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RESUMO 

  

Esta pesquisa pretende analisar as relações entre a imprensa e a construção da 

memória da Revolução Constitucionalista de 1932. Conhecido pelas contradições, o 

levante paulista faz parte de um debate que por vezes atrita com concepções 

cristalizadas sobre a atuação de São Paulo na história nacional. Para compreender 

esse debate, analiso três obras historiográficas que dão destaque à questão da 

memória do conflito: a tese de doutorado O Levante ‘Constitucionalista’ de 1932 e a 

Força da Tradição: Do confronto bélico à batalha pela memória (1932-1934) de João 

Paulo Rodrigues, o livro São Paulo 1932: Memória, Mito e Identidade de Marco Cabral 

dos Santos e André Mota, e a tese de doutorado de Marcelo Santos de Abreu, Os 

mártires da causa paulista: culto aos mortos e usos políticos da Revolução 

Constitucionalista de 1932 (1932-1957). Dessas obras extraio três aspectos que 

considero fundamentais para um levantamento sobre a memória da guerra paulista 

de 1932: o que confere legitimidade à causa constitucionalista, quais os principais 

agentes envolvidos nas movimentações políticas de 1932 e, por fim, como se 

apresenta o discurso da vitória moral. As mesmas três questões aplicadas às obras 

historiográficas são direcionadas aos editoriais e artigos do jornal O Estado de S. 

Paulo, produzidos a cada dez anos, na data do aniversário da Revolução 

Constitucionalista, de modo que seja possível identificar a relação do periódico com 

as mudanças sofridas pela memória da guerra paulista. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Imprensa, Revolução Constitucionalista, O Estado de S. Paulo, 

Estadão, memória. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research intends to analyze the relations between the press and the construction 

of the memory of the Constitutionalist Revolution of 1932. Known for contradictions, 

the São Paulo uprising is part of a debate that sometimes clashes with crystallized 

conceptions about the actuation of São Paulo’s contributions in national history. To 

understand this debate, I analyze three historiographical works that highlight the issue 

of the conflict’s memory: João Paulo Rodrigues’s doctoral thesis The “Constitutionalist” 

Insurrection of 1932 and the Power of the Tradition: from war confrontation to battle for 

the memory (1932-1934), Marco Cabral dos Santos and André Mota’s book São Paulo 

1932: Memory, Myth and Identity, and Marcelo Santos de Abreu’s doctorate The 

martyrs of São Paulo: cult of the dead and political uses of the Constitucionalist 

Revolution of 1932 (1932-1957). Extracted from this works three aspects that I 

consider fundamental for a survey about the memory of the São Paulo war of 1932: 

what gives legitimacy to the constitutionalist cause, which are the main agents involved 

in the political movements of 1932 and, finally, how the speech of the moral victory 

appears. These three questions applied to historiographical works were also applied 

to the editorials and articles of the newspaper O Estado de S. Paulo, produced on 

every ten years in the day of the Constitutionalist Revolution anniversary, so that they 

can be used to identify the periodics relation with the alterations suffered by the 

memory of São Paulo’s war. 

            

            

            

            

            

  

            

    

Keywords: Press, Constitutionalist Revolution, O Estado de S. Paulo, Estadão, 
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Introdução: a história e a memória 
 
 

Este trabalho pretende examinar como o jornal O Estado de S. Paulo tratou a 

Revolução Constitucionalista de 1932 através da análise de editoriais e artigos 

publicados pelo periódico nos aniversários das décadas decorridas do conflito, ou seja, 

em 1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002 e 2012. 

Os conflitos que ocorreram em 1932 são marcados, na historiografia, pelo debate 

conceitual: seria o episódio bélico encetado pelos paulistas uma guerra, um movimento, 

um levante, uma revolução ou apenas uma invenção das classes que articularam a 

população em prol de seus interesses?  

A discussão historiográfica está muito conectada ao debate da memória. De certa 

maneira, historiografia e memória alimentam uma à outra, por dividirem as mesmas 

fontes e questionarem as intencionalidades dos eventos em questão. 

Não cabe a este trabalho traçar uma narrativa sobre o que aconteceu, não apenas 

por não fazer parte de seu foco mas também pelas lacunas historiográficas que 

permanecem até os dias atuais. O tema ainda é espaço de disputa e muitas questões 

estão obscurecidas por essa competição de verdades:  

Propor uma narrativa dos acontecimentos que levaram à eclosão do 
movimento em São Paulo corresponde a caminhar no fio da navalha, arriscando-
se a reproduzir uma das versões antagônicas do evento político formuladas na 
década de 1930. [...] Isto porque vemos o passado pelas perspectivas 
consagradas numa tradição historiográfica [...] que não escapa totalmente aos 
desígnios da memória sobre a década de 1930 (ou das memórias?) que acabou 
se impondo.1 

 Dessa maneira, aqui será exposta uma síntese do conflito e as concepções mais 

utilizadas ao se referir ao acontecido, apenas para que seja possível compreender os 

elementos memorialísticos construídos no decorrer das oito décadas de documentações 

analisadas. 

                                                
1 ABREU, Marcelo Santos de. Os mártires da causa paulista: culto aos mortos e usos políticos da 
Revolução Constitucionalista de 1932 (1932-1957). 2010. 298 f. Tese (Doutorado) - Curso de História 
Social, Ufrj, Rio de Janeiro, 2010, p.13. 
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Oficialmente deflagrado em 9 de julho de 1932, o conflito batizado de Revolução 

Constitucionalista foi a insurreição dos paulistas que se opunham à tomada de poder por 

Getúlio Vargas em 1930 e tinham como exigência oficial o retorno à ordem constitucional 

do país. As articulações que viabilizaram a campanha contra o governo federal são 

complexas; o que aconteceu em 1932 condensou uma série de demandas de altos 

setores da sociedade paulista, incluindo industriais, partidos políticos, as oligarquias 

cafeeiras e parte da intelectualidade. 

O cenário político brasileiro anterior a 1930 foi marcado por conflitos e incertezas, 

e os projetos políticos que estavam em disputa estavam os partidários da alternância de 

poder entre São Paulo e Minas Gerais, representados pelo Partido Republicano Paulista 

versus aqueles que eram contra a centralização do poder e a favor de maior autonomia 

dos Estados, unidos sob o nome de Aliança Liberal, representados pelo Partido 

Democrático - PD, na região paulista. Em linhas gerais, o PD caracterizava a oposição 

ao governo vigente que favorecia as oligarquias cafeeiras, portanto foi um dos apoiadores 

da Revolução de 1930, que alijou os situacionistas e instaurou uma nova política 

protagonizada pelo movimento tenentista e sob o comando de Getúlio Vargas. Segundo 

Stanley Hilton, “não houve na história contemporânea do Brasil período mais confuso do 

que o do governo provisório. A derrubada da república velha abriu a caixa de Pandora. A 

própria Aliança Liberal era uma coalizão inviável”2,e Vavy Pacheco Borges considera que 

o “período da história política brasileira paulista de que aqui tratamos situa-se ainda hoje 

numa ‘zona de penumbra’, essa ‘terra-de-ninguém no tempo’, entre a história e a 

memória, como fala o historiador inglês Eric Hobsbawm”.3  

Com a ascensão de Vargas os Estados brasileiros passaram a contar com 

governadores nomeados pelo presidente e a responsabilidade sobre o governo de São 

Paulo foi designada um interventor federal militar e não paulista, o tenente João Alberto. 

Essa atitude desagradou o PD, que havia apoiado o movimento getulista e esperava 

receber sua parcela de protagonismo político.  

                                                
2 HILTON, Stanley. A guerra civil brasileira: História da Revolução Constitucionalista de 1932. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1982, p.32. 
3 BORGES, Vavy Pacheco. Memória Paulista. São Paulo: Edusp, 1997, p.66. 
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Os políticos paulistas do Partido Democrático esperavam que sua participação na 
conspiração revertesse no controle do Estado. Contudo, alegando necessidades 
estratégicas, Getúlio Vargas nomeou como interventor do Estado um militar já 
conhecido [...] desde 1924, João Alberto Lins de Barros. A presença de um militar 
nordestino [...] no elegante palácio dos Campos Elyseos provocou na elite paulista 
não apenas surpresa, mas também enorme indignação.4 
 

O representante do poder central também decepcionou outros grupos paulistas 

com algumas de suas medidas, como a legalização do Partido Comunista Brasileiro — 

considerado o inimigo comum que levou ao pacto que favorecia a Revolução de 1930 —

, além de entrar em atrito com grupos tenentistas. Essas discordâncias permitiram a união 

dos antigos inimigos, o PD e o PRP, que no início do ano do conflito formaram a Frente 

Única Paulista.  

A união de antigos opositores é comum inclusive no cenário político atual, e 

mesmo assistindo diariamente aos desdobramentos, ainda é algo complicado de se 

compreender. Refletir sobre um passado mais distante e com uma grande diversidade 

de atores vivendo um período de crise mundial pode ser muito mais enigmático: “Na 

história política brasileira, o período que vai de outubro de 1930 a outubro de 1932 é um 

dos mais complexos para análise, já que sua marca essencial é a instabilidade, fruto das 

disputas pelo poder entre orientações e grupos políticos distintos.”5 Dessa forma, a 

mesma instabilidade que permitiu a união de grupos que apoiaram a chegada de Vargas 

ao poder, também permitiu que seus acordos fossem breves e, de certa forma, 

superficiais. 

A Frente Única Paulista encontrou ressonância em Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul, dessa forma sua luta contra o governo provisório parecia amparada e capaz de 

aglutinar os interesses de diversos grupos em diferentes Estados do Brasil que 

estivessem dispostos a romper com a autoridade federal. Houve tentativas de negociação 

por parte de Vargas, que sinalizou o projeto de uma nova Constituição a ser redigida em 

Assembleia prevista para o ano de 1934 e nomeou Pedro de Toledo – civil e paulista – 

                                                
4 COHEN, Ilka Stern. Vida política paulista nas décadas de 1920 e 1930: as revoluções de 1924 e 1932. 
In: ODALIA, Nilo; CALDEIRA, João Ricardo de Castro (Org.). História do Estado de São Paulo: A 
formação da unidade paulista. Vol.2 República. São Paulo: Editora Unesp, 2010. p. 257-274, p.268. 
5 GOMES, Angela Maria de Castro et al. Regionalismo e centralização política: partidos e constituinte 
nos anos 30. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980, p.239. 



11 
 

como o interventor estadual, porém os ânimos não puderam ser apaziguados e o 

sentimento de perda de autonomia dos paulistas apenas se intensificava.6 

Ainda segundo Hilton, “a desconfiança em relação às intenções do regime quanto 

à reconstitucionalização gerava uma preocupação aguda com a situação de São Paulo”7 

e isso levou a imprensa engajada a tomar providências: “Em 32, todos os veículos de 

comunicação foram mobilizados no sentido de sensibilizar o ‘povo paulista’ para a ‘causa 

de São Paulo’.”8  

Havia um crescente sentimento regionalista, também estimulado pela imprensa, 

que exaltava a paulistanidade e a potência econômica do Estado, e por isso defendiam 

maior independência para São Paulo, pois se viam prejudicados pelo posicionamento do 

governo Vargas: 

O pano de fundo era um projeto basicamente centralizador, que atingia a 
autonomia política e econômica daqueles “grandes” estados que, conduzindo a 
política nacional, tutelavam as “pequenas” unidades federadas, sem que estas 
tivessem condições de promover seu desenvolvimento e disputar uma posição 
relevante no cenário federal.9 

Havia um forte sentimento de superioridade no estado; exaltava-se um 
São Paulo personificado e unificado sem diferenças de classes, regiões ou 
partidos, o grande sujeito da história nacional brasileira. São Paulo era 
apresentado não somente como a famosa locomotiva-motor da economia 
republicana; era também o responsável pela configuração do País — através dos 
bandeirantes —  e por sua independência.10 

Os diferentes grupos finalmente poderiam se unir diante de um único discurso de 

luta constitucional — esta que deveria garantir a autonomia política — e o movimento 

radicalizou. Em 9 de julho o conflito armado foi declarado e assim se desencadeou um 

processo complexo na história brasileira: 

A revolução começou de forma quase inesperada. [...] Pediam a 
resignação do ditador. A população paulista foi mobilizada com slogan. [...] A 
juventude se alistou pela glória do Estado e da Nação, em nome da constituição e 
contra a ditadura. Os conflitos reais que tinham levado à revolução de 32 
desapareciam. [...] Os dirigentes paulistas conclamavam a população do Estado e 
do País a se aliarem a eles. Panfletos circulavam. [...] As notícias de jornais que 

                                                
6 CAPELATO, Maria Helena. O movimento de 1932: a causa paulista. São Paulo: Brasiliense, 1981, p.17. 
7 HILTON, op. cit., p.59. 
8 CAPELATO, op. cit., p.32. 
9 GOMES, et al., op. cit., p.240. 
10 VAVY, op. cit., p.71. 
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circulavam em São Paulo vendiam a esperança de uma revolução que progredia 
vitoriosa. Na realidade a situação era bem diversa.11 

A propaganda militar tomou os corações paulistas, que aderiram aos chamados e 

fizeram parte da orquestra revolucionária, assumindo efetivamente parte no conflito, 

juntamente com o Exército e a Força Pública e tomaram posições estratégicas na capital. 

O apoio dos Estados que haviam se colocado ao lado de São Paulo não se 

realizou e a Frente Única se viu isolada contra um exército federal bem preparado e 

pronto para conter o levante. Dessa maneira, restou aos rebelados garantir a unidade 

interna de modo que pudessem contar com todos os setores da sociedade durante o 

conflito: a criação do consentimento paulista através da opinião pública foi o que permitiu 

o engajamento de tantos grupos que possuíam diferentes interesses sob a égide do 

projeto de reconstitucionalização. Em suma, grupos que apoiavam o retorno às estruturas 

que perduraram até 1929 e aqueles que eram a favor de uma reorganização social que 

favorecesse as classes médias e afins passaram a fazer frente ao governo provisório de 

Vargas. 

O governo de Pedro de Toledo em conjunto com os industriais paulistas 

estabeleceram comissões e campanhas para mobilizar os recursos da região em proveito 

dos soldados constitucionalistas em diversos setores da sociedade civil, como a 

Comissão do Pão de Guerra12, que controlava o fornecimento de farinha de modo que 

não faltassem alimentos para os combatentes, a Campanha do Ouro, onde as pessoas 

doavam seus pertences, incluindo alianças de casamento, ou mesmo o engajamento da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e dos estudantes da 

Politécnica, que desenvolviam armamentos. Ainda existiam iniciativas de escolas e 

outras instituições para arrecadar tudo que pudesse ser revertido para a empreitada 

constitucionalista. 

A autora Maria Helena Capelato, em seu livro O movimento de 1932: a causa 

paulista, identifica que a mobilização da maior parte da sociedade, mesmo daqueles 

                                                
11 COSTA, Emília Viotti da. 1932: Imagens Contraditórias. São Paulo: Arquivo do Estado, 1982, p. 11. 
12 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto n. 5.612, de 28 de Julho de 1932. 
São Paulo, Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1932/decreto-5612-
28.07.1932.html>. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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grupos que não tinham grande perspectiva de mudança social através de uma nova 

Constituição, foi possível graças à grande participação da imprensa, que instrumentalizou 

a opinião pública e atingiu diversos setores, assim como a intensa propaganda em prol 

da Revolução de 1932, que posteriormente se consolidou como memória oficial. O 

empenho em criar uma comunhão de expectativas fez com que os conflitos de classe 

fossem soterrados pela ideologia que envolvia o levante paulista: “Através do discurso 

ideológico, seus interesses particulares apareciam como universais, ou seja, como os 

interesses de todos.”13 

Apesar de todas as movimentações realizadas para garantir o apoio da maior parte 

dos paulistas, o exército constitucionalista enfrentou escassez de materiais bélicos, 

desde armas e munição até meios de transporte.14 As informações da soma de alistados 

variam, mas é inegável que houve grande participação popular, seja no engajamento de 

campanha seja em relação às pessoas que efetivamente pegaram em armas. As 

batalhas aconteceram em todo o Estado mas também em Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Bahia, Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul e sobretudo Mato Grosso15; os avanços dos 

soldados constitucionalistas foram prejudicados pelo despreparo de muitos, que nunca 

haviam empunhado uma arma e não possuíam treinamento para tal.16 Não há consenso 

historiográfico sobre o evento, que também carece de algumas informações oficiais, 

como o número de alistados e de mortos, o que torna sua análise ainda mais complexa,  

nem mesmo dados mais objetivos, como o número de vítimas, são consensuais. 
[...] as baixas paulistas [...] variam de cerca de 600 a 830 soldados [...]. De qualquer 
modo, considerando qualquer das cifras, o evento pode ser visto como a maior 
campanha militar nacional do século XX17. 

Em outubro do mesmo ano a Revolução já era considerada derrotada pois não 

conseguiu contornar o isolamento das tropas e as medidas econômicas tomadas pelo 

Estado e seus aliados se mostraram ineficientes. Dessa forma, a Força Pública de São 

Paulo firmou um acordo de paz com o governo federal, o que foi visto por muitos como 

                                                
13 CAPELATO, op. cit., p.20. 
14 HILTON, op. cit, p.167 et seq. 
15 SANTOS, Marco Cabral dos; MOTA, André. São Paulo 1932: Memória, Mito e Identidade. São Paulo: 
Alameda, 2010, p.13.. 
16 HILTON, op. cit, p.167 et seq. 
17 SANTOS; MOTA, André, op. cit., p.13. 
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uma traição aos ideais paulistas e o grande culpado pela capitulação do exército 

constitucionalista. 

Apesar de representar um curto capítulo na história do país, a Revolução 

Constitucionalista foi, por muito tempo, um dos grandes eventos da narrativa sobre o 

passado de São Paulo, e “fatos políticos radicais como uma guerra civil, que atinge 

diretamente a vida de uma sociedade, não se encerram apenas com a assinatura de um 

armistício militar.”18 Os esforços da sociedade paulista foram eternizados garantindo 

louvor aos seus participantes — especialmente às ilustres personalidades masculinas 

envolvidas na política — e criando uma série de monumentos e símbolos em seu tributo 

espalhados pelo Estado, como nomes de ruas, avenidas, bustos, praças, obeliscos e o 

feriado estadual. 

Os instrumentos utilizados em prol do esforço de guerra e para perpetuar a 

imagem positiva da dissidência em relação ao Getúlio Vargas — que segue visto como 

um grande governante, o famoso Pai dos Pobres — foram diversos, e um deles merece 

destaque: a intensa produção propagandística, que encontrava apoio na imprensa do 

Estado.  

A despeito dessa demanda, não obstante, os principais produtores de 
signos culturais de São Paulo, vêem-se desafiados por questões de difícil solução 
no enquadramento da memória da “Revolução Constitucionalista”: de que forma 
interpretar o fracasso do glorioso povo bandeirante numa luta que, como haviam 
previsto determinadas correntes de pensamento, deveria, a exemplo de outros 
sucessos históricos, redimir o Brasil dos descaminhos pelos quais enveredara? A 
esse problema epistemológico alia-se outro, não menos penoso, adstrito à 
situação pós-beligerância, afinal, depois da incansável campanha movida pela 
autonomia, o direito e a lei, com a atuação notável de artistas e intelectuais, 
restavam centenas de combatentes mortos nos campos de batalha, inúmeros 
outros feridos, mutilados e órfãos e, ainda, uma população urbana e rural premida 
pela carestia de recursos e à dependência inglória de serviços assistenciais que 
ameaçavam fechar as portas depois do levante. 19 

Instrumentalizada, a imprensa desenvolveu um discurso caloroso que colaborou 

para a criação de um consentimento ao redor da causa constitucionalista que, cristalizado 

na produção memorialística, ficou conhecido como o discurso do vencedor moral: a 

                                                
18 GOMES, et al., op. cit., p.244. 
19 RODRIGUES, João Paulo. Levante “Constitucionalista” de 1932 e a força da tradição. Do confronto 
bélico à batalha pela memória (1932-1934). 2009. 346 f.  Tese (Doutorado) - História, UNESP, Assis, 2009, 
p.272. 
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Revolução de 1932, ato de civismo que forçou a ditadura a colocar o país dentro da 

legalidade constitucional.  

Essa versão da memória se mantém até hoje e repensar esses mecanismos 

utilizados pelos jornais é compreender um pouco mais da participação da imprensa na 

formação daquilo que ficará registrado sobre as ações humanas, seja na materialidade 

do impresso como na memória naturalizada que se furta aos questionamentos. Mas é 

fundamental reconhecer que “não pode existir uma memória coletiva monolítica dos fatos 

passados, pelo que há de mais óbvio: uns se lembram e sabem e outros nem ouviram 

falar, uns valorizam os fatos, outros os desprezam.”20 

O que me abriu os olhos para finalmente enxergar essa problemática da memória 

existente sobre o tema foi o contato, através de um estágio no Arquivo Público do Estado 

de São Paulo, com algumas cartas de civis paulistas destinadas ao governador, 

oferecendo o pouco que tinham em prol da Revolução, incluindo seu próprio sangue, de 

maneira literal, para transfusão em soldados constitucionalistas. Passei a questionar a 

ideia que possuía sobre o caráter do movimento, geralmente lido a partir da imagem 

fortemente difundida sobre uma suposta manipulação das massas para reaver privilégios 

de classe. 

De toda forma, a historiografia sempre se debruçou sobre as fontes escritas e a 

imprensa é um dos principais documentos que permitem ao historiador compreender 

como as informações são rearranjadas e repassadas aos seus contemporâneos. A 

análise da imprensa também nos permite olhar para o presente, que vive a discussão da 

pós-verdade e o fenômeno das fake news, que reacendem o debate sobre a importância 

das notícias e de que maneira sua manipulação pode ocorrer. 

Refletir sobre o discurso dos jornalistas, especificamente do jornal O Estado de S. 

Paulo, também é repensar a produção historiográfica acerca dos acontecimentos de 

1932, literatura caracterizada por uma dicotomia; de um lado, a vasta produção 

memorialística que está focada na exaltação dos feitos heróicos paulistas — muitas vezes 

escritas pelos mesmos que participavam dos jornais —, do outro lado está a historiografia 

                                                
20 BORGES, op. cit., p.82. 
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extremamente crítica que muitas vezes coloca em descrédito a mobilização do Estado 

em torno de um ideal legítimo, mesmo que este fosse instrumentalizado pela ideologia 

hegemônica.  

Segundo Ulpiano Meneses, a “tradição (memória exteriorizada como modelo) 

nunca se refere a nenhum corpo consolidado de crenças, normas, valores, referências 

definidas na sua origem passada, mas está sujeita permanentemente à dinâmica 

social”21. Dessa forma, a memória e a historiografia que se preocupa em dialogar com 

esse conteúdo, não são instrumentos de compreensão imutáveis, nem uma construção 

adormecida: estão em transformação e ainda exigem modificações para que de alguma 

forma se perpetuem. 

O presente trabalho se propõe a compreender um pouco sobre essas 

transformações da memória e como ela está presente na atualidade através de uma fonte 

importante para os pesquisadores de 1932: o jornal O Estado de S. Paulo, nas décadas 

posteriores ao conflito, de 1942 a 2012.  

Para tal, pontos fundamentais sobre a memória da Revolução Constitucionalista 

serão extraídos de obras que considero importantes no percurso de análise do tema:  O 

Levante ‘Constitucionalista’ de 1932 e a Força da Tradição: Do confronto bélico à batalha 

pela memória (1932-1934) de João Paulo Rodrigues; São Paulo 1932: Memória, Mito e 

Identidade de Marco Cabral dos Santos e André Mota e Os mártires da causa paulista: 

culto aos mortos e usos políticos da Revolução Constitucionalista de 1932 (1932-1957) 

de Marcelo Santos de Abreu.  

Após a extração e análise dos elementos orientadores da memória da revolução 

paulista através das três obras historiográficas mencionadas, analisarei os jornais sob 

perspectiva comparativa, para que os mesmos elementos sejam identificados tanto nas 

pesquisas acadêmicas como nos editoriais e artigos do periódico. 

                                                
21 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A História, cativa da Memória? Para um mapeamento da memória no 
campo das Ciências Sociais. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, n. 34, p.9-24, 1992, 
p.11. 
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A opção de trabalhar a memória através de obras escolhidas se dá pela grande 

quantidade de escritos que refletem sobre o tema e recorte em questão, afinal, com a 

intensidade que o conflito foi tratado pelos memorialistas paulistas, a reflexão centrada 

no que falam os escritores sobre 1932 se tornou ponto fundamental para uma pesquisa 

ampla, mas diferentemente da proposta aqui exposta, estão focadas em fontes 

produzidas nas primeiras duas décadas seguintes ao conflito. 

 

O debate historiográfico 

É possível afirmar que não há consenso nas ciências humanas quando se trata 

dos estudos sobre 1932, seja nas conclusões sobre o que motivou o conflito ou mesmo 

sobre seu papel na história nacional. A temática é muito envolta pelos afetos, que nos 

levam de um extremo a outro no âmbito das interpretações. 

No campo da análise historiográfica, há um certo apagamento de algumas 

características do evento, que foram suplantadas pela memória que permeia as 

documentações existentes, e também a influência da dicotomia que compreende os 

processos da chamada Revolução Constitucionalista dentro de uma cadeia de ação e 

reação ou da manipulação das chamadas elites políticas e econômicas paulistas. 

Há também a historiografia que está embasada, em grande parte, na literatura de 

memória, o que turva o desejo do pesquisador de se aproximar da narrativa científica em 

detrimento da narrativa ideológica. Ao ler sobre a Revolução Constitucionalista,  torna-se 

evidente que há essa disputa, entre História e Memória, sobre o que Ulpiano Meneses 

afirma a diferença: 

A memória, como construção social, é formação da imagem necessária 
para os processos de constituição e reforço da identidade individual, coletiva e 
nacional. Não se confunde com História, que é forma intelectual de conhecimento, 
operação cognitiva. A memória, ao invés, é operação ideológica, processo psico-
social de representação de si próprio, que reorganiza simbolicamente o universo 
das pessoas, das coisas, imagens e relações, pelas legitimações que produz.22 

                                                
22 MENESES, op. cit., p.22. 
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Na trajetória historiográfica, também podemos distinguir a diferença conceitual 

utilizada por pesquisadores para tratar dos acontecimentos de 1932 e identificar quais 

elementos se destacam quando o assunto é memória. Boa parte da produção literária 

acerca do evento provém de memorialistas, muitas dessas obras lançadas logo após o 

fim da guerra paulista e, após a década de 1980, há uma revisão pelos intelectuais 

historiadores, que passam a trabalhar o período sob uma ótica que podemos chamar de 

getulista: onde a Revolução de 1932 é vista como um embuste das camadas 

hegemônicas e uma contrarrevolução conservadora. 

Vale lembrar que a produção acadêmica revisitou a Revolução Constitucionalista 

muito tardiamente: o primeiro na área acadêmica acerca do tema foi um artigo do 

sociólogo Florestan Fernandes, somente 17 anos após o conflito23. Nos anos anteriores 

nos deparamos apenas com autobiografias, memórias, narrativas romantizadas sobre os 

acontecimentos, ou seja, havia carência de uma análise sistematizada e crítica sobre 

1932. 

No final dos anos 1960 começaram a surgir trabalhos que utilizavam fontes como 

cartas, telegramas, documentos oficiais, como a obra 1932 – A Guerra Paulista, de Hélio 

Silva (1966). Apesar de não ser historiador, sua obra permitiu o contraste das percepções 

dos atores envolvidos através das documentações utilizadas, além de se referir ao 

episódio como guerra e dar destaque ao que chamou de “oligarquia cafeeira”. Dessa 

maneira, os caminhos interpretativos se alargam, pois há maior aporte documental e 

conceitual. 

Com a redemocratização, na década de 1980, há um movimento historiográfico 

no Brasil, que incentivou um novo olhar sobre o passado nacional, fazendo com que os 

pesquisadores refletissem a partir de temáticas como luta de classes, autoritarismo e a 

própria concepção de revolução. É certo que, como toda obra interpretativa, essas 

também possuíam suas paixões, influenciadas pela Guerra Fria e Ditadura Militar.  

                                                
23 RIBEIRO, Felipe Castanho. A historiografia da Guerra de 1932 e a sua amplitude. Mosaico, [S.l.], v. 8, 
n. 12, p.226-247, jun. 2017, p.228. 
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Entre os principais trabalhos acessíveis da década temos Regionalismo e 

centralização política: Partidos e Constituinte nos anos 30 coordenado pela historiadora 

Angela Maria de Castro Gomes, que analisa 1932 sob a concepção de uma guerra civil, 

traçando um breve panorama dos motivos que incentivaram o conflito destrinchado no 

capítulo Revolução e restauração: a experiência paulista no período da 

constitucionalização, cujo foco interpretativo sempre retorna ao governo federal. Em 

1981, Maria Helena Capelato, também historiadora, publicou o breve livro O Movimento 

de 1932: a causa paulista, que também trabalha os precedentes da guerra, que na sua 

interpretação, tinha a constitucionalização apenas como objetivo secundário e discute os 

conflitos de classe na São Paulo dos anos 1930. 

Um ano mais tarde Stanley Hilton lançou seu 1932: A Guerra Civil Brasileira, que 

compartilha da interpretação de Capelato sobre a constitucionalização que, ao seu ver, 

era um pretexto para reconquistar a autonomia do Estado, porém seu foco está nas 

articulações políticas do período em detrimento da análise social. Seu livro traz uma série 

de informações sobre as articulações do conflito, demonstrando os porquês de 

categorizar o evento como guerra civil, visto que movimentou um série de pessoas e 

recursos por meio de uma concepção políticas.  

O momento também selava os 50 anos de aniversário do levante paulista, então 

obras como 1932: imagens contraditórias, de Emília Viotti da Costa, procuravam traçar 

uma narrativa um pouco mais distanciada daquelas que exaltavam o regionalismo ou o 

saudosismo dos áureos tempos cafeeiros de São Paulo mas que ao mesmo tempo 

buscavam dialogar com a produção memorialística de modo a retomar a discussão sobre 

suas articulações. Dessa maneira, Viotti faz uma curadoria documental onde se pode ler 

sobre os dois lados do que chamou de “paixões”, contrapondo declarações de Getúlio 

Vargas e dos paulistas opositores. 

Em 1992, Vavy Pacheco Borges publicou Tenentismo e Revolução Brasileira, com 

análises sobre as conjunturas de 1930 e 1932, de maneira a esclarecer as imbricações 

da guerra paulista no movimento tenentista e consolidação do governo Vargas. A autora 

ainda complementa seus estudos, em 1997, com o livro Memória Paulista, onde confronta 

suas análises com o debate memorialístico referente ao período, demonstrando que a 
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década de 1930 foi marcada pela instabilidade e que o envolvimento dos paulistas na 

empreitada contra o governo não foi apenas fruto de paixões e orgulhos e sim 

estimulados pela incerteza do futuro nacional. Sua conceituação respeita o nome dado 

pelos paulistas de 1932: Revolução Constitucionalista. 

Ao analisar esse conjunto de obras, fica evidente que não há consenso para se 

referir aos acontecimentos da década de 1930, e que talvez a discussão conceitual não 

tenha fim, pois as fontes documentais existem e foram compartilhadas entre os autores, 

o que difere em seus usos é a interpretação. 

Outras obras foram lançadas permitindo o enriquecimento da narrativa histórica, 

dentre elas, estudos que analisavam a imagética relacionada à Revolução de 1932, o 

corpo de leis ou o engajamento de alguns grupos como a Legião Negra. Muitas dessas 

obras também possuem caráter laudatório, e fazendo coro à produção memorialística, 

nos deparamos com uma verdadeira ode ao soldado bandeirante constitucionalista. A 

memória apologética ou os relatos de participantes contam com mais de duas centenas 

de livros lançados desde 1932. Autores falam que a produção da memória foi quase que 

simultânea ao conflito e ainda hoje dão seus frutos, como histórias em quadrinhos ou 

produções que apelam para o gráfico, como o livro de Marco Antonio Villa com Boris 

Fausto: 1932 - Imagens de uma Revolução. 

Longe de oferecer entrave ao pesquisador, a disponibilidade de obras, seja ela 

mais ou menos embasada em grandes quantidades de documentos, que possua 

características panegíricas ou de ferrenho criticismo, são fontes de análise e de pontos 

de inflexão. Existem teses que se debruçaram sobre diferentes aspectos e utilizaram-se 

de vasta bibliografia, permitindo uma análise historiográfica que condensa diversas 

produções literárias, com destaque para a tese de doutorado O Levante 

‘Constitucionalista’ de 1932 e a Força da Tradição: Do confronto bélico à batalha pela 

memória (1932-1934) de João Paulo Rodrigues, assim como o livro São Paulo 1932: 

Memória, Mito e Identidade de Marco Cabral dos Santos e André Mota e a tese de 

Marcelo Santos de Abreu, Os mártires da causa paulista: culto aos mortos e usos políticos 

da Revolução Constitucionalista de 1932 (1932-1957), três obras que são fundamentais 
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para a conclusão da presente pesquisa, pois fornecem elementos importantes para a 

análise das fontes jornalísticas selecionadas. 

Tais obras, lançadas nos últimos anos, oferecem uma atualização às 

interpretações posteriores por se permitirem a utilização da diversidade de fontes 

disponíveis e analisarem para além da conjuntura da guerra civil, abordando questões 

como a memória, o discurso oficial e a própria historiografia. Essa tríade de obras 

selecionadas como destaque do trabalho conseguiu desenvolver um panorama amplo 

sobre a memória e também se embasaram largamente em fontes jornalísticas, de modo 

que nelas é possível identificar pontos principais no discurso empenhado pela imprensa 

e pelos biógrafos de 1932. 
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Capítulo 1 – A história: teses e livros 

 

Discutir a Revolução Constitucionalista é contrariar os limites entre história e 

memória, é um desafio ao pesquisador que procura se aproximar do passado, 

compreender o que aconteceu e construir uma narrativa capaz de reunir algumas 

possíveis explicações sobre aquele inverno de 1932. 

Portanto, um dos pontos mais discutidos pela historiografia, especialmente após a 

década de 1980, é a questão da memória sobre 1932, pois esta está no cerne dos 

debates, permeia as documentações e invade o íntimo daqueles que estudam o conflito, 

colocando questões que não são simples de responder: afinal, do que se constitui o 

imaginário sobre o período? Como se estabeleceu essa memória? Ela permanece até os 

dias atuais?  

As leituras historiográficas sobre a Revolução Constitucionalista são diversas e 

entre elas elegi três que se aproximam de tais questões utilizando-se de diversas fontes, 

incluindo a imprensa, além de se mostrarem obras bem desenvolvidas e que, por serem 

recentes, possuem aporte teórico embasado no legado de muitos outros estudiosos. 

A partir dessas três obras é possível extrair balizas para a análise dos editoriais e 

artigos do jornal O Estado de S. Paulo que foram selecionados para trabalhar a questão 

da memorialística da chamada Causa Paulista, que contou com ampla participação do 

periódico citado. 

As três produções historiográficas em destaque possuem diferentes enfoques e 

colaboram com diferentes concepções sobre os incentivos que levaram à guerra civil, 

bem como o que diz respeito à participação da população no conflito, mas todas 

convergem em um ponto: a importância do legado memorialístico acerca de 1932. Mesmo 

que existam divergências sobre como ocorreu esse movimento ao redor da chamada 

Revolução Constitucionalista, com apoio das mídias disponíveis na época, sobre os usos 

da memória construída pelos contemporâneos do conflito ou até mesmo a sinceridade 

dos biógrafos de 1932, os pontos de concordância sobre a mitologia existente nos 

documentos demonstram a base da disputa memorialística. 
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Todos os autores estudados concordam que refletir sobre as reminiscências da 

Revolução Constitucionalista é ponto fundamental para traçar um panorama mais 

próximo da realidade dos os eventos ocorridos na década de 1930 e, dessa maneira, 

dedicam boa parte de suas pesquisas à análise dos signos relacionados à memória do 

conflito e também seus usos políticos.  

Uma das principais fontes sobre a qual se dedicam é a imprensa, em especial, o 

jornal O Estado de S. Paulo e seus representantes que “partiram para a luta armada em 

1932, na qual assumiram papel de liderança entre os conspiradores.”24 Além da 

qualidade das informações das três obras, o destaque para o período escolhido por mim 

foi um dos fatores decisivos para a seleção. 

Começaremos com o livro São Paulo 1932: Memória, Mito e Identidade, obra 

lançada em 2010 pela Alameda Casa Editorial, produzida por dois doutores em História 

pela Universidade de São Paulo; Marco Cabral dos Santos foi professor e pesquisador 

nos programas de mestrado da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) e da 

Universidade de Vassouras (RJ); André Mota é pós-doutorado na área de História da 

Medicina pela USP e atualmente coordena o Museu Histórico da FMUSP. 

A breve obra de 169 páginas escrita em dupla torna os eventos de fácil 

compreensão, é objetiva como um livro didático, utiliza-se de extensa bibliografia 

especializada e é entrelaçada pelo uso de jornais, propaganda, livros de memórias, 

romances, entre outros, como fontes para a discussão do tema da construção do caráter 

bandeirante do soldado constitucionalista. Abordam diversos temas, como os elementos 

constitutivos da memória consagrada, a existência dos debates a favor do separatismo 

que faziam parte de alguns setores da sociedade da época e também da participação da 

classe médica no conflito, marcada pelo higienismo e racismo. 

O livro pode ser considerado um compilado das concepções acerca de 1932, tanto 

aquelas cunhadas no calor na guerra civil quanto as desenvolvidas pelo discurso 

acadêmico. 

                                                
24 CAPELATO, Maria Helena; PRADO, Maria Ligia Coelho. O Bravo Matutino - Imprensa e Ideologia: O 
Jornal o Estado de São Paulo. São Paulo: Alfa-Ômega, 1980, p.47. 
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Os autores se propõem a traçar um panorama histórico-historiográfico a partir da 

construção memorialística e da formação do imaginário acerca da identidade paulista. 

Portanto, as palavras-chave que eram utilizadas pela imprensa engajada no conflito e 

que se eternizaram nas memórias literárias são claramente identificáveis e são utilizadas 

como ponto de partida da investigação que permeia a obra: como se constrói a mitologia 

acerca da Revolução Constitucionalista. 

Utilizam como fontes os acervos documentais de diversas instituições, como o 

Arquivo Público de São Paulo, Arquivo Municipal de São Paulo, arquivos de instituições 

médico-sanitárias, como o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, fac-símiles de 

panfletos que circularam no ano de 1932, edições dos periódicos O Separatista e Jornal 

das Trincheiras, bem como editoriais do O Estado de S. Paulo. Acervos documentais 

privados também são citados como fonte de pesquisa. 

A segunda obra analisada como base para tecer os argumentos mais vinculados 

aos discursos sobre 1932 é a tese de doutorado em História defendida em 2009 de João 

Paulo Rodrigues pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, intitulada 

“O Levante ‘Constitucionalista’ de 1932 e a Força da Tradição: Do confronto bélico à 

batalha pela memória (1932-1934).” 

Em suas 320 páginas orientadas pela preocupação com a história social, o autor 

procura refletir sobre o conflito de 1932 e seus dois anos subsequentes, que em sua 

concepção, é o período em que é possível notar a construção de dois eixos centrais da 

memória sobre a Revolução Constitucionalista: o discurso sobre a invasão dos tenentes 

no governo estadual e a necessidade de uma defesa territorial que justificaria o levante 

e posteriormente, com a aproximação da Constituinte, a elevação de uma história 

nacional com São Paulo à sua vanguarda, lutando pelo legalismo, que colocaria o Estado 

paulista como vencedor moral da guerra. 

Sua principais fontes de pesquisa são muito parecidas com as do livro de Marco 

Cabral dos Santos e André Mota, com destaque para os periódicos O Estado de S. Paulo, 

do ano de 1932; o Correio da Manhã, também do ano de 1932; O Separatista de Janeiro 

a Junho de 1932 e o Jornal das Trincheiras, de Agosto a Setembro de 1932. Também 

utiliza coletâneas documentais, como a 1932: Imagens Contraditórias, de Emília Viotti da 
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Costa e dezenas de obras memorialistas, incluindo personalidades de destaque no 

conflito como Guilherme de Almeida, Alfredo Ellis Júnior, general Bertoldo Klinger e 

Menotti del Picchia. 

A terceira obra é a tese de doutorado em História Social de Marcelo Santos de 

Abreu pela Universidade Federal do Rio de Janeiro apresentada em 2010 sob o título de 

“Os mártires da causa paulista: culto aos mortos e usos políticos da Revolução 

Constitucionalista de 1932 (1932-1957)”, com 298 páginas. 

A tese traz como uma das características principais um minucioso trabalho de 

pesquisa e síntese sobre a historiografia especializada, onde o autor coloca diversas 

obras em contato, criando contrapontos, salientando suas contribuições e pontos de 

inflexão. Portanto, seu trabalho também pode ser lido como um grande panorama 

historiográfico a respeito do tema. 

O autor identifica o período selecionado, de 1932 a 1957, como fundamental para 

a construção da memória estabelecida referente à Revolução Constitucionalista através 

de obras literárias e do culto aos voluntários mortos no conflito, feito de maneira a 

singularizar os soldados, ou seja, ao invés de números, cada paulista tombado em campo 

de batalha é tratado como uma personagem única e ativa da narrativa histórica. Em sua 

interpretação, o luto pela perda dos combatentes tornou-se um instrumento político que 

mobilizou a memória do conflito em torno do martírio e da devoção por uma São Paulo 

liberal, progressista. Uma maneira de reviver a fé da unidade nacional pela causa 

constitucionalista, identificada como bandeira paulista.  

Entre as fontes utilizadas estão os periódicos, como A Folha da Manhã, de 1932 

a 1957; O Correio Paulistano, de 1934 a 1957 e novamente o jornal O Estado de S. Paulo, 

de 1932 a 1957. Marcelo Santos de Abreu também utiliza memórias, incluindo das 

personagens já citadas. 

Logo, é possível notar que as obras, apesar de possuírem diferentes recortes e 

finalidades, inevitavelmente passam pela temática da construção da memória pública da 

Revolução Constitucionalista. Também compartilham das mesmas fontes principais, visto 
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que é reconhecida a intensa participação da imprensa nos conflitos da década de 1930, 

seja pelo seu engajamento seja pela relevância como influenciadora de opiniões. 

 

As balizas historiográficas 

Para sistematizar a compreensão dessas obras e extrair elementos para identificar 

o que os autores dizem sobre o que entendem como memória de 1932, três perguntas 

basilares foram aplicadas a cada obra, que posteriormente serão aplicadas aos editoriais 

e artigos selecionados do jornal O Estado de S. Paulo. São elas: 

a) O que confere legitimidade à causa constitucionalista, segundo cada autor. Ou 

seja, o que identificam como elementos utilizados para justificar a motivação do 

conflito. 

b) Quais os principais agentes envolvidos nas movimentações políticas de 1932 e 

suas contribuições, de forma a identificar possíveis predominâncias de discursos 

sobre a Revolução Constitucionalista, onde as principais figuras seriam as 

personagens e grandes narradoras dos acontecimentos. 

c) E por fim, como trabalham a questão do discurso da vitória moral do estado de 

São Paulo, que ao meu ver, é o principal elemento da elaboração desta memória 

que muitos historiadores procuram compreender. 

 O fator da legitimidade da Revolução Constitucionalista é fundamental para que 

se perpetuem os feitos dos heróis paulistas, pois a partir dela se expressa a justificativa 

para as forças políticas de um Estado estimularem sua população a pegar em armas 

contra o governo central. 

 Desde os primeiros dias do conflito, declarado em 9 de julho de 1932, houve 

críticas por parte da imprensa alinhada ao governo provisório, que publicava declarações 

do presidente Getúlio Vargas atacando o levante paulista, se referindo ao movimento 

como “sedicioso” e de “caráter nitidamente reacionário”25, sob o argumento de que em 

fevereiro do mesmo ano já havia sido promulgado o decreto número 21.076, conhecido 

                                                
25 VARGAS, Getúlio. À Nação. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 12 jul. 1932 apud COSTA, Emília Viotti 
da. 1932: Imagens Contraditórias. São Paulo: Arquivo do Estado, 1982, p.13. 
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como Lei Eleitoral, que garantia direitos eleitorais, além do decreto do mês de maio, 

número 21.402, que previa as eleições para uma Assembleia Constituinte em 1933. 

 Vistos como fratricidas ambiciosos que derramavam o sangue de seus irmãos sem 

propósito, os rebeldes paulistas estavam sob os constantes ataques de Vargas, 

amparado pelo periódico Correio da Manhã, um dos principais à época: 

 Reacionários, não perceberam que despeitos e ambições passarão e o 
Brasil continuará a ascender aos seus destinos, impelido pela energia renovadora 
da revolução triunfante de 1930. No Brasil renascente esta revolta constitui a 
derradeira investida para a restauração da velha mentalidade oligárquica, 
sustentáculo dos clãs familiares, cujos reprováveis processos políticos se 
traduziam em conchavos e acordos clandestinos, feitos ao sabor dos apetites e 
segundo a conveniência dos poderosos do momento[...]. As prédicas e formas 
palavrosas das chamadas frentes únicas apenas mascaravam o anseio de 
restabelecer [...] o predomínio perdido.26  

Ou seja, as forças paulistas também, e talvez principalmente, lutavam contra a 

tentativa do governo federal de causar descrédito à sua principal bandeira: a 

reconstitucionalização brasileira. 

Para Marco Cabral dos Santos e André Mota, a “intenção de reconstitucionalizar 

o país não era um fim em si, mas um meio para se reconquistar a autonomia política de 

São Paulo”27, que exigiu uma “momentânea superação de diferenças e desavenças 

históricas em nome de um programa de interesses comuns, unindo a elite política”28 do 

estado e, para aglutinar diversos grupos sociais em torno do projeto, foi necessária a 

vinculação de um discurso que construísse a ideia de uma identidade homogeneizadora 

para o povo paulista: “Não por acaso, o movimento constitucionalista carregou nas cores 

regionalistas, em que a excepcionalidade do ‘ser paulista’ esteve sempre presente.”29 

A tese de apagamento das diferenças de classe para a construção do consenso 

legitimador da revolução é defendida por Maria Helena Capelato, que acredita que os 

representantes da classe dominante, insatisfeitos com os rumos políticos do país, se 

esforçaram no sentido de estabelecer no imaginário social o império de suas ideias. Para 

tal, serviram-se do discurso ideológico, que demonstraria “seus interesses particulares 

                                                
26 Ibid., p.44. 
27 SANTOS, Marco Cabral dos; MOTA, André. São Paulo 1932: Memória, Mito e Identidade. São Paulo: 
Alameda, 2010, p.17. 
28 Ibid, p.18. 
29 Idem. 
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como interesses de todos. (...) Dessa forma, as ideias da classe dominante passam a ser 

aceitas como as únicas verdadeiras e válidas para o conjunto da sociedade.” 30 

A autora vê a imprensa paulista como a “grande trincheira espiritual”31, engajada 

nessa construção ideológica orquestrada pelas classes dominantes, sejam elas formadas 

por comerciantes, políticos, intelectuais, etc. 

João Paulo Rodrigues reconhece a participação da imprensa na propaganda 

política do período, que além de mobilizar os periódicos já existentes, também criou 

novos jornais dedicados apenas à Revolução Constitucionalista, como o Jornal das 

Trincheiras, O Farol da Revolução, Jornal de São Paulo e O Separatista, mas acrescenta: 

Não se trata, porém, de atribuir à propaganda política a capacidade de, 
em curto espaço de tempo, criar novos valores capazes de direcionar 
comportamentos, nem tampouco superestimar seu papel da sublevação, negando 
a participação popular no embate pelo campo simbólico; contudo, não se pode 
negligenciar a relevância da condição que a propaganda assume, ou seja, a de 
pólo de concentração das disputas e tentativas de atingir o imaginário social 
durante os confrontos.32 

Ou seja, a hipótese do autor é que houve uma apropriação por parte da elite 

paulista de elementos que já estavam presentes no imaginário social anterior a 1932: 

À propaganda, nessa perspectiva, competiria não a mera disseminação 
da ideologia dominante, com vistas ao domínio das consciências, mas a inserção 
na correlação de forças e a apropriação dos valores do imaginário coletivo, o que 
implica, indispensavelmente, em analisá-la sob novo enfoque.33 

Essa percepção não muda o fato de Rodrigues defende a ideia de que o levante 

de 1932 só foi possível graças aos esforços publicitários dessa classe dominante 

paulista, mas credita ao apoderamento do que já existia na sociedade para conclamar a 

população contra o governo federal onde a “burguesia unida investe no polissêmico e 

homogeneizador propósito da Constituição”.34 Portanto, é importante para o autor, 

salientar que os valores bandeirantes veiculados pela imprensa são muito anteriores à 

década de 1930. 

                                                
30 CAPELATO, Maria Helena. O movimento de 1932: a causa paulista. São Paulo: Brasiliense, 1981, p.20. 
31 Ibid, p.31. 
32 RODRIGUES, João Paulo. Levante “Constitucionalista” de 1932 e a força da tradição. Do confronto 
bélico à batalha pela memória (1932-1934). 2009. 346 f.  Tese (Doutorado) - História, UNESP, Assis, 2009, 
p.18. 
33 Ibid., p.26. 
34 Ibid., p.65. 
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Santos e Mota identificam a partir de 1931 a comoção da luta pela 

constitucionalização do país, através dos esforços dos partidos alijados do poder, 

mobilizando a imprensa e especialmente o rádio, com críticas ao governo que 

“transmutara-se em ditadura, contra a qual todos, sem distinção de classe, deveriam 

lutar”35, conferindo “valores universalistas à causa revolucionária”.36 

Conquistada a mobilização popular contra Getúlio Vargas, a batalha em voga era 

a da memória. Marcelo Santos de Abreu refere-se ao momento como guerra literária, 

metáfora cunhada por Menotti del Picchia “para caracterizar o que hoje podemos chamar 

de uma luta pelo enquadramento da memória do evento.”37 

Todos os autores das três obras aqui analisadas concordam com a afirmativa de 

que a batalha pela memória teve seu início logo após o armistício de outubro de 1932, 

quando seus participantes perceberam que era importante registrar suas memórias de 

modo que a derrota para o governo federal não fosse a narrativa dominante a respeito 

de seus esforços em prol de São Paulo. 

Segundo o levantamento apresentado por Marcelo Santos de Abreu,  

já em 1933 era possível perceber a surpreendente quantidade de títulos 
publicados sobre a Revolução Constitucionalista. Este movimento se inicia no 
mesmo mês da deposição do governo revolucionário de São Paulo, em 2 de 
outubro de 1932, e se estende ao longo da década de 1930 até o Estado Novo. 
Alguns números sobre a produção de livros e folhetos referentes à Revolução de 
1932 evidenciam a dimensão desse esforço intelectual. Em números absolutos, 
entre as décadas de 1930 e 1980, foram publicados 198 títulos que tratavam do 
movimento constitucionalista. Publicaram-se 114 títulos somente entre 1932 e 
1938!38 

Em contrapartida a esse esforço dos paulistas, o autor não identifica grande 

produção literária que defendesse o lado dos “ditatoriais” ou “outubristas”, o que 

provavelmente colaborou para a cristalização da versão dos “revolucionários”, colocada 

sob questionamentos pela historiografia de forma ampla mais tardiamente. 

                                                
35 SANTOS; MOTA, op. cit., p.23. 
36 Idem. 
37 ABREU, Marcelo Santos de. Os mártires da causa paulista: culto aos mortos e usos políticos da 
Revolução Constitucionalista de 1932 (1932-1957). 2010. 298 f. Tese (Doutorado) - Curso de História 
Social, UFRJ, Rio de Janeiro, 2010, p.92. 
38 Ibid., p.85. 
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Dessa forma, o evento de 1932 que estabeleceu-se “como o grande mito da 

história recente de São Paulo teve na produção memorialística um extraordinário apoio, 

sobretudo na sua estruturação e na divulgação das imagens que se perpetuariam como 

‘verdade’.”39 

Tudo isso porque “o ocaso da aventura bélica e os eloqüentes desarranjos pós-

beligerância, demandam, efusivamente, uma resposta convincente por parte dos 

segmentos da intelectualidade que haviam formulado o discurso ufanista sobre o 

enfrentamento.”40 Cabia aos principais atores que orquestraram e participaram do conflito 

justificar à população, e especialmente à posteridade no formato da História oficial, os 

motivos que os levaram a declarar guerra contra seu próprio governo e procurar algum 

tipo de protagonismo e dignidade em suas ações. 

O que nos leva a refletir sobre quem foram esses proeminentes que tiveram a 

capacidade de operacionalizar as paixões e levar boa parte da população de um Estado 

às armas. 

Os autores Santos e Mota consideram que “a ‘revolução’ figura não apenas como 

produto de interesses políticos das elites econômicas [...] mas também de um ideário 

identitário que encontrava importantes reflexos na intelectualidade e em suas 

corporações e instâncias de atuação”41. Ou seja, os incentivos da batalha também 

partiram de uma concepção latente na sociedade do que seria o paulista e qual deveria 

ser seu posicionamento diante da situação em que se encontrava o Estado nos planos 

do governo no Federal, e mais, também consideram que a intelectualidade possuiu forte 

papel na conquista do apoio popular. 

A intelectualidade — um termo generalizante em que podemos englobar 

jornalistas, advogados, engenheiros, homens de proeminência social que estavam 

ocupados em discutir a política brasileira — se fazia ouvir através dos meios de 

comunicação e dos comícios e foram capazes de instrumentalizar as ocorrências de 

modo a garantir a “valorização dos símbolos da paulistanidade”42 antes mesmo da guerra 

                                                
39 SANTOS; MOTA, op. cit., p.19. 
40 RODRIGUES, op. cit., p.264. 
41 SANTOS; MOTA, op. cit.,, p.154. 
42 Ibid., p.15. 
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começar: “Dizia-se aos quatro ventos que São Paulo era a ‘locomotiva do país’ e, 

enquanto tal não merecia se render aos ‘caprichos’ do Governo Provisório liderado por 

Vargas.”43 

Entre essas figuras que tinham suas imagens vinculadas aos discursos 

ideológicos e que aparecem com frequências para os autores que estudam o período 

temos os jornalistas, com destaque para Júlio de Mesquita Filho, diretor geral e quem 

estava à frente do periódico O Estado de S. Paulo, um dos mais participativos — se não 

o mais atuante — no levante paulista.  

Tal é a relevância do grupo O Estado que o periódico é utilizado como uma das 

principais fontes nas três obras analisadas; é considerado o “arauto da Revolução 

Constitucionalista”44 e seus editoriais na década de 1930 são grande recôndito dos ideais 

dessas classes hegemônicas que participavam ativamente da política paulista. 

Dessa forma, o periódico é trabalhado como uma personagem articuladora, que 

muitas vezes trazia em suas páginas os manifestos daqueles que são os nomes mais 

proeminentes entre as principais lideranças do levante paulista45: “Em sua edição do dia 

13 de julho o jornal O Estado de S. Paulo trazia o Manifesto dos Revolucionários. 

Assinado por lideranças civis e militares — Pedro de Toledo, Gen. Isidoro Dias Lopes, 

Gen. Klinger, Francisco Morato e A. de Paula Salles.”46  

Essas grandes personalidades que formavam a frente anti-getulista tinham como 

principal arma a retórica e constantemente apareciam nas páginas dos periódicos 

defendendo a insurreição contra o governo central. Já estavam presentes no cotidiano 

político de São Paulo e se apropriaram desse poder para defender os interesses dos 

revoltosos constitucionalistas. 

Mas não era apenas através do jornal que esses grandes locutores divulgavam 

suas palavras de dever cívico: 

Os comícios em cidades interioranas intentavam inflamar a alma dos 
paulistas, no intuito de consolidar e colher os frutos da propaganda de massa 

                                                
43 Idem. 
44 RODRIGUES, op. cit., p.266. 
45 Ibid., p.118. 
46 SANTOS; MOTA, op. cit., p.59. 
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perpetrada pelo rádio e pelos jornais, por isso, destacava-se na composição das 
equipes de ação a participação de especialistas na arte do convencimento, tais 
como políticos, publicitários, promotores públicos, professores, padres, radialistas 
e intelectuais, dentre os quais Menotti Del Picchia e o eternizado promotor público 
Ibrahim Nobre.47 

Menotti Del Picchia foi um dos grandes engajados na construção do 

consentimento da Causa Paulista, intelectual modernista, membro do PRP, redator do 

Correio Paulistano, ex-deputado estadual, dedicou suas memórias, poemas e retórica a 

São Paulo, seja à Revolução ou ao legado do bandeirantismo que tanto prezava. Seus 

escritos são fontes recorrentes nas obras selecionadas por mim.  

Ibrahim de Almeida Nobre — que também faz parte do grupo de atores políticos 

escolhidos pelos quatro autores aqui estudados —, cuja memória foi homenageada em 

bustos, museus e instituições, é conhecido como o tribuno popular da Revolução. 

Bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas, pode ser considerado o mais apaixonado dos 

poetas do movimento constitucionalista. Era o grande orador que agitava a população e 

conquistava corações e mentes, e dessa forma, entrou para a lembrança paulista como 

um dos principais participantes da história do Estado; hoje seus restos mortais 

descansam no Mausoléu ao Soldado Constitucionalista de 193248. 

Ainda no âmbito de intelectuais considerados pelos autores como importantes 

personagens dos acontecimentos de 1932, temos Alfredo Ellis Júnior, também membro 

do PRP e deputado, que segundo João Paulo Rodrigues, foi uma das grandes vozes que 

colaboraram para o assentamento do discurso da vitória moral e se destaca na utilização 

da 

linguagem retórica como instrumento de negação absoluta da derrota bélica, 
visando amainar a sensibilização aflitiva e a agitação popular e, em ambivalência, 
pugnar pela implantação da memória ufanista da beligerância, em coerência com 
suas linhas centrais de pensamento.49 

Dentro dessa iniciativa de transformação da narrativa para favorecer São Paulo, 

Marcelo Abreu destaca uma das participações do intelectual: 

Ao mesmo tempo, lembrar 1932 significava também apagar determinadas 
referências à Revolução de 1930 no corpo da cidade, como na proposta de Alfredo 
Ellis Jr., defendida na Assembléia Legislativa, para trocar os nomes das ruas que 

                                                
47 RODRIGUES, op. cit., p.136. 
48 ABREU, op. cit., p.243. 
49 RODRIGUES, op. cit., p.273. 
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materializavam a lembrança da “revolução de outubro” em favor de outros que 
remetessem à “revolução de julho de 1932”.50 

A abordagem de Marco Cabral e André Mota a respeito da mesma personagem é 

mais preocupada com as questões raciais e eugênicas envolvendo a miscigenação entre 

o povo paulista. Ellis Jr. desenvolveu uma obra onde dissecava o bandeirante, visto como 

a base da composição do povo paulista e que “teria sido formado pelo cruzamento de 

portugueses e índios”51, e que apesar da presença negra na formação populacional, não 

havia preocupação pois ao seu ver, o negro desapareceria gradualmente da composição 

social por causa sociológicas.52 

Essa reflexão nos leva à outra personagem recorrente quando o assunto é 

Revolução Constitucionalista: a figura do bandeirante. 

Utilizado como vocativo pelos interlocutores da Revolução, tornou-se um sinônimo 

de paulista e sempre acompanhava a palavra soldado: “a figura do bandeirante ressurgia 

como elemento aglutinador dos valores paulistas, antepassado mítico que sintetizava a 

bravura e a audácia que se exigia de soldados e voluntários.”53 Sua presença na 

formação da paulistanidade e na intensificação ideológica em prol do levante contra 

Getúlio Vargas o coloca como um dos instrumentos de construção da legitimação do 

discurso constitucionalista. 

O bandeirante figurou em poemas, títulos de livros sobre 1932 e chamadas em 

periódicos, de modo a inspirar a população ao retorno às raízes: “O velho bandeirante, 

tal como era concebido, desbravando o Brasil hostil e indicando a coragem aguerrida que 

seria inerente ao paulista”54 e “como se todos os paulistas fossem predestinados a 

renovar o Brasil e a comportar-se como, supostamente, se comportavam os bandeirantes 

ao expandir as fronteiras do país”.55 

A disputa entre valores regionais e nacionais também alimentou ímpetos 

separatistas de grupos que acreditavam apaixonadamente na ideia de uma 

                                                
50 ABREU, op. cit., p.78. 
51 SANTOS; MOTA, op. cit., p.92. 
52 Ibid, p.92 et. seq. 
53 Ibid.,, p.23. 
54 RODRIGUES, op. cit., p.153. 
55 Ibid., p.165. 
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excepcionalidade econômica, cultural e social paulista, da locomotiva do Brasil cujo lema 

Non ducor duco (não sou conduzido, conduzo) está estampado no brasão da capital do 

Estado, indicando a capacidade de seu povo, que teria dado origem à uma raça de 

gigantes, como o defendido por Ellis Júnior. 

Esses ímpetos escalaram e muitas vezes chegaram à xenofobia, impulsos que 

eram utilizados pelo governo federal para desmoralizar e deslegitimar a empreitada dos 

paulistas, fazendo com que a propaganda constitucionalista precisasse se ocupar em 

desmantelar tais afirmações de que São Paulo se levantava contra o Brasil ao invés de 

lutar contra o que chamavam de ditadura: 

Porfiosamente, a produção memorialística responsável por cristalizar a 
natureza constitucionalista dos anseios revolucionários rechaçou qualquer viés 
secessionista atribuído ao movimento, argumentando que a pecha separatista era 
obra difamatória do Governo Provisório.56 

O separatismo também é uma das personagens presentes nas análises sobre 

1932, que apesar de não ter sido fundamental nas movimentações da época, são peça 

importante para compreender o poder da propaganda constitucionalista e as artimanhas 

dos arquitetos da memória do conflito, mesmo que a campanha tenha como evidência 

célebres adeptos e manifestos, como no caso de Monteiro Lobato com seu Hegemonia 

ou Separação57. “Posteriormente, a própria memória oficial erigida em torno do 

movimento de 32 incumbiu-se aparar certas arestas, minimizando ou obliterando o 

sentimento separatista que tivera lugar naquelas tortuosas semanas.”58  

Ou seja, a empreitada de construção do legado dos soldados bandeirantes era um 

projeto consciente e intencional. Após a derrocada de São Paulo, ainda em 1932, os 

atores político-sociais se aparelharam em prol do discurso da elevação moral do Estado 

e criação de uma narrativa onde os paulistas fossem grandes compositores de uma 

grandiosa história nacional, sem espaço para episódios de máculas na herança  da 

defesa democrática, da qual foram os únicos defensores. 

                                                
56 SANTOS; MOTA, op. cit., p.53. 
57 RODRIGUES, op. cit., p.69. 
58 SANTOS; MOTA, op. cit., p.55. 



35 
 

Por fim, esses agentes político-sociais foram os principais responsáveis pela 

disseminação da retórica que ficou conhecida como discurso do vencedor moral, 

amplamente veiculada nos periódicos e obras literárias da época, e por que não dizer, da 

atualidade. 

Esse discurso se preocupa em colocar São Paulo como o grande responsável pela 

reconstitucionalização em 1934, que trouxe um texto mais liberal em relação à 

Constituição anterior, incluindo o voto das mulheres, voto secreto, direitos civis, ou seja, 

uma modernização e ampliação do conceito de democracia no Brasil. Apesar de uma 

nova suspensão em 1937, com o Estado Novo, a constitucionalização pós guerra civil 

ficou conhecida, entre os paulistas especialmente, como uma vitória conquistada pelos 

revoltosos de 1932. 

Vale a pena pontuar que boa parte da historiografia especializada toma essa 

apropriação discursiva como uma evidência de que a Revolução paulista foi nada mais 

que uma invenção das elites sem verdadeira adesão da população:  

Sob o argumento de que o objetivo da luta fora alcançado — afinal as 
eleições para a Constituinte ocorreram cinco meses depois —, os políticos 
comemoraram a vitória. O que o discurso triunfalista ocultou é que o governo 
federal, em decreto de 14 de maio de 1932, convocara as eleições para a 
Constituinte e nomeara uma comissão para o projeto constitucional. Esse “detalhe” 
se perdeu na argumentação que procurava justificar o injustificável sangue 
derramado em vão.59 

A análise retórica da defesa de São Paulo como vencedor moral é crucial e 

permeia a discussão da memória referente ao evento, portanto, é possível identificar ao 

menos referências à ela nas falas de João Paulo Rodrigues, Marcelo Santos de Abreu, 

Marco Cabral dos Santos e André Mota.  

Em sua tese Levante “Constitucionalista” de 1932 e a força da tradição, Rodrigues 

dedica um capítulo inteiro à análise da construção da narrativa da vitória moral e analisa 

o período pós beligerância como um momento repleto de rancores: a economia estava 

parada pois os meios de produção haviam sido arregimentados para a produção bélica, 

                                                
59 COHEN, Ilka Stern. Vida política paulista nas décadas de 1920 e 1930: as revoluções de 1924 e 1932. 
In: ODALIA, Nilo; CALDEIRA, João Ricardo de Castro (Org.). História do Estado de São Paulo: A 
formação da unidade paulista. Vol.2 República. São Paulo: Editora Unesp, 2010. p. 257-274, p.274. 
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aos poucos a indústria do café perdia sua força, os efeitos sociais se tornavam evidentes 

através da carestia e da frustração popular com a derrota.  

Para organizar a opinião pública novamente, era necessário fundar uma narrativa 

explicativa que acentuasse os males causados pelo governo varguista: 

Se a realidade que recobria a derrota era demasiadamente sombria e 
complexa, a solução discursiva aparenta ser bem mais alvissareira, propiciando 
formular um eixo explicativo simplificador que permite, inclusive, negar o malogro 
e deter o foco do protagonismo nos agentes que passariam incólumes à 
perseguição pós-beligerância e seriam indispensáveis na nova configuração de 
forças, isto é, o heróico povo paulista.60  

 Ao estabelecer que a Revolução Constitucionalista é um marco definidor da 

identidade paulista, o autor salienta a importância que tem a reconstrução dos fatos — 

ou ao menos a reinterpretação destes — para a história de São Paulo: como se orgulhar 

de uma guerra que perdemos? 

 Certamente essa questão foi trabalhada pelas personagens proeminentes do 

conflito já em 1932, através da reafirmação do consentimento e legitimação, 

especialmente populares, da decisão de pegar em armas, afora a mítica sobre a 

superioridade paulista: “No âmbito discursivo, afirmava-se que São Paulo não foi 

derrotado, simplesmente, porque não se bate uma raça de gigantes”.61  

 Rodrigues identifica que caminha junto da narrativa da vitória moral uma ideia 

veiculada através dos idealistas da Revolução, que criaram a fábula de que os paulistas, 

isolados, com um exército numericamente inferior, foram traídos pela própria Força 

Pública estadual, que negociou a rendição. 

A vinculação desta representação com o tumultuado momento pós-levante é 
nítida. Incapaz de vencer o combate bélico e esfacelada pela derrota, a classe 
dominante, por meio de seus ideólogos, procura superar as agruras do estado, 
valendo-se da paulistanidade. Nesta perspectiva, se, por detalhes, São Paulo não 
pôde vencer a batalha, o adversário também não haveria logrado êxito. O retorno 
assegurado ao Estado de Direito, por obra dos paulistas, garantiria a vitória moral 
da sublevação. Aliás, em diálogo perspicaz com a representação negativa dos 
políticos, conclui-se, emblematicamente, que o malogro havia sido mais proveitoso 
do que a vitória, porque o seu advento expurgou dos nobres paulistas o retorno 

                                                
60 RODRIGUES, op. cit., p.267. 
61 RODRIGUES, op. cit., p.336. 
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das disputas partidárias e abriu caminho a manifestação da nova mentalidade, 
purificada pelo espírito renovador das trincheiras.62 

 Essa saída encontrada para lidar com a derrota comemorando a Constituinte e 

criticando traidores da Força Pública também é apontada por Marco Cabral Santos e 

André Mota que, baseados em notícias de periódicos, notam que a revolta popular com 

o armistício foi muito maior devido a um “otimismo extremado” que foi propagado durante 

as últimas semanas de conflito e que faziam com que a vitória parecesse tão certa.63 

 Mesmo que concorde com algumas das afirmativas acima, o destaque que 

Marcelo Abreu faz em sua obra é a respeito da memória dos combatentes. A vitória moral, 

ao seu ver, estaria calcada na defesa das ideias liberais feita pelos soldados em campo 

de batalha e que resultariam no moderno texto constitucional de 1934. Dessa forma, o 

fundamental para erigir essa memória positiva dos participantes era o luto e o orgulho de 

ser um paulista insurreto: 

O 23 de maio seria, então, “uma dessas datas históricas” a “comemorar com 
verdadeiro culto”, pois assinalava a “hora excepcional que o povo paulista se 
levantou como um só homem para proclamar o seu governo e apoiá-lo com todas 
as suas forças materiais e morais”. As palavras seguiam ecoando a ligação entre 
o 23 de maio e a revolução de 9 de julho, “epopéia magnífica” que terminou com 
a “vitória moral, nas armas” e a “vitória moral nas urnas”; e repercutiam os laços 
entre a promulgação da Constituição e o sacrifício de “vidas preciosas”. O sentido 
da comemoração estaria na reverência a estes mortos que “foram e continuando 
sendo nossos guias” aos quais todos deveriam curvar-se “respeitosos e contritos, 
levantando súplicas ao Criador para que nunca mais sejamos oprimidos pela 
violência ou pela força”.64  

A escolha das questões feitas para cada uma das três obras em destaque 

demonstram que existem pontos fundamentais quando o tema é Revolução 

Constitucionalista, e independe do foco de cada autor, pois mesmo que reflitam menos 

sobre uma característica ou não, eventualmente sua análise passará pela discussão 

historiográfica, como no caso da tese de doutorado Os Mártires da Causa Paulista de 

Marcelo Abreu, que se furta à criação de um panorama contextual, pois não se debruça 

sobre os antecedentes do conflito, mas cria uma intensa e rica discussão através de 

                                                
62 Idem. 
63 SANTOS; MOTA, op. cit., p.76. 
64 ABREU, op. cit., p.175. 
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outros autores, realizando uma espécie de costura de percepções, deixando a cargo do 

leitor desenvolver sua própria concepção sobre o conflito paulista. 

Por se tratar de um assunto que é permeado pelas paixões do ponto de vista das 

fontes, falar de um consenso historiográfico é delicado, as causas da guerra civil de 1932 

dividem opiniões mesmo entre os autores mais atuais, mas ainda assim é cercada por 

uma mística que varia entre a veneração e a refutação de pontos fundamentais da 

mitologia paulista. Nesse âmbito, São Paulo 1932: Memória, Mito e Identidade de Marco 

Cabral Santos e André Mota, é um livro preocupado em desfazer ou ao menos questionar 

os símbolos que perduram no imaginário acerca do evento e principalmente, mostrar-se 

como uma obra introdutória que apresenta elementos chave para a compreensão do que 

chamam de “delineamento das identidades regionais paulistas”.65 

A tese O Levante “Constitucionalista” de 1932 e a Força da Tradição de João Paulo 

Rodrigues é um exemplo de um autor que tentou condensar percepções conflitantes e 

fazê-las conversar para chegar a uma percepção mais acurada do que aconteceu durante 

o conflito entre as forças paulistas e o governo provisório de Getúlio Vargas. Ao esmiuçar 

os componentes da memória do evento, o autor consegue criar um panorama envolvendo 

diversos grupos sociais e alcançar um grande repertório de informações, causas e 

motivações que permeiam a trama da guerra constitucionalista. 

Ao meu ver, as três obras compõem um excelente leque interpretativo para 

analisar o discurso existente nas fontes selecionadas e que integram o legado jornalístico 

do grupo O Estado de S. Paulo. 

 

 

 

 

 

 
                                                
65 SANTOS; MOTA, op. cit., p.153. 
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Capítulo 2 – A memória: artigos e editoriais de O Estado de S. Paulo 
 

Segundo Maria Helena Capelato, o uso da imprensa como fonte era visto com 

desconfiança até meados da década de 1970, quando finalmente, a partir de novas 

questões impostas à historiografia, os jornais passaram a ser um rico instrumento de 

pesquisa sobre o passado:  

A recusa dos jornais como fonte para o estudo do passado se 
fundamentava na concepção positivista da história que exigia objetividade na 
leitura das fontes por meio das quais se pretendia chegar à “verdade do fato”; 
nessa perspectiva historiográfica, o documento era considerado “sacrário do 
templo dos fatos”.66 

Superada, pelo menos em parte, a concepção positivista, Capelato foi uma das 

primeiras estudiosas brasileiras a se debruçar sobre a fonte jornalística e, por acreditar 

que ela continha a voz de uma grande diversidade de atores sociais, via na imprensa a 

oportunidade de explorar novos caminhos historiográficos. 

A imprensa oferece amplas possibilidades [...]. A vida cotidiana nela 
registrada em seus múltiplos aspectos, permite compreender como viveram 
nossos antepassados — não só os “ilustres” mas também os sujeitos anônimos. 
[...] nele [o jornal] encontramos dados sobre a sociedade, seus usos e costumes, 
informes sobre questões econômicas e políticas.67 

 Através dos jornais, é possível acessar a atuação de políticos, militantes, a 

linguagem utilizada por diferentes grupos para intervir na sociedade, seja ufanista, 

humorística, imagética. A própria materialidade do jornal é um objeto, demonstrando a 

partir de sua diagramação, destaques, cores e imagens utilizadas, a intencionalidade por 

trás das notícias. 

Dessa maneira, Capelato dedicou-se ao estudo da imprensa brasileira, e em 1980 

lançou o livro O bravo matutino: imprensa e ideologia no jornal "O Estado de S. Paulo" 

em parceria com Maria Lígia Prado, onde analisam a trajetória do engajamento político 

do jornal hoje conhecido como Estadão, na tentativa de ir para além da história da 

                                                
66 CAPELATO, Maria Helena. A imprensa como fonte e objeto de estudo para o historiador. In: História 
das Américas: fontes e abordagens historiográficas, São Paulo: Humanitas, 2015, p.114. 
67 CAPELATO, Maria Helena, Imprensa e História do Brasil, São Paulo: Contexto/EDUSP, 1988, p.21. 



40 
 

imprensa e poder “situar esses jornais como elementos atuantes no processo político 

global.”68 

O jornal é criado em 1875, sob o nome de A Província de São Paulo, e passa a se 

chamar O Estado de S. Paulo em 1890, após a Proclamação da República. Sempre se 

colocando como oposicionista aos governos vigentes, O Estado de S. Paulo — OESP — 

possui um histórico de críticas aos poderes provisoriamente instituídos, 

democraticamente ou não. O jornal, como “elemento atuante” da sociedade, pode ser 

denominado como uma parte do quarto poder de Estado: a mídia. 

Para Capelato, as orientações do projeto político d’O Estado de S. Paulo fazia com 

que assumisse “o papel de opositor, razão pela qual seus representantes sempre 

procuraram dar ao jornal uma feição de independência frente aos governos e partidos”69, 

mesmo que os mais importantes membros de sua equipe, como Júlio de Mesquita, 

fossem atuantes de partidos políticos, no caso o Partido Republicano Paulista - PRP, 

lembrando que posteriormente o periódico se alinharia ao Partido Democrático - PD. 

Durante a Primeira República, o jornal atacou tudo aquilo que considerava uma 

ameaça ao liberalismo defendido pelos Mesquita — família que dirigiu o Estadão desde 

a década de 1920 — e acreditava que a atuação como oposição era fundamental para 

assegurar a democracia frente a um governo que tanto criticavam:  

O emprego dos termos “autoritário, “antidemocrático”, “tirano”, “ditador”, 
“déspota”, como caracterizadores dos dois últimos governantes da Primeira 
República — Artur Bernardes e Washington Luís —, revela a insatisfação do jornal 
com relação à tendência centralizadora e a reação ao intervencionismo do poder 
central nos Estados. A utilização desses termos deixa entrever ainda que o 
fortalecimento do poder central suscitava no periódico uma preocupação no 
sentido de que a estrutura política do país se modificasse e que o Estado liberal 
cedesse lugar a um Estado autoritário.70 

 As críticas se somavam à compreensão de que São Paulo era um Estado em 

ascensão e que era prejudicado pelo modelo retrógrado de governo, incapaz de absorver 

as mudanças sociais que ocorriam entre os paulistas. Viam em São Paulo uma 

                                                
68 CAPELATO, Maria Helena; PRADO, Maria Ligia Coelho. O Bravo Matutino - Imprensa e Ideologia: O 
Jornal o Estado de São Paulo. São Paulo: Alfa-Ômega, 1980. p.XI. 
69 Ibid, p.23. 
70 Ibid, p.28. 



41 
 

excepcionalidade e maturidade que identificavam como o florescimento das sementes do 

liberalismo, onde não haveria espaço para manutenção das oligarquias e centralização 

política. 

 A essa altura, no final da década de 1920, o partido que se aproximava dos ideais 

liberais era o recém criado Partido Democrático e, se colocando como protagonista do 

projeto político que fervilhava entre parte da intelectualidade paulista, o jornal OESP se 

alinhou partidariamente: “O periódico não se vinculou ao partido, mas defendeu sua 

atuação, considerando que, em virtude de suas propostas, teria condições de se 

responsabilizar pela transformação política do Estado”.71 

 Essa união resultou no apoio à empreitada que colocou no poder Getúlio Vargas, 

que como já foi abordado, tomou medidas que desagradaram seus correligionários e “em 

pouco de dois meses, a ‘Revolução de 30’, que prometia a vitória do Partido Democrático, 

tornou-se a revolução contra São Paulo.”72 

 O jornal, que apoiou o movimento e posteriormente celebrou em suas páginas o 

ocorrido, mesmo se colocando contra Getúlio Vargas nos anos seguintes, em suas 

páginas pós-1930 afirma que os valores dispostos na época foram deturpados pela 

ditadura que se seguiu, como fica claro nos editoriais referentes à Revolução 

Constitucionalista: 

“24 de Outubro de 30 serviu a invejas e ambições, que depois se evidenciaram no 
Governo Provisório, dividindo o Brasil entre vencedores e vencidos e instalando o 
caudilhismo ditatorial sob o lema de representação e justiça.” [10/09/1952, O 
Estado de S. Paulo] 

“Quando São Paulo se levantou em 32, em defesa da Lei e da Constituição, as 
grandes esperanças suscitadas pelo movimento de 30 tinham já cedido lugar a um 
sentimento generalizado de frustração.” [09/07/1972, O Estado de S. Paulo] 

“O movimento [1932] foi o marco do inconformismo de todo o Estado com o rumo 
antidemocrático que uma revolução popular vinha tomando” [09/09/1992, O 
Estado de S. Paulo] 

                                                
71 Ibid., p. 32. 
72 COHEN, Ilka Stern. Vida política paulista nas décadas de 1920 e 1930: as revoluções de 1924 e 1932. 
In: ODALIA, Nilo; CALDEIRA, João Ricardo de Castro (Org.). História do Estado de São Paulo: A 
formação da unidade paulista. Vol.2 República. São Paulo: Editora Unesp, 2010. p. 257-274, p.268. 
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 Apresentando muitas vezes 1930 como causa para a aglutinação de forças em 

1932, o periódico nunca negou seu apoio ao golpe que deu origem ao governo de Vargas. 

Esse assunto recebeu atenção do OESP, pois, como o jornal reconhece sua intensa 

participação na Revolução Constitucionalista, a cada menção do conflito de 1932 e 

rememorações dos feitos heróicos paulistas dos quais se orgulham tanto, o jornal sempre 

procurou trabalhar suas críticas e/ou narrativas a partir do que consideram a principal 

causa do levante: o descontentamento com o governo de Getúlio Vargas. 

 Tendo em vista que o foco de análise aqui é a construção da narrativa consagrada 

por boa parte da produção memorialística, incluindo a imprensa, o debate historiográfico, 

que credita à manipulação propagandística das elites paulistas a sublevação da 

população paulista, não é aplicável, visto que o jornal se considerava um “órgão 

modelador da opinião pública”73, defensor da democracia e do liberalismo. Ou seja, O 

Estado de S. Paulo se considerava a voz da liberdade, crítica à centralização de poderes, 

incompatível com a tese de representantes das elites e oligarquias. 

 É certo que, como aponta Capelato, “a partir do momento em que os jornais se 

modernizaram e se transformaram em empresas comerciais, eles se constituíram como 

instituição privada”74, ou seja, a notícia tornou-se mercadoria, pronta para gerar lucro. 

Porém, ao analisar os editoriais referentes à Revolução Constitucionalista do O Estado 

de S. Paulo, periódico engajado na política brasileira, verificamos que a imagem que 

desejam transmitir é de quarto poder; o da opinião pública, que por vezes é o espaço 

comum da memória. 

 João Paulo Rodrigues também compartilha dessa percepção, e acrescenta que o 

OESP ganha status de personagem, tal qual um partido político, pois consiste em uma 

sistematização da oposição ao governo Vargas: 

Não por acaso escolhemos o jornal O Estado de S. Paulo para esta pesquisa. 
Apesar de integrar-se às transformações capitalistas em curso, constituindo-se 
num empreendimento voltado para a lucratividade, da mesma forma que os outros 
mass mídias em ascensão à época, este jornal se arvora de esfera pública, quando 
lhe convém, atuando no sentido de fomentar a crítica em favor de seus interesses 

                                                
73 CAPELATO; PRADO, op. cit., p.XIX. 
74 CAPELATO, Maria Helena. A imprensa como fonte e objeto de estudo para o historiador. In: História 
das Américas: fontes e abordagens historiográficas, São Paulo: Humanitas, 2015, p.121. 
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políticos. No entanto, no caso de 1932 sua ação não visava reviver a função de 
que se revestira a imprensa durante o processo de formação da esfera pública 
burguesa – quando agia como órgão fiscalizador do Estado e incentivador de 
opiniões críticas na sociedade –, mas, sobretudo, de utilizar-se da crítica política 
para manipular os leitores em direção aos projetos de governo e interesses 
econômicos que defendia.75 

 O jornal O Estado de S. Paulo esteve intimamente relacionado aos conflitos 

políticos brasileiros, e sofreu os períodos de censura tão conhecidos ao longo do século 

XX, como o Estado Novo e Ditadura de 1964. Seus representantes sentiram na pele as 

agruras dos regimes autoritários e seus dirigentes — a família Mesquita — viveram 

prisões e exílios ao insistir na manutenção das críticas em colunas tradicionais como a 

Notas e Informações. É justamente esse espaço do jornal — que será o destaque nesse 

estudo —, tradicionalmente encontrado na página 3, que identificamos os acalorados 

textos escritos pelo próprio Julio de Mesquita até a sua morte em 1927 e escrita por Julio 

de Mesquita Filho até 1968, na ocasião do Ato Institucional número 5, quando o jornalista 

resolveu protestar contra a censura e abandonou a redação pelo resto de seus dias.76  

 O primeiro editorial permanece no jornal como a coluna Notas e Informações como 

espaço de opiniões mesmo na versão online do periódico, com textos creditados aos 

devidos autores, porém, nas décadas passadas, a maioria dos textos vinculados à essa 

área não possuía autoria, levando o autor a interpretar aquela leitura como o 

posicionamento da própria instituição OESP. 

 Como forma de compreender o que o jornal O Estado de S. Paulo desejava passar 

aos seus leitores referente aos eventos que tomaram lugar em 1932 — e 

consequentemente, deixar registrado para a posteridade —, analisarei editoriais e artigos 

publicados a cada década, nos aniversários da Revolução Constitucionalista. Ou seja, 

serão essencialmente oito décadas de editoriais celebrando o Nove de Julho de 1942, 

1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002 e 2012. 

                                                
75 RODRIGUES, João Paulo. Levante “Constitucionalista” de 1932 e a força da tradição. Do confronto 
bélico à batalha pela memória (1932-1934). 2009. 346 f.  Tese (Doutorado) - História, UNESP, Assis, 2009, 
p.33. 
76 MAYRINK, José Maria. Censura e democracia: o caso Estadão. IN: MEDINA, Cremilda (Org.). Liberdade 
de expressão, direito à informação nas sociedades latino-americanas. Fundação Memorial da América 
Latina: São Paulo, 2010, p.119. 
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 A partir das questões utilizadas para analisar as três obras bibliográficas 

selecionadas anteriormente — de Marcelo Santos de Abreu, João Paulo Rodrigues, 

Marco Cabral dos Santos e André Mota — a fim de identificar elementos basilares na 

construção da memória do conflito paulista, os jornais serão empregados de maneira que 

se evidenciem os discursos proferidos pelo O Estado de S. Paulo ao longo dos anos no 

tocante à Revolução Constitucionalista.  

 Portanto, as questões aplicadas a cada edição serão: 

a) O que confere legitimidade à causa constitucionalista, segundo o jornal O Estado 

de S. Paulo; 

b) Se existem e quais os principais agentes envolvidos nas movimentações políticas 

de 1932 e suas contribuições; 

c) Como trabalham a questão do discurso da vitória moral do estado de São Paulo. 

Se há indícios de que houve um movimento de descrédito dos motivos da guerra 

civil que ocorreu em 1932 por parte de pesquisadores, também há indícios de que existe 

uma memória fortemente estabelecida e que contraria a historiografia posterior aos anos 

1980. Através da análise dos editoriais e artigos, será possível identificar alguns 

elementos dessa memória. 

 

Os editoriais 

Como se nota na historiografia, os jornais foram amplamente utilizados para 

compreender a construção da memória que permeia a história da Revolução 

Constitucionalista, especialmente no que diz respeito ao discurso paulista sobre a 

atuação do Estado na política brasileira, que empregou grandes esforços através da 

propaganda para a estruturação do consenso acerca dos motivos contra o governo 

federal. 

 Os jornais, alguns mais do que outros, se engajaram na batalha da conquista dos 

corações e mentes da população paulista, com declarações apaixonadas e eloquentes, 

e provavelmente tinham para si a importância do registro documental de tudo isso, pois 

como aponta Le Goff, “o documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades 
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históricas para impor ao futuro — voluntária ou involuntariamente — determinada imagem 

de si próprias.”77 

 É sob essa perspectiva que os jornais posteriores à década de 1930 do O Estado 

de S. Paulo serão analisados, para identificar se há manutenção da narrativa estruturada 

durante a emoção do levante e defendida pelo periódico que se envolveu intimamente 

com a guerra paulista, e assim, se aproximar da compreensão dos instrumentos de 

perpetuação de uma memória. O conteúdo é rico e disponível a diversas interpretações 

que não cabem aqui, dessa forma, apenas serão explorados apenas alguns aspectos 

que considero mais adequados à pesquisa.  

Todas as edições utilizadas foram retiradas do acervo online do Estadão78, 

disponíveis mediante assinatura paga. Suas transcrições encontram-se em anexo ao final 

deste trabalho. 

 O primeiro documento é de 8 de julho de 194279, uma pequena nota na coluna 

Notícias Diversas, localizada na página 3 da edição, informando a realização de uma 

romaria em homenagem aos soldados de 1932, a ser realizada no dia seguinte, 9 de 

julho, data em que ficou firmado o início da guerra. 

 Ao analisar a página do jornal, percebe-se a singeleza do espaço reservado à 

rememoração, bem como a linguagem contida: 

                                                
77 LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Editora UNICAMP, 1996. p. 538. 
78 ESTADÃO. Acervo. Disponível em: <https://acervo.estadao.com.br/>. Acesso em: 10 out. 2019. 
79 Alguns editoriais serão do dia 8 de julho do ano em questão e outros do dia 10 de julho, isso porque nem 
sempre houve circulação do jornal na data comemorativa, dia 9 de julho. Portanto, em alguns anos o 
editorial é publicado no dia anterior ou posterior às celebrações. 
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 No pequeno trecho em destaque, quase ao fim da página, lê-se80: 

9 DE JULHO 
Romaria dos voluntários de 32, promovida pela associação dos ex-
combatentes, ao cemitério de São Paulo - presença do Sr. Fernando Costa, 
interventor federal. 
 

Em comemoração do dia 9 de julho, que é uma data que bem de perto fala 
aos corações dos paulistas, e que simboliza o valor e abnegação do soldado da 
Pátria, a Associação dos Ex-Combatentes de São Paulo, à semelhança dos anos 
anteriores, convoca os voluntários de 32 e as viúvas e órfãos dos denodados 
companheiros que morreram, para comparecer amanhã às 10 horas, ao Cemitério 
de São Paulo (...). 

 O restante da nota informa local, horário e instituições envolvidas na celebração. 

Nos dias 9 e 10 de julho também é possível identificar notas similares sobre o evento, 

informando como ocorreram as solenidades e seus participantes. 

                                                
80 Foi feita a apenas alteração da acentuação durante a transcrição dos editoriais e artigos, visto que até a 
década de 1980, dificilmente havia acentuação no texto jornalístico. O restante continua como escrito no 
periódico. 
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 O breve texto faz parte do período em que se instaurou no Brasil o Estado Novo, 

sob o comando de Getúlio Vargas, antigo inimigo do jornal, visto que foi constantemente 

atacado e desafiado pelos Mesquita antes, durante e após a Revolução 

Constitucionalista. Dessa maneira, o jornal traz o alerta ao acessar a edição no acervo 

online: 

De 25 de março de 1940 a 6 de dezembro de 1945, o jornal foi tomado de seus 
proprietários pela Ditadura Vargas e por isso o Estadão não reconhece o conteúdo 
produzido nesse período como de sua autoria. Apesar disso, essas edições estão 
sendo compartilhadas como documento histórico.81 

 Após a derrota em 1932, os herdeiros de Julio de Mesquita, Julio de Mesquita Filho 

e Francisco Mesquita, foram exilados, retornando ao Brasil no final de 1933. Mesquita 

Filho ainda seria preso diversas vezes, mais uma vez exilado e depois escondido pela 

família, durante a ditadura varguista.82 O jornal foi ocupado “supostamente por ordem de 

Getúlio Vargas, com o pretexto de que os Mesquita e seus funcionários armazenavam 

armas na redação para derrubar o governo”83 e devolvido aos seus donos mediante 

compra após a deposição de Vargas. 

 Mesmo na pequena nota, de 1942, percebe-se o tom de importância que o jornal 

dá ao Nove de Julho, o que fica evidente em 1952, com a dedicação das edições ao 

evento. 

 A Revolução Constitucionalista é assunto em três páginas na edição do dia 9 de 

julho e ainda mais três páginas no dia 10 de julho de 1952. Com textos para além de 

descrições das solenidades comuns à data, o periódico dá lugar de destaque ao evento 

no primeiro editorial da página 3 bem como textos que relembram algumas 

personalidades importantes na mitologia da Guerra Paulista. 

 Na imagem a seguir, vê-se o maior espaço dedicado à data no primeiro editorial 

do dia 9 julho de 1952: 

                                                
81 ESTADÃO, Acervo. Período de Intervenção. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19420708-22340-nac-0001-999-1-not>. Acesso em: 17 out. 
2019. 
82 MAYRINK, op. cit., p.116-17. 
83 Ibid. p.117. 
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 Na coluna Notas e Informações, lê-se, sob o título de A Revolução 

Constitucionalista um texto referente à importância da comemoração “para que as 

consciências responsáveis do País procedam a um exame detido das tendências 

complexas e não raro divergentes que vêm traçando, através da história, os destinos da 

nacionalidade.”84 

 Em um longo texto que se inicia traçando paralelos entre o contexto dos anos 1930 

e a época de sua produção, 1952, O Estado de S. Paulo procura justificar seu apoio à 

tomada de poder por Vargas durante a Revolução de 1930. O Brasil é descrito como uma 

vítima de traições que o ferem desde a Proclamação da República, cujo destino foi 

usurpado pelas oligarquias que “às custas do poder e da boa-fé popular, foram 

empreendendo, com frieza e pertinência, a deturpação do voto, a degradação do sistema 

                                                
84 O ESTADO DE SÃO PAULO, 09/07/1952, p.3 
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representativo e o envilecimento do regime constitui uma página sombria e dolorosa na 

vida do País.”85 

 Devido a esse movimento, não restava outra opção a não ser apoiar a mudança 

sob o comando dos revolucionários de 1930: 

O que se viu depois é fato ainda presente à Nação Brasileira. Fez-se um 
movimento armado para irmanar a República com algumas reformas que lhe 
salvassem a essência e cuja implantação vinha sendo sistematicamente frustrada 
pela minoria dominante. Aliás, a implantação dessas reformas, que viriam salvar a 
vontade popular contra o esbulho impenitente, que a vitimava, era o estandarte 
das lutas gloriosas do Partido Democrático paulista. Vencedora a revolução de 
outubro, o Brasil, restituído ao curso do seu destino, fortaleceu-se ao influxo das 
medidas liberais, que haviam arrastado os democratas à luta armada. Mas não 
estava finda aí a série de felonias, que haveriam de constituir o fadário desta 
República. Cabendo-lhe chamar às urnas o povo brasileiro para compor as 
representações que deveriam perpetuar, num pacto político, as suas conquistas 
democráticas, o ditador foi indefinidamente procrastinando a data desse processo. 
O vírus caudilhesco da Primeira República não fôra debelado com os seus 
homens. Presente no ditador que a llaqueava, a Nação estava condenada a 
assistir a mais um esbulho, que a divorciaria das suas origens.86 

 Aqui, o periódico traça a principal justificativa para a retirada do apoio a Getúlio 

Vargas, que dará o tom dos textos referentes à Revolução Constitucionalista no decorrer 

dos anos estudados nesta monografia. Os traidores, na percepção do OESP, não são os 

paulistas e sim o governo federal que deturpara os ideais da Revolução de 1930, tirando 

o Brasil do curso de seu destino democrático e liberal. 

 Os discursos publicitários que os autores estudiosos da memória construída para 

1932 trabalham quando se debruçam sobre as fontes jornalísticas da época também são 

reforçados 20 anos depois do conflito: 

 Tão sincero se revelava o ideal revolucionário, tão puras as suas fontes, 
tão profundas a comunhão de princípios e a voz da consciência cívica que vibrava 
em nossa terra, que o movimento foi um impulso único, como se milhares de 
homens se fundissem então em um corpo só, envolto numa única bandeira.87 

 A necessidade de difundir essa ideia de espontaneidade e união do movimento, 

como explicam Santos e Mota em São Paulo 1932: Memória, Mito e Identidade, também 

seria um instrumento de criação do consentimento. Afinal, como refrear um impulso que 

faz parte da construção da identidade paulista? 

                                                
85 Idem. 
86 Idem. 
87 Idem. 
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 A Revolução Constitucionalista é, segundo o jornal, a única atitude possível vinda 

de um povo como os paulistas, que têm a capacidade de perceber as necessidades da 

nação e agir: 

Pouco importa se São Paulo não alcançou, ao termo da luta épica, a vitória 
militar. Pouco adianta igualmente argumentar que a Constituição de 1934, que 
sofreou a ambição do ditador em consequência da rebeldia paulista, caiu depois, 
golpeada por mais uma traição. A Revolução Constitucionalista de 1932, pela sua 
grandeza e pela conjuntura histórica especial, em que se acha inscrita, não pode 
ser julgada por um prisma utilitário. É admirável verificar-se como, naquela quadra 
distante, povoada de inquietudes, São Paulo interpretou a consciência da 
nacionalidade, reatando o fio do seu destino. [...] Vivemos hoje sob a égide de uma 
Constituição de que se orgulha o País, onde a representação popular tem assento 
no Congresso, para a votação das leis que rejam o povo e delimitação dos três 
poderes, harmônicos e independentes entre si [...].  

 Muito mais que um impulso, uma missão foi cumprida para que a democracia 

pudesse continuar, e essa é a vitória moral, elemento que, segundo João Paulo 

Rodrigues, permite justificar a empresa paulista que, sob a ótica de muitos, não tinha 

chances reais de vitória e sucumbiu em poucas semanas. 

Não o estamos sentindo? É a Revolução Constitucionalista de São Paulo 
que prossegue. Tantas vezes golpeada quantas renascente, ela aparelha agora 
as resistências para evitar que se concretize mais uma violência à nossa vocação 
democrática. Ela é que fortalece os ânimos liberais do nosso povo e desarma e 
desencoraja os traidores. Nas horas inseguras do regime, ela é quem vela pela 
Pátria, restituindo-a permanentemente ao curso das suas tradições. E essa é a 
glória imorredoura dos que nela tombaram para sempre. 

 É fundamental para O Estado de S. Paulo veicular esse discurso da vitória moral, 

pois justifica a iniciativa e o engajamento do periódico, que foi censurado, teve seus 

líderes presos e exilados, e não abandonou sua postura em relação ao governo varguista. 

 Nas páginas 8 e 9 da mesma edição, há o comentário das celebrações pelo 

Estado, especialmente em municípios do interior de São Paulo. Também há destaque  

para as solenidades na Câmara dos Deputados, com discurso de alguns políticos que 

relembraram algumas personalidades importantes para a construção da narrativa do 

heroísmo paulista: os jovens Miragaia, Martins, Dráusio e Camargo - M.M.D.C.  Também 

há referências a Pedro de Toledo, governador do Estado durante a Revolução 

Constitucionalista e nomeado por Getúlio Vargas, Fernão Salles e ao General Izidoro 

Dias Lopes.  
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Essas personalidades que fazem parte da esfera do heroísmo paulista são 

encaixadas na página quase como ilustrações, pois os textos e os discursos são realizam 

mais que digressões sobre cada uma delas.  

O texto que se segue à imagem sobre Pedro de Toledo faz uma mera menção ao 

seu nome; grande personagem da narrativa é a população e a vontade paulistas, 

assinaladas com letra maiúscula: 

Levantando-se em armas para repelir a ocupação do território estadual 
pelas forças ditatoriais, o Povo de São Paulo inscreveu, há vinte anos, o 9 de Julho 
nos fastos da sua História, iniciando o movimento armado que estava destinado a 
constituir a mais bela, impressionante e vigorosa manifestação da nossa 
consciência democrática durante toda existência da Nação Brasileira.88 

 
Com o mesmo ardor com que se haviam batido pela redemocratização do 

regime nas lutas do Partido Democrático, da Aliança Liberal e da Revolução de 
30, puseram-se os democratas a campo e, fortemente amparados, desta vez, 
pelos mais prestigiosos chefes do regime decaído, e, sobretudo, pela unanimidade 
das forças federais (estaduais aqui aquarteladas), faziam explodir, a 9 de Julho, 

                                                
88 Ibid., p.08. 



52 
 

sob a chefia política de Pedro de Toledo e militar do general Isidoro Dias Lopes, o 
mais belo movimento de civismo já registrado na história nacional.89 

 Apesar de não serem considerados como grandes articuladores do movimento 

pelos quatro estudiosos da Revolução Constitucionalista citados ao longo deste trabalho, 

o OESP  coloca essas personagens — M.M.D.C, Pedro de Toledo, Fernão Salles e 

General Izidoro Dias Lopes — como nomes em destaque, pelo menos através da 

imagem. Na historiografia, parece permanecer o uso de personagens que deixaram 

importantes registros através da literatura, como autobiografias, livros de memórias. Para 

o jornal, a ilustração com essas figuras parece ser motivada pela presença das mesmas 

em eventos a serem lembrados, como a morte dos estudantes que levou à comoção 

popular e o governador indicado pelo ditador que depois se volta contra o mesmo em prol 

de São Paulo e sua revolução. 

 O texto da página 8, dedicado à rememoração do conflito, novamente se dedica 

ao discurso do vencedor moral e suas reverberações na contemporaneidade, mostrando 

a capacidade do paulista de compreender e impor um destino ao país: 

Não foi, pois, em pura perda que a juventude paulista derramou 
generosamente o seu sangue nas frentes do Vale do Paraíba, das margens do 
Paranapanema e das fronteiras de Minas. Pois se, como dissemos, o ideal 
democrático e constitucionalista por ela defendido sofreu tão longo eclipse, não é 
menos verdade que se hoje reatamos o fio das nossas seculares tradições e se 
de novo vivemos garantidos pela mais liberal das Constituições, é aquele sangue 
e aos sacrifícios de toda sorte a que nos impusemos no transcorrer daqueles dias 
gloriosos que o Brasil o deve.90 

 Em 10 de julho de 1962 (não houve circulação do periódico no dia anterior), o 

espaço cedido às lembranças de 1932 são menores, mas novamente são assunto para 

o primeiro editorial do jornal, na página 3: 

                                                
89 Idem. 
90 Idem. 
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 Logo abaixo de um texto sobre o Plano Cohen, temos A Grande Advertência, 

provavelmente um dos últimos que Julio de Mesquita Filho escreveu sobre a Revolução 

Constitucionalista, antes de falecer em 1969. 

 Em duas colunas, o periódico veicula novamente a ideia de um impulso irrefreável 

vindo diretamente da população, instrumento muito utilizado pelos meios de comunicação 

em 1932, pois a “idealização dessa harmônica participação popular foi um argumento 

eficaz para manter a coesão ideológica do discurso revolucionários de São Paulo.”91 

Raramente, mesmo nos conflitos internacionais que representem para as 
nações uma questão de vida ou de morte, se tem verificado unanimidade tão 
perfeita e ardente como a que naquela oportunidade uniu em formidável bloco 
monolítico a população bandeirante. Foi tão imperativo, desde o primeiro instante, 
o desejo da luta, que a dificuldade consistiu na triagem do voluntariado destinado 
à guerra das trincheiras, para que não se desguarnecessem os serviços, tão 
necessários da retaguarda.92 

                                                
91 SANTOS, Marco Cabral dos; MOTA, André. São Paulo 1932: Memória, Mito e Identidade. São Paulo: 
Alameda, 2010, p.23. 
92 O ESTADO DE S. PAULO, 10/07/1962, p.03. 
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 Claro que houve adesão, afinal, como aponta Rodrigues, os valores identitários 

utilizados pela imprensa já estavam presentes na sociedade93, porém, como os próprios 

editoriais demonstram, há uma verdadeira tentativa de englobar todos os apelos sociais 

dentro do projeto defendido pelo O Estado de S. Paulo, de que através da 

reconstitucionalização e derrubada do presidente ditador, todas as mazelas seriam 

resolvidas. 

 Essa homogeneização dos envolvidos no conflito também enceta um processo de 

apagamento dos atores envolvidos, reduzindo-os a representações alegóricas que 

favorecem o apagamento das individualidades, como o uso, por exemplo, da figura do 

bandeirante, que toma lugar do operário ou do fazendeiro ou do voluntário e serve de 

sinônimo para o termo “paulista”: 

E é até hoje difícil julgar a quem maior carga de sacrifícios e 
responsabilidades coube nessa guerra civil — se aos que expuseram a vida, e a 
deram por penhor, nos campos de batalha, ao idealismo bandeirante, aos que a 
consagraram, nas cidades e nos campos, na imprensa, no rádio, nas fábricas e 
nas oficinas, aos trabalhos civis de sustentação dos campos de combate. Pois a 
explicação dessa estupenda explosão, tão formidável que das suas cinzas é que 
nasceu a reconstitucionalização do País, está na demonstração, que anualmente 
nos oferece — puro, sugestivo, crescente — o culto aos Heróis de 32, de que o 
Movimento Constitucionalista veio, ao deflagrar-se, ao encontro de uma aspiração 
insopitável do povo bandeirante.94 

 A questão do vencedor moral, nesse editorial, aparece como lição para os 

contemporâneos, que vivem o auge da Guerra Fria: mesmo derrotada, a Revolução 

paulista ainda é inspiração para as mazelas internacionais. 

São Paulo já não está só como em 1932! A semente que a 9 de julho plantamos, 
regando-a com o sangue generoso dos nossos heróis, fez-se árvore a cuja 
sombra, em todo o Brasil, se abrigam e se unem todos os idealistas da pureza 
republicana, todos os apaixonados da liberdade, todos os adversários da tirania. 
E eles não permitirão que sacrifique de novo a República para que na servidão 
geral se cevem as cobiças dos ditadores.95 

 O primeiro editorial de 9 de julho de 1972 é composto por uma longa análise 

contextual do passado e do presente da década, e traz novamente a figura de Getúlio 

Vargas em destaque, como a personalização do totalitarismo que a vanguarda 

bandeirante teria combatido. 

                                                
93 RODRIGUES, op. cit.,  p.18. 
94 O ESTADO DE S. PAULO, 10/07/1962, p.03. 
95 Idem. 
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 Como de costume, o texto segue na página 3, sem informação de autoria, o que 

podemos considerar como uma expressão da própria instituição que se tornou O Estado 

de S. Paulo. 

 Reiterando que o embate contra o governo de seu próprio país foi legítimo devido 

à traição de Getúlio Vargas, o editorial reforça que era inevitável aos paulistas entrarem 

em conflito armado, tão inevitável que o levante ocorreu de maneira natural, comandado 

pelos ideais presentes entre o povo, que viam na Constituição sua alforria diante de tanto 

sofrimento: 

O Nove de Julho continua sendo um símbolo de abnegação e idealismo. Por isso 
nós é grato evocar a epopeia e venerar seus heróis. eles tiveram sobretudo o 
mérito raro de, na hora própria, com lucidez e coragem exemplares, haver 
compreendido que era preciso desmascarar os líderes de uma revolução traída. 
Dois anos bastaram para a tomada de consciência. Quando São Paulo se levantou 
em 32, em defesa da Lei e da Constituição, as grandes esperanças suscitadas 
pelo movimento de 30 tinham cedido o lugar a um sentimento generalizado de 
frustração. Os métodos da velha oligarquia eram retomados por aqueles que 
contra ela se haviam erguido em armas. Existia um abismo entre as palavras e os 
atos dos novos governantes[...]. 
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[...] O que levou os paulistas às ruas, às trincheiras e aos cemitérios foi a fidelidade 
intransigente a uma concepção democrática da vida humana e das relações entre 
o indivíduo e o Poder. Não foi por acaso que o movimento entrou na história com 
o nome de Revolução Constitucionalista.96 

 A “epopéia paulista”, aqui, possui os traços da vitória eterna mas principalmente 

de lição, a nova grande conquista de 1932 é ensinar e relembrar a história. Dessa 

maneira, o editorial combina o indispensável discurso da vitória moral com uma crítica ao 

governo militar que havia sido instaurado com o golpe de 1964, apoiado pelo próprio 

OESP, como se vê nos trechos a seguir: 

A sorte das armas não favoreceu os heróis de 32. Mas a causa que eles 
defendiam era tão justa, as ideias que congregavam a juventude de Piratininga em 
torno da bandeira das treze listras traduziram tão corretamente as aspirações da 
nacionalidade que a derrota militar não pode impedir que a mensagem legalista e 
constitucionalista empolgasse o País. Não fora em vão que os paulistas se haviam 
sacrificado. 

 
[...] Obviamente, nenhum brasileiro responsável e patriota cogita hoje de 
responder à repetição de erros do passado recorrendo a meios desesperados, 
como em 32. Mas, num momento em que a hipertrofia do Executivo volta a ser 
uma realidade negativa, é oportuno recordar que foi sobretudo a campanha 
demolidora de Vargas contra a autonomia estadual, tripudiando sobre a soberania 
popular, que feriu os brios paulistas. São Paulo, por circunstâncias cuja análise 
não cabe neste comentário, ficou quase só, mas em sua luta soube encarnar 
admiravelmente o entranhado amor do brasileiro pela liberdade. O Nove de Julho 
não é, assim, uma efeméride paulista, mas uma data nacional. E uma data 
atualíssima, pelo nexo que existe entre 32 e o Movimento de março de 64. Ambos 
tinham o mesmo compromisso com a liberdade, o mesmo respeito pelo indivíduo 
como alicerce da sociedade. 

Este jornal mantém-se fiel a este compromisso. Continuamos acreditando 
que, sem uma ordem jurídica e política democrática, a vida humana perde o 
sentido da dignidade. E, infelizmente quarenta anos após o Nove de Julho, essa 
ordem, tão desejada, é ainda, no Brasil, apenas uma esperança algo remota.97 

 O editorial compara 1932 e 1964, e parece dizer que ambas foram revoluções 

legítimas que acabaram perdendo seu viço devido à distorção dos valores que 

defendiam, desembocando em regimes autoritários e antidemocráticos. 

Desde 1942, as edições de 1972 do O Estado de S. Paulo foram as que menos 

veicularam informações sobre a Revolução Constitucionalista. Vale lembrar que o Ato 

Institucional número 5 era vigente e impunha censura prévia a diversos meios de 

                                                
96 O ESTADO DE S. PAULO, 09/07/1972, p.03. 
97 Idem. 
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comunicação e, segundo José Maria Mayrink, um dos principais colunistas do periódico, 

o OESP foi o jornal que mais sofreu com repressão e só se veria livre em 1975.98  

 Na edição de 9 de julho de 1982, ainda no formato de primeiro editorial, na página 

3, o periódico comemora os 50 anos do início da Revolução Constitucionalista. Possui, 

novamente, local de destaque na página, como pode-se ver assinalado a seguir: 

 

A composição do texto é diferente das anteriores, ele parece dialogar com as obras 

historiográficas que acompanham o movimento acadêmico do período de reabertura 

política e gradual. 

É normal na vida dos povos que, ainda que derrotados, os movimentos 
em favor da liberdade e da democracia sejam reverenciados ao longo dos 
anos; no Brasil, tragicamente, o gesto supremo dos paulistas para 
reclamar a efetivação das promessas feitas pelos chefes do Movimento 
de 30 logo caiu no olvido e entre aqueles que se consideram bem-
pensantes, à esquerda (sobretudo) e à direita, há como que uma 

                                                
98 MAYRINK, op. cit., p.118. 
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conspiração para que se faça o silêncio sobre o real sentido do 9 de julho 
de 1932.99 

 O tom de crítica talvez seja voltado às obras, inspiradas pela historiografia marxista 

e preocupadas com o social, que lançavam luz sobre novas questões acerca da 

Revolução Constitucionalista consagrada na literatura memorialística que Marcelo  de 

Abreu demonstra em seu levantamento referente ao que chamou de “guerra literária”. 

 Algumas dessas obras, como O movimento de 1932 de Maria Helena Capelato 

podem ter causado reação do jornal, que se viu impulsionado a dar uma resposta à 

revisão da narrativa: 

estes trabalhos escritos no contexto do cinqüentenário questionavam a memória 
da Revolução Constitucionalista [...]. Anunciava-se, então, uma história que se 
contrapunha, com as armas da investigação crítica do passado, à memória que 
pretendia afirmar a lembrança do acontecimento fundador de uma identidade 
paulista no século XX, uma vez que a Revolução Constitucionalista era 
apresentada nas comemorações como símbolo da unidade de todos os paulistas, 
sem distinção de classe, em torno das idéias de democracia e autonomia 
regional.100 

 A preocupação do texto é, mais do que relembrar e reforçar uma narrativa que tão 

bem foi difundida que transformou-se em memória, refutar possíveis críticas feitas ao 

movimento de 1932, como a questão do separatismo e a Revolução como representação 

dos valores das elites oligárquicas: 

Esta conspiração do silêncio — só rompida para acusar os que tramaram 
a Revolução e jogaram nela os haveres e a vida de "separatistas", "oligarcas" e 
"barões do café" — explica no fundo o pouco que se sabe acerca daqueles meses 
dramáticos em que o povo de São Paulo se identificou com aquilo que Júlio de 
Mesquita Filho chamara um dia de comunhão paulista.101  

 Ler este trecho sob a luz das obras bibliográficas de Santos, Mota, Rodrigues e 

Abreu, permite compreender que a preocupação do O Estado de S. Paulo com essas 

questões é totalmente legítima, visto que os termos colocados entre aspas pelo jornal 

são quase que palavras-chave quando se lê uma pesquisa sobre a Revolução 

Constitucionalista. 

                                                
99 O ESTADO DE S. PAULO, 09/07/1982, p.03. 
100 ABREU, Marcelo Santos de. Os mártires da causa paulista: culto aos mortos e usos políticos da 
Revolução Constitucionalista de 1932 (1932-1957). 2010. 298 f. Tese (Doutorado) - Curso de História 
Social, Ufrj, Rio de Janeiro, 2010, p.71. 
101 O ESTADO DE SÃO PAULO, 09/07/1982, p.3. 
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 Do discurso costumeiro que se vê presente nos editoriais anteriores, o que se faz 

fortemente presente é a defesa de que houve uma forte e inevitável união entre todos os 

paulistas, que lutaram sozinhos pela reconstitucionalização, mas também encontramos 

a importância da traição de Getúlio Vargas como combustível para a Revolução. O que 

se modifica agora é uma visão mais obscura acerca da derrota de São Paulo, que dessa 

vez não é apenas uma derrota bélica com vitória moral, mas uma derrota da própria 

democracia, da liberdade, do progresso: 

Esta Casa tem com o movimento de 32 vínculos profundos — não só 
doutrinários, como pessoais. Esse fato, se nos autoriza a desmentir aqueles que 
reduzem a Guerra Cívica a um mero jogo de interesses econômicos e/ou políticos, 
dá-nos força para lamentar que o Brasil não se tenha capacitado do que realmente 
aqui se decidia. Não eram os interesses paulistas, mesquinhos ou altivos, que 
estavam em jogo nas trincheiras; dos ideais de São Paulo [...] comungavam 
gaúchos e mineiros [...], mato-grossenses, cariocas, paraenses, baianos — 
brasileiros de todos os quadrantes, em suma. No momento da decisão pelas 
armas, quando se mede a fibra dos fortes e a indecisão dos covardes (para não 
dizer quando se revela a desídia dos traidores), foram poucos os bravos que 
acompanharam São Paulo no gesto supremo. 

[...] 
São Paulo de hoje não tem coisas em comum com a de 32, exceto em 

alguns pequenos grupos, já sem possibilidade de intervir na vida política. O grave, 
nessa constatação, é acrescentar outra: no instante em que São Paulo, derrotado, 
vendo suas elites dirigentes exiladas, perdeu a direção política do País, o Brasil 
cedeu ao que de império havia na imensidão das terras pobres, sacrificando a 
Nação que, a duras penas, desde o Império, vinha sendo construída no Centro-
Sul. Não nos enganemos: quando Getúlio Vargas derrota São Paulo, líquida 
também o que de melhor o Rio Grande do Sul produzira, e reduz Minas Gerais à 
expressão mais dócil em política. A derrota de São Paulo, em 32,  foi a derrota do 
Brasil democrático, a consagração do poder pessoal, que dominou o país até a 
burocracia militar e civil que lhe impôs sua maneira desvirtuada, própria de um 
império oriental, de ver o mundo.102 

 O jornal sempre se mostra preocupado em falar da Revolução Constitucionalista 

como uma personagem em si, desconsiderando os nomes dos que participaram 

efetivamente — com exceção dos Mesquita e o próprio OESP — mas no texto de 1982, 

são citados alguns nomes: “o caminho percorrido nesses 50 anos foi no sentido inverso 

daquele desejado por Euclydes, Isidoro, o próprio Klinger”103, figuras que se fazem 

presente nas análises sobre 1932. 

 O texto de 9 de julho de 1992 também está na página 3 da edição, em formato 

muito similar ao de 1982. 

                                                
102 O ESTADO DE S. PAULO, 09/07/1982, p.3. 
103 Idem. 
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 Outra grande similaridade é o desgosto expresso pela singeleza das 

comemorações da data e pouca importância à rememoração: 

A singeleza das comemorações do cinquentenário da Revolução 
Constitucionalista fala, mais do que qualquer discurso, da distância que vai entre 
hoje e aquela noite em que um punhado de civis e militares ocupou o comando da 
então 2ª Região Militar e deflagrou o grande movimento armado que sacudiu a 
República instaurada em outubro de 1930. 

[...] 
O Presidente da República estará hoje em São Paulo presidindo as 

comemorações singelas — que a rigor se diriam quase de ofício, para não dizer 
de obrigação.104 

 
O pouco relevo que cerca as comemorações do 60º aniversário da 

Revolução Constitucionalista de 1932 é indicativo de como aquilo se poderia 
chamar de “servidões da demografia” acabou por desvanecer na memória coletiva 
um dos fenômenos mais importantes, não só da história paulista, mas do Brasil.105 

 
Para o periódico, que se considera parte atuante da história do Brasil, dedica-se a 

apontar os culpados pela deturpação não apenas dos significados do que foi a Revolução 
Constitucionalista como também procura responsabilizar essa ressignificação com 
                                                
104 O ESTADO DE S. PAULO, 09/07/1982, p.3. 
105 O ESTADO DE S. PAULO, 09/07/1992, p.3. 
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intenções de esquecimento pela situação política da época, que envolvia o impeachment 
do presidente Fernando Collor de Mello: 

 
[...] contribuiu igualmente a postura ideológica de certa escola 

historiográfica, que timbrou — nisso seguindo as palavras de ordem do ditador 
Vargas, quando se viu confrontado com o levante paulista — em apresentar o 
movimento de 1932 como “separatista” esquecendo-se do lema da bandeira 
paulista Pro Brasilia fiant eximia e produto dos manejos da “oligarquia” afastada 
do poder em 1930, como se os dirigentes e responsáveis intelectuais e políticos 
da Revolução não tivessem formado com os revolucionários de 30, opondo-se 
exatamente às forças oligárquicas [...] 

Apesar de tudo, malgrado ter-se denegrido as intenções e as proposições 
políticas de 32, o movimento foi o marco do inconformismo de todo o Estado com 
o rumo antidemocrático que uma revolução popular vinha tomando. Nestes dias 
tumultuados que atravessamos, em que não se discutem abertamente as 
vantagens e desvantagens de uma forma ou outra de sistema de governo, mas se 
fará um plebiscito sobre presidencialismo ou parlamentarismo, é importante ter 
presentes os ideais do grupo que, conspirando, acabou por desencadear a 
Revolução de 9 de Julho de 1932.106 

Após isso há uma modificação no formato do periódico e no primeiro editorial cria-

se um espaço para cartas de leitores, e é neste espaço que aparece a Revolução 

Constitucionalista, no dia 9 de julho de 2002. Pela primeira vez o assunto deixa de 

pertencer à coluna Notas e Informações, portanto, os textos utilizados serão os artigos 

de Emeric Lévay, no dia 8 de julho na página 8 e de Antonio Penteado Mendonça, no dia 

9 de julho, na página 11. 

Se até o editorial de 1992 imperou a ausência de personagens, em 2002 há uma 

mudança e as rememorações de 1932 são através da figura de Ibrahim de Almeida Nobre 

e um relato que envolve a família Mesquita. Ambos possuem autoria revelada: Emeric 

Lévay, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor de 

Direito na Universidade Mackenzie e membro da Academia Paulista de História, e Antonio 

Penteado Mendonça, sócio do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, como consta 

em suas identificações ao final dos textos. 

A página 8 da edição de 8 de julho de 2002 traz dois textos referentes à Revolução 

Constitucionalista; um sobre as comemorações do dia seguinte e outro sobre Ibrahim de 

Almeida Nobre, o tribuno da revolução. 

                                                
106 Idem. 
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 Este é o único texto do O Estado de S. Paulo — entre os documentos selecionados 

— que é inteiramente dedicado a um dos grandes nomes dos eventos de 1932, e apesar 

de mencionar nomes de comandantes de tropas, poetas e jovens mortos no conflito em 

outras edições, não se preocupou em publicar homenagens personalizadas àqueles que 

dão nome aos monumentos, museus e bustos pela região de São Paulo.  

 O texto é apaixonado e fala da trajetória daquele que tornou-se o grande símbolo 

da batalha pelo legalismo em 1932: 

Quando há 70 anos São Paulo se levantava em armas contra a Ditadura 
que escamoteia as esperanças dos revolucionários de 30 e proteger lavar a 
restauração do Estado de Direito, um paulista encarnou a angústia do povo e se 
tornou seu porta-voz na praça pública: esse homem chamava-se Ibrahim de 
Almeida Nobre.107 

                                                
107 O ESTADO DE SÃO PAULO, 08/07/2002, p.8. 
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 Na edição do dia seguinte, 9 de julho de 2002, na página 11, é que se encontra o 

tradicional texto celebrativo: 

 

 Escrito por Mendonça Penteado, sobrinho-neto de Julio de Mesquita Filho e 

Francisco de Mesquita, o autor relembra sua proximidade familiar com a guerra paulista, 

e como sempre esteve em contato com os vestígios materiais da mesma. 

 O autor segue a tradição de corroborar que a Revolução Constitucionalista 

aconteceu por causa de sua inevitabilidade, mas ao invés de argumentar sobre uma 

suposta excepcionalidade paulista, justifica o levante por conta do desenvolvimento 

social que acontecia em São Paulo: 

As razões disso são bem mais complexas e passam pela realidade 
político-social do Brasil no começo da década de 1930 um país fortemente agrícola 
com predominância inegável do Estado de São Paulo na economia e, até poucos 
anos antes, na vida política da nação. 

A diferença entre São Paulo e o resto do País ia muito além de ser o maior 
produtor de café, e por isto o carro-chefe, ou a locomotiva, que puxava os vagões 
chamados Brasil. Ela estava fortemente calcada no campo social, onde os 
paulistas, por força da intensa imigração para o Estado, viviam outra realidade, 
com desenvolvimento urbano, industrialização, criação de um sistema financeiro 
moderno, comércio e serviços bem estruturados, e por isso haviam deixado de 
aceitar os dogmas e a realidade dos outros brasileiros, cidadãos de um país pobre 
e sem qualquer expressão internacional maior, para reivindicarem para si 
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conquistas adotadas pelos trabalhadores urbanos das nações europeias e dos 
Estados Unidos, consequentes do processo de industrialização destes países e 
da mudança radical no modo de vida de suas populações. 

[...] a Revolução Constitucionalista de 32 foi a Guerra Civil Americana ao 
contrário. Lá o Norte era industrializado, foi quem conseguiu apoio internacional e 
quem terminou por vencer. Aqui, o único Estado com certo nível de industrialização 
mais avançada era São Paulo, que lutou só, sem apoio internacional e que 
terminou por perder.108 

 Outra diferença entre o artigo autoral e os editoriais vinculados até a década de 

1980 é uma espécie de reciclagem que ocorre com o discurso da vitória moral, talvez 

seja essa a “revisitação” que o autor propõe em seu título. Após os períodos de censura 

durante o Estado Novo e da ditadura que se iniciou com o golpe de 1964, além do 

impeachment na década anterior, talvez o periódico tenha considerado depreciativo à 

Revolução vincular esses resultados como herança que os tombados em 1932 teriam 

deixado ao Brasil. A nova vitória é a própria capacidade de movimentação política do 

Estado de São Paulo: 

Foram as mudanças exigidas pelo povo paulista que, pouquíssimo tempo 
depois de 32, resultaram na criação da Universidade de São Paulo, a primeira 
universidade do país, e na vinda de alguns dos maiores professores da Europa 
para aqui lecionarem e formarem uma nova classe dirigente, que só recentemente 
alcançou o poder, mas que, nos poucos anos que o vem exercendo, conseguiu 
superar vícios e debelar distorções que faziam do negócio público nacional um 
jogo entre amigos em detrimento de toda a nação.109 

 
 As comemorações de 2012 contaram com três páginas inteiras (A6, A7 e A8) 

comemorativas na edição de 9 de julho. Com muitas fotos e a novidade do acervo online, 

O Estado de S. Paulo também indica caminhos virtuais para acessar sua participação na 

Revolução Constitucionalista. 

 

                                                
108 O ESTADO DE S. PAULO, 09/07/2002, p.11. 
109 Idem. 
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 Nas primeira página, a dimensão da manchete, Uma vitória da democracia, dá o 

tom do conteúdo que virá a seguir, composto por pesquisadores e especialistas na 

história de São Paulo. 

 Muito dos textos é referente às datas, batalhas e localidades, relatos de 

sobreviventes, vestígios da guerra, por isso, das duas primeiras páginas, selecionei um 

texto de cada, cuja linguagem empregada está fortemente ligada ao discurso do periódico 

que foi analisado até aqui. O primeiro deles é de José Maria Mayrink, que inicia sua 

análise com o seguinte parágrafo: 

Vitória da democracia, apesar da derrota nas trincheiras. Historiadores e 
analistas políticos são unânimes em afirmar, 80 anos passados, que a Revolução 
Constitucionalista de 1932 mudou a história do Brasil, e não apenas a de São 
Paulo, ao lutar por ideais como liberdade e justiça contra a ditadura de Getúlio 
Vargas.110 

                                                
110 O ESTADO DE S. PAULO, 09/07/2012, p.A6. 
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 Sob o argumento de autoridade de que há uma unanimidade que afirma a 

importância da guerra paulista, o autor faz uma pequena introdução aos textos que se 

seguem, reafirmando a coragem dos heróis constitucionalistas que transformaram o 

curso da história brasileira: “Já em sua edição de 4 de outubro, dois dias após a rendição, 

o Estado ‘garantia que o sangue derramado pela Constituição não se perderia e que a 

luta não estava acabada: apenas se transformava’”.111 

 Na página seguinte há novamente um texto de Antonio Penteado Mendonça, que 

traz uma narrativa sobre os golpes de Estado, desde a Proclamação da República até as 

causas de 1932, e afirma que após a tomada de Getúlio Vargas, o Governo Provisório 

tratou São Paulo como inimigo, mesmo recebendo seu apoio na campanha de 1930. 

 Defende a tese de que São Paulo foi o único que teve coragem de fazer o que 

muitos outros desejavam, mas com uma novidade; que esse movimento permitiu que 

Vargas se perpetuasse até o fim do Estado Novo: 

Em pouco tempo, pelas mais diversas razões, e outras regiões do país se 
mostram insatisfeitas com o governo de Getúlio Vargas [...]. 

No dia 9 de julho de 1932, São Paulo deu início ao movimento que duraria 
três meses, que mataria perto de mil pessoas e que, de uma forma torta, 
consolidaria Getúlio Vargas no poder até 1945. 

Se as tropas paulistas avançassem rapidamente contra a capital federal, 
o Rio de janeiro se levantaria, com a maioria dos militares aderindo ao movimento 
para deposição de Getúlio Vargas e a redemocratização da Nação.112 

 Apesar do título 80 anos de 1932 — A grande vitória indicar a defesa do discurso 

da vitória moral, o autor reafirma a proposição que fez na década anterior: 

A leitura tradicional coloca a constituição de 1934 como a contrapartida 
para derrota nos campos de batalha. Mas é uma leitura imediatista, necessária 
para explicar a morte de quase mil pessoas nos campos de batalha. 

Oitenta anos depois, a Guerra de 1932 surge como um equívoco. Com as 
tropas parando na divisa do Rio de Janeiro não havia como São Paulo vencer. 
Mas a Revolução é um marco. 

Já a verdadeira vitória paulista aconteceu também em 1934, mas com a 
criação da Universidade de São Paulo, a primeira universidade do Brasil. Pensada 
em detalhes por Julio de Mesquita filho e criada para o seu cunhado Armando de 
Salles Oliveira, a USP é quem vira o jogo. Preparada para formar a elite política e 
empresarial do estado, é dela que saem as ideias e a capacidade empreendedora 
que, em poucos anos, industrializam São Paulo, mudam os níveis de produção e 
os patamares sociais, consolidam a urbanização, a educação superior gratuita e a 
educação profissional. Enfim, criam uma sociedade comparável às nações mais 
modernas do mundo, em termos de progresso e qualidade de vida. 

                                                
111 Idem. 
112 Idem. 
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Assim como João Paulo Rodrigues defende em sua tese a necessidade da 

construção de uma narrativa que tornasse o fracasso bélico mais palatável, Penteado 

também compreende a vitória moral nesse âmbito, mas ao mesmo tempo, mostra-se 

ambicioso ao atribuir à empreitada paulista uma idealizada sociedade moderna que se 

beneficia inteiramente do progresso acadêmico, possível apenas pelos esforços dos 

constitucionalistas. 

A matiz do artigo anterior é sobreposta pelo texto comemorativo que se segue ao 

virar a página do periódico. O texto é uma propaganda e ao mesmo tempo uma 

homenagem ao papel que O Estado de S. Paulo desempenhou durante os meses do 

conflito contra o governo federal.  

Localizado no topo da página A8, Intitulado O relato do front em um clique informa 

a existência do acervo online do periódico, com imagens das edições publicadas durante 

1932, de modo a atestar a participação do jornal, assim como o texto que se segue deseja 

atestar a relevância política do mesmo. 
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 Talvez o mais expressivo dos três textos selecionados desta edição, é o mais 

expressivo do orgulho que O Estado de S. Paulo tem em ter feito parte da oposição a 

Getúlio Vargas.  

 Seu primeiro parágrafo é o seguinte: “No maior conflito militar da história brasileira 

no século 20, os combatentes que perderam no campo de batalha venceram no campo 

político. Essa foi a vitória obtida pelos paulistas na Revolução de 32.”113 Três linhas que 

já representam o discurso da vitória moral. 

 O texto jornalístico exige brevidade, e dessa forma, há citação de nomes 

importantes para a mitologia que envolve o feriado estadual:  

Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Dráusio Marcondes de 
Souza e Antônio Camargo Andrade foram os primeiros a morrer pela causa - o 
total de mortos, porém, ainda é controverso, variando de 634 até 1050 -, e foram 
transformados em mártires. Martins Miragaia Dráusio e Camargo, cujos nomes 
inspiraram a sigla MMDC, inflamaram a crescente mobilização no Estado em prol 
da retomada do regime democrático constitucional e da realização de eleições. 

Defensor do movimento constitucionalista, o Estado cobriu todo o 
desenrolar do conflito, as manifestações que tomaram as ruas pedindo autonomia 
e defendendo a constituição, a morte dos quatro jovens, a organização da guerra 
civil, a sublevação armada e os 87 dias de batalha sobre o comando de Isidoro 
Dias Lopes, Bertoldo Klinger e Euclides Figueiredo.114 

 Aqui, fica evidente o interesse do periódico em garantir seu legado, que envolve 

sua participação na construção da narrativa da memória sobre a Revolução 

Constitucionalista: 

O Estado, crítico da posição do Governo Provisório e de seu chefe, 
transformou-se num grande difusor dos ideais revolucionários e objetivos. Nos 
meses de batalha, relembrou leitores — muitos deles combatentes e 
colaboradores - por quais princípios liberais e democráticos lutavam. Em seus 
editoriais, o termo "Governo Provisório" passou a não figurar. para que não 
houvesse dúvida contra o que lutavam, o governo central era a "ditadura", termo 
que mais adiante passou a ser grafado com "D" maiúsculo. 
[...]  

Analisando o trabalho do jornal durante e após a Revolução, não é difícil 
compreender por que Getúlio Vargas, em 1940, no estado novo, não apenas 
manteve o Estado sob censura, mas o confiscou e designou um interventor para 
o jornal. Mais do que lhe infringir o silêncio, valia manufaturar suas palavras.115 

 A forma de celebração da data é a recordação, mas para além da narrativa dos 

eventos históricos, O Estado de S. Paulo sempre deixa evidente que sua interpretação 

                                                
113 O ESTADO DE S. PAULO, 09/07/2012, p.A8. 
114 Idem. 
115 Idem. 
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do conflito que ocorreu em 1932 e seus desdobramentos estão diretamente ligados ao 

discurso memorialístico que ficou fortemente registrado na literatura que se refere à 

Revolução Constitucionalista.  

Essa narrativa, como demonstrado no capítulo anterior deste trabalho, é 

embasada em interpretações que vêm sendo desconstruídas e por vezes atacadas pela 

historiografia desde o final do século passado, especialmente após a década de 1980, 

com obras como O Movimento de 1932: a causa paulista de Maria Helena Capelato ou 

até mesmo as três obras utilizadas em destaque, de João Paulo Rodrigues, Marco Cabral 

dos Santos e André Mota e de Marcelo Santos de Abreu, que estão preocupadas em 

problematizar a carga ideológica da guerra paulista. 

O Estado de S. Paulo atesta saber dessa revisão feita por pesquisadores críticos 

às narrativas das memórias daqueles fortemente envolvidos na guerra civil que se deu 

em 1932 e parece se aproveitar da proximidade com os acontecimentos para argumentar 

em favor de seu legado de envolvimento com a Revolução Constitucionalista. Está 

expresso em seus editoriais como ainda advogam pela Causa Paulista e em prol da 

construção de um discurso que coloca o jornal como protagonista da história nacional. 
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Considerações finais 

 Os vestígios da Revolução Constitucionalista permeiam a vida do paulista, em 

homenagens espalhadas pelo território do Estado, na escolha do feriado estadual, pelas 

salas de museus que relembram o conflito e também nas páginas dos jornais. Meu 

primeiro contato como historiadora em formação com o tema foi através de cartas de 

civis, escritas ainda durante os meses de beligerância, que abriram meus olhos para a 

paixão que cercava o tema. 

Durante algumas leituras, se tornou claro que esse era um assunto que falava aos 

corações de muitos, inclusive na atualidade, contrariando o movimento intelectual que 

acredita na construção de uma narrativa histórica neutra, embasada em documentações 

e sob a roupagem de neutralidade. Dessa forma, me deparei com dois extremos de 

análises historiográficas: as apaixonadas e orgulhosas, muitas vezes envolvendo legados 

familiares, e as críticas, que, muitas vezes produzidas dentro da academia, pareciam 

debater com uma construção memorialística disfarçada de fato histórico. Meu foco não 

poderia ser outro que não a tentativa de compreensão dessa disputa e seus mecanismos. 

Grande parte das leituras me direcionaram para um importante ator social na 

questão da construção mitológica da Revolução Constitucionalista e foi dessa maneira 

que resolvi dar destaque ao jornal O Estado de S. Paulo. Seu uso extensivo durante 

pesquisas historiográficas afirmam a intensa atuação do periódico na construção da 

retórica de 1932 e foi quando me questionei se é algo que ficou apenas no passado. Se 

a memória do conflito é tão atrelada à questão do legado da Revolução, ainda existiriam 

indícios do comprometimento do jornal durante aqueles meses de batalha. 

Guarinello afirma que “A memória coletiva é [...] um meio fundamental da vida 

social, uma das dimensões da ação coletiva e um veículo de poder. Poder, por exemplo, 

de transmitir ou perenizar uma memória de si, ou de propor ou impor uma dada memória 

à coletividade”116, e ainda que “a memória, em primeiro lugar, como fundamento mesmo 

da tradição de uma cultura, como produto social, liga-se à reprodução da sociedade, 

                                                
116 GUARINELLO, Norberto Luiz. Memória coletiva e história científica. Revista Brasileira de História, 
São Paulo, v. 14, n. 28, p. 180-93, 1994, p.189. 
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organiza e reproduz constâncias, repetições.”117 Portanto, se há uma disputa entre as 

interpretações de 1932, também há uma necessidade de realizar manutenção desses 

discursos e é dessa forma que O Estado de S. Paulo se insere no problema, preocupado 

em garantir a permanência de um legado.  

Para analisar tal hipótese, a pesquisa foi dividida em dois momentos; primeiro a 

compreensão das disputas da memória e quais os principais elementos norteadores 

dessa narrativa e, em um segundo momento, a análise de editoriais e artigos posteriores 

a 1932, para verificar se havia o interesse do jornal em insistir nos elementos da memória 

sistematizados pelos pesquisadores. 

Ao comparar os textos veiculados pelo jornal O Estado de S. Paulo com os 

resultados das perguntas realizadas à historiografia especializada - sobre legitimação dos 

motivos do movimento de 1932, principais personagens engajadas e discurso do 

vencedor moral -, foi possível identificar grandes convergências. 

A maior parte dos editoriais — que expressam o posicionamento do próprio 

periódico — se dedica a reiterar símbolos fundamentais da memória do evento, como a 

revolução que emanou do povo, que se levantou voluntariamente em uníssono contra a 

ditadura Vargas, ou ainda a vocação do povo paulista para a democracia liberal que 

resolveu lutar para recobrar sua autonomia política e econômica, bem como devolver o 

Brasil ao seu curso histórico.  

Outro ponto de convergência, na maior parte dos editoriais — especialmente até 

a década de 1990 — é a reiteração do discurso do vencedor moral, elemento 

frequentemente trabalhado na historiografia selecionada para compreensão da memória. 

Esse elemento transforma-se gradualmente a partir da década de 1980, acredito que 

devido ao debate historiográfico, pois nesse momento ganha força uma interpretação que 

vê a Revolução Constitucionalista como uma tragédia derrotada, o que põe em 

questionamento as intenções do jornal de mostrar que os paulistas foram derrotados em 

campo de batalha mas foram vitoriosos ao garantir a democracia. 

                                                
117 Ibid., p.188. 
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É através do discurso da vitória moral que O Estado de S. Paulo confere atualidade 

à Revolução Constitucionalista, é nesse momento em que o periódico consegue dar 

vários significados ao levante paulista, muitas vezes de acordo com o cenário político da 

época em que escreve, como por exemplo durante a ditadura militar de 1964 em que 

consagra aos paulistas a luta pela democracia ou até mesmo na edição de 2012, onde o 

grande feito dos heróis constitucionalistas é o estímulo ao Ensino Superior. 

Quanto à questão das personagens que figuram as narrativas historiográficas e a 

memória veiculada pelo O Estado de S. Paulo, notam-se claras diferenças: enquanto a 

historiografia se preocupa em destacar os agentes para compreender como se arquitetou 

toda a situação política de São Paulo naquela época, além de reunir chaves 

interpretativas da documentação disponível, o periódico demonstra uma antiga 

orientação, que envolve a necessidade de defender o legado institucional, que se 

confunde com o familiar, envolvendo os Mesquita, e o desejo de reafirmar a imagem de 

uma revolução paulista que não teve protagonistas exceto o povo.  

Esse compromisso que o jornal tem com o legado da família Mesquita deixa 

evidente que O Estado de S. Paulo está preocupado com a memória e que por vezes, 

para construir essa memória da Revolução e do protagonismo do periódico, nega a 

historiografia, como é possível notar nos editoriais a partir de 1982. Em 1992, chega a 

afirmar que “a postura ideológica de certa escola historiográfica”118 é a culpada pelo 

esquecimento da Revolução em detrimento de uma narrativa construída pelos 

simpatizantes de Getúlio Vargas. 

Dessa maneira, há um embate de concepções sobre o movimento paulista, e o 

jornal O Estado de S. Paulo se coloca como alternativa à produção historiográfica, muitas 

vezes demonstrando mais preocupação com a reconstrução da Revolução 

Constitucionalista no presente do que com seus desdobramentos no passado. 

Lendo suas páginas, é possível reconhecer a tentativa de resgate dos valores 

empregados na mitologia da guerra paulista contra o governo federal, mas que são muito 

anteriores ao conflito propriamente dito. Através da pesquisa historiográfica do primeiro 

                                                
118 O ESTADO DE S. PAULO, 09/07/1992, p.3. 
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capítulo, compreende-se que esses valores da Revolução Constitucionalista já estavam 

presentes muito antes do que os editoriais dão a entender. Ou seja, houve uma 

apropriação de discursos que já circulavam entre os populares, como a  ideia de 

superioridade paulistana, vocação liberal ou guia da nação, e que foram incansavelmente 

veiculados pela imprensa, mesmo muitas décadas após o conflito. 

O estudo da análise da memória de 1932 passa pela compreensão da atuação do 

O Estado de S. Paulo, pois como afirmou Ulpiano Meneses, “para cobrir a problemática 

social da memória é necessário considerar não somente o sistema (os mecanismos, os 

suportes/vetores/referenciais), os conteúdos (as representações), mas também incluir os 

agentes e suas práticas.”119 E através da presente pesquisa compreendi que a batalha 

pela memória da Revolução Constitucionalista não é algo que ficou no passado, ela é 

atual e sua análise ainda possui muitas lacunas, mas de acordo com os aspectos 

analisados aqui, há indícios de que o jornal segue como um mecanismo de perpetuação 

da narrativa consagrada pela memória ao mesmo tempo que a modifica e fortalece sua 

própria história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
119 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A História, cativa da Memória? Para um mapeamento da memória 
no campo das Ciências Sociais. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, n. 34, p.9-24, 
1992, p.19. 
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Anexos 

ANEXO A - 09 DE JULHO DE 1952, PÁGINA 3. 

NOTAS E INFORMAÇÕES 

A revolução constitucionalista  

         O transcurso do vigésimo aniversário de esplêndido movimento cívico e 

democrático, que foi a Revolução paulista de 9 de julho de 1932, é o mais apropriado dos 

ensejos para que as consciências responsáveis do País procedam a um exame detido 

das tendências complexas e não raro divergentes que vêm traçando, através da história, 

os destinos da nacionalidade. Parece que a grandeza dos ideais de 89, a cuja benfazeja 

inspiração o País ficou devendo a proficiência o prestígio dos primeiros governos 

republicanos, estava condenada a sucessivas traições, levadas a cabo, paradoxalmente, 

à sombra do governo. A obra dos que, às custas do poder e da boa-fé popular, foram 

empreendendo, com frieza e pertinência, a deturpação do voto, a degradação do sistema 

representativo e o envilecimento do regime constitui uma página sombria e dolorosa na 

vida do País. A oligarquia que a escreveu, sob o signo do imediatismo político, deu 

testemunho de lastimável estreiteza de vistas, entregando-se à fruição desabusada do 

poder, numa era em que o sopro de ventos novos, varrendo os mais longínquos recantos 

do globo, davam sinais inequívocos de profundas e radicais transformações. Debalde se 

levantou, contra essa tarefa inglória de corrupção interna do sistema, o verbo ardente de 

Ruy Barbosa, vergastando os “comensais do erário” e convocando resistências contra as 

impiedosas investidas que terminariam dando por terra com a República. 

         O que se viu depois é fato ainda presente à Nação Brasileira. Fez-se um 

movimento armado para irmanas a República com alguma reformas que lhe salvassem 

a essência e cuja implantação vinha sendo sistematicamente frustrada pela minoria 

dominante. Aliás, a implantação dessas reformas, que viriam salvar a vontade popular 

contra o esbulho impenitente, que a vitimava, era o estandarte das lutas gloriosas do 

Partido Democrático paulista. Vencedora a revolução de outubro, o Brasil, restituído ao 

curso do seu destino, fortaleceu-se ao influxo das medidas liberais, que haviam arrastado 
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os democratas à luta armada. Mas não estava finda aí a série de felonias, que haveriam 

de constituir o fadário desta República. Cabendo-lhe chamar às urnas o povo brasileiro 

para compor as representações que deveriam perpetuar, num pacto político, as suas 

conquistas democráticas, o ditador foi indefinidamente procrastinando a data desse 

processo. O vírus caudilhesco da Primeira República não fôra debelado com os seus 

homens. Presente no ditador que a llaqueava, a Nação estava condenada a assistir a 

mais um esbulho, que a divorciaria das suas origens. 

Foi então que se ergueram em armas, para fazer a Revolução que hoje completa 

vinte anos, o povo e o governo paulistas. Tão sincero se revelava o ideal revolucionário, 

tão puras as suas fontes, tão profundas a comunhão de princípios e a voz da consciência 

cívica que vibrava em nossa terra, que o movimento foi um impulso único, como se 

milhares de homens se fundissem então em um corpo só, envolto numa única bandeira. 

Pouco importa se São Paulo não alcançou, ao termo da luta épica, a vitória militar. Pouco 

adianta igualmente argumentar que a Constituição de 1934, que sofreou a ambição do 

ditador em consequência da rebeldia paulista, caiu depois, golpeada por mais uma 

traição. A Revolução Constitucionalista de 1932, pela sua grandeza e pela conjuntura 

histórica especial, em que se acha inscrita, não pode ser julgada por um prisma utilitário. 

É admirável verificar-se como, naquela quadra distante, povoada de inquietudes, São 

Paulo interpretou a consciência da nacionalidade, reatando o fio do seu destino. Se o 

surto fascista, ao depois, nos condenou por oito anos ao opróbrio de uma ditadura, 

cumpre não esquecer que ela veio a tombar, envenenada pelos miasmas das suas 

próprias misérias, a que o movimento armado de 29 de outubro pôs o arremate final. 

Vivemos hoje sob a égide de uma Constituição de que se orgulha o País, onde a 

representação popular tem assento no Congresso, para a votação das leis que rejam o 

povo e delimitação dos três poderes, harmônicos e independentes entre si. Não tem 

dúvida que os “judas” políticos não dormem, perseguidos pela sina traiçoeira. Mas já 

podemos assistir ao malogro dos seus primeiros atentados. 

Não o estamos sentindo? É a Revolução Constitucionalista de São Paulo que 

prossegue. Tantas vezes golpeada quantas renascente, ela aparelha agora as 

resistências para evitar que se concretize mais uma violência à nossa vocação 
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democrática. Ela é que fortalece os ânimos liberais do nosso povo e desarma e 

desencoraja os traidores. Nas horas inseguras do regime, ela é quem vela pela Pátria, 

restituindo-a permanentemente ao curso das suas tradições. E essa é a glória 

imorredoura dos que nela tombaram para sempre. 

  

ANEXO B - 09 DE JULHO DE 1953, PÁGINA 8. 

[Texto abaixo da imagem de Pedro de Toledo] 

Levantando-se em armas para repelir a ocupação do território estadual pelas 

forças ditatoriais, o Povo de São Paulo inscreveu, há vinte anos, o 9 de Julho nos fastos 

da sua História, iniciando o movimento armado que estava destinado a constituir a mais 

bela, impressionante e vigorosa manifestação da nossa consciência democrática durante 

toda existência da Nação Brasileira. 

O espírito que norteou esse movimento e que reuniu em torno do ideal 

constitucionalista a unanimidade da população bandeirante já de há muito se havia 

definido com as primeiras lutas do Partido Democrático de São Paulo, cuja fundação 

obedeceu ao imperativo do restabelecimento dos postulados básicos da República. Esta 

gloriosa agremiação partidária constituiu, realmente, o núcleo inicial da Aliança Liberal, a 

qual se deveu, em última análise, a irradiação, por todo o País, do anseio democrático 

que a agitava e dirigia. Foi por intermédio do Partido Democrático que São Paulo ofereceu 

o seu apoio à Aliança Liberal, que sem ele não poderia ter, já não digamos vencido, mas 

nascido! 

Esbulhada a vitória eleitoral pela oligarquia que se havia implantado no País desde 

o segundo quadriênio da Primeira República, foi ainda o mesmo espírito que levou a 

Nação ao movimento de 30. Novamente desta vez, a Revolução de Outubro dependeu 

do apoio da opinião democrática de São Paulo, que a levou a vitória. É preciso, 

entretanto, salientar que os democratas paulistas só se resolveram a essa decisão 

extrema, após verem totalmente repelidos pelos que então dominavam a política 

situacionista nacional, os princípios republicanos básicos, principalmente o sistema do 



79 
 

voto secreto, sem o qual as eleições brasileiras. Continuariam a apresentar a feição de 

burla tragicômica que até então as caracterizava. Não podendo mais aceitar o regime 

oligárquico em que se convertera a República, a opinião democrática bandeirante se viu 

Forçada a aceitar e pregar a Revolução, tornando assim possível a vitória de Movimento 

de Outubro. 

Da mesma forma que seu triunfo resultou do apoio recebido da opinião pública 

paulista, o malogro da Revolução se decidiu no dia em que seus chefes, mostrando-se 

lamentavelmente inferiores a que o destino lhes havia cometido, resolveram eliminar da 

União, politicamente, o Estado de São Paulo, entregando o seu governo a um tenente 

estranho à vida bandeirante, insensível às suas tradições, surdo às suas. Reivindicações, 

sem requisitos de experiência, de moral e de cultura para dirigir um povo consciente da 

sua liberdade e do seu valor para fazê-la respeitada. 

Esses os primórdios da Revolução Constitucionalista. 

Depois de haverem esgotado todos argumentos capazes de convencer o bando 

que se apossara da Revolução de 30, a voltar atrás, depois de haverem desanimado de 

ver novamente observados os princípios que levaram a Nação a um movimento armado, 

depois, finalmente, de descrentes de verem a governo de São Paulo entregue aqueles a 

quem ele legitimamente cabia, resolveram os democratas paulistas, repelir as ofensas a 

que o governo ditatorial vinha submetendo o Estado, preparando o movimento que 

deveria explodir com tanta violência a 9 de Julho de 1932, e que pela primeira vez unia, 

na mais perfeita unanimidade, o povo de São Paulo em torno de um ideal. 

Com o mesmo ardor com que se haviam batido pela redemocratização do regime 

nas lutas do Partido Democrático, da Aliança Liberal e da Revolução de 30, puseram-se 

os democratas a campo e, fortemente amparados, desta vez, pelos mais prestigiosos 

chefes do regime decaído, e, sobretudo, pela unanimidade das forças federais (estaduais 

aqui aquarteladas), faziam explodir, a 9 de Julho, sob a chefia política de Pedro de Toledo 

e militar do general Isidoro Dias Lopes, o mais belo movimento de civismo já registrado 

na história nacional. 
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Do que foram aqueles três gloriosos meses de lutas, em que nem a traição dos 

aliados, nem o cerco pelas forças fiéis à ditadura arrancaram de suas trincheiras as tropas 

regulares e os voluntários que a eles aderiam, dilo a situação em que se viu o ditador, 

após a deposição das armas pelos revolucionários: militarmente vencedor, foi contudo, 

obrigado a capitular no terreno político, aceitando a imediata reconstitucionalização do 

País imposta pela Revolução! O choque fora de tais proporções, que Getúlio Vargas se 

viu coagido a recuar de seus propósitos e a protelar seus desígnios ditatoriais. Ao 

restabelecimento da ordem legal no País seguir-se-ia o da ordem militar, profundamente 

combalida pela total subversão da hierarquia no Exército, cuja anarquia passara a 

caracterizar, desde 24 de outubro de 1930, o estado a que haviam sido reduzidas as 

nossas Forças Armadas. Era ainda São Paulo, portanto, que impunha, unido, à Nação, 

os seus pendores democráticos e constitucionalistas, os quais só seriam definitivamente 

sufocados no País no dia em que, pela vitória do "fascismo" na Itália e do "Nazismo" na 

Alemanha, pareceu ao mundo para sempre encerrada a era das liberdades públicas. 

Não foi, pois, em pura perda que a juventude paulista derramou generosamente o 

seu sangue nas frentes do Vale do Paraíba, das margens do Paranapanema e das 

fronteiras de Minas. Pois se, como dissemos, o ideal democrático e constitucionalista por 

ela defendido sofreu tão longo eclipse, não é menos verdade que se hoje reatamos o fio 

das nossas seculares tradições e se de novo vivemos garantidos pela mais liberal das 

Constituições, é aquele sangue e aos sacrifícios de toda sorte a que nos impusemos no 

transcorrer daqueles dias gloriosos que o Brasil o deve. 

  

ANEXO C - 10 DE JULHO DE 1962, PÁGINA 3.  

NOTAS E INFORMAÇÕES 

A grande advertência 

As comemorações do trigésimo aniversário da Revolução Constitucionalista 

repetiram ontem, e quiçá com novos reflexos das convicções, que se aprofundam, da 

coletividade paulista na ordem de suas preocupações políticas, as mesmas 
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demonstrações, que há seis lustros vêm sucedendo, anualmente, no 9 de julho, de nossa 

admirável fidelidade à memória dos que, com seu próprio sangue, escreveram aquela 

imorredoura página dos fastos cívicos bandeirantes. 

O culto aos heróis de 32, que cresce, ao invés de esmorecer, com o correr dos 

anos, explica, melhor do que qualquer outro elemento de que se disponha para escrever 

a história daquele movimento, o extraordinário fenômeno representado pela identidade 

dos sentimentos e aspirações que simultaneamente impeliu, em todos os rincões do 

Estado, a população paulista à luta contra a ditadura. Raramente, mesmo nos conflitos 

internacionais que representem para as nações uma questão de vida ou de morte, se tem 

verificado unanimidade tão perfeita e ardente como a que naquela oportunidade uniu em 

formidável bloco monolítico a população bandeirante. Foi tão imperativo, desde o primeiro 

instante, o desejo da luta, que a dificuldade consistiu na triagem do voluntariado 

destinado à guerra das trincheiras, para que não se desguarnecessem os serviços, tão 

necessários da retaguarda. E é até hoje difícil julgar a quem maior carga de sacrifícios e 

responsabilidades coube nessa guerra civil - se aos que expuseram a vida, e a deram 

por penhor, nos campos de batalha, ao idealismo bandeirante, aos que a consagraram, 

nas cidades e nos campos, na imprensa, no rádio, nas fábricas e nas oficinas, aos 

trabalhos civis de sustentação dos campos de combate. Pois a explicação dessa 

estupenda explosão, tão formidável que das suas cinzas é que nasceu a 

reconstitucionalização do País, está na demonstração, que anualmente nos oferece - 

puro, sugestivo, crescente - o culto aos Heróis de 32, de que o Movimento 

Constitucionalista veio, ao deflagrar-se, ao encontro de uma aspiração insopitável do 

povo bandeirante. 

Aspiração insopitável e permanente, como se depreende da religiosidade com que 

os paulistas comemoram, 30 anos depois, o 9 de Julho, proclamando sua indefectível 

fidelidade aos ideais pelos quais lutaram e morreram, em 32, os seus irmãos. A vitalidade 

do idealismo constitucionalista dos brasileiros de São Paulo constitui a grande 

significação das comemorações daquele belo, daquele puro movimento de opinião. Nada 

mais oportuno do que essas manifestações de pendores legalistas, democráticos e 

republicanos da mais avançada e esclarecida parcialidade da nação, no momento 
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delicado que o Brasil está vivendo. Há, com efeito, elementos na cúpula política e 

administrativa do país, empenhados em turvas ainda mais a já sombria atmosfera em 

que vivemos. Visam as suas tramas o enfraquecimento do prestígio da lei, para desse 

modo abalarem o alicerce das instituições. Objetivam as suas manipulações, as suas 

urdiduras, as suas conspirações o robustecimento do personalismo em detrimento da 

democracia. São dois extremos que com tal propósito se aliam - à direita e à esquerda - 

para a criação, primeiro, do caos, a fim de que em seguida, sobre os escombros da ordem 

legal, digladiem na disputa do botequim totalitário. São dois inimigos irreconciliáveis da 

democracia que se dão as mãos para articular desordens, para promover greves, para 

aprofundar as angustiantes dificuldades nacionais a título de pressão sobre o poder, para 

que este descambe, finalmente, na ilegalidade. É a estes, principalmente, que se destina 

a advertência das comemorações do Movimento de 1932. Devem eles convencer-se, 

considerando a significação destes festejos cívicos, que permanece vivo, prestes sempre 

a tornar-se atuante, o bloco monolítico do constitucionalismo paulista. Com esta 

diferença: São Paulo já não está só como em 1932! A semente que a 9 de julho 

plantamos, regando-a com o sangue generoso dos nossos heróis, fez-se árvore a cuja 

sombra, em todo o Brasil, se abrigam e se unem todos os idealistas da pureza 

republicana, todos os apaixonados da liberdade, todos os adversários da tirania. E eles 

não permitirão que sacrifique de novo a República para que na servidão geral se cevem 

as cobiças dos ditadores. 

  

ANEXO D - 09 de julho de 1972, página 3. 

NOTAS E INFORMAÇÕES 

9 de Julho 

Em quarenta anos, o Mundo e o Brasil mudaram muito. O fascismo foi derrotado 

nos campos de batalha, o comunismo sobreviveu e se expandiu, os grandes impérios 

coloniais acabaram, homem chegou à Lua, São Paulo transformou-se numa gigantesca 

metrópole de seis milhões de habitantes. 
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Mas a significação da data não foi esquecida pelos paulistas. O Nove de Julho 

continua sendo um símbolo de abnegação e idealismo. Por isso nós é grato evocar a 

epopeia e venerar seus heróis. Eles tiveram sobretudo o mérito raro de, na hora própria, 

com lucidez e coragem exemplares, haver compreendido que era preciso desmascarar 

os líderes de uma revolução traída. Dois anos bastaram para a tomada de consciência. 

Quando São Paulo se levantou em 32, em defesa da Lei e da Constituição, as grandes 

esperanças suscitadas pelo movimento de 30 tinham cedido o lugar a um sentimento 

generalizado de frustração. Os métodos da velha oligarquia eram retomados por aqueles 

que contra ela se haviam erguido em armas. Existia um abismo entre as palavras e os 

atos dos novos governantes. Getúlio e seus companheiros recorriam a uma linguagem 

populista, mas tomavam todas as decisões à revelia do povo, comportavam-se no poder 

como senhores absolutos da nação povo, comportavam se no poder como senhores 

absolutos da Nação. 

Pode-se dizer que não havia captado os ensinamentos dolorosos de 22 e 24. A 

todos escapava uma evidência velha como a história: as revoluções chegam ao Poder 

com facções, mas só se realizam com apoio, real e não simulado, da grande maioria do 

povo. Como há dias lembrava Carlos Lacerda, em artigo nesta folha: "apoiar-se nos 

transfugas e nos incondicionais, deixar-se dividir pela ânsia de se compor não com os 

líderes mas combos incondicionais seguidores - que mudam de amo mas não de 

servilismo - responsáveis pelo atraso político e a degenerescência cívica do País, tem 

sido, desde 30, o erro das revoluções que passaram do sacrifício ao triunfo. Dir-se-ia - 

acrescentou - que não sabem ganhar. Atiram fora suas vitórias, buscando compor-se 

com os que não exercem liderança, para não se compor com os que representam, 

queiram ou não, parcelas ponderáveis e indispensáveis da opinião pública". 

A grandeza da revolta de 32 nasce da negação desse oportunismo erigido em 

regra. Ela foi simultaneamente a mais ambiciosa é a menos ambiciosa das evoluções. 

Não era a hegemonia política que estava em jogo, sequer a obtenção de vantagens 

econômicas, pois São Paulo já se destacava, então, como a unidade mais pujante da 

Federação. O que levou os paulistas às ruas, às trincheiras e aos cemitérios foi a 

fidelidade intransigente a uma concepção democrática da vida humana e das relações 
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entre o indivíduo e o Poder. Não foi por acaso que o movimento entrou na história com o 

nome de Revolução Constitucionalista. São Paulo bateu-se pelo retorno ao Estado de 

Direito. 

A sorte das armas não favoreceu os heróis de 32. Mas a causa que eles defendiam 

era tão justa, as ideias que congregavam a juventude de Piratininga em torno da bandeira 

das treze listras traduziram tão corretamente as aspirações da nacionalidade que a 

derrota militar não pode impedir que a mensagem legalista e constitucionalista 

empolgasse o País. Não fora em vão que os paulistas se haviam sacrificado. 

Todos quantos viveram as jornadas de febre revolucionária de 32 - e são já poucos 

os sobreviventes -, a hora amarga da capitulação e, depois, os dias vibrantes da 

Constituinte, não podem olhar para trás sem sentimentos de melancolia. Hoje, o 

panorama é outro, como acima acentuamos. Tudo mudou. Para melhor, sem dúvida, mas 

também para pior. Não somos mais um país ignorado. Nossas realizações materiais e 

culturais merecem o respeito das nações mais avançadas. O Brasil passou a ocupar um 

lugar destacado no mundo. É uma potência. E, contudo, quando a certeza de um grande 

futuro arranca já das conquistas do presente, subsistem ainda sequelas visíveis do 

passado que explica 32. As nossas vitórias são reais e delas nos orgulhamos. Mas em 

certa medida elas se assemelham às do estudante aplicado, em luta contra um estrutura 

familiar autoritária e obsoleta. Um povo tutelado não pode ser um povo coletivamente 

realizado e feliz. 

A memória do homem é fraca. Especialmente quando se trata de compreender as 

lições da história. Velhos erros voltam, desnecessariamente, a ser cometidos. Não 

obstante o federalismo a ser indissociável da grandeza e do progresso do País, ele tende, 

cada vez mais, a ser convertido numa simples fachada. É certo que existe um abismo 

entre a política centralizadora dos tecnocratas da era da informática e a práxis política do 

caudilhismo getulista. Mas nem por isso o desconhecimento e a incompreensão da 

idiossincrasia do homem brasileiro, vocacionalmente liberal e infenso a métodos 

autocráticos de governo, têm consequências menos nefastas. 
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É nesse sentido que as lições do Nove de Julho permanecem válidas. As 

analogias, o próprio Spengier reconhecia, só servem à história como ciência quando 

delas se extrai apenas o imutável. Obviamente, nenhum brasileiro responsável e patriota 

cogita hoje de responder à repetição de erros do passado recorrendo a meios 

desesperados, como em 32. Mas, num momento em que a hipertrofia do Executivo volta 

a ser uma realidade negativa, é oportuno recordar que foi sobretudo a campanha 

demolidora de Vargas contra a autonomia estadual, tripudiando sobre a soberania 

popular, que feriu os brios paulistas. São Paulo, por circunstâncias cuja análise não cabe 

neste comentário, ficou quase só, mas em sua luta soube encarnar admiravelmente o 

entranhado amor do brasileiro pela liberdade. O Nove de Julho não é, assim, uma 

efeméride paulista, mas uma data nacional. E uma data atualíssima, pelo nexo que existe 

entre 32 e o Movimento de março de 64. Ambos tinham o mesmo compromisso com a 

liberdade, o mesmo respeito pelo indivíduo como alicerce da sociedade. 

Este jornal mantém-se fiel a este compromisso. Continuamos acreditando que, 

sem uma ordem jurídica e política democrática, a vida humana perde o sentido da 

dignidade. E, infelizmente quarenta anos após o Nove de Julho, essa ordem, tão 

desejada, é ainda, no Brasil, apenas uma esperança algo remota. 

  

ANEXO E - 09 DE JULHO DE 1982, PÁGINA 3. 

NOTAS E INFORMAÇÕES 

Cinquenta Anos 

A singeleza das comemorações do cinquentenário da Revolução 

Constitucionalista fala, mais do que qualquer discurso, da distância que vai entre hoje e 

aquela noite em que um punhado de civis e militares ocupou o comando da então 2ª 

Região Militar e deflagrou o grande movimento armado que sacudiu a República 

instaurada em outubro de 1930. É normal na vida dos povos que, ainda que derrotados, 

os movimentos em favor da liberdade e da democracia sejam reverenciados ao longo 

dos anos; no Brasil, tragicamente, o gesto supremo dos paulistas para reclamar a 
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efetivação das promessas feitas pelos chefes do Movimento de 30 logo caiu no olvido e 

entre aqueles que se consideram bem-pensantes, à esquerda (sobretudo) e à direita, há 

como que uma conspiração para que se faça o silêncio sobre o real sentido do 9 de julho 

de 1932. 

Esta conspiração do silêncio - só rompida para acusar os que tramaram a 

Revolução e jogaram nela os haveres e a vida de "separatistas", "oligarcas" e "barões do 

café" - explica no fundo o pouco que se sabe acerca daqueles meses dramáticos em que 

o povo de São Paulo se identificou com aquilo que Júlio de Mesquita Filho chamara um 

dia de comunhão paulista. Esta Casa tem com o movimento de 32 vínculos profundos - 

não só doutrinários, como pessoais. Esse fato, se nos autoriza a desmentir aqueles que 

reduzem a Guerra Cívica a um mero jogo de interesses econômicos e/ou políticos, dá-

nos força para lamentar que o Brasil não se tenha capacitado do que realmente aqui se 

decidia. Não eram os interesses paulistas, mesquinhos ou altivos, que estavam em jogo 

nas trincheiras; dos ideais de São Paulo - defendidos por ampla frente que ia do Partido 

Republicano Paulista ao Partido Democrático, passando pelas várias associações civis e 

pelos milhares de voluntários que se engajaram de corpo e alma no processo, tudo 

deixando pelo ideal - comungavam gaúchos e mineiros, especialmente os primeiros, 

mato-grossenses, cariocas, paraenses, baianos - brasileiros de todos os quadrantes, em 

suma. No momento da decisão pelas armas, quando se mede a fibra dos fortes e a 

indecisão dos covardes (para não dizer quando se revela a desídia dos traidores), foram 

poucos os bravos que acompanharam São Paulo no gesto supremo. Separar São Paulo 

do resto do Brasil nunca passou pela ideia de quantos conspiraram desde 1931 para 

reclamar e fazer efetiva a Constituinte - essa verdade não elimina outra, a de que houve, 

no momento muito fugaz, um grupo ínfimo, sem expressão, que pretendeu dizer que era 

o separatismo ou nada. Esses, a comunidade paulista repeliu em comício público, e a 

prova é que a Revolução se fez pela Constituinte, aspiração máxima de todos os 

brasileiros pela qual se fizeram a Revolução de 30. 

O Presidente da República estará hoje em São Paulo presidindo as 

comemorações singelas - que a rigor se diriam quase de ofício, para não dizer de 

obrigação. S. Exa. vem mais como filho de quem chefiou o Estado-Maior revolucionário 
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e resistiu até o último momento à ideia de pedir armistício ao ditador, dando exemplo de 

fidelidade à causa que abraçar a livremente. Não é, porém, o chefe do Estado brasileiro 

que rende homenagem aos que tombaram para que a Nação fosse mais livre é o filho 

que honra o compromisso do pai. 

Esse simbolismo é belo, por assinalar como os ideais se transmitem de geração a 

geração, mas é triste, porque demonstra que o caminho percorrido nesses 50 anos foi no 

sentido inverso daquele desejado por Euclydes, Isidoro, o próprio Klinger: com o aval do 

Exército de Góes e dos que comungavam de suas ideias autoritárias, a situação se 

inverteu de tal maneira que em 50 anos a política acabou. A política como São Paulo a 

conheceu, porfiando por defendê-la desde que os triunfadores de 30 entraram na capital 

e alijaram do poder aqueles que aí ele tinham direito porque haviam conspirado, abrindo 

as portas de Itararé aos que vinham do Sul. Onde, hoje, está a comoção a arregimentar 

massas estudantis e populares para reclamar, em praça pública, o cumprimento das 

promessas de 30 e reiteradas em 64? Onde o ardor cívico a assinalar os compromissos 

de honra assumidos que deveriam ser cumpridos? Onde há mobilização para salvar a 

Nação?  

Tudo mudou - e talvez a política se faça de outra maneira que ainda deva ser 

descoberta. Com certeza, as asperezas da vida moderna afastam os cidadãos das lides 

políticas -, mas, há 50 anos, para muitos, a vida era igualmente difícil; talvez seja o desejo 

de enriquecer, que a civilização do consumo trouxe consigo, que fez dos bens materiais 

algo mais importante do que o sacrifício do lazer em prol da pólis; quem sabe foi o 

descrédito nas lideranças, que hoje não se assemelham nem de perto às de tanto tempo 

atrás, mas não tanto assim. Qualquer que seja a causa - e a industrialização e o aumento 

da população não devem ser esquecidos -, São Paulo de hoje não tem coisas em comum 

com a de 32, exceto em alguns pequenos grupos, já sem possibilidade de intervir na vida 

política. o grave, nessa constatação, é acrescentar outra: no instante em que São Paulo, 

derrotado, vendo suas elites dirigentes exiladas, perdeu a direção política do País, o 

Brasil cedeu ao que de império havia na imensidão das terras pobres, sacrificando a 

Nação que, a duras penas, desde o Império, vinha sendo construída no Centro-Sul. Não 

nos enganemos: quando Getúlio Vargas derrota São Paulo, líquida também o que de 
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melhor o Rio Grande do Sul produzira, e reduz Minas Gerais à expressão mais dócil em 

política. A derrota de São Paulo, em 32, foi a derrota do Brasil democrático, a 

consagração do poder pessoal, que dominou o país até a burocracia militar e civil que lhe 

impôs sua maneira desvirtuada, própria de um império oriental, de ver o mundo. 

  

ANEXO F - 08 DE JULHO DE 2002, PÁGINA 08. 

ARTIGO 

O tributo de São Paulo a Ibrahim Nobre 

Emeric Lévay 

Quando há 70 anos São Paulo se levantava em armas contra a Ditadura que 

escamoteia as esperanças dos revolucionários de 30 e proteger lavar a restauração do 

Estado de Direito, um paulista encarnou a angústia do povo e se tornou seu porta-voz na 

praça pública: esse homem chamava-se Ibrahim de Almeida Nobre. 

Nascido em 19 de fevereiro de 1888 em plena Rua Direita, não poderia haver 

cidadão mais orgulhoso de sua origem do que o futuro tribuno da revolução, que se 

formou em Direito na turma de 1909 da veneranda das Arcadas do Largo São Francisco 

após prolongado namoro com a medicina. Desta última, pode aproveitar o aprendizado 

no município de Salesópolis, marco inicial de sua vida pública, como delegado de polícia, 

auxiliar a população dizimada pela varíola. Segundo o testemunho do dileto amigo e 

compadre Menotti del Picchia, Ibrahim fez-se enfermeiro dos doentes e se revelou o 

mesmo samaritano no desempenho de idênticas funções na comarca de Casa Branca a 

ponto de o autor de Juca Mulato se inspirar na bravura e na galanteria do jovem policial 

para escrever a novela Dente de Ouro. 

A seguir, com a titular da Delegacia Seccional de Santos mostrou-se autoridade 

serena no período difícil, agitado por tumultos anarquistas. Especialmente no cais do 

porto, de onde saiu, prestigiado pela população, para assumir a Delegacia da Ordem 

Política e Social de São Paulo como titular, até ser nomeado, em maio de 1927, promotor 
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público da capital, na vaga de Márcio Pereira Munhoz. No posto, que exerceu inexcedível 

brilho ao lado de figuras excepcionais do ministério público como César Salgado, Ataliba 

Nogueira, Soares de Mello, Vicente de Azevedo, Canuto Mendes de Almeida e Basileu 

Garcia, a Revolução de 32 veio encontrá-lo e o convocou para a luta, como tribuno do 

povo. 

         Na longa luta armada, militarmente desigual, viu-se engajado como simples 

soldado raso, num batalhão que levava o seu nome impoluto, sob o comando do coronel 

Pedro Dias de Campos, para combater na Frente Sul, nas trincheiras de Ourinhos, Itaí, 

Fartura, Bernardino de Campos, Xavantes, Ipaussu e outras localidades do 

Paranapanema até a melancólica deposição do fuzil, em fins de setembro, coroada pelas 

agruras do cárcere, só amenizada pela calorosa solidariedade dos colegas de 

promotoria. 

         Na sala da Capela, presidio político da antiga Casa de Correção, no Rio, Ibrahim 

divide a glória de seu martírio com Pereira Lima, Aureliano Leite, Waldemar Ferreira, 

Cásper Líbero, Guilherme de Almeida, Paulo Duarte, Francisco Mesquita, Julio de 

Mesquita Filho, Vivaldo Coaracy e dezenas de outros, que seguiram para o exílio, em 

Portugal, de onde retornariam à Pátria, anistiados em 1934, em face da convocação da 

Assembléia Constituinte. 

No inquérito sobre a insurreição, Ibrahim manteve-se altivo e intemerato, 

consciente da responsabilidade que lhe tocou por haver participado da guerra, sem 

contudo acusar ninguém no depoimento das autoridades da ditadura. Disse apenas que 

“o movimento tinha por finalidade o retorno do País à ordem legal”. 

Era o começo do calvário do herói, que se confundia com a mortalha de sua "pobre 

terra", humilhada pela derrota. O governador militar Waldomiro Castilho de Lima viria a 

exonerá-lo da Promotoria da capital, em 24 de fevereiro de 1933, tendo revertido para o 

Ministério Público em 3 de agosto de 1938, por ato do então interventor, embora em 

disponibilidade, até ser aproveitado no cargo de promotor público da capital em 1947. 

Ficou pouco tempo, porque se viu nomeado subprocurador-geral da Justiça. Exerceu o 

cargo até se aposentar em 1949, com mais de 30 anos de serviço público efetivo. Várias 
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entidades culturais disputaram a honra insigne de sua presença em seus quadros, 

destacando-se a Academia Paulista de Letras, que lhe abriu as portas em 1960 para 

oferecer na vaga do jurista Plínio Barreto, a cadeira nº 21, hoje ilustrada pelo eminente 

professor Paulo José da Costa Júnior. 

O velho campeador, na glória dos 80 anos, recebeu um preito de veneração 

promovido pela Comissão Nacional do Pró-Homenagem a Ibrahim Nobre, em sessão 

realizada no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo sob a presidência do 

companheiro de lutas Aureliano Leite, que falou de seu civismo. Austregésilo de Athaíde 

e Guilherme de Almeida exaltaram a brasilidade do homenageado, condecorado no 

Instituto de Engenharia com a medalha do Mérito Bandeirante. Dois anos depois, em 8 

de abril de 1970, desaparecia o grande paladino da legalidade, recebendo sua memória 

as mais justas manifestações de apreço no plenário do Tribunal de Justiça, pelas vozes 

de Adriano Marrey, Lafayette Salles Junior, Euler Bueno, Hoeppner Dutra, Silos Cintra, 

Pereira Lima, Dario de Abreu Pereira, além do presidente da Egrégia Corte, 

desembargador Cantidiano de Almeida e do advogado Theodolindo Castiglione. Mais 

tarde seria escolhido patrono da cadeira número 5 da Academia Paulista de Direito por 

seu sócio fundador e atual ocupante Oscar Xavier de Freitas. 

Sepultado no Cemitério São Paulo com a sua velha beca de promotor, conforme 

desejo seu, no jazigo onde já se achava os restos mortais de sua querida Brisabela, seu 

busto de bronze - moldado pelas mãos de Luiz Morrone - atesta a passagem luminosa 

do grande orador pela Tribuna do Júri, no Palácio da Justiça. Por ocasião do 45° 

aniversário da Revolução Constitucionalista, em 1947, seu corpo foi trasladado para o 

Panteão dos Heróis de 32, no Parque do Ibirapuera, juntamente com as cinzas da 

esposa, num comovente cortejo. 

Ali repousa, ao lado de Guilherme de Almeida, separados por um altar, logo atrás 

do túmulo do "herói jacente" que abriga os despojos das primeiras vítimas da ditadura, 

Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, e do bravo caboclo Paulo Virgínio, debaixo da 

magnífica abóbada da cripta do imponente santuário. 
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A metros do mausoléu, numa praça fronteiriça, a cavaleiro do Obelisco, ergue-se 

o vulto de Ibrahim, lavrado no bronze eterno pelo saudoso estatuário, discípulo de 

Ximenes, o que é uma insigne comissão, formada por advogados, promotores e juízes 

mandou executar sobre um pedestal assentado em punhados de terras colhidas dos 

fundos das trincheiras da Guerra Cívica, do Vale da Paraíba, da Serra da Mantiqueira, 

de Cunha, de Buri, das praias e de tantos outros sítios dos mais longínquos rincões de 

São Paulo a, palco adormecido da existência em do metrô, misturada com o sangue e as 

lágrimas dos moços que lhe seguiram os passos, na memorável arrancada de 32. 

  

ANEXO G - 09 DE JULHO DE 2002, P.11. 

ARTIGO 

1932 revisitada, 70 anos depois 

Antônio Penteado Mendonça 

Quando no fim da luta armada, em outubro de 1932, os líderes do movimento 

constitucionalista paulista foram presos e depois exilados, entre eles estavam Antônio 

Mendonça, meu avô paterno, Antônio de Pádua Salles, meu bisavô materno, e meus tios-

avôs Júlio de Mesquita Filho e Francisco Mesquita. Por esta proximidade familiar com o 

movimento, desde menino, a revolução de 1932 fez parte da minha vida, na fazenda de 

Louveira, da família de meu pai, e na fazenda de Amparo da família de minha mãe. 

Em Louveira eram quadros com notas e dinheiro e seus paulistas, bandeiras do 

Estado com poemas de Guilherme de Almeida e o original do mapa da Guerra Paulista 

de J. Wasth Rodrigues, feito por encomenda de meu tio Alfredo Mesquita e que hoje está 

na sala da minha casa. 

Em Amparo a emoção para o menino era maior ainda. Se em Louveira tinha 

também, o capacete de tio Alfredo, uma bomba de aviação e munição de mosquetão 

mauser, na fazenda do meu bisavô ainda havia as ruínas de trincheiras usadas na luta, 

onde encontrávamos restos da guerra. 
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Assim, ao longo da vida, eu fui interpretando e analisando a revolução de 1932 de 

diferentes formas, sob diferentes aspectos. A primeira, evidentemente, foi a da guerra 

heróica, empreendida pelo mais fraco contra o mais forte, em nome da justiça e do bem. 

Curiosamente, esta é a única versão que nunca mudou, sendo parte de todas as outras 

que vieram depois dela e onde o herói sempre foi o homem do povo, o cidadão comum, 

inconformado com as correntes arcaicas que o prendiam a um modelo social 

ultrapassado, que o condenavam a um futuro praticamente sempre perspectivas. 

A grande pergunta do problema de 32 é justamente esta: o que fez o Estado de 

São Paulo, previamente desarmado e enfraquecido pelas forças da ditadura, entrar em 

guerra com praticamente todo o País? 

A gota d'água foi a carta desaforada do general Klinger para o ministro do Exército 

nomeado por Getúlio Vargas e o seu consequente afastamento. Mas a leitura deste 

documento escrito de propósito para forçar a demissão do general do comando militar de 

Mato Grosso, leva a uma outra questão: por que São Paulo, num momento incerto das 

articulações revolucionárias, quando Rio Grande do Sul e Minas Gerais já davam a 

entender que roeriam a corda, decidiu ir à guerra, cumprindo o acertado com seus 

relutantes aliados, tendo por motivo unicamente a carta malcriada e fora de contexto do 

general para o ministro da Guerra? 

Depois de anos pensando e estudando a questão, lendo o que me caiu nas mãos 

e escutando dezenas de envolvidos, em todos os níveis, com a revolução de 32, a única 

conclusão a que cheguei - 70 anos depois dos fatos e portanto com a isenção da distância 

- é que São Paulo foi à guerra porque não dava mais para não ir. 

As razões disso são bem mais complexas e passam pela realidade político-social 

do Brasil no começo da década de 1930 um país fortemente agrícola com predominância 

inegável do Estado de São Paulo na economia e, até poucos anos antes, na vida política 

da nação. 

A diferença entre São Paulo e o resto do País ia muito além de ser o maior produtor 

de café, e por isto o carro-chefe, ou a locomotiva, que puxava os vagões chamados Brasil. 
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Ela estava fortemente calcada no campo social, onde os paulistas, por força da intensa 

imigração para o Estado, viviam outra realidade, com desenvolvimento urbano, 

industrialização, criação de um sistema financeiro moderno, comércio e serviços bem 

estruturados, e por isso haviam deixado de aceitar os dogmas e a realidade dos os outros 

brasileiros, cidadãos de um país pobre e sem qualquer expressão internacional maior, 

para reivindicarem para si conquistas adotadas pelos trabalhadores urbanos das nações 

europeias e dos Estados Unidos, consequentes do processo de industrialização destes 

países e da mudança radical no modo de vida de suas populações. 

Até 1930 o Brasil tinha sido governado por um sistema político com distorções e 

problemas sérios, mas, ao contrário dos demais países da América Latina, nunca tiveram 

a figura a trágica do "caudilho" comandando seu destinos. Getúlio Vargas, depois de 

alcançar o poder, apoiado por boa parte dos paulistas, sem o que não chegava lá, rasgou 

a fantasia, transformando-se no primeiro "caudilho" brasileiro. A partir daí, com medidas 

populistas e negociações políticas oportunistas, ele consolidou seu poder e, para ampliá-

lo, não hesitou em barganhar São Paulo, entregando o único Estado moderno do País 

para campo de provas de ideias mirabolantes de um dos principais "tenentes" que lhe 

davam suporte. 

Sentindo a gravidade da ameaça, as lideranças do Estado, com apoio crescente 

da população, buscaram alternativas para o quadro, convencendo-se de que o caminho 

para isso e para a preservação das conquistas sociais e econômicas conseguidas pelos 

paulistas passava pela redemocratização do Brasil.  

Iniciando uma campanha nesse sentido, e cada vez mais pressionados pelo povo, 

que exigia as mudanças indispensáveis para o Estado prosseguir na trilha do progresso, 

os líderes paulistas tentaram negociar primeiro com o próprio caudilho e, depois, com os 

líderes do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, visando a entrada em vigor de uma 

Constituição que trouxesse para o cotidiano os ideais de 1930 e que regulasse, sob o 

manto da lei, as ações de governo. 
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Desde o princípio, os paulistas deixaram claro que não abriram mão de suas 

reivindicações, aceitando mesmo a ideia da luta armada se fosse este o preço de uma 

Constituição. 

Foram as mudanças exigidas pelo povo paulista que, pouquíssimo tempo depois 

de 32, resultaram na criação da Universidade de São Paulo, a primeira universidade do 

país, e na vinda de alguns dos maiores professores da Europa para aqui lecionarem e 

formarem uma nova classe dirigente, que só recentemente alcançou o poder, mas que, 

nos poucos anos que o vem exercendo, conseguiu superar vícios e debelar distorções 

que faziam do negócio público nacional com jogo entre amigos em detrimento de toda a 

nação. 

Em 1932, os dois "brasis" então existentes se enfrentaram numa luta de morte, 

onde o lado interessado em andar para a frente, carregando a bandeira da democracia e 

de uma Constituição moderna para a nação, de forma quase ingênua, se deixou cercar, 

para ser derrotado no campo de batalha, depois de uma luta desigual, que não cabe aqui 

ser discutida, inclusive porque meu amigo e professor Hernani Donato já o fez de forma 

muito competente. 

O que precisa ser salientado é que, com a inexorabilidade das marés, a onda 

paulista escapou de qualquer controle, tomou as ruas da capital e as cidades do interior, 

irmanando todos os habitantes do Estado unidos por um ideal de vida pelo qual vale a 

pena lutar e, se preciso, morrer. 

Dito de outra maneira, numa comparação simplista, mas lógica, a Revolução 

Constitucionalista de 32 foi a Guerra Civil Americana ao contrário. Lá o Norte era 

industrializado, foi quem conseguiu apoio internacional e quem terminou por vencer. Aqui, 

o único Estado com certo nível de industrialização mais avançada era São Paulo, que 

lutou só, sem apoio internacional e que terminou por perder. 

Quem pagou o pato foi o Brasil, até hoje condenado a chegar perto das portas do 

desenvolvimento e, no momento em que vai entrar, cair de costas, tendo de recomeçar, 

atolado nas mesmas mazelas que levaram os paulistas, 70 anos atrás, a pegar em armas, 
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para, heroicamente, impulsionados pelo sonho de uma vida melhor, lutarem contra o 

atraso e o subdesenvolvimento econômico e social que já naquela época impediam o 

cidadão brasileiro de exercer integralmente as prerrogativas dessa condição. 

  

ANEXO H - 9 DE JULHO DE 2012, PÁGINAS A6. 

UMA VITÓRIA DA DEMOCRACIA 

Constitucionalistas enfrentaram tropas da ditadura Vargas por ideais como justiça e 

liberdade 

José Maria Mayrink 

Vitória da democracia, apesar da derrota nas trincheiras. Historiadores e analistas 

políticos são unânimes em afirmar, 80 anos passados, que a Revolução 

Constitucionalista de 1932 mudou a história do Brasil, e não apenas a de São Paulo, ao 

lutar por ideais como liberdade e justiça contra a ditadura de Getúlio Vargas. 

Já em sua edição de 4 de outubro, dois dias após a rendição, o Estado “garantia 

que o sangue derramado pela Constituição não se perderia e que a luta não estava 

acabada: apenas se transformava”, conforme o jornalista Antônio Carlos Pereira 

transcreve em Folha dobrada, documento e história do povo paulista em 1932, minucioso 

livro sobre a Revolução Constitucionalista. 

Foram 84 dias de enfrentamento, período em que as forças federais mobilizaram 

mais de 300 mil homens, rotativamente, contra um contingente rebelde bem menor. 

Alguns autores calculam em mais de 200 mil os voluntários paulistas que se 

apresentaram, mas só uns 30 mil ou 40 mil estavam em condições de combate, conforme 

relata José Alfredo Vidigal Pontes no livro 1932 - o Brasil se revolta. 

“Foi uma mobilização extraordinária e havia disposição de luta”, diz Hernâni 

Donato, autor de História da Revolução de 32. Segundo Donato, morreram mais de mil 

constitucionalistas - 353 voluntários, 249 combatentes das forças regulares (Exército e 
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Força Pública) e cerca de 150 em outros Estados, “ademais daqueles 300 que História 

Naval Brasileira (da Marinha do Brasil), afirma terem sido degolados em uma só jornada 

junto de Porto Murtinho, Mato Grosso, no combate de 4-6 de agosto”. 

  

ANEXO I - 9 DE JULHO DE 2012, PÁGINAS A7. 

Análise: 80 anos de 1932 - A grande vitória 

Antonio Penteado Mendonça 

A Proclamação da República no Brasil foi um acidente com péssimos resultados. 

Sonhada e vista como a melhor alternativa para depois da morte do imperador, tendo à 

frente importantes homens públicos e de negócios, especialmente de São Paulo, a 

República, que foi na origem o movimento civil, entrou em cena pela espada de um 

marechal desencantado. 

Segundo o jornalista Júlio Mesquita, republicano convicto e que rapidamente se 

decepcionou com seus resultados, a república chegou cedo demais ponto final além 

disso, era um movimento civil. A entrada em cena dos militares modificou seu caráter e 

deturpou sua razão de ser. 

         Desde o início, as coisas não aconteceram da melhor maneira possível. Deodoro 

da Fonseca o primeiro presidente da República, governou na barra. Seu sucessor, 

Floriano Peixoto, foi responsável por um dos governos mais brutais e sanguinários de 

toda a história do Brasil. Na sequência, veio a Guerra de Canudos, depois a do 

Contestado. 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, surgem novas demandas sociais. As 

doutrinas marxistas se espalham pelo mundo. A extrema direita se contrapõe à extrema 

esquerda. 
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No Brasil, o "Levante dos 18 do Forte de Copacabana" marca o início de um novo 

tipo de movimento. Os "tenentes" deixam os quartéis para influir por bem ou por mal na 

vida política do País.  

A crise de 1929 quebra a nação. O presidente Washington Luís, traindo o acordo 

do "Café com Leite", se recusa a aceitar um sucessor mineiro. Impõe outro paulista, que 

ganha a eleição, mas não leva. A Revolução de 1930 ganha força. Getúlio Vargas 

assume o poder. Os paulistas, logo depois, são tratados como vencidos. As sementes de 

1932 estavam plantadas. 

O "Governo Provisório" trata São Paulo como o inimigo. Nomeia João Alberto, um 

"tenente" sem nenhum laço com a terra, interventor, e desconsidera o apoio dado pela 

população paulista e pelo Partido Democrático, fundamentais para sua vitória. 

Em pouco tempo, pelas mais diversas razões, e outras regiões do país se mostram 

insatisfeitas com o governo de Getúlio Vargas: São Paulo Rio Grande do Sul e Minas 

Gerais assinam um pacto para eventual deposição de Getúlio Vargas. Entre os motivos 

está a destituição do general Bertoldo Klinger do comando de Mato Grosso. Klinger 

escreve uma carta malcriada para o ministro da Guerra, forçando sua destituição. 

No dia 9 de julho de 1932, São Paulo deu início ao movimento que duraria três 

meses, que mataria perto de mil pessoas e que, de uma forma torta, consolidaria Getúlio 

Vargas no poder até 1945. 

Se as tropas paulistas avançassem rapidamente contra a capital federal, o Rio de 

janeiro se levantaria, com a maioria dos militares aderindo ao movimento para deposição 

de Getúlio Vargas e a redemocratização da Nação. 

Parados na divisa. O caminho estava aberto. Entre a Estação da Luz e a Estação 

central do Rio de Janeiro não havia nada que interrompesse a marcha das tropas. Nada, 

exceto o seu comandante. O coronel Euclydes Figueiredo ordenou que as tropas 

parassem ao atingir a divisa com Rio de Janeiro. Acatando a ordem míope, os paulistas 

suspenderam o ataque. Rapidamente São Paulo, mal armado e com tropas compostas 

por voluntários, foi cercado por exércitos e polícia profissionais. 
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Por três meses os paulistas lutaram contra tropas de todo o Brasil. No fim de 

setembro não havia muito mais a ser feito. Em 2 de outubro acabou a luta. Os líderes 

civis e militares da Guerra Paulista foram embarcados no navio Siqueira Campos e 

exilados em Portugal. 

Em 1933 Armando de Salles Oliveira foi nomeado interventor em São Paulo. Com 

ele se restabelece a harmonia Nacional, os exilados paulistas podem voltar, o Brasil 

reencontra seu equilíbrio é em 1934 vota-se uma Constituição. 

A leitura tradicional coloca a constituição de 1934 como a contrapartida para 

derrota nos campos de batalha. Mas é uma leitura imediatista, necessária para explicar 

a morte de quase mil pessoas nos campos de batalha. 

Oitenta anos depois, a Guerra de 1932 surge como um equívoco. Com as tropas 

parando na divisa do Rio de Janeiro não havia como São Paulo vencer. Mas a Revolução 

é um marco. 

Já a verdadeira vitória paulista aconteceu também em 1934, mas com a criação 

da Universidade de São Paulo, a primeira universidade do Brasil. Pensada em detalhes 

por Julio de Mesquita filho e criada para o seu cunhado Armando de Salles Oliveira, a 

USP é quem vira o jogo. Preparada para formar a elite política e empresarial do estado, 

é dela que saem as ideias e a capacidade empreendedora que, em poucos anos, 

industrializam São Paulo, mudam os níveis de produção e os patamares sociais, 

consolidam a urbanização, a educação superior gratuita e a educação profissional. Enfim, 

criam uma sociedade comparável às nações mais modernas do mundo, em termos de 

progresso e qualidade de vida. 

  

ANEXO J - 9 DE JULHO DE 2012, PÁGINAS A8. 

O RELATO DO FRONT EM UM CLIQUE 

“Acervo Estado” leva à internet cobertura completa do conflito feita pelo jornal 
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Liz Batista - Acervo Estado 

No maior conflito militar da história brasileira no século 20, os combatentes que 

perderam no campo de batalha venceram no campo político. Essa foi a vitória obtida 

pelos paulistas na Revolução de 32. 

Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Dráusio Marcondes de Souza e 

Antônio Camargo Andrade foram os primeiros a morrer pela causa - o total de mortos, 

porém, ainda é controverso, variando de 634 até 1050 (Veja reportagem na pág. 6) -, e 

foram transformados em mártires. Martins Miragaia Dráusio e Camargo, cujos nomes 

inspiraram a sigla MMDC, inflamaram a crescente mobilização no Estado em prol da 

retomada do regime democrático constitucional e da realização de eleições. 

Defensor do movimento constitucionalista, o Estado cobriu todo o desenrolar do 

conflito, as manifestações que tomaram as ruas pedindo autonomia e defendendo a 

constituição, a morte dos quatro jovens, a organização da guerra civil, a sublevação 

armada e os 87 dias de batalha sobre o comando de Isidoro Dias Lopes, Bertoldo Klinger 

e Euclides Figueiredo. 

O Estado, crítico da posição do Governo Provisório e de seu chefe, transformou-

se num grande difusor dos ideais revolucionários e objetivos. Nos meses de batalha, 

relembrou leitores - muitos deles combatentes e colaboradores - por quais princípios 

liberais e democráticos lutavam. Em seus editoriais, o termo "Governo Provisório" passou 

a não figurar. Para que não houvesse dúvida contra o que lutavam, o governo central era 

a "ditadura", termo que mais adiante passou a ser grafado com "D" maiúsculo. 

Publicou comunicados conclamando a nação, estado por estado, apoiar o 

movimento Paulista. Falando para grupos, escreveu a todos, aos "médicos do Brasil", 

aos "industriais do Brasil", aos "estrangeiros". Manteve em suas colunas ou "Diário de 

um soldado voluntário", no qual um combatente contava o dia a dia no front, entre agruras 

da guerra, difíceis combates e calorosos acolhidas em cidades interioranas. Abraçou a 

campanha de doações, agradeceu às senhoras paulistas - "alma do movimento 
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libertador", que, "de tudo, dos tesouros do coração, das jóias materiais mais valiosas, se 

tem despojado para alimentar a guerra." 

Com leitores espalhados por todo o território nacional, desempenhou papel 

importante na comunicação e na organização do esforço de guerra. Catalisou apoio para 

a causa, para infortúnio dos adversários, que, em agosto de 1932, chegaram a distribuir 

no Rio edições falsificadas do Estado para manobrar a opinião pública da capital. 

Analisando o trabalho do jornal durante e após a Revolução, não é difícil compreender 

por que Getúlio Vargas, em 1940, no estado novo, não apenas manteve o Estado sobre 

censura, mas o confiscou e designou um interventor para o jornal. Mais do que lhe infringir 

o silêncio, valia manufaturar suas palavras. 

 


