 
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 O sertanista, por outro lado, também era símbolo de um comportamento natural do 

paulista. Empreendedor, aventureiro, desafiador, corajoso e, especialmente, dono de seus 

próprios destinos (Imagem 32), “não é conduzido, conduz”, não se curvaria a uma ditadura. 

Dessa forma, configurar-se-ia um grande emblema para uma luta que buscaria autonomia 

estadual e a reconstitucionalização do país.  

 Uma importante reflexão proposta por este texto é no que tange à amplitude que o 

conceito de “autonomia” e o vocabulário político brasileiro têm naquele período. 

Demonstramos que argumentos como defender a “liberdade do estado (unidade da federação)” 

e observar as mudanças políticas nacionais por meio da ótica regional não eram exclusividade 

dos oradores do movimento constitucionalista. Esse tipo de discurso, com outros objetivos, 

também era empregado por opositores à revolução de 1932, em São Paulo e fora dele. Ao passo 

que, nos textos da imprensa, a expressão “autonomia estadual” não é única, nem dominante, 

para descrever essa bandeira do conflito: autonomia aparecia acompanhada de “política”, “dos 

estados” ou “da pátria”, por exemplo. Até mesmo posteriormente, o uso da reivindicação pela 

autonomia de São Paulo poderia ser utilizado para protestar pela perseguição do Governo Dutra 

ao Partido Comunista Brasileiro que fora posto na ilegalidade em 1947 (Imagem 33). 

 

(Imagem 32: Bandeirante, prédios, indústrias e a inscrição latina “Non dvcor, dvco” - “não sou conduzido, 

conduzo” - em A Platéa de 24/05/1932) 
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 No conjunto destes apontamentos, é possível sugerir que o sentimento paulista, assim 

como o mito do bandeirismo, não somente dizia respeito aos nativos de São Paulo ou às famílias 

quatrocentonas. No movimento constitucionalista, eles também se transformavam em uma 

questão de postura. Se, por um lado, as reivindicações de autonomia e legalidade puderam se 

associar por serem ambas interesses das elites paulistas naquele momento de reconstrução do 

Estado brasileiro e buscar por voltar ao domínio da política no país, por outro lado, também 

poderiam se associar por serem ambas decorrentes do sentimento de  necessidade de 

independência política por parte dos cidadãos – reprimido há muito pelo regime fraudulento da 

República Velha e pelo início não-constitucional do Governo Provisório. O desejo de uma 

legislação forte e sua aplicação de forma idônea eram fortes esperanças e anseios dos 

trabalhadores brasileiros durante a Era Vargas, como demonstrou Jorge Ferreira, em exemplos 

de todo o país. Ainda, lembremos que, por várias vezes, nos discursos, o regime caído também 

era classificado de ditadura pelos mesmos motivos que se classificava o então atual, por mandos 

e desmandos pessoais dos governantes e pela falta de idoneidade (ou existência) da legislação 

e das eleições – assim como também se encontrou o Governo Provisório descrito como 

oligarquia. 

(Imagem 33: Pichações contra a ilegalidade do PCB em São Paulo, 1947) 
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 Essa argumentação de que tanto o regime anterior quanto o atual partilhavam das 

mesmas práticas políticas justifica o rótulo de revolução dado ao movimento constitucionalista 

pelos discursos, porque ele representaria, finalmente, a mudança política do Brasil que 

permanecia, na prática, inalterada após a Revolução de 1930. Nesse sentido, encaixa-se também 

a bandeira da participação política  

 Desse modo, cremos ter contribuído de alguma forma para a discussão sobre nosso 

objeto. Trabalhos que desejam discutir a natureza do movimento constitucionalista, se se tratava 

ou não de uma revolução, ou se era conservador ou não, ou se houve a adesão do operariado ou 

não, para citar alguns exemplos, podem dialogar com reflexões deste texto. Em primeiro 

momento, era válido para seus contemporâneos que um movimento legalizante como o de 1932 

fosse classificado como revolução, como já discutimos; mas o principal é que a todo o momento 

procurava-se delimitar que se trataria de uma revolução política e não social – desejavam-se 

mudanças políticas e não sociais (o que, claro, pelos referenciais de cada historiador, pode 

configurar um movimento conservador e reacionário). O voluntariado e os esforços de guerra 

não eram buscados tendo como foco os operários ou os profissionais liberais como classe, mas, 

sim, os operários e profissionais liberais como paulistas – lembrando-se do alargamento 

conceitual que o gentílico poderia adquirir. E, dessa forma, a maneira mais efetiva de se 

conquistar a população para mobilização era para uma guerra, emulando as práticas 

nacionalistas demonstradas. 

 Esse tipo de discuso era naturalmente homogeneizante, “a difusão da ideia de todo 

nacional buscava unificar interesses de grupos e classes, transformando a fragmentação, em 

qualquer de suas manifestações, no grande inimigo”350, argumenta Márcia D'Aléssio sobre o 

nacionalismo brasileiro empregado na Era Vargas. 

 As reflexões desta dissertação convergem nesse ponto. O discurso de engajamento, 

voluntariado e esforços de guerra para a Revolução Constitucionalista de 1932, pensada como 

um movimento de mudança exclusivamente política, dentro de um contexto de grande 

revolução nacional, era realizado pelos discursos de engajamento para a Guerra Paulista. Essas 

duas caracterizações, de revolução e guerra, não se opõem; muito pelo contrário: 

complementam-se. Da natureza legalizante e política do movimento constitucionalista que 

                                                 
350 D'ALÉSSIO, Márcia. Op. cit., p. 165. 
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procurava espantar fantasmas de mudança social, e em seus verdadeiros tratados sobre sua 

importância e legitimação de tom sacro, que desencorajavam debates sobre o conteúdo da 

constituição ou sobre os novos governantes, o buscado era um grande todo da população 

paulista, sem fragmentação. Sem distinção de classe, profissão, ou sequer nacionalidade, no 

limite; sugerir essas divisões, em certo momento, é um ato de deslealdade do inimigo 

comparável até mesmo ao bombardeio de cidades. Uma coletividade unida por vários aspectos 

e objetivos comuns é, por excelência, um discurso de guerra moderna, conflito que exige uma 

sociedade se desdobrando de todas as suas formas para a manutenção dos combates. Um 

discurso que encorajasse das mãos que costuravam fardas às mãos que empunharam o fuzil 

naquele que foi o último grande conflito armado da história do Brasil. 
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