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RESUMO.

Com base numa documentação escrita, composta por textos de 
jornais e relatos de ex-combatentes da guerra, reconstruímos uma narrativa 
sobre aqueles dias, procurando compreender o lugar dos trabalhadores num 
movimento, definido pela historiografia tradicional, como burguês.

Resgatando as falas de vários grupos, interesses, veículos e 
personagens envolvidos neste processo, nos aproximamos de um ponto de 
equilíbrio que nos permite compreender melhor as dimensões desta relação 
entre consciência e dominação, no período.

Esta pesquisa tem por objetivo resgatar momentos da história 
da vida cotidiana do operariado paulista durante o período em que se 
desenvolveu a Revolução de 1.932.

Excluídos da memória histórica sobre 1.932 tanto pelo 
discurso das elites burguesas quanto pelo discurso da produção 
historiográfica até a década de 1.970, os operários aparecem nas 
lembranças sobre 1.932 de forma ambígua: ou como um grupo que se 
negava a contribuir com o movimento ou como um grupo que, iludido pela 
ideologia dominante, lutava numa guerra que não era sua.
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ABSTRACT.

This research aims to reconstruct the moments of the Paulista 
working class daily life during the 1932 revolution time.

Excluded from the 1932 historical memory,not only by the 
middle class elite speech but also by the historical production speech till 
the 1970s, the working class appears in the 1932 sources ambiguously: or 
as a group that denied the contribuition to the revolutionary movement or 
as a group that, deceived by the dominant ideology, fought in a war that 
was not theirs.

Based on written documents, such as newspaper texts and ex 
war soldier reports, the narrative about those days was made having as an 
objective to understand the role of the workers in the revolutionary 
movement, called by the traditional historical thought, middle class one.

Reconstructing the reports of many groups, interests, ways of 
communication and characters involved into the process, it was reached a 
balance that enable us to understand better the dimension of the relation 
between awareness and domination, in this period of time.
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Em nossa introdução, procuramos discutir alguns dos 
principais problemas que envolvem a pesquisa histórica e o trabalho com as 
fontes de pesquisa mais precisamente, sobre o trabalho com algumas fontes 
documentais ligadas à História da Revolução Constitucionalista de 1.932. 
Formadas em grande parte por memórias e reflexões de apologistas, as 
fontes sobre a guerra paulista incluem ainda textos jornalísticos e de 
programas de rádio — que em sua maioria estavam devidamente 
comprometidos com a manutenção do moral elevado dos voluntários. Este 
conjunto de fontes históricas traz consigo uma imensa carga de valores 
amplamente difundidos e defendidos pelas elites do período e, com raras 
exceções, limitam-se a descrever ações e intenções das elites durante o 
movimento revolucionário.

No capítulo I, que tem como título “O Paulistismo Como 
Instrumento para a Mobilização do Voluntariado em 1.932”, dividimos a

Como depurar então, o discurso ideológico fortemente 
marcado neste material, para que a voz das classes trabalhadoras seja 
ouvida? Como reconstruir o que o operariado via naquela revolução 
fratricida e como se viam em meio a ela, se não deixaram volume 
considerável de registros próprios? Acompanhar a discussão sobre estes 
limites é o objetivo de nossa Introdução. Seguindo os passos apontados por 
historiadores conceituados que, bem antes de nossa pesquisa, estudaram 
este tema, propomos a leitura destes documentos a partir da desconstrução 
de conceitos considerados tradicionais e cristalizados, vislumbrando não a 
verdade como um todo mas algumas das verdades parciais deste episódio.

Este trabalho, intitulado O Olhar de Quem Faz: O Paulistismo 
sob a Ótica do Operariado Paulista Durante a Revolução 
Constitucionalista de 1.932 foi desenvolvido em cinco partes: uma 
introdução, três capítulos temáticos e uma conclusão.
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análise da propaganda da campanha pela constitucionalização do Brasil em 
dois momentos distintos: o desenvolvimento do discurso de mobilização e 
os veículos de divulgação da propaganda com o objetivo de melhor 
compreender a construção do discurso utilizado na divulgação do 
movimento e sua aceitação. Para a análise das idéias veiculadas, tomamos 
como eixo a obra de Alfredo Ellis Jr, por ser este um dos autores que mais 
se dedicou a traduzir os argumentos do paulistismo numa linguagem que se 
propunha científica. Quanto ao veículo de divulgação, apresentamos a 
análise do grande fenômeno da transmissão radiofónica, que jamais fora 
utilizada no Brasil para a cobertura de um fato de maneira tão intensiva, 
conforme afirmação do estudioso de 1.932, Hemani Donato. Marcando a 
veiculação do discurso constitucionalista de tal forma que chegaria a ser 
considerado por muitos como o responsável pelo sucesso da mobilização 
popular do movimento.

No capítulo II. “O Paulistismo Daqueles que Faziam a 
Locomotiva Mover-se”, partimos do princípio de que o discurso 
mobilizador tentava tocar as pessoas por meio do apelo sentimental, 
analisamos os processos pelos quais ter-se-ia formado uma identidade 
paulista entre o operariado imigrante. Iniciamos a reflexão apresentando 
quem era este operariado e em seguida, demonstramos por quais caminhos 
a identidade iria sendo construída: por meio do cotidiano da vida em 
comunidade, do contato na militância sindical e na integração dos jovens 
aos valores da cultura de massas. Uma vez construídas tais identidades, 
iriam condicionar as formas de participação do operariado no movimento 
durante o seu período de luta armada, sendo este o tema do capítulo 
seguinte.

Tendo como tema “O Olhar de Quem Faz: A São Paulo 
Operária Durante a Revolução”, o Capítulo III toma como base a narrativa 
do cotidiano através dos jornais OESP e A Platea, observamos como a
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Revolução atingia o cotidiano do operariado: a situação das fábricas, as 
greves, as jornadas de trabalho em dobro para a produção de armas e 
munição; a situação das crianças. Neste momento, da arregimentação para 
o movimento armado, a propaganda deixa de se utilizar somente dos 
símbolos e princípios ligados às elites e passa a somar a estes outros que se 
identificassem mais diretamente com as classes populares, utilizam-se 
então da imagem dos atletas, principalmente do jogador de futebol. Os 
jovens eram fundamentais para o front, as moças eram essenciais para as 
frentes assistencialistas. Implantadas em todos os pontos da cidade 
tomavam-se o grande atrativo para aqueles que estavam passando por 
dificuldades. Até que a guerra terminasse, os postos garantiriam às famílias 
dos combatentes o suficiente para sobreviverem, e isto significava viver 
melhor do que antes. Analisando os vários tipos produzidos pelo momento, 
observamos a postura daqueles que apoiavam, daqueles que se esquivavam, 
daqueles que discordavam e aqueles que apenas posavam como soldados, 
sem chegarem perto da zona de combate. Em nossas Considerações Finais, 
lançamos o olhar sobre São Paulo depois do armistício, a situação das 
grandes levas de soldados que, sem o auxílio da rede assistencialista teriam 
que enfrentar as antigas e as novas mazelas, o discurso de vitória da 
imprensa, que se tomaria a base para a construção da memória oficial sobre 
o movimento Constitucionalista de 1.932.
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INTRODUÇÃO.



de 
1932. 
pag.

Dados

A Revolução Constitucionalista de 1.932, que moveu as vidas 
e os olhares daqueles que fizeram e pensaram a História de São Paulo nos 
anos 30 como objeto do questionamento científico, foi tema de trabalhos 
historiográficos centrados em descrições da guerra nas trincheiras e da 
organização de retaguarda principalmente entre os anos de 1.933 e 1.937. 
Além deste tipo de pesquisas, outras, de teor mais crítico e analítico, foram 
desenvolvidas entre 1.938 e 1.981 \ período no qual a produção ficaria 
marcada pelos trabalhos que se concentravam mais no desvelamento das 
tramas políticas que envolveram o movimento constitucionalista, sendo que 
na década de oitenta, duas excelentes sínteses históricas da Revolução \ 
foram escritas: Artimanhas da Dominação — São Paulo 1.932 de Holien 
Gonçalves Bezerra e O Movimento de 32: A Causa Paulista de Maria 
Helena Cape lato, 1.981, ambas confrontando os discursos dos apologistas e 
ex-combatentes aos dos jornais da época, mostrando-nos os momentos de 
contradição existentes nestes relatos. Na década de 90, os trabalhos de 
Vavy Pacheco Borges: Memória Paulista, 1.997 e O Mackenzie na 
Revolução de 32 de Yone Quartim, 1.994, nos trazem uma interpretação 
sobre a memória da Revolução através de um outro tipo de fonte 
documental: as imagens. No trabalho de Borges, temos as imagens das 
cidades pelas quais passaram Alfredo Feijó, um ex-combatente da força 
pública, representadas em aquarelas que impressionam pelo contraste que 
criam entre a suavidade de traço e cores com a força e a violência 
implícitas ao tema da guerra. No caso de Quartim, são as fotos do arquivo 
do Colégio Mackenzie que constroem um discurso sobre os dias de 
Revolução, e o que esta teria representado para os estudantes daquela 
instituição. Contudo há, no conjunto da produção historiográfica sobre 32, 
um desequilíbrio entre o grande volume de documentos que nos falam

retirados
São Paulo
USP, 1.981,

13 j

BEZERRA,H. Artimanhas da Dominaçao- 
São Paulo, Tese de Doutorado/FFLCH- 

33-35.
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sobre o movimento e a pequena quantidade de pesquisas escritas e de temas 
abordados envolvendo tanto o período quanto o movimento em si. Como 
afirma Joseph Love em A Locomotiva , a Revolução de 1.932 carece ainda 
de reconstrução crítica, pois muitas são as questões sem resposta e muitas 
são as contradições sobre o episódio.

cit.pag.
a

Quanto às fontes, formadas por memórias, jornais, fotos, 
relatórios governamentais e de entidades civis e por terem sido analisadas 
com base num discurso uniformizante das impressões e representações do 
que fora a Revolução, dificultando-nos a compreensão do posicionamento 
daqueles que não estiveram diretamente envolvidos com a causa 
constitucionalista.3 Ao serem elaboradas pelas elites paulistas, diretamente 
interessadas e envolvidas com uma determinada versão da Revolução, as 
fontes primárias repletas de pronunciamentos e depoimentos de apologistas 
do movimento pela constitucionalização, atêm-se à descrição da adesão 
como um fenômeno coletivo. -

Toda a sociedade, sem exceção, ter-se-ia unido em defesa dos 
valores tradicionais e mais caros à família paulista4: a honradez, o amor 
pela legalidade e pela liberdade teriam movido as massas contra a ditadura

LOVE, Joseph. A Locomotiva. São Paulo na Federação 
Brasileira. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1.982, pag.50.

No capitulo "Os Articuladores de 32 e a Mobilização para 
a Luta", M.H.Capelatto expõe as narrativas feitas por 
diversas fontes documentais à respeito de alguns grupos 
da sociedade como os comerciários, os estudantes, os 
cafeicultores e observa o quanto se torna dificil 
analisar as reações dos trabalhadores com revolução em 
razão da escassez de documentação sobre o assunto. In 
CAPELATO, M.H.O Movimento de 32: A Causa Paulista. São 
Paulo, Brasiliense, 1.981, pags. 21-49.

BEZERRA,H.G. Artimanhas da Dominação. Op. cit.pag. 03. 
Das 154 obras escritas sobre o tema até a década de 
oitenta, conforme arrolou Holiem G. Bezerra, a grande 
maioria destaca a participação de todos os grupos que 
formavam a sociedade paulista, no movimento; pags, 207- 
209.
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e a tirania. Amparada por estes argumentos, ergue-se diante de nós uma 
imagem que estaria aparentemente completa e homogénea, mas que vista 
com atenção mostra-se distorcida pois, se por um lado, com o auxílio dos 
números de alistamento, as fontes nos demonstram que houve uma 
extraordinária adesão de diferentes grupos da sociedade, tanto para a 
batalha quanto para os trabalhos de assistência, por outro lado o discurso 
que justificaria tamanha adesão, fundamentado apenas por questões morais 
e de supervalorização de ideais que se associam ao projeto de uma única 
parcela da sociedade — as elites — não se faz suficientemente 
esclarecedor, posto que interpreta uma sociedade heterogénea a partir de 
um modelo generalizante, constituindo um discurso singular e não plural 
sobre aquele um dado processo histórico. Na tentativa de se romper este 
canto uníssono para transformá-lo em polifonia, encontra-se uma série de 
obstáculos, impostos pelas limitações das fontes e por discordâncias entre 
os textos de análise nos quais, as inferências sobre as reações e as ações das 
classes trabalhadoras nem sempre são interpretadas da mesma forma, haja 
visto que ao descreverem as reações e intenções do operariado urbano em 
relação à guerra constitucionalista, ora criticam-lhes o desejo de participar 
ativamente, tomando-os por ideologicamente cooptados e não esclarecidos, 
ora ressaltam-lhes a indiferença em relação aos apelos dos organizadores da 
Campanha, classificando-os como politicamente conscientes e 
organizados.5 Ambas as análises partem de um mesmo conjunto 
documental, formado em grande parte por jornais sindicais e de esquerda e 
pelas memórias de militantes do Partido Comunista, daquela época. As 
memórias e relatos deixados pelos trabalhadores compõe um número 
infinitamente menor do que o da documentação produzida ou remetida às 
elites, e este fato, por si só, é extremamente significativo, pois como afirma 
H.Bezerra:

O silêncio quase total a respeito da presença do proletariado e 
sobre a possibilidade de contestação do movimento

BEZERRA,H.G. Artimanhas da Dominação, op. cit. pag. 204 e 
205.
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revolucionário é um indício de como a classe dominada está

Ed.

8

CÍt . ,

6
7

Paulistas, 
DONATO.H."Onde 
In D.O.Leitura, 

autor especifica

José Augusto Costa em seu livro de memória, Criminosos de 
Duas Revoluções , ao discutir o envolvimento dos políticos paulistas com 
os ideais da Revolução, põe em questão a tão consagrada versão que afirma 
a existência de uma total adesão popular, afirmando que os trabalhadores 
sequer poderiam ter expressado seu desagrado ou sua aprovação ao 
movimento pelo fato de não terem acesso “aos meios de divulgação do 
pensamento”. Desta forma, diante da escassez de material produzido a 
partir de um discurso direto do operariado sobre a Revolução, resta-nos 
uma documentação limitada que não dá conta, de forma objetiva, das 
relações entre as expectativas políticas do operariado e os acontecimentos 
que impulsionaram a Revolução, pois em volume, o material que apresenta 
a versão da ideologia dominante sobre os fatos é infinitamente maior. 
Mesmo assim, para melhor compreendermos o lugar ocupado pelo 
movimento de 1.932 na vida cotidiana do operariado paulista, podemos nos 
valer da documentação escrita, aceitando de sua narrativa tanto a existência 
de uma “homogeneidade de princípios e valores da sociedade paulista” 
quanto a apresentação do operariado como parte integrante da composição 
daqueles duzentos mil voluntários8 de 1.932, não como verdades absolutas, 
mas como verdades parciais que, uma vez particularizadas, relativizadas e

reprimida e suplantada pelos meios de comunicação social, e pelo 
entusiasmo da “alta sociedade” e de parte significativa da classe 
média.6

BEZERRA,H.G.Idem, op. cit., pag. 219.
COSTA, J.A. Criminosos de Duas Revoluções, São Paulo, 

Mundo, 1.933,pag.07.
O número total de voluntários é citado como sendo de 200 

mil em Cruzes Paulistas, BEZERRA,H.G.Artimanhas da 
Dominação, op. cit., DONATO.H."Onde e Como o Brasil 
Esteve com São Paulo" In D. O. Leitura, 11, de junho de 
1.992, no qual o autor especifica que teriam sido 
aproximadamente 170 mil voluntários de retaguarda e 30 
mil para a frente de combate.
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Cabe ao historiador fazer o papel do hermeneuta, na tentativa 
de realizar uma reconstrução crítica, buscando os pontos de contato e de 
fuga, a contradição e o consenso entre as verdades trazidas pelas fontes e os 
nossos valores e dúvidas presentes.

historicizadas, permitem-nos a visão de uma sociedade na qual alguns 
grupos contribuem para que se creia na homogeneização dos valores, 
relatando seu tempo através da narrativa sobre si mesma.

passavam 
tocassem

como a
mulher

ainda

No caso de fontes que não necessariamente teriam sido 
produzidas pelo operariado, mas que a ele também fossem dirigidas, 
teríamos como exemplo mais significativo os jornais. Na época, apenas 
aqueles ligados aos sindicatos operários citaram, em alguns exemplares 
as opiniões da classe sobre a Revolução9. Dentre os memorialistas, das 
cento e cinquenta e quatro obras que se referem à participação da 
sociedade no movimento revolucionário, cinquenta por cento citam o

Um exemplo é o jornal anarquista A Plebe, que durante o 
movimento insistiu em chamar a atenção do operariado 
para os problemas de pauperização, 
políticas e desemprego pelos 
operariado sem que a 
questão; criticando também a 
glorificava a participação 
esquecendo a mulher operária

greves, perseguições 
quais passavam o 

grande imprensa tocassem nessa 
forma como a imprensa 

a participação da mulher paulista 
a mulher operária e ainda acusando 

organização da Campanha do Ouro de não deixar claro 
que teria acontecido de fato com o 
24/12/32,

a 
o 

ouro doado.A Plebe

Esta proposta insere-se justamente no ramal dos efeitos 
niveladores da cultura de massas, que tende a criar pontos comuns entre 
grupos de histórias e práticas distintas produzindo uma aparente igualdade 
que só poderá ser destruída a partir da análise do processo de incorporação 
e recriação de símbolos e valores que nos desvelam os mecanismos pelos 
quais cada um dos diferentes grupos da sociedade age e interpreta seu 
próprio tempo.
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O confronto entre os documentos e a análise crítica da 
estrutura interna do discurso das fontes documentais, poderiam nos 
parecer instrumentos insuficientes para que se pudesse concretizar a 
superação das barreiras do discurso ideológico caso estivéssemos em 
busca da reconstrução de uma verdade totalizante sobre o passado mas, 
uma vez substituído o paradigma do conhecimento objetivante pelo da 
compreensão, uma vez reconhecida a necessidade de nuançarmos as 
definições outrora rígidas sobre as relações sociais, passam a ser — 
crítica e confronto — instrumentos mais do que suficientes para a 
realização de uma história que estará sempre ‘em construção’.

fato de que as classes trabalhadoras compartilhariam dos mesmos 
objetivos ‘constitucionalistas’ que moviam a ação dos políticos paulistas 
contra o Governo Federal, enquanto que pouco menos que dez por cento 
das obras10 mencionam o operariado como tendo interesses e motivos 
próprios que os levaram a aderir ao movimento. A insistência em 
descrever-se as pretensões e os valores das elites como sendo os de toda 
a sociedade, presente em noventa por cento das obras, deve ser vista 
como a primeira das fissuras que nos denunciam a natureza ideológica 
do discurso, pois a distância entre a multiplicidade do real e a 
homogeneização produzida pelo discurso toma-se clara a partir do 
momento em que o historiador analisa a estrutura interna do próprio 
discurso dominante. Se a homogeneidade do discurso nos faz duvidar de 
sua solidez, o confronto entre estes e os poucos relatos que mostram uma 
visão completamente oposta sobre o movimento nos abre um novo 
caminho de possibilidades.

Dados retirados da tese de BEZERRA,H.G. Artimanhas da 
Dominação, op. cit. pag.211.
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CAPÍTULO I.

O PAULISTISMO COMO INSTRUMENTO

PARA A MOBILIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO DE 1.932.
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em ae
fora o instrumento principal para a arregimentação tanto

11 D. O.

12

13

. forma como 
antes de 
Paulista.

No processo de mobilização da população para a Campanha 
pela Autonomia e Constitucionalização do Brasil em 1.932 ’ 
propaganda13

"PRO SÃO PAULO FIANTEXIMIA " 6

mais 
ci t. ;
cit. ;
J.A.-

de 
Dominação, 
Paulista.

Op. cit.; <
Revoluções-1.930-1932.op.cit.;

Canhão, Rio de Janeiro, Ed.

1.982,
Sobre a 

e a 
BEZERRA, 
CAPELATO,
BORGES,V.P.- Memória 
Criminosos 
Gonçalves, 
Renascença,

"Por São Paulo Faremos Coisas Grandiosas". Esta legenda 
fazia-se presente no brasão de armas de São Paulo, quando ainda estava em 
fase de projeto, conta Aureliano Leite em entrevista para um caderno do 
Diário Oficial do Município que, ao ingressar no gabinete do Secretário da 
Justiça do Governo Revolucionário, do qual era titular Waldemar Ferreira, 
chamou-lhe a atenção uma composição artística, representando o brasão de 
armas de São Paulo que se cogitava criar. Examinando-a percebeu uma 
particularidade destoante, a legenda Pro São Paulo Fiant Eximia, criada 
durante a Campanha do Ouro pela Vitória, poderia respaldar a calúnia 
Ditatorial sobre o caráter separatista do movimento que houvera em São 
Paulo. Alertado, Waldemar Ferreira concordou com a alteração do lema 
para Pro Brasília Fiant Eximia -"Pelo Brasil Faremos Coisas Grandiosas".

Leitura, 11 de junho de 1.992 pag. 14.Cita esta 
mesma história também BORGES,V.P.Memória Paulista, pag. 

Esta era a forma como o Movimento Constitucionalista era 
chamado antes de sua fase militar. Ver BORGES, V.P. 
Memória Paulista. São Paulo, Edusp, 1.997,pag. 69. 
Encontra-se ainda, pronunciamentos do Gal. Klinger, no 
qual se refere ao movimento como Movimento Nacional 
pela Volta à Constituição. In PEREIRA, A.C. Folha 
Dobrada I - História do Povo Paulista. São Paulo, OESP, 

pag. 354 
função crucial da propaganda para a organização 

manutenção do movimento de 1.932, ver mais em 
H.G.- Artimanhas da Dominação, op.

M.H. - A Causa Paulista. Cp. 
Paulista. Op. cit.; COSTA, 

de Duas
C.-Carne para 
1.933.
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daqueles que colaborariam pegando efetivamente em armas quanto dos que 
se responsabilizariam pela retaguarda.

Construída a partir de uma estrutura ideológica bem definida, 
esta propaganda elaborada para a Campanha, poderia ser desmembrada em 
dois níveis distintos: sua mensagem e seus veículos de divulgação. Um e 
outro, por atingirem grupos distintos, e justamente por isso, garantiriam o 
sucesso do empreendimento. Enquanto a primeira estaria ligada às 
tradições mais elitistas e conservadoras da sociedade paulista, a segunda 
alcançaria uma dimensão verdadeiramente popular, chegando aos mais 
diversos recantos da cidade, atingindo indistintamente a todas as classes 
sociais. Surpreendendo a todos, esta união de espécies aparentemente 
incompatíveis, seria responsável por um fenômeno de mobilização social 
que suscita, até hoje, uma grande controvérsia sobre sua legitimidade.

A argumentação que sustentava os discursos de campanha era 
marcada por um forte sentimento ufanista que se utilizava do apoio do 
passado histórico na defesa dos princípios mais sagrados para a sociedade 
paulista, tomando-se assim a oligarquia como sinónimo de toda a sociedade 
paulista e apresentando os projetos das elites como aspirações de toda a 
coletividade./Sendo marcada principalmente por uma grande dose de 
xenofobia14 o conteúdo do texto de propaganda garantiria sua credibilidade 
com o auxílio da solidez e da cientificidade de teorias retiradas das obras 
dos grandes estudiosos e apologistas da história do povo do planalto 
paulista e, outra não poderia ser a estratégia, dado que o objetivo era 
exatamente esclarecer e convencer o povo do porquê São Paulo deveria 
reagir contra a Ditadura: menos por uma opção política dos paulistas do 
que por um compromisso com a História, era desta forma que os 
apologistas encaravam a posição de São Paulo diante da nação:

Sobre a xenofobia da oligarquia paulista, 
BORGES,V.P. Memória Paulista, op. cit. pag.

ver mais em 
73.
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16 manchete da primeira página,

Pelo Brasil.
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Seria este compromisso histórico que obrigaria o povo paulista 
a recolocar a Revolução de 1.930 em seu rumo devido: o da Democracia. 
Sendo que este argumento, que apresentava a Ditadura de Vargas como um 
caminho estranho e nocivo à Revolução de Outubro, era a justificativa para 
a negação dos títulos utilizados por Getúlio Vargas e pelos jornais cariocas, 
como contra-revolução, guerra paulista ou Revolução Paulista ao se 
referirem ao movimento paulista pela constitucionalização.

“Para respeitarmos devidamente a História, quando quisermos nos 
aprofundar até os primeiros vagidos de nossa emancipação 
política, precisamos não ficar na gloriosa Inconfidência Mineira e 
em outras manifestações nativistas, mas retroceder até 146 anos 
antes(...)A aclamação de Amador Bueno teve esta significação: O 
primeiro brado pela independência saiu de São Paulo.” 15

Pela Independência
Paulistânia, Órgão 

n° 77, 1.973,

“De São Paulo partiu o brado da Independência; de São Paulo 
também parte, agora, o brado pela constituição”16 “São Paulo é a 
metrópole da renovação brasileira” 17

11 de julho de

São Paulo,

Não havendo um projeto político que contemplasse as 
diferenças nacionais e muito menos um partido que possuísse 
representatividade nacional19, desde o estabelecimento da República e do 
regime federativo, a oligarquia paulista, adotando uma visão 
compartimentada e ideológica do quadro social, construíra seu projeto de

LEITE, Aureliano. "O Primeiro Brado 
Saiu de São Paulo". In Revista 
oficial do Clube Piratininga, São Paulo, 
pag.13-14.

A Gazeta, 
1.932.

17 FONTOURA, J.N. Por São Paulo e
Edição S.L.S.N., 1.933, pag. 42.

Ver BORGES,V.B.Memória Paulista, pag. 67.
BORGES,V.P.Idem, op. cit., pag. 35.
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Dante Moreira Leite, analisa a visão de vários autores sobre as 
características do brasileiro, selecionando em alguns as características por 
raça; mas das obras de Euclides da Cunha, Paulo Prado e Gilberto Freyre, 
retira informações da descrição do brasileiro em relação aos seus tipos 
regionais a partir da análise de suas respectivas obras. “Para Euclides da 
Cunha Características psicológicas indicadas: Paulista'. Tipo autónomo, 
aventuroso, rebelde, libérrimo; Indígena', inapto ao trabalho, rebelde, 
impulsividade; Vaqueiro — raça forte e antiga, bravo e destemeroso, 
resignado e tenaz fixação ao solo,(...) apego às tradições. Para Paulo Prado 
— Características Psicológicas: Brasileiro', (como um todo) tristeza, 
erotismo,(...) cobiça, imitação; Bandeirante', ânsia de independência, 
bruteza, pouco escrúpulo, ambição de mando, ganância de riqueza (herdada

MAGNANI,S.I.L. O Movimento Anarquista 
Paulo, Brasiliense, 1.982, pag. 38.

em São Paulo .São

formação de um estado nacional, no qual São Paulo não seria apenas o 
centro, mas o símbolo máximo; o modelo de uma sociedade civilizada, 
regrada pelo trabalho e movida por uma economia capitalista. Neste 
projeto, o objetivo central seria fazer com que, a partir do crescimento da 
economia monocultora e agroexportadora, o estado paulista se 
desenvolvesse cada vez mais, levando consigo os outros estados da nação. 
Este projeto vingou e se desenvolveu muito bem até os anos vinte, quando 
houve toda uma efervescência em tomo do papel de São Paulo na 
Federação e uma euforia pela civilização e pelo progresso paulista. Nesta 
conjuntura, foi se definindo como construção ideológica do grupo 
dominante paulista, a imagem de um São Paulo caracterizado como a rica e 
civilizada unidade da Federação, desenvolvido e moderno, espelho de uma 
nova sociedade, contrapondo-se aos outros estados, principalmente os 
setentrionais, tidos como atrasados, herdeiros da antiga ordem escravista e 
imperial, menos capazes de atingirem o desenvolvimento, mais distantes do 
modelo do paulista bandeirante e mais próximos do modelo de homem dos 
trópicos e da barbárie.
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História de
1.992. pags.

seriam inicialmente aqueles 
"tripé" da historiografia ufanista 
de São Paulo,José de Alcântara 

Alfredo Ellis Jr, Além destes, 
Prado, já na década de vinte. 

LEITE, D.M. 0 Caráter Nacional 
0 Sangue Intimorato e as 

Tese de Doutorado/ 
Paulista, op.

Nota-se que os três, apesar de elaborarem pensamentos 
distintos sobre o significado da miscigenação no Brasil, apresentam, 
principalmente para o homem do planalto paulista perfis muito parecidos, 
sempre ressaltando-lhe o vigor, o dinamismo, a ambição, contribuindo em 
muito para legitimar o projeto das elites paulistas de comando e controle 
dos destinos do país. Todavia a elite política não estivera solitária na 
elaboração deste programa, também uma parte da intelectualidade 
compartilharia deste ideal22, posto que haveria uma estreita ligação entre a 
elite política paulista e as elites intelectuais, pois a Academia de Direito se 
transformara no primeiro degrau a ser vencido para o trilhar de uma 
carreira política em São Paulo. A maioria daqueles que eram considerados 
grandes nomes da política paulista, bem como os que se destacavam entre a 
intelectualidade, teriam cursado a Faculdade de Direito, “a exemplo de 
Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, 
Washington Luís, Júlio Prestes.(...) A partir dos fins do século XIX, ela (a

LEITE,D.M.- O Caráter Nacional Brasileiro 
uma ideologia. São Paulo, Editora Ática, 
214,215,267,268,284,285.

Alguns destes intelectuais 
considerados como o 
sobre as origens 
Machado, Afonso Taunay, 
teriamos ainda Paulo Prado, já 
Sobre o tema, ver LEITE, D.M. 
Brasileiro, op.cit., ABUD,K.M. 
Nobilíssimas Tradições. São Paulo, 
FFLCH-USP, 1.985 e BORGES, V.P. Memória 
cit.pag.72.

dos cristãos novos). Gilberto Freyre — Quadro de Características 
Psicológicas:(...) Brasileiros'. Distinções regionais — bandeirantes e 
cearenses', expressão de vigor híbrido; paulista', gosto pelo trabalho — em 
outras regiões', resignação; mineiro: austeridade e tendência à introspecção; 
gaúchos da zona mineira: (...) realistas, fatalistas, orgulhosos, quase 
trágicos.” 21
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Contudo, a crítica às posturas político-económicas do governo 
federal tomaria ares de protesto somente após a Revolução de 1.930 e da 
formação do ministério dos quarenta dias que, com a participação de 
representantes de todos os estados, tentara satisfazer aos anseios e às 
expectativas das elites políticas do país. Insatisfeitas, as elites de São Paulo 
assistiam seu estado ser governado por um interventor escolhido por

ABUD,K.M. O Sangue Intimorato 
Tradições, op. cit. pags. 128-129.

SALIBA,E.T. Ideologia Liberal e Oligarquia Paulista 
Atuação e as Idéias de Cincinato Braga. São Paulo, 
de Doutorado/FFLCH-USP, 1.981, pag.78.

SALIBA, E.T. Ideologia Liberal e Oligarquia Paulista. 
Op. cit. pag. 137,172,173.

SALIBA,E.T. Ideologia Liberal e Oligarquia Paulista, i 
Op. cit. pag. 179. Ver também ELLIS JR,A. Confederação 
ou Separação.São Paulo,Ed. Piratininga, 1.932.

Faculdade de Direito) foi o celeiro de onde saíram as maiores expressões fÀ 
políticas de São Paulo, e mesmo de outros Estados.”23 A

A A r
Aliada à construção da imagem de um estado destinado a 

liderança, este sentimento ufanista exacerbado, o paulistismo 
sustentado ainda por outros pilares oriundos da mentalidade liberal das 
elites: o legalismo e o constitucionalismo, “que além de carregarem 
consigo o reforço civilizador do iluminismo francês, serviriam para 
conferir solidez política ao país diante do mercado externo, legitimando 
financiamentos internacionais obtidos em prejuízo de grupos oligárquicos 
de outros estados”24' Esta forma de conceber os rumos da política 
económica interna como questão paulista e não de toda a nação, era prática 
própria do paulistismo25, posto que no entender dos políticos paulistas, São 
Paulo não seria apenas uma unidade federativa igual as outras, mas um 
prodígio que deveria ser tratado de forma privilegiada, dada sua 
responsabilidade e sua importância para o país.26
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Getúlio, Coronel João Alberto Lins de Barros, que por sua vez, escolhera 
em terras xenófobas, nortistas para seu secretariado.

O General Manoel Rabelo em uma entrevista apresentava esta 
como uma falsa questão, que teria sido utilizada pelo paulistas para 
justificarem a guerra. Para o general, a revolta paulista não se justificaria 
pelo fato de São Paulo já ter sido governada por políticos não paulistas 
várias vezes sem que houvesse qualquer forma de protesto; obviamente, 
porém o que oculta o general é que o problema não se restringia à origem 
do interventor, portanto o não ser paulista era apenas um agravante para o 
fato de não governar para São Paulo. 27 Para os paulistas mais exaltados 

que São Paulo perdera sua autonomia, virara presa de guerra e indignados 
com esta ocupação militar intelectuais e políticos agitavam-se contra o 
assalto à pérola do Brasil, como se pode ler numa carta assinada pelos 
membros do Partido Democrático, publicada em O Estado de São Paulo 
bem como no discurso de Waldemar Ferre ira, transcrito em Cruzes 
Paulistas; respectivamente:

"(...) A rica e civilizada unidade da Federação de ontem, hoje, presa 
de guerra, amanhã terra desbaratada, não passa na hora presente de 
campo revolto, em que semeadores funestos praguejam as lavras, 
nela plantando as ervas daninhas da anarquia administrativa, da 
Babel política, do fanatismo liberticida, das incursões da 
Internacional de Moscou, da megalomania do desperdício e do 
enxovalho de seus nomes e tradições.(...)"

"Para a consecução deste sinistro programa, converteram S. Paulo 
em presa de guerra e em campo de experiência de suas traquinices 
políticas e administrativas. E assim procederam certos da

da Contra-Revolução. As 
Paulo, 1932. São Paulo,

RABELO,M. "As Falsas Causas
Razões do Outro Lado"In São
Imprensa Oficial do Estado, 1.982.

BORGES,V.P. Memória Paulista, pag.33
O ESTADO DE SÃO PAULO, 07 de abril de 1.931.
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impossibilidade de uma ação por considerarem ao povo paulista 
integralmente materializado pela sua preocupação de enriquecer-se 
dia-a-dia, cada vez mais. Atribuíram-lhe ausência de sentimento 
patriótico como se estivesse entoxicado de egoísmo, avassalante e 
feroz. Viram-no abúlico no seu comodismo de luxo e conforto. Por

A situação era considerada insustentável, a pressão era grande, 
pois a exclusão de São Paulo do centro da política e das prioridades 
governamentais agredia ao paulistismo fazendo com que os defensores da 
democracia logo se manifestassem lançando um movimento de protestos, 
que passaria a ser conhecido pela imprensa como A Questão Paulista31'

Discurso de Waldemar Ferreira transcrito em Cruzes 
Paulistas, São Paulo, Empresa Gráfica da Revista dos 
Tribunais, 1.936, pag. 164.

A questão da perda de representatividade das lideranças 
políticas paulistas na politica do estado, insere-se 
numa outra problemática: a questão militar. Segundo 
BORGES,V.P.: "Para alguns, a escolha do coronel João 
Alberto para dirigir o Estado em vez de Miguel Costa, 
entre outros fatores mostrava um beneficio da Força 
Pública em beneficio do Exército..." dado que em 1.931, 
o próprio Vargas reconheceria que "Goes Monteiro não 
aceitava a inferioridade do Exército relativamente à 
policia (em São Paulo)".BORGES, V.P. Memória Paulista, 
op. cit., pag. 37

isso mesmo, flexível, comodista, interesseiro, pequenino...Não há,
I 

jamais existiu povo mais idealista que o de S. Paulo de Piratininga. 
Nem mais confiante nos seus destinos. Nem mais seguro na / 
relevância do seu papel na federação brasileira. Basta, para 
comprovar o asserto, compulsar as páginas da História. Tinha ele, | 
portanto, que ocupar o posto de combate, que ora trava, 
galhardamente, para restabelecer no Brasil a ordem legal 
indispensável à vida e desenvolvimento de povos cultos 
trabalhadores. Bate-se ele pois, pela constitucionalização rápida do 
país. Esse é o caminho da paz por que anseiam todos os brasileiros, 
cansados de um regime de mistificação e de irritantes ironias."30
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Partido Democrático lançou 

que considerou desperdício do 
denunciando a existência de uma divida 

200 mil contos de réis e de um déficit 
setenta 

358:800$000 
civil 

385:000$000, 
afastando os 

aos seus

Neste caso, o partido democrata sairia na frente, publicando em seu órgão 
jornalístico OESP, em 24 de março de 1.931 ’ uma denúncia contra a 
censura à imprensa paulista, contra a imoralidade e a incompetência da 
administração outubrista em São Paulo, responsabilizando-os pela crise 
económica e pela consequente onda de desemprego pela qual passava o 

-J-l 1 J

país, e ainda pela pilhagem feita aos cofres públicos. Acusando e 
responsabilizando o Governo Provisório e seus comparsas — os nortistas35, 
cariocas e gaúchos — os jornais paulistas começavam a chamar a atenção 
de seus leitores para a necessidade de reação: São Paulo não poderia aceitar 
esta situação, de ser conduzida por mãos tão ineptas. Lia-se então nos 
páginas dos jornais e logo também nas faixas carregadas por manifestantes 
em comícios a nova expressão de protesto: Non ducor duco?6

na coletânea de
Paulo, Imprensa

referem desta forma à 
para São Paulo: Ibraim 
em Cruzes Paulistas, op.

ALVES,O.R.Os homens que Governaram São Paulo.São Paulo, 
Nobel/Edusp, 1.986, pag.
ALVES,O.R. afirma que: "O 
manifesto contra aquilo 
erário público, 
flutuante de 200 mil contos 
orçamentário de 100 mil contos;

cento na despesa do palácio 
para 621:048$000)enquanto 
os gastos de 368:850$000

( 
a 

para 
além de estabelecer a censura à imprensa, . 
paulistas dos cargos para oferecê-los 
protegidos. Idem, ibidem.
Vários são os autores que se 
politica económica de Vargas 
Nobre em discursos publicados 
cit. pag. 130; José Augusto Costa em Criminosos de Duas 
Revoluções, op. cit.52-53. 
Ver entrevista do Coronel 
documentos São Paulo - 1.932, 
Oficial do Estado, 1.982.

"Não sou conduzido, conduzo", frase que podia ser lida 
nas faixas carregadas em comicios, em discursos e 
textos de apologistas. Ver discursos em Cruzes 
Paulistas e também fotos selecionadas em QUARTIM, Y. O 
Mackenzie na Revolução de 32, São Paulo, Edicon, 1.995, 
pag. 46.
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As idéias circulavam por meio dos jornais, palanques de 
comícios, volantes, torpedos e cartazes, nos quais toda a sorte de louvores a 
São Paulo e impropérios à Ditadura aludiam não apenas à natureza superior 
dos paulistas mas também a sua posição importantíssima na história do 
país, dando ao mesmo tempo suporte à insatisfação com o Governo 
Provisório e provocando grande antipatia entre os estados e São Paulo^ 
antipatia recíproca que se transformou em mais um leitmotiv para o seu 
rompimento com o governo após a nomeação de nortistas para cargos 
públicos em São Paulo. Este grande descontentamento pode ser descrito

A mobilização da opinião pública a favor da Campanha teria 
início tendo como objetivo principal a conquista das classes médias e das 
classes trabalhadoras em prol da causa, o que seria possível com o auxílio 
de um discurso que unisse a todos, promovendo em toda a sociedade, um 
sentimento de identificação entre a população e o movimento. Para isso, 
seriam recuperados os temas mais preciosos para o paulistismo como as 
discussões sobre a formação do povo paulista, elaboradas desde o final do 
século XIX e durante as primeiras décadas do século XX e sobre sua 
supremacia em relação aos outros brasileiros, que ganhariam vida nova nos 
discursos dos oradores e nos textos jornalísticos. Não seria a primeira vez 
em que as classes dirigentes iriam se utilizar da história como artifício de 
legitimação de seus ideais políticos e no caso da Campanha pela 
Constitucionalização, a história resgatada, provaria o quanto São Paulo 
estaria na vanguarda dos movimentos mais importantes para a formação do 
Brasil como nação independente: a Independência, a fase do ouro, a 
República, o café, todos eles seriam façanhas históricas dos paulistas 
estando também em suas mãos o dever de garantir as condições necessárias 
para que fossem mantidas a ordem e a democracia no território nacional.

SALIBA,E.T. Ideologia Liberal e Oligarquia Paulista.Op. 
cit., pags.179-180. Sobre o uso da expressão e as 
formas de manifestação do paulistismo, ver também em 
BORGES,V.P. Tenentismo e Revolução Brasileira. São 
Paulo, Brasiliense, 1.992.
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A intelectualidade paulista, fora fortemente influenciada pela 
leitura modernista sobre a questão da busca por uma nova brasilidade nos

pelas palavras de Alfredo Ellis Jr em depoimento publicado pelo jornal A 
Gazeta em 1.954:

1.979, 
. pag. xv.

possibilidades brasileiras de alcançar o progresso; discussão trazida no bojo 
dos grandes movimentos que agitaram os anos vinte — modernismo e o 
tenentismo39 — não apenas em São Paulo, mas em todo o país.

“(o povo) estava saturado por intenso regionalismo...existia 
uma enorme mal querecença por todos os que não são da terra.

Intelectual conceituado e membro do Partido Republicano 
Paulista ao relembrar o acontecido; estendendo a xenofobia dos ufanistas 
mais radicais a toda a sociedade paulista, da mesma forma como fariam 
com relação aos princípios motivadores de toda a sociedade pela 
Revolução. Representante do tripé que sustentava a leitura e a pesquisa 
tradicional sobre as raízes paulistas, Ellis Jr. era uma das vozes mais 
enfáticas quanto à defesa do regionalismo paulista, sustentando-o por 
pesquisas documentais e por argumentos que considerava suficientemente 
científicos, com o objetivo de provar de forma lógica e racional, a 
superioridade inexorável deste povo. Estendendo a influência paulista aos 
destinos de todo o país, participava também do debate sobre a questão da 
viabilidade de manter-se ou não a unidade nacional e sobre

Fragmento de entrevista publicada A Gazeta, edição 
comemorativa do aniversário da cidade, 25/01/1.954.

Em nota sobre António de Alcântara Machado, Francisco de 
Assis Barbosa relaciona o impulso revolucionário dos 
anos vinte aos dois grandes movimentos questionadores 
da ordem: o modernismo e o tenentismo, atribuindo a 
estes dois as origens do estimulo à formação de centros 
de pesquisas sobre sociedade e cultura que surgiram no 
inicio da década de trinta. In MACHADO, A.A, Novelas 
Paulistanas.Rio de Janeiro, Livraria José Olympio, 6a 
edição, 1.979, . Introdução de Francisco de Assis
Barbosa
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Entre os autores que seguiam uma linha interpretativa mais 
tradicional sobre a história de São Paulo, Ellis Jr. seria o que mais 
detalhadamente discutiria sobre os efeitos da mestiçagem na formação do 
povo brasileiro. Influenciando a interpretação de vários memorialistas 
sobre a questão constitucionalista, seu trabalho se mostraria estruturado 
sobre grande valorização daquilo que considerava científico; apoiando-se

anos vinte e trinta. Buscavam uma nova perspectiva para a compreensão do 
caráter nacional mas não o fariam sozinhos, em outras partes do Brasil, 
outros intelectuais possuíam a mesma preocupação, buscando a solução a 
partir de parâmetros diferentes. A brasilidade modernista apesar de 
constituir-se num tema bastante discutido e divulgado desde os anos vinte, 
era um tema no qual nem todos os intelectuais do restante do Brasil 
compartilhavam da mesma visão de brasilidade, do modernismo paulista. 
Nome extremamente representativo da intelectualidade brasileira nos anos 
vinte, Gilberto Freyre, líder dos regionalistas — intelectuais do nordeste 
que também desenvolviam um projeto de reinterpretação da cultura e do 
perfil nacional — achava que as idéias modernistas não deveriam ser 
importadas, mas conquistadas a partir da renovação das próprias tradições 
nacionais e regionais. Lançando o Manifesto Regionalista em 1.926, na 
busca por uma maior valorização da cultura nordestina, procuravam 
também valorizar a participação do negro e do índio na formação brasileira, 
definindo o Nordeste como região ímpar, diferente portanto do Norte**' Em 
São Paulo tanto Oswald com seu Manifesto quanto Mário com seu anti- 
herói, apontariam para a miscigenação como questão fundamental da 
brasilidade e não o faziam por acaso pois, justamente este era o ponto 
central das teorias sobre a possibilidade de construir-se ou não uma nação 
forte com um povo mestiço.

ANDRADE,Manuel Correia de. 
dos Anos 30". In Revista USP 
Brasil - Anos 30. São Paulo, n 
ainda BARBOSA,F.A. Novelas Paulistanas, 
cit. pag.xiii e xiv.

"Gilberto Freyre e o Impacto
- Dossiê Intérpretes do 
°.38,1.998, pag. 41. Ver 

Introdução,op.
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raças de Lapouge e Eugène Pittard, 
antropogeografía de Ratzel e da seleção natural de Darwin, atingindo um 
ecletismo científico que não dispensava nem mesmo a craniometria, 
considerada ultrapassada já nos anos vinte. Tudo para justificar as razões 
da singularidade de São Paulo em relação às populações dos outros estados 
brasileiros.

Comentário presente em LEITE,D.M. 
Brasileiro, pag.221-231. 
ELLIS Jr., A. Primeiros 
Paulo,Editora Hélios, 1.933, pags. 45-57. 
sobre o processo de formação da "Raça paulista", 

em 1.92 6 com Raça de Gigantes, 
Jr. publicaria Os Primeiros 

obra, 
detalhes 
desta um 
resto do 
contemporâneos, 
étnica do povo brasileiro

Em sua argumentação sobre a questão da possibilidade de 
formação do nacionalismo no Brasil, afirmava que, dada a irremediável 
diferença na qualidade do tipo de indivíduo das regiões do Brasil, um 
sentimento cívico seria praticamente impossível e nisso, encontrava-se em 
acordo com as teorias de Francisco José de Oliveira Viana, descritas em 
seu livro Populações Meridionais que gozara de grande êxito e prestígio na 
década de vinte41. Nesta obra, via nas dimensões continentais do Brasil um 
impecílio para a formação de uma identidade nacional. Em Raça de 
Gigantes, de 1.926 e em Primeiros Troncos Paulistas, de 1.933, Ellis Jr. 
vai além da análise de Viana argumentando que não seriam apenas as 
dimensões o empecilho para a construção de um sentimento de 
nacionalismo, mas também e principalmente as diferenças raciais que 
implicariam em diferenças de possibilidades de evolução social, 
económica, política e mesmo moral42’ E neste ponto, da questão racial, 
concordavam ainda Ellis Jr. com Viana, citando deste em Raça de

Paulistas. São 
Seu trabalho 

teria 
1.926 com Raça de Gigantes, mas em 1.933, 
publicaria Os Primeiros Troncos Paulistas, 

desdobraria-se, apresentando maiores 
sobre cada um dos aspectos que teria feito 
população diferente daquela encontrada no 

Brasil. Dialogando com autores que são seus 
ocupa-se em refletir sobre a formação 

e sobre as possibilidades e 
condições para que se mantenha uma unidade nacional.
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Para justificar este percurso distinto tomado pelo povo 
paulista, Ellis Jr. lança mão de seus dois personagens formadores:

Gigantes, um trecho de Raça e Assimilação no qual o autor declarava seu 
repúdio ao “...absurdo que é se falar em homogeneidade racial da 
nacionalidade brasileira.”43

ELLIS Jr., A. - Os Primeiros Troncos Paulistas, 
Em Os Primeiros 
apontava para as 
as populações das regiões brasileiras 
necessariamente às distinções 
climáticas - como sendo o 
seus desníveis económicos,

ELLIS Jr., A. - Idem, op. cit., pag.
ELLIS Jr., A. - pag. 10.

Todavia se concordavam quanto às questões nacional e racial, 
discordavam quanto à compreensão da história do povoamento e do 
desenvolvimento da sociedade brasileira e principalmente do planalto 
paulista: enquanto o primeiro desejava provar o quanto o paulista nada 
tinha à ver com o restante do país, descrevendo sua génese como uma série 
de miscigenações positivas entre duas super-raças44, o segundo elaborava 
uma análise do passado colonial brasileiro, legando também aos paulistas 
as heranças do antigo sistema senhorial. Ellis Jr. contrapunha-se a Viana 
sustentando um dos argumentos mais caros ao paulistismo: o da distinção 
da raça paulista em relação aos outros brasileiros que em função dos 
cruzamentos Jnãojformariam uma raça própria, original não só em seu 
genótipo mas em sua moral. Dessa forma, afirmava que a São Paulo 
senhorial, latifundiária e escravista só existira a partir do início do século 
XIX com o café, tendo se transformado em meados do século, com a 
chegada dos imigrantes e com a constituição de latifúndios menores que os 
do nordeste.45 A São Paulo de Ellis Jr. seria uma exceção dentro do quadro 
de formação da estrutura sócio-econômica do Brasil; a de Viana 
corresponderia à regra.

pag. 48.
Troncos Paulistas , Ellis Júnior 
distinções raciais existentes entre 

das regiões brasileiras - somadas 
às distinções geográficas 
sendo o elemento responsável 

culturais e morais 
44 .
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indígena e o bandeirante. O primeiro ocupando um espaço de menor 
destaque, apareceria somente para emprestar ao bandeirante uma certa 
realeza, uma aura de nobreza e altivez — herdada talvez dos resquícios da 
criação romântica do índio brasileiro46. Por sua vez, o segundo, que há 

décadas recebera status de herói nacional, iria se tomar peça chave tanto da 
argumentação de Ellis Jr. sobre as qualidades do homem do planalto quanto 
da organização das imagens e dos discursos da propaganda 
constitucionalista. Neste momento, quando surge como personagem desta 
história de formação do povo brasileiro, o bandeirante simbolizaria o 
próprio paulista, suas virtudes de desbravador, somadas as dos indígenas 
daqui, representariam o espírito do homem paulista:

“O bandeirante,(...),visou construir uma pátria formidável que 
alcançasse os Andes e fosse muito para além do Amazonas. Os 
bandeirantes foram os maiores construtores da riqueza material do 
Brasil. Os paulistas de hoje, os brasileiros identificados com os 
paulistas de hoje, mostram-se dignos dos bandeirantes.”47

Para os defensores do paulistismo, e estudiosos da raça 
paulista, a história da organização socio-econômica paulista desde sua 
formação dera-se em moldes amplamente distintos entre Norte e Sul do 
Brasil, em função da presença dos bandeirantes, o que justificaria a 
característica posição privilegiada de progresso alcançado pelo estado de 
Piratininga. Às vésperas da Revolução, oradores, imprensa, memorialistas e 
apologistas do constitucionalismo e do separatismo apoiavam-se em 
argumentos históricos e científicos para demonstrar que na génese da raça 
paulista estaria a semente de sua superioridade. Como não se mantinham 
restritas aos livros e aos debates acadêmicos, estas construções sobre o 
paulista-bandeirante tomavam as ruas com o auxílio dos jornais nos quais

46FREYRE,Gilberto. Heróis e Vilões no Romance Brasileiro. 
São Paulo, Editora Cultrix/Edusp, 1.979.

FIRMEZA,M. Poemas Heroicos da Revolução Paulista. Rio de 
Janeiro, Ed. A. Coelho Branco, 1.933, pag. 35.
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O bandeirante e sua empreitada pelo sertão associavam-se ao 
constante caminhar de São Paulo em direção ao progresso, produzindo não 
uma reconstrução do passado histórico de São Paulo, mas de um passado 
mítico, elaborada a partir da ótica de um grupo social que faria da memória 
e da história do período um discurso sobre si mesmo.

Nos cartazes, nos folhetos, nos discursos49 falava-se no papel 
de São Paulo à frente dos fatos decisivos para a história do Brasil, 
edificavam-se os feitos do bandeirante, herói eleito pelas oligarquias como

LOVE,J. - A Locomotiva - São 
Brasileira. Op. cit.pag. 107.

O membro da Academia Cearense de Letras, Mozart Firmeza, 
dedicou vários de seus Poemas em Prosa da Revolução 
Paulista aos bandeirantes formadores deste povo; também 
nas publicações da Revista Paulistânia, do Clube 
Piratininga, criado após a Revolução, vários poemas de 
Paulo Bonfim que foram publicados falavam sobre a gente 
bandeirante, alguns, teriam sido escritos no periodo da 
Revolução e veiculados em torpedos. Paulistânia n°7 4, 
1.970; outros escritos depois da Revolução, Paulistânia 
n° 77, 81 e 83, respectivamente 1.973, 1.977 e 1.979.

textos de Ellis Jr., Menotti del Picchia, José de Alcântara Machado 
apareciam com frequência, divulgando este pensamento que se tomava 
cada vez mais popular, como afirma Joseph Love:

"Por meio século, poucos paulistas educados tinham qualquer 
dúvida de que sua psicologia coletiva fora herdada dos 
bandeirantes,(...)a maioria dos autores e apologistas, enfatizavam 
os aspectos positivos: o bandeirante havia expandido as 
fronteiras; havia posto toda a sua energia a serviço de fins 
produtivos; havia percebido oportunidades e tirado bom proveito 
delas; havia apontado o caminho do futuro à nação brasileira. 
Caberia a seus descendentes modernos aceitar o destino de liderar 
o país."48
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símbolo do homem paulista, desde o início do período republicano50, 
clamava-se pela necessidade presente de, novamente os descendentes dos 
desbravadores tomarem as rédeas dos destinos da nação. Ao utilizarem 
como recurso para a propaganda a memória paulista e o mito do 
bandeirantismo, retomava-se novamente o discurso sobre a posição de 
liderança natural, legada à São Paulo, legitimada então pela própria 
História. Estes bandeirantes míticos, ao contrário do bandeirante real, como 
ressaltam os autores que debateram este tema51, 
mais bravos e nobres indígenas52, 
alargamento das fronteiras do país e
tradicionais do estado. E esta, tal qual outras teorias que povoam universo 
do ufanismo paulista, vem subsidiada pelo aval da ciência, pois 
pesquisadores do povo paulista, desde Taunay, destacaram a natureza 
distinta dos indígenas que povoaram o planalto paulistas. Mas será na obra 
de Ellis Jr. que a explicação mais minuciosa seria construída. 
Argumentava, inicialmente em Raça de Gigantes, Confederação ou 
Separação e posteriormente em Primeiros Troncos Paulistas, que o povo 
paulista teriahj sido formado por um cruzamento entre o melhor tipo de 
ibéricos e o melhor tipo de indígenas. Quanto aos primeiros, explicava-lhes 
a origem a partir da reconstituição dos processos de cruzamento étnicos 
ocorridos na península Ibérica, e que insistia o autor, não era exclusividade 
desta, pois toda a Europa passara, em algum período de sua história pelo

Vários foram os estudiosos que se dedicaram ao tema dos 
bandeirantes e seus descendentes, o povo paulista, 
dentre eles, alguns foram personagens célebres, como o 
ilustre "paulista de Macaé" Washington Luis, José de 
Alcântara Machado, o próprio Alfredo Ellis Júnior. 
ABUD, K.M. Sangue Intimorato 
Tradições. cap. I e II.Op. cit.

SALIBA, E.T. Ideologia Liberal e 
Op. cit. e BORGES, V.P. Memória 
ABUD, K.M. O Sangue Intimorato 
Tradições.Op. cit.

ELLIS Jr., A. - Confederação ou Separação, 
122.
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processo de cruzamento de raças. Destaca porém na formação dos 
portugueses a presença de dois grupos considerados os principais: ibéricos 
e celtas. Quanto aos árabes, afirmava Ellis Jr. que em função de tanto 
tempo passado desde sua chegada na península, já teriam sido absorvidos 
ou mesmo eliminados pela seleção climatológica. Os judeus, também 
presentes neste processo, teriam influência insignificante na formação do 
povo português. Com isso, além de terem uma formação mais pura — por 
ser marcada por duas raças altamente compatíveis — os ibéricos 
moralmente corrompidos, teriam ido atrás do luxo e da opulência das ricas 
capitais brasileiras do nordeste, enquanto que aqueles desprovidos da 
ganância, teriam vindo para o planalto paulista, dispostos a trabalhar duro 
para conquistar um futuro melhor. Quanto aos índios paulistas, Ellis Jr. nos 
mostra, através de resultados de pesquisas estatísticas e de craniometria que 
os indígenas de São Paulo seriam melhores do que os outros indígenas 
brasileiros porque dentre outras coisas eram mais férteis e de constituição 
mais perfeita; mais fortes, mais altos e de capacidade craniana maior, além 
de serem adelfogâmicos, o que lhes garantia eugenia. O bandeirante seria 
a síntese destes dois tipos formadores; associava-se então à imagem 
dinâmica e positiva do bandeirante a imagem da São Paulo atual, majestoso 
prodígio do café, de indústrias e arranha-céus, cidade única no país, que se 
desenvolvia, segundo os paulistas mais tradicionais, "devido a uma maior 
habilidade deste povo para o trabalho, para a autonomia e para a 
legalidade"54 ; "o paulista era o yankee brasileiro"55, autónomo e 
empreendedor, que traçava seu caminho com o olhar concentrado na

ELLIS Jr, A. Primeiros
Capítulos I ao IV.

"Entre os princípios da doutrina liberal (...) o princípio 
da legalidade, o anseio permanente em defender o 
império da lei contra o poder arbitrário (...)e o mando 
pessoal, (...) deitava raízes no próprio ideário 
republicano." SALIBA,E.T. Ideologia Liberal 
Oligarquia Paulista,op. cit., PAG.75.

BRUNO, E.S. - Memórias da Cidade de São Paulo 
1.958. São Paulo, DPH/PMSP,1.981. pag. 131.
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modernidade, no futuro, no bem estar, no progresso, como se dizia na 
época: “São Paulo era o que fora Paris para a França: o braço que sustenta e 
a mão que executa”.56

A hipérbole de Mário de Andrade, na voz de seu anti-herói 
Macunaíma, nos serve aqui como paródia à valorização da grandeza de São 
Paulo estabelecendo o contraponto entre: atraso e progresso; entre a 
linguagem escrita e rebuscada e o analfabetismo das selvagens amazonas; 
selva e civilização. Esta situação de oposição de dois brasis é o que dá 
substância à apologia ao moderno, presente no paulistismo. Embora fosse 
explorado com maior vigor durante o período da campanha pela 
mobilização popular em 1.932, este tema da modernidade e do modernizar

Este progresso e desenvolvimento da cidade, serviam de 
material precioso para o discurso ufanista, representados em cartazes e 
postais que traziam a imagem dos arranha-céus como verdadeiros gigantes 
sobre a cidade, este desenvolvimento era tão exaustivamente elogiado, que, 
de forma irónica, Mário de Andrade o introduz no discurso de Macunaíma, 
quando este, utilizando-se da língua escrita e rebuscada, deseja 
impressionar suas ignorantes e analfabetas súditas selvagens:

“Senhoras:
Não pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura 
dessa missiva...É bem verdade que na boa cidade de São Paulo — 
a maior do universo, no dizer de seus prolixos habitantes — não 
sois conhecidas por icamiabas, voz espúria, sinão que pelo 
apelativo de Amazonas(...).”

Fragmento de um discurso de 
transcrito em Cruzes Paulistas,
Vários seriam os significados 
afirma o próprio autor. Ver ainda 
Augusta. "Carta pras Icamiabas" 
sem Nenhum Caráter. Edição 
UFSC/Cnpq,1.988, pag. 279.

José Maria Withaker, 
op. cit. pag. 170. 
desta passagem, como 

em Fonseca, Maria 
In Macunaíma- O Herói 
Critica.Florianópolis,
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se fazia presente no roteiro dos temas debatidos e defendidos com grande 
frequência pelos mesmos artigos e publicações das primeiras décadas do 
século que tinham por objetivo explicar a origem bandeirante dos paulistas 
nos quais destacavam-se também o progresso e a modernidade de São 
Paulo de Piratininga58' A explicação sobre o progresso de São Paulo, tal 
qual aquela sobre o perfil genético e moral de seu povo, era pontuada pelo 
cientificismo e pela análise comparativa. Desejando emparelhar o Brasil às 
nações ricas da Europa e da América do Norte, no início do século XX, as 
elites paulistas idealizavam seu projeto de sampaulização do Brasil59, no 
qual a evolução dos outros estados estaria em processo e, o termómetro do 
Brasil 60 seria o estado de São Paulo: quanto mais parecidos com São 
Paulo, mais próximos do progresso.61 Adaptando constantemente seu 
discurso às novas teorias e modismos culturais, científicos e tecnológicos, 
as elites imprimiam assim a distância entre o passado e o presente, entre o 
velho e o novo regime.

Já no inicio do século, o material utilizado para a 
propaganda do imigrantista, imagens dos prédios, do 
centro da cidade, representando a São Paulo urbanizada 
eram utilizadas como forma de atrativo. Ver mais 
Revista Memória n°09, 1.990 pag.14.

"No desengano de Cincinato Braga com a (...)politica de 
fachada liberal, não aparecerá o corte autoritário(...) 

projeto de modernização económica que levaria 
a uma nova organização politica(... ) a 

sampaulização do pais(...)"SALIBA, E.T. Ideologia 
Liberal e Oligarquia Paulista, op. cit., pag. 93.

A expressão vem do poema homónimo de Mozart Firmeza 
Poemas Heroicos da Revolução Paulista, op. cit., pag. 
45.

SALIBA, E.T. Ideologia Liberal e Oligarquia Paulista, 
op. cit., pag.17 0-171.Também em Trem Blindado, podemos 
ler a descrição do soldado voluntário sobre a cidade de 
Itapetininga: "Cidade pra moços... Muita escola. Muita 
papelaria, sorveteria... tudo, numas ruas estreitas e 
planas. Dois jardins bonitos e uma praça majestosa: a 
Peixoto Gomide. Povo 'paulistanizado' e gentil".

F. O Trem Blindado. São Paulo, Livraria 
1.933,pag.49.
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Não queremos dizer, contudo, que este pensamento estaria 
produzindo uma imagem totalmente inverossímil sobre São Paulo no início 
do século. Não podemos negar a velocidade do crescimento físico e

O desejo desta elite, que se afirmava como condutora das 
rédeas do país era, certamente, o de definir e sedimentar seu caráter 
singular, sua superioridade, enfim, sua distância em relação ao antigo 
governo imperial. O discurso sobre São Paulo, sobre o progresso e a 
modernidade, disseminado e defendido por esta elite, tentava dentre outras 
coisas, demonstrar a superação daquilo que passava a ser considerado como 
antiquado, ineficaz, atrasado.63

O discurso ideológico transformava-se e atualizava-se, 
incorporando novos conceitos e símbolos para manter-se hegemónico. Em 
As Formas da História, Claude Lefort expõe sua visão sobre a incursão do 
novo e do moderno no discurso dominante:

"...(partindo da observação de Marx de que a ideologia não tem 
história)Já observamos que sua dependência frente ao discurso 
instituinte tem vários efeitos. Em primeiro lugar, tende a se 
apossar dos signos do novo para inscrevê-lo em seu trabalho de 
dissimulação do histórico, de tal modo que a representação do 
moderno é altamente eficaz para mascarar a diferença temporal. 
Em segundo lugar, tende a realizar seu projeto de 
homogeneização do campo social, encarregando-se, com o intuito 
de desarmá-las, das questões que surgem em função da 
diferenciação do espaço social e dos conflitos de classe e de 

-■ h62 grupo.

LEFORT,C. As Formas da História. Ensaios de Antropologia 
Política. São Paulo, Brasiliense, 1.979, pag. 315.

LEFORT, C. Idem, pag.343; aqui, o autor prossegue sua 
análise sobre a utilização do 'novo' como simbolo que 
caracterizaria uma distância temporal entre aquele que 
quer instruir-se e aquilo que se quer superar.
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modernidade, por exclusão, aos outros estados, restaria o oposto: o atraso, 
que representaria um empecilho a seu próprio desenvolvimento e também 
para o de São Paulo. Numa charge, ilustrando um volante de cunho 
separatista, podemos ver um carro de boi, andando vagarosamente por um 
caminho de terra e, a ele, atrelado um automóvel, que mal pode sair do 
lugar dada a lentidão do carro de boi que o comanda. No automóvel lê-se 
São Paulo e na roda do carro-de-boi, Brasil; no alto do volante lemos: 
“Paulistas. Até quando continuaremos assim? Rompamos esta corrente.

económico da cidade; nem desprezar o crescimento da oferta de trabalho — 
mesmo que sazonal 641 como também não podemos ignorar o impacto 
causado pelos prédios, viadutos, ruas com calçamento e iluminadas que 
criavam um quadro urbano que não se igualava a muitos na América e a 
nenhum outro no Brasil. Mas, se por um lado, aceitamos o quadro de 
modernidade e avanço da cidade, como fenômenos vivenciados por todos 
daqui, por outro devemos reconhecer o caráter parcial desta verdade; afinal, 
embora não seja uma descrição inteiramente falsa, é contudo incompleta, 
pois limita a observação do impacto e das consequências do crescimento da 
cidade à memória de um único grupo social, não dando conta do processo 
de inclusão e exclusão dos diferentes grupos sociais no espaço urbano, e 
nem mesmo das formas como se fez presente esta modernidade na vida 
daquela população, criando uma imagem de aparente equilíbrio, de 
inexistência de conflitos sociais ou confrontamento de interesses.

Em seu trabalho sobre o cotidiano dos trabalhadores 
urbanos pobres do final do século XIX até meados da 
primeira década do século XX, Maria Inez Borges Pinto 
nos apresenta uma situação de grande instabilidade no 
que se refere à oferta de emprego. Muitos trabalhadores 
garantiam emprego somente nas temporadas de maior 
movimento de determinados setores, como o de produção 
de bebidas no verão. PINTO, M.I.B. Cotidiano e 
Sobrevivência - A Vida do Trabalhador Pobre na Cidade 
de São Paulo - 1.880 - 1.914. Tese de Doutorado/ FFLCH- 
USP, 1.981, capitulo V, pag. 266-267.
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O homem paulista, descendente dos bandeirantes e da nação 
Tupi, descrito por Ellis Jr. em seu Primeiros Troncos Paulistas, 
corresponderia a esta imagem de homem preocupado com o trabalho, com 
a prosperidade. Porém, a diferença entre o homem paulista idealizado e o 
homem paulista de fato, dentre outras tantas diferenças, era que o homem 
paulista do início do século não era mais o produto da miscigenação entre 
‘os melhores indígenas e os melhores ibéricos’ como defendia Ellis Jr., mas 
sim, fruto de uma miscigenação entre os mamelucos, belicosos e atrevidos, 
de Ellis Jr., os imigrantes e os filhos da miscigenação entre imigrantes 
vindos de toda a Europa e mamelucos e mulatos paulistas.

Quanto aos outros brasileiros, em Raça de Gigantes, Ellis Jr. 
expunha minuciosamente sua teoria racial; explicando porque as regiões 
como Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, teriam uma 
população mestiça condenada ao desaparecimento unicamente em função 
de sua origem: o cruzamento entre indivíduos da raça branca com

D.O.Leitura, Publicação Cultural da Imprensa Oficial do 
Estado S.A., São Paulo, 11 de junho de 1.992, pag.16.

Marchemos para a separação.”65 Há na imagem do panfleto uma crítica 
ácida quanto a relação entre São Paulo e o restante do país: a idéia da “São 
Paulo arrastando os vagões velhos e enferrujados da federação” e portanto 
conduzindo o Brasil para o progresso é substituída por uma outra, na qual 

e
São Paulo não anda, imperrada que está, pelo atraso do Brasil. Visto como 
produto do esforço e da aptidão dos paulistas, o crescimento do estado 
estaria sendo ameaçado pelas forças retrógradas que apoiavam a ditadura 
no país. Esta imagem dada sua agressividade, toma-se de grande impacto, 
alimentando por demais a xenofobia dos paulistas. Desta forma, mesmo a 
cidade do Rio de Janeiro, por sua posição sempre associada ao fervilhar da 
vida política e cultural do país, estaria distante do modelo bandeirante, 
carregando consigo o estigma do arrivismo, da nobreza falida e corrompida 
com o final do Império.
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indivíduos da raça negra. O autor, utilizando-se de princípios associados às 
pesquisas de Lapouge, afirmava que o mulato, quando cruza entre si, em 
poucas gerações chega à esterilidade. A pesquisa citada por Lapouge teria 
chegado a esta incrível conclusão observando a curva de crescimento 
negativo da população mulata da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, 
onde teria sido comprovado estatisticamente que à medida em que se 
cruzam as gerações, aumenta em muito o nível de esterilidade.

Para as populações de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí; Ellis Jr. era um pouco mais otimista, 
definindo o cruzamento entre brancos, negros e índios brachycefalos como 
potencialmente fértil. Contudo, o mestiço fruto deste cruzamento, estaria 
fadado à estagnação pois na mestiçagem como a vê Lapouge, se mestiços 
não se cruzarem entre si, podem escapar da esterilidade, mas se cruzarem 
com uma raça-mãe, serão absorvidos por ela. No caso brasileiro, a equação 
seria: brancos + negros = mulatos; mulatos + índios = indivíduo com 
fenótipo de índio; aliás, para Ellis Jr., o cearense é um índio.66 
Inviabilizando assim o desenvolvimento e eliminando as chances desta 
população alcançar níveis desejáveis de civilização. Restaria São Paulo. 
Esta, teria recebido a graça de em sua formação terem participado dois 
tipos étnicos compatíveis: o branco ibérico e o índio mesaticephalo, tendo 
como produto deste cruzamento o mameluco que neste caso, seria um tipo 
de mestiço fértil, que não sucumbira a nenhuma das duas raças-mãe; o 
mameluco paulista teria conseguido um equilíbrio genético tal que tanto 
sua forma fenotípica quanto sua estrutura genotípica seriam o produto 
equilibrado das virtudes de brancos e indígenas. Ellis Jr. afirmava que esta 
mestiçagem seria uma autêntica exceção à regra pois o mameluco paulista 
embora sendo um híbrido, tal qual o mulato e o mameluco cearense não 
tenderia à esterilidade. A afirmação de Ellis Jr. ia contra as pesquisas de 
Lapouge, mas isso não o intimidava, dizia que se o próprio Lapouge viesse

cit., pag.ELLIS JR.,A. Primeiros Troncos Paulistas, op. 
46-47.
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Tanto Ellis Jr. quanto outros autores responsáveis pela 
veiculação das idéias de supremacia racial, genética e moral, dos paulistas, 
não estavam apenas divulgando uma visão ideológica do passado e do 
presente, estavam construindo uma memória sobre o passado, sobre a 
formação do povo brasileiro. Desconstruir este colosso só é possível a 
partir da observação da distância e da dissonância existente entre o que se 
dizia e o objeto sobre o qual se falava. Entre os depoimentos que falavam 
sobre a homogeneidade de princípios do povo paulista e as práticas sociais 
configuram-se os limites deste discurso ideológico, cuja parcialidade não

a conhecer a história dos paulistas, mudaria sua teoria. Para comprovar sua 
tese, arrolaria longuíssima lista de casamentos e uniões entre povoadores 
brancos e índias e também casamentos entre povoadores brancos e mestiças 
e também entre mestiços e índias; buscando nos arquivos documentos que 
datavam dos primeiros séculos do povoamento de São Paulo, mostra-nos 
que o número de filhos era sempre muito grande — seis à dez — e que a 
estimativa de vida era promissora.

Chama-nos a atenção, porém no trabalho de Ellis Jr., o fato de 
que, ao analisar o caso do mulato e do mestiço do Ceará e regiões do 
Nordeste, não faz uma confirmação documental dos casos de esterilidade e 
fertilidade destas populações; contentando-se com as afirmações e as 
pesquisas de Lapouge. Contudo, no caso do mameluco paulista, Ellis Jr. vai 
até as fontes documentais, levanta a genealogia de famílias inteiras, 
comprovando a falha da teoria de Lapouge 67, Há aí, sem dúvida uma 
contradição; são dois pesos e duas medidas: ora as afirmações de Lapouge 
lhe bastam, ora não bastam, sendo necessária a pesquisa documental das 
fontes. A teoria serve portanto, mais para ratificar a visão ideológica que se 
construíra do ‘homem paulista” do que para explicar suas origens, 
semelhanças e diferenças com as outras populações do país.

67 ELLIS JR.,A. Idem,op. cit. pag. 50-51.



45

comosua uma

autora:

os

e

68

69 CausaO

70 pag.

Em A Causa Paulista, Maria Helena Capelato nos chama a 
atenção quanto ao tema do discurso ideológico presente nas fontes 
documentais sobre o movimento constitucionalista de 1.932. Afirma a

“Através do discurso ideológico, seus interesses, (os das elites 
paulistas) particulares apareciam como universais, ou, seja, como

interesses de todos. Outro não é o papel da ideologia; no 
discurso ideológico, o dominante reveste-se de generalidade 
universalidade procurando anular a realidade das classes e a 
contradição entre elas.”69

deve ser confundida com os limites que as 
função de sua historicidade mas, sim 
consequência da difusão do discurso da classe dominante que construiu um 
saber geral sobre o real a partir de seus objetivos particulares, entendendo 

os seus valores não como particulares, mas como valores universais.

fontes nos apresentam em 
identificada

Holiem Bezerra em Artimanhas da Dominação, também 
analisa o discurso das elites considerando-o nitidamente ideológico:

“Através das lacunas nas descrições, nas interpretações de ordem 
político-social ou económica, nos apelos cívicos e patrióticos, o 
discurso dominante consegue uma coerência interna, capaz de 
sustentar a perpetuação no poder e a superação das crises “. 70

Conforme Claude Lefort, "se resolvermos chamar de 
ideológico a todo discurso que não venha a dar conta da 
totalidade, estaremos acreditando na possibilidade de 
nos instalarmos num ponto ficticio de sobrevoo sobre 
todos os discursos". As Formas da História ,op. cit. 
pag.315. 
CAPELATO,M.H. O Movimento de 1.932 - A
Paulista,São paulo, Brasiliense, 1.981, pag. 20.

BEZERRA,H.G. Artimanhas da Dominação, op. cit., 
243, 244.

na
de sobrevoo 
História,op.
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71

72 RevistaIndo Vencedor".
1.976, pag. 20.

Compreendido assim, o discurso ideológico teria sempre como 
uma de suas funções a resolução de um fenômeno histórico ou de um 
conflito social, descrevendo uma situação de equilíbrio que não 
corresponderia à realidade. Em seu trabalho sobre a revolução 
constitucionalista, Bezerra destaca a utilização do discurso ideológico não 
apenas como narrativa, mas como instrumento de dominação. Edgar de 
Decca em seu artigo “A Revolução do Vencedor”, define o discurso 
ideológico do dominador como:

“ um texto construído a posteriori, que vai criando uma memória 
sobre si que tende a reunir, no bojo do seu projeto vencedor, 
elementos que correspondam aos anseios de toda a sociedade, 
sufocando os projetos perdedores, apagando-os das memórias e da 
história, somando para si símbolos diversos, somando-os e 

72 retirando-lhes a identidade”

Bezerra apresenta a ideologia 
instrumento de cooptação ideológica, no < 
da oferta de falsas vantagens e falsas 
dominados unir-se-iam aos dominadores. 
Idem, op. cit., pag. 238.

DECCA,E.S.de. "A Revolução 
Contraponto, Rio de Janeiro,

É a partir desta perspectiva que reconhecemos o discurso 
ideológico das elites como instrumento de dominação, também, e 
principalmente em função de seu poder de construção da memória 
histórica. Formada majoritariamente por indivíduos das elites, civis e 
militares, e das classes médias, os registros de memórias sobre os dois 
momentos da campanha de 1.932, apresentam-se em uníssono quanto às 
interpretações dos fatos, produzindo uma imagem de aparente equilíbrio e 
concordância que dificulta a visualização das tensões e dos diferentes 
posicionamentos que o momento tenha inspirado. Mesmo os jornais, 
liberais como o OESP ou de centro esquerda como A Gazeta, ou mesmo os 
de esquerda como A Platea, apresentavam em seu corpus, frases e

dominante como 
qual através 

; razões, os 
BEZERRA,H.

E.S.de
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74 LEFORT,

descrições impregnadas pela visão homogeneizadora das elites, falando da 
sociedade como se não houvessem cisões ou exclusões, nem no passado e 

73nem no presente.

No caso de 1.932, algumas destas fissuras começam a aparecer 
no momento em que nos deparamos com as opiniões de indivíduos do 
próprio grupo dominante mas que destoam do discurso adotado pelas elites. 
Mesmo entre as forças políticas de São Paulo, haveria aqueles que 
discordavam da forma como fora organizada a mobilização e

Resta-nos o esforço para tomarmos minimamente audíveis as 
vozes diversas de um mesmo período e em direção a um horizonte, o qual é 
perseguido por todo historiador, na busca pelas fissuras existentes no 
discurso das suas fontes. Uma vez descobertas, toma-se possível, mesmo 
que apenas através de frestas, o vislumbre de alguns fragmentos das 
verdades anteriormente ocultas. Assim, a partir da descoberta de seus 
limites, o discurso ideológico poderá ser neutralizado, como afirma C. 
Lefort:

“...a ideologia não pode realizar-se sem se descobrir, isto é sem 
se expor como discurso, sem deixar aparecer o distanciamento 
deste com respeito àquilo de que fala, ela implica num devir no 
qual se reflete a impossibilidade de apagar suas 
pegadas...descobrindo o limite desta, pode-se adquirir alguma 
compreensão dos mecanismos que regem o imaginário social cuja 
eficácia pressupõe a exploração e a neutralização da tentativa 
totalitária.” 74

O próprio J.A. Costa, membro da ala moça do Partido 
Democrático, reconhecia que a aparente unanimidade de 
intensões, tão conclamada era fruto da impossibilidade 
de acesso dos elementos das classes populares aos meios 
de divulgação. COSTA, J.A. Criminosos de Duas 
Revoluções, op. cit., pag. 07.

C. As Formas da História, op. cit.pag. 316.
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principalmente da opção pela luta armada. A defesa dos interesses próprios 
do incipiente empresariado paulista e das velhas oligarquias do café, como 
destaca Vavy P. Borges, é compreensível e até mesmo, era previsível que o 
fizessem, posto que, uma vez ameaçados por uma política refratária aos 
seus interesses não a aceitariam passivamente. O que não é, e mesmo 
naquele momento, não era admissível é que fossem mobilizadas para a 
morte, pessoas sem qualquer preparo para o combate, em troca de honra ou 
outra coisa mais útil que esta; mandar civis para a morte apenas para 
demonstrar a força dos velhos caciques da política paulista, isto seria para 
alguns políticos reconhecidamente sérios e responsáveis, inadmissível.

Em O Movimento de 32: A Causa Paulista, Capelato afirma 
não ter havido unanimidade dentro do PD quanto à idéia de se fazer uma 
revolução armada, nesta situação cita o antigo membro do Diretório do 
Partido Democrático, J.A. Marrey Júnior, que discordava da união entre o 
PD e o PRP para a formação da Frente Única, contra o Governo Provisório. 
José Augusto Costa, membro da ala moça do PD, em seu livro de memórias 

---—----- "----- '
Criminosos de Duas Revoluções, nos revela situações pelas quais ele e 
outros membros do partido teriam passado por não serem coniventes com 
os rumos tomados pela política em São Paulo, como as perseguições e as 
acusações de que seriam comunistas — estratégia frequente e eficaz, num 
momento em que a caça aos comunistas era apoiada até mesmo por jornais 
como A Platea, tendo estas acusações grande efeito, principalmente porque 
as reuniões do diretório do partido, nas quais eram feitas formal ou 
informalmente eram acompanhadas pelos órgãos da imprensa ligados ao 
partido, o que fazia com que a fama ou a difamação tivessem efeito 
imediato mesmo na vida extra partidária do político. Costa acusa a ala 
conservadora do partido, e principalmente seu presidente Francisco Morato 
de terem permitido e mesmo orquestrado a avalanche de mentiras e ilusões 
alimentadas pelas rádios apenas para conseguirem apoio popular. Costa não 
era completamente avesso às idéias ufanistas, acreditava na necessidade do
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governo provisório governar ao lado de São Paulo para que conseguisse 
alcançar o sucesso, chegando a comparar o futuro da Ditadura sem o apoio 
de São Paulo aos regimes do Chile e da Itália de Mussolini, discordando 
porém da natureza do programa de reivindicações de seu partido, para ele 
haveriam problemas mais urgentes que a autonomia e a paridade partidária 
e regional:

“com o rumo que as coisas vão tomando, teremos paz política por 
pouco tempo. E assim que a tempestade passar, a miséria 
fabricará os terríveis revolucionários capitaneados pelo general 
desespero. É dever lutar por um programa social, moderno, 
inteligente, bem feito. Pão e conforto - ao operário. Ensino 
obrigatório para todos. Assistência social éficiente. Amparo aos 

*<’*»<■ • \ *

necessitados. Não -é com palavras ou propaganda pela imprensa 
que se consegue ordem. Liberdade não da pão a ninguém.”75

' i A *
- ' '* *■"'' ■

As palavras enfáticas de Costa, cobram do PD úm projeto 
’ - • * •• -• ■: ;

social para o Brasil e não uma estratégia para a’retomada do poder, que era 
■ 1

no que se reduzira o emaranhado de declarações e reclamações dos 
constitucionalistas contra o governo provisório. A questão do desemprego 
em massa, das crescentes greves, não tomariam parte no roteiro de 
problemas causados pela nova política ao povo paulista. Em carta 
publicada pela imprensa, Marrey Jr. também expressa sua discordância em 
relação às estratégias do partido, cobrando-lhe a responsabilidade pelo 
fratricídio:

“Não conspirei e fui contra o movimento revolucionário, por julgá- 
lo nocivo à São Paulo. Provo o que digo: Io Com minha formal 
oposição ao governo do Sr. Pedro de Toledo, a 23 de maio, porque 
percebi que esse governo se orientaria no sentido da 
revolução;...Com a declaração que tomei pública a 29 de maio de 
que não acreditava no êxito de parcial movimento armado e não o

COSTA,J.A.Criminosos de Duas Revoluções, op. cit.,pag. 
42.
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Tanto no texto de Costa, quanto nas cartas de Marrey Jr. 
podemos observar uma grande revolta contra o discurso construído para a

desejava a bem da tranquilidade da família paulista...Porque sabia 
que São Paulo faria sozinho o movimento armado, visto como não 
tinha entendimento com o governo de Minas; visto como, segundo 
palavras do Sr. Paulo de Moraes, só deveria contar com o apoio 
moral do Sr. Artur Bemardes; visto como o sr. Flores da Cunha e o 
sr. Osvaldo Aranha, declararam que o Rio Grande do Sul não 
acompanharia....Os conspiradores do P.D. tinha, além do mais, 
motivo para não acreditar na sinceridade dos chefes políticos 
riograndenses que fomentaram a revolução em São Paulo: — é que 
tudo o que se passava em São Paulo e que fosse comunicado para o 
Sul voltava ao conhecimento do Governo Provisório...”76

76 COSTA,J.A.Idem, op. cit., pag.170.
77 COSTA,J.A.Idem, op. cit., pag.180.

O que tanto a narrativa de Costa quanto a de Marrey Jr. 
deixavam claro era que a tão nobre causa paulista não estaria sendo 
debatida de forma transparente, Costa, apresenta-nos outro documento, lido 
em discurso transmitido pela Rádio Record em 1.932, escrito pelo 
conceituado democrata no qual deixava clara sua descrença no ideal de 
reconstitucionalização do país:

“...Não falei, é certo, nem em Constituição nem em Constituinte 
nem ataquei a Ditadura, porque não sou hipócrita. Os diretores do 
Partido Democrático, que agora se preocupam com a constituição 
do país, sempre foram de opinião que a Constituinte poderia ser 
protelada se o governo do Estado fosse entregue ao Partido. Os 
chefes perrepistas, que fizeram sempre tabula rasa da Constituição e 
das leis ordinárias, não tinham autoridade moral para levar um povo 
bom, ordeiro e trabalhador, como é o de São Paulo, aos azares de

77uma luta para a qual não o prepararam com armas e munições...”
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novamente, o fantasma vermelho.

80

78

79

Quanto à existência de um movimento separatista na base ou 
concomitante ao movimento de organização da revolução paulista, o que se 
pode aferir, a partir da observação das fontes é que havia grupos 
separatistas79, mas que não conseguiam atingir a coletividade paulista a 
ponto de mobilizar a opinião pública pelo separatismo .

COSTA,J.A.Idem, op. cit., pag. 183.
Os separatistas passaram a publicar um jornal, a partir 

de janeiro de 1.932, chamado O Separatista, que 
veiculava as idéias sobre a. necessidade de separação, 
baseando-se principalmente no argumento da relação 
desigual entre São Paulo e os outros estados da nação 
que, menos modernos causariam obstáculo ao 
desenvolvimento acelerado de São Paulo. O Separatista. 
Ano I, n°l, janeiro de 1.932.

No texto de Marrey Jr., datado de 17/10/32, o democrata 
fala sobre o fato do separatismo não ter tomado 
dimensão entre os paulistas, mas mesmo assim se tornara 
a grande explicação da ditadura, para os outros estados 
sobre a guerra paulista. COSTA,J.A.Criminosos de Duas 
Revoluções, op. cit., pag. 183.

mobilização popular; o caráter de manobra política, a defesa de interesses 
que não os da coletividade, a utilização de temas e chavões que em nada 
justificariam a matança entre irmãos, surgiam em contraposição ao discurso 
legalista dos palanques e das rádios. Os argumentos para a luta armada 
mostravam-se frágeis, justificando até, nos próprios dizeres de Marrey Jr, 
as interpretações dos irmãos dos outros estados quanto às aspirações 
separatistas de São Paulo. Como bem percebera o democrata, o frágil 
discurso da luta pela legalidade teria dado espaço para que os outubristas 
explorassem a conhecida xenofobia paulista que, aliada à antipatia do 
restante do país por São Paulo, transformaria o separatismo paulista no 
grande álibi para a arregimentação do exército e da nação em favor do 
ditador; outro argumento teria sido o de que São Paulo estaria se 
levantando contra a Ditadura à favor de um regime comunista,78

a
79,



ai discursos de
Paulo Bonfim, 
contrária ao 

revolucionários

Tomando corpo, após a revolução de 1.930, este assunto 
voltaria à tona por causa da discussão sobre a questão paulista. Em artigo 
escrito para o jornal A Tarde, de Natal, em 27 de agosto de 1.931, Mário de' 
Andrade a pedido de Luís da Câmara Cascudo, abordou o tema ressaltando,' 
em sua análise o caráter pontual deste que não fora um fenômeno apenas 
paulista:

“Meu amigo Câmara Cascudo me sugere que inicie esta colaboração 
na Tarde dizendo o que há sobre o falado separatismo paulista...digo 
com toda franqueza:...Existe um separatismo paulista. Mas existe, 
nem mais, nem menos como existe um separatismo gaúcho, um 
separatismo pernambucano. Isto é, mínimo, episódico, mais 
povoado ou menos povoado conforme as circunstâncias históricas, 
sem que seja por enquanto uma força nem mesmo regionalmente 
política. Não se pode nem mesmo chamá-lo de fenômeno social, 
tanto ele é individualista, tanto é sentimental, tanto corresponde a 
depressões regionais de momento. E foi por uma depressão regional, 
de momento que os separatistas de São Paulo conquistaram alguma 
divulgação de momento; e se não aplauso, pelo menos uma 
indiscutível complacência de alguns jornais e de algum público das 
cidades mais importantes... E preciso combater os separatistas do 
Brasil como carecemos combater aliás todas as nossas bestíssimas 
briguinhas de família, raivas despeitadas de manos pobres, orgulhos 
raivosos de manos ricos. Tudo isso não é Brasil. E podem acreditar 
os leitores de A Tarde, separatistas e vaidosistas estão longe da

Em Cruzes Paulistas temos exemplos de 
Waldemar Ferreira, José Maria Withaker, 
Ibraim Nobre, enfatizando sempre a face 
separatismo presente nas intensões dos 
paulistas.
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simpatia da infinita maioria dos paulistas, que nos tempos lotéricos 
de agora só querem mais é trabalhar...”

Imprensa 
pag. 08-09

Contrariando a imagem veiculada pelas rádios e jornais dos 
estados que haviam lutado pelo lado do governo de Vargas, que 
disfarçavam depoimentos com falsos paulistas que insuflariam o povo para 
a separação, ou que omitiam deliberadamente a informação de que 
movimentos de apoio à causa constitucionalista pipocavam, pelo país, com 
o intuito preservar a imagem do movimento como sendo unicamente 
paulista. Donato cita que rádios clandestinas do Norte anunciavam falsos 
speakers como sendo paulistas, emitindo discursos ofensivos contra os 
próprios nortistas. A organização radiofónica da Ditadura teria ainda 
impossibilitado não apenas a difusão das notícias sobre o apoio à causa 
constitucionalista em vários estados do Brasil, como também teria 
impedido que nossos vizinhos do exterior tomassem conhecimento do 
movimento. Para o autor, a organização das rádios ditatoriais teria tido 
mais sucesso do que a das rádios paulistas, porque o “recadear claro e 
direto dos técnicos em comunicação do governo getuliano obteve, junto às 
massas, maior efetivo do que à oratória flamante daqueles nomes estelares 
da cátedra, da literatura,(...).” 83’ Mário reduziria o separatismo mais a um 
exotismo no contexto social paulista, apontando para questões mais 
importantes para a vida dos paulistas de então. O trabalho, ou melhor, a

ANDRADE, M.
de Mário de andrade para
27 de agosto de 1.931.
Cultural da
junho de 1.992,

DONATO, H. "Desinformação, Arma de Guerra em 32" In D.O. 
Leitura, Publicação cultural da Imprensa Oficial do 
Estado, de 11 de junho de 1.993, ;

Separatismo Paulista.transcrição de Artigo 
o jornal A Tarde, de Natal,em 

de 1.931. In D. O. Leitura- Publicação 
Imprensa Oficial do Estado S.A., 11 de 

pag.16.
"Desinformação,
Publicação
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“São os roubos, os ataques, as depredações feitas no Estado de 
São Paulo, por forças de outras regiões do Brasil, que mais 
aprofundam as odiosidades reinantes, destruindo de vez qualquer 
sentimentalidade brasileira que ainda houvesse ficado no coração

J.I.Cabral de Vasconcellos Filho, foi prefeito do Recife 
entre 1.930 e 1.935, relatando em Da Revolução de 30 ao 
Terror do Estado Novo, que "... pouco depois da 
revolução de 30 os operários de Recife eram agredidos à 
facão e patadas de cavalo durante manifestação por 
salários. Em outubro de 1.931, em Recife, soldados do 
21° batalhão de combate juntamente com o operariado da 
cidade revoltavam-se contra o governo e os baixos 
salários. VASCONCELLOS FILHO,J.I.C. Da Revolução de 30 
ao Terror do Estado Novo. Rio de Janeiro, Editora 
Cátedra, 

LOVE, J. ■

Veiculada da mesma maneira que as outras teorias ufanistas, 
esta imagem de riqueza e poder, seria o gérmen da inveja dos outros 
estados; inveja que atingiria seu ponto mais alto na forma dos ‘covardes 
ataques contra o bravo exército paulista’, durante a revolução de 1.932, e 
que tomaria impossível qualquer chance de constituir-se no Brasil uma 
identidade nacional:

04

falta dele, era um problema tanto no Norte quanto no Sul. Em São Paulo, 
o ufanismo contribuíra também para mascarar as verdadeiras razões da 
desigualdade no desenvolvimento das regiões do Brasil, transformando 
tanto a miséria do norte e nordeste quanto o a riqueza de São Paulo em 
manifestação crónica, que concebia consequentemente a crise económica 
pela qual passava o país, não num problema nacional mas num boicote da 
ditadura; pois, para os paulistas, como coloca Joseph Love:

“...a crença de que o café dá pra tudo, era sentimento tão 
arraigado na mentalidade paulista que ainda se podia ouvir esta 
ladainha nas ruas da capital do estado durante a década de 
trinta...São Paulo era para o Brasil o que Paris fora para a França: 
o cérebro que pensa e o braço que executa.”85

contra
VASCONCELLOS FILHO,J.I.C. .

Terror do Estado Novo. Rio de 
1.982,Pag.16. 
A Locomotiva. cit., pags. 64 e 107.
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86 Confederação ouA.

de algum paulista... Lembro-me da infeliz Alemanha, depois da 
grande guerra! Cercada de inimigos, desarmada ameaçada a cada 
passo, desmembrada, sem defesa! Eis São Paulo!”86

As palavras do autor deixam clara sua posição de descrença na 
possibilidade de construção de uma identidade nacional. O autor nos 
mostra em seus textos a imagem de um Brasil insano e retrógrado que vive 
no obscurantismo do atraso de um sistema administrativo centralizador, um 
Brasil sem liberdade; oposto, portanto ao ditos princípios políticos do 
homem paulista. A solução seria então a secessão ou como segunda 
possibilidade para que fossem sanados os problemas causados pelo ‘atraso’ 
dos outros estados brasileiros, admitia o estabelecimento de uma 
confederação dos estados. Esta seria capaz de corrigir as injustiças da 
centralização presente no sistema federativo, ao contrário deste, a 
confederação não permitiria que os recursos dos estados ricos fossem 
distribuídos entre os outros estados mais pobres, os estados confederados 
seriam totalmente autónomos, tendo cada um o direito de administrar não 
só seu capital como também sua política monetária. Para os defensores da 
secessão — ou da confederação — a insistência em um governo 
centralizador para o Brasil impossibilitaria não só o desenvolvimento do 
país mas também a manutenção de sua unidade nacional.

A questão do controle da economia seria o grande tema 
motivador da briga pela autonomia do estado, chegando mesmo a se 
cogitar, como vimos a hipótese do separatismo. Em contrapartida ao 
discurso de Mário de Andrade, que via o separatismo paulista tal qual o de 
outros estados, Ellis Jr. apresenta este como última racio para os problemas 
políticos e económicos de São Paulo, argumentando em seu Confederação 
ou Separação sobre a necessidade imediata de mudar-se o regime político- 
administrativo do Brasil, sob pena do estado chegar à falência. Em

ELLIS Jr., 
pag. 69.

Separação, op. cit.,
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87 Artimanhas Dominação.da Op.cit.,H.BEZERRA, 
pag.239.

Eram horas de transmissão nas rádios, nas quais os speakers 
apresentavam diariamente convidados ilustres tais como políticos, senhoras 
da sociedade paulista, esportistas — para discursarem sobre a necessidade 
de “defender-se os valores mais caros à sociedade paulista; fazer valer a 
tradição bandeirante; reconduzir o Brasil à legalidade”. Fazendo o elo entre 
os gabinetes nos quais discutiam-se questões sobre o direito de liderança de

Confederação ou Separação, Ellis Jr. desenvolve argumentação, afirmando 
que o câmbio não deveria ser o mesmo para a moeda circulante no norte e 
para a do sul, em virtude das diferentes necessidades comerciais de um e 
outro; afirmava ainda que a manutenção de um valor baixo para a moeda 
favoreceria o mercado paulista mas prejudicava o mercado do norte, 
defendendo, por fim, não apenas o direito à liberdade do estado emitir 
moeda, de investir, o capital recolhido sob forma de impostos sem ser 
forçado a repassá-lo para o governo federal e de auto-govemar-se. Toda 
esta construção parece-nos realmente muito coerente para uma proposta de 
separação, mas não para a de um projeto de organização de uma nação 
coesa, posto que em nenhum momento, quando fala sobre a confederação, 
refere-se a questão da dependência entre a economia dos estados e o quanto 
São Paulo recebia de investimentos em prejuízo de outros estados.

As propostas de Ellis Jr bem como a dos pequenos núcleos 
separatistas, em geral mostram-nos o quanto a questão político-económica 
era fundamental para o projeto revolucionário de 1.932 e também o quanto 
carece de qualquer dose de sentimento de nacionalidade. Embora a situação 
dos exportadores de café preocupasse àqueles que defendiam a supremacia 
paulista, não era tema que fizesse parte da campanha de mobilização 
popular; para a organização e mobilização do voluntariado, os temas 
humilhação, exploração, violência contra a constituição e atraso nacional 
eram os mais usados pelos oradores nos palanques e nas rádios.
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88 - Um Imigrante 
1.983,pag.29.

DIAS, Eduardo
Brasiliense,

Haviam ainda concentrações freqiientes próximas aos Campos 
Elíseos, à Estação da Luz e à Quinze de Novembro. O trajeto de volta para 
casa dos trabalhadores, que seguiam até a Sé, a Luz ou a São Bento para 
tomarem o bonde para a periferia (Norte, Sul e Leste) era, portanto, 
pontuado pelas vozes dos oradores, que de forma extremamente rebuscada, 
quase que litúrgica, narravam os sofrimentos e as humilhações pelas quais 
passavam São Paulo, convocando os "bravos bandeirantes de Piratininga à 
auxiliarem sua terra''’ como exclamaria Ibraim Nobre em discurso na 
cidade. Além dos palanques, o centro era também o alvo principal dos 
torpedos. Folhetos jogados aos montes por aviões com frases e imagens 
fortes: “São Paulo não pode ser governada como província”, “Não 
podemos ser tratados como presa de guerra”, “A ditadura é a senzala, São 
Paulo quer o Progresso” entre outras. Bares e cafés também eram alvo dos 
panfletos, mas estes, não vinham pelos céus, iam de mão em mão, os ditos 
volantes, em geral, vinham com a mensagem “por favor, passe para uma 
outra pessoa”, feitos em tiragem menor, na maioria das vezes também 
impressos em papel de qualidade inferior, garantiam sua divulgação por

e a Revolução. São Paulo,

São Paulo, o espírito bandeirante das elites e o papel da massa da 
população trabalhadora neste quadro, contava-se com, além do rádio, os 
oradores nos monumentais comícios e também os jornais. Os palanques 
espalhavam-se pelo centro da cidade.

“O Largo (São Francisco) era a tribuna dos estudantes, 
diariamente oradores ocupavam seu palanque...a Praça da Sé era 
dos trabalhadores, era lá que nos encontrávamos e ficávamos

88sabendo o que estava acontecendo aqui e no mundo...”
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89

90 Um Imigrante e a Revolução.Eduardo.

91

D. O.

intermédio da camaradagem dos que liam e passavam para frente; os jovens 
da faculdade de Direito produziram vários destes '

equipados 
Única, 

também de 
divulgação

menos 
Frente
mas
para

que os 
utilizavam-se 

seu próprio 
de suas

O jornal, tradicionalmente tido como veículo de informação 
não apenas para a burguesia mas também para operariado paulista de 
origem européia, era um poderoso veículo de disseminação de notícias, 
idéias e serviços, como o O Diário Popular apreciado por sempre trazer 
propostas de empregos90 e também A Platea que agradava em virtude de 
seu posicionamento político mais à esquerda 91‘ Ambos de grande 
popularidade, dedicariam seus editais a longos discursos ufanistas antes e 
durante a Revolução, fazendo desfilar por entre suas páginas todos os 
símbolos e mitos de formação do povo paulista construídos desde Taunay.

Mas o grande fenômeno de comunicação da campanha seria o 
rádio, e principalmente a Rádio Record. Inaugurando a era da cobertura 
jornalística, o rádio começa a transmitir para as pessoas as últimas 
informações sobre os acontecimentos do momento imediato, dando vida à 
notícia. São Paulo dispunha de três estações de rádio: Record, Educadora e 
Cruzeiro do Sul, todas se mobilizaram pela Revolução, mas a Record seria

Também os separatistas, 
constitucionalistas da 
não apenas dos volantes 
jornal - O Separatista 
idéias.

Ver ainda em DIAS, 
Op. cit.,pag.22. 
DIAS, Eduardo - Um Imigrante e a Revolução, op. 
cit.,pag.23. Cita esta opção de leitura, referindo-se 
ao teor das matérias de A Platea como sendo de 
interesse dos trabalhadores, lembrando-se, por exemplo, 
de uma publicação em fascículos do romance A Mãe , de 
Máximo Gorki, pag.23. Sobre o tema, ver também 
RODRIGUES, Edgard. "A Imprensa de Esquerda no Brasil". 
In D. O. Leitura. São Paulo, Publicação Cultural da 
Imprensa Oficial do Estado S.A., 11 de junho de 1.993, 
pag.10-11.
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uma

92

93

Revezando grandes nomes da intelectualidade, da política, das 
elites, mas também das classes médias como as professoras de escolas 
públicas, os escoteiros, as moças da casa do soldado, Alcântara Machado 
conseguia, por meio da variação de seus oradores, uma melhor articulação 
da informação; melhor do que aquela dos palanques que coalhavam pelo 
centro da cidade que conseguiam mais empolgar que informar e mais 
eficiente ainda que a dos jornais que, em razão do grande número de

Tendo sua programação 
organizada pelo jovem António de Alcântara Machado, a Rádio Record, 
conseguira transformar-se na porta-voz do movimento. Com 
programação organizada, durante os meses de junho à agosto, por: “2 às 4 
horas, boletim retrospectivo; das 12 às 14 horas, boletim n° 01; das 16 às 18 
horas, boletim n° 02; das 19 às 24 horas, microfones à disposição das 
autoridades, de associações, personalidades e oradores, como Monteiro 
Lobato, Cassiano Ricardo, Paulo Setúbal, Guilherme de Almeida, Mário de 
Andrade, Alfredo Ellis Jr, Cyro Costa, René Thiollier, o próprio António de 
Alcântara Machado, José de Alcântara Machado, Motta Filho, Orígenes 
Lessa, Vivaldo Coaracy, Antonieta Rudge, Guiomar Novais, Sousa Lima, 
Mignone, Marcelo Tupinambá, Camargo Guamieri, Victor Brecheret, 
Gobis, Mugnaini, Lopes de Leão, Pedro Alexandrino, Segall, Badenes, 
Belmonte, Ibraim Nobre”.93

em que é citado o rádio, cita-se 
A. Carvalho em Capacetes de Aço, 

Carne para Canhão, Revista Memória,

a mais lembrada e a mais ouvida entre elas.92

Nos depoimentos em que é citado o rádio, cita-se a 
Record. Memórias: A.Carvalho em Capacetes de Aço, C. 
Gonçalves em Carne para Canhão, Revista Memória, n° 
06, 08,09,16; Vavy Borges em Memória Paulista, ; Sinteses 
históricas:, Holiem Bezerra em Artimanhas da 
Dominação, M. Capelato O Movimento de 32: A Causa 
Paulista; Romance: A.Schimit A Locomotiva.

DONATO, H. "Desinformação, Arma de Guerra em 32" In D.O. 
Leitura, Publicação cultural da Imprensa Oficial do 
Estado, de 11 de junho de 1.993, pag. 08-09(fragmento 
de palestra pronunciada em 24.06.92 durante o seminário 
"1.932-Sessenta anos Depois"no Arquivo do Estado de Sào 
Paulo.
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94 Introdução.F.A.

A partir desta visão de linguagem, mensagem e comunicação, 
organizaria uma programação que em pouco tempo se tomaria a porta voz

BARBOSA, 
xxvi.

analfabetos atingia a um número bem menor de pessoas. Não que o 
latinório das arcadas, ao ser transmitido pela rádio, não provocasse no 
ouvinte o mesmo estranhamento que produzia no público dos palanques, 
mas pelo fato de incluir outras atrações, com diferentes personagens da 
sociedade a transmitirem suas mensagens de apoio, a música, os boletins 
com as notícias de última hora — mesmo que falseada — os programas 
bem como a propaganda da campanha no rádio era mais dinâmica e 
objetiva, alcançando o ouvinte de uma forma muito mais eficiente. A 
inovação de Alcântara Machado estaria de acordo com sua visão crítica 
quanto à verborragia e o convencionalismo literário dos autores 
tradicionalistas; crítica que bem se aplica aos discursos dos oradores em 
1.932:

“o literato nunca chamava a coisa pelo nome. Nunca, arranjava 
sempre um meio de se exprimir indiretamente. Com 
circunlóquios, imagens poéticas, figuras de retórica, metalepses, 
metáforas e outras bobagens complicadíssimas. Abusando. 
Ninguém morria: partia para os páramos ignotos. Mulher não era 
mulher. Qual o quê. Era flor, passarinho, anjo da guarda, doçura 
desta vida, bálsamo de bondade, fada, o diabo. Mulher é que não. 
Depois a mania do sinónimo difícil. A própria coisa não se 
reconhecia nele. Nem mesmo a palavra. Palavra. Tudo fora da 
vida, do momento, do ambiente. A preocupação de embelezar, de 
esconder, de colorir. Nada de pão pão, queijo queijo. Não senhor. 
Escrever assim não é vantagem. Mas pão epílogo tostado dos 
trigais dourados, queijo acompanhamento vacum da goiabada 
dulcífica, sim. É bonito. Disfarça bem a vulgaridade das coisas.
Canta nos ouvidos. E é asnático, absolutamente asnático.”94

In Novelas Paulistanas, pag.
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Dentre os que mantiveram relações com a veiculação de idéias 
sobre a Revolução e a produção de obras sobre ela, destacamos três: 
Menotti Del Picchia, por seu engajamento nas questões políticas do 
período, apoiando a ala mais conservadora da política paulista — o PRP —

Expondo suas opiniões nas rádios, nos jornais e solicitados 
constantemente por representarem a elite intelectual, os escritores e 
romancistas eram presença marcante nos meios de comunicação. Tanto os 
momentos que antecederam a Revolução quanto sua fase militar inspiraram 
trabalhos que descreveram em verso e prosa a Revolução, mas poucos 
autores se propuseram a expor, em sua reconstrução do período, um quadro 
mais plural sobre a sociedade do momento e suas tensões.

Se na comunicação Alcântara Machado fora o espírito novo 
que determinou o sucesso da presença do rádio durante as duas fases da 
campanha constitucionalista, na literatura também deixara sua marca. 
Caracterizando de forma primorosa o paulista da periferia em seu Brás, 
Bexiga e Barra Funda, segue seu trabalho apresentando em Mana Maria 
um quadro sobre a decadência da organização patriarcal e das a aristocracia 
paulista, o paulista de 400 anos, mostrando sua dimensão de construção 
irreal dentro do mundo dos anos trinta. A soberba, o comportamento 
taciturno, rígido, ríspido, o desprezo aos que não são de São Paulo, a moral 
mantida só pelas aparências. Embora inacabada, a história se apresenta rica 
em detalhes principalmente no que se refere à psicologia dos personagens 
que ao desfilarem pelas páginas, recriam a história de três gerações 
anunciam passo à passo o desmoronar daquela antiga ordem social.

do movimento, não há quem se lembre da cidade em 1.932 que não se 
recorde das notícias e dos depoimentos dados pelo rádio ou do speaker 
César Ladeira como a voz da Revolução e a marcha Paris Beufort como o 
hino do movimento.



Janeiro,

Menotti del Picchia escreveu poemas e memórias sobre a 
revolução, todos de teor fortemente ufanista, impregnados de paulistismo, 
que foram largamente divulgados no período e tiveram grande aceitação 
pública. Em A Revolução Paulista, e em O Despertar de São Paulo, o 
movimento constitucionalista aparece como momento máximo da 
expressão da “alma paulista”. Colocando a revolução como reação ao 
estelionato civil de 30, que não visa apenas interesses locais, paulistas, mas 
que “é entendida como impulso redentor e generoso da alma bandeirante, 
pois luta pela Nação”. Mesmo a derrota para os govemistas era interpretada 
como uma consequência de um certo grau de ingenuidade da alma 
bandeirante, inapta para os meandros calculistas da política. Dizia o autor: 

“Tudo no paulista, como no velho mateiro que fez as divisas 
geográficas da Pátria, é direto, claro, rude. Desconhece as curvas 
porque está no seu instinto abrir com a própria vontade e a própria 
força a reta das picadas”.95

e também pela grande projeção que tiveram seus poemas ufanistas 
veiculados pela Rádio Record. Afonso Schimidt, por sua projeção como 
homem da imprensa libertária e pela análise irónica e arguta que consegue 
fazer sobre as tensões quanto à credibilidade do movimento mesmo entre 
indivíduos da própria elite. Oswald de Andrade, também um homem de 
imprensa, destacado no cenário das letras nacionais desde o início do 
Movimento Modernista, filiado ao Partido Comunista desde 1.931, 
mergulha no universo múltiplo da sociedade urbana e rural de São Paulo, 
do início dos anos trinta, expondo os diversos discursos do momento: dos 
empresários, dos políticos, do operariado urbano, dos trabalhadores do 
campo que vinham sendo expropriados, dos voluntários e dos latifundiários 
transformando o romance num caldeirão social, já em ebulição..

PICCHIA,M.D.O Despertar de São Paulo, Rio de 
Ed. Civilização Brasileira, 1.932.
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96 s . n.,

A caracterização do povo paulista em seus trabalhos, bem 
como a descrição das causas do movimento constitucionalista não diferem 
daquelas proferidas por ele próprio e por outros membros da Frente Única 
nos microfones da Rádio Record, a imagem do povo heroico, puro e nobre 
totalmente descoladas de qualquer compromisso com a realidade. Ao 
relembrar os momentos mais marcantes do movimento revolucionário, 
destaca reforça a tese da participação popular afirmando que: Revolução 
Constitucionalista foi obra coletiva Em seguida, descorre elogios aos que 
considerava como heróis do movimento — Ibraim Nobre, Francisco 
Morato, Padua Sales, Ataliba Leonel, Altino Arantes e Roberto Simonsen 
— quanto à população pobre, comum, anónima, caracteriza-a como pano 
de fundo para as destacadas ações dos heróis.96

Outra obra dedicada à Revolução de 1.932, A Locomotiva de 
Afonso Schimidt, possui narrativa mais linear, porém, tal qual A Revolução 
Melancólica, caracteriza de forma bastante estereotipada seus personagens. 
São os burgueses e aristocratas organizando-se para a Revolução por um 
lado, os militantes de esquerda sem quererem tomar parte, ocupados em se 
organizarem para a verdadeira revolução, a do proletariado, por outro e as 
massas populares, ingénuas e por isso crédulas no discurso das elites. O 
romance inicia com o dilema vivido por uma moça da sociedade que, por 
militar numa célula do partido comunista, não quer trabalhar como 
voluntária na Revolução, sofrendo vários tipos de pressão e críticas por 
isso. Sua recusa em colaborar com a causa paulista, soma-se à sua 
necessidade de esconder da família o namoro com um jovem jornalista, 
também militante. No decorrer do enredo, o autor demonstra como as 
notícias sobre o front eram maquiadas para que o moral dos voluntários não 
fosse abalado e como os ufanistas com seus discursos tentavam inflamar a 
população e mesmo empolgar os jovens. No desfecho da história, Rubi, a

PICCHIA, M.D.
1.932, pag. í

A Revolução Paulista. São Paulo, 
106.
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98 68.

moça rica, vai para o interior servir como enfermeira. Confundida com uma 
informante cai em descrédito entre os companheiros. Ao tentar apurar o 
que aconteceu, o namorado descobre que a moça viajara obrigada e que 
terminara por falecer, alvejada por um tiro fatal. Os militantes, comovidos 
prestam suas últimas homenagens à moça numa comovente cena final, em 
que as pessoas do povo, os proletários, tomam conta do espaço em que se 
realizava o velório, deixando perplexos os burgueses presentes. Ativista de 
esquerda, Afonso Schimidt foi diretor de jornal anarquista, Voz do Povo 
trabalhando com Edgard Leuenroth na direção do A Vanguarda Operária. 
O tom crítico e irónico de seu texto faz-se sentir por exemplo na crítica aos 
boateiros que desestabilizavam o ânimo da população:

"Celso, onde quer que lhe fossem mexericar uma novidade, 
favorável aos federais, gritava: — Não acreditem, mesmo que 
possa ser verdade!"97

Denunciava a estratégia do apelo emocional contido no 
discurso de mobilização do voluntariado.98 Na visão crítica de Schimidt, o 
povo teriam sido o grande perdedor de toda esta tragédia. Os políticos em 
pouco tempo se reorganizariam novamente, agora com vistas na 
Assembléia Constituinte, os exilados, voltariam, aclamados como heróis, e 
o povo, continuaria desamparado. Destruindo qualquer ilusão de que a 
guerra inspiraria ao menos a união entre as pessoas, solidariedade, 
Schimidt, inclui na trama um casal que, de início montam um posto de 
arrecadação de agasalhos e cobertores, mas que logo dão pistas de suas más 
intenções ao não permitirem que o jornalista confira as notas de 
recebimento e remessa. Ao final da guerra, o jornalista retoma ao posto, 
que agora é uma loja de cobertores, desenvolvendo-se o seguinte diálogo:

"— Você viu? São Paulo perdeu a guerra...Sabe por quê?
— Sei, está claro...Foi porque...

SCHIMIDT,A. A Locomotiva. A Outra Face da Revolução de 
32. São Paulo, Brasiliense, 1.980, pag.77

BORGES, V.P. Memória Paulista, op. cit.,pag.
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— Foi porque você roubou os agasalhos dos soldados. Tudo o que 
aqui está foi desencaminhado da Revolução. Enquanto montavam 
esta loja, eu vi os rapazes tiritarem de frio, morrerem ao abandono 
das linhas de combate. E, enquanto os pobres morriam na 
Pedreira, no Túnel, em Cunha, vocês estavam negociando as suas 
cobertas, os seus agasalhos, até mesmo os seus medicamentos de 
urgência!"99

A interpretação de Afonso Schimidt é diametralmente oposta à 
de Menotti Del Picchia, pois em seu romance o autor denuncia a farsa 
ocultada pelo ufanismo do discurso mobilizador, enfatizando a falta de 
princípios, o desprezo pelas classes trabalhadoras e o oportunismo das 
elites que com mentiras e muito auxílio do aparelho repressivo policial 
desarticulava a ação das esquerdas, mantendo o controle sobre os 
trabalhadores, alimentando-lhes a ilusão de que a Constituição seria a 
panacéia para os problemas de miséria e injustiça social.

Oswald de Andrade em seu Revolução Melancólica, obra 
publicada em 1.943, escrita após anos de pesquisa sobre a Revolução e 
sobre as gentes da cidade e do interior de São Paulo, atua não apenas como 
ficcionista mas também como historiador. O objetivo seria construir um 
mural da sociedade, que em sua forma concluída se apresentasse 
fortemente marcado pela tipologia marxista, o resultado, é uma narrativa 
que transcorre sempre em dois planos, mostrando, na cidade o crescente 
desespero da burguesia paulista, quebrada após o crack da bolsa em 1.929 e 
no campo, a luta dos camponeses pela posse da terra que cultivam. Os 
personagens são bastante estereotipados, chegando Alfredo Bosi a 
caracterizá-los como "mimético-populistas"100 por se apresentarem de 

forma menos humana e bastante panfletária, como a italiana, trabalhadora

99 SCHIMIDT,A. A Locomotiva.Op. cit., pag. 129.
100 BOSI, A. Introdução. In A revolução Melancólica- Marco

Zero I. São Paulo, Globo, 1.991.
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101 A Revolução Melancólica.O. op.ANDRADE, 
249.

• É a representação da cooptação ideológica. As massas 
reproduzindo mimeticamente os argumentos das elites e se fiando a eles. 
Em seu trabalho de reconstrução do período revolucionário em São Paulo, 
Oswald de Andrade colocou ainda na voz de dois outros personagens, que 
corresponderiam à burocratas, palavras de apoio à iniciativa de que São 
Paulo emitisse moeda e que o próprio estado passasse a tomar conta de sua 
arrecadação e sua política económica. Esta é uma referência do autor ao

“...o nosso estado é que sustenta o Brasil. O formidável 
estado de São Paulo tem sido maltratado e desprezado pelo resto 
dos brasileiros que precisam dele para o Brasil. Vocês acham isso 
justo? Pois agora São Paulo reagiu. Fez uma revolução exigindo 
que o ponham no lugar que é dele. Quer ser o Primeiro e será. 
Para isso, nossos soldados vão lutar.”101

do campo e líder dos agricultores na defesa das terras em que viviam; o 
agricultor negro, velho e lento; o espanhol da venda; o português; a italiana 
do cortiço; a jovem da periferia que sonha com a riqueza, dentre vários 
outros, aparecendo sempre de forma fragmentada, suas histórias não fluem 
de forma corrente, ficando clara a intenção do autor em expressar o grau de 
interdependência entre os fatos políticos e económicos para toda a 
sociedade. Nas falas de seus personagens os discursos ufanistas vão 
brotando; na conversa entre dois executivos de empresa paulista que 
concluem que a solução para que o câmbio volte a ser favorável à 
exportação é que São Paulo emita sua própria moeda o que é uma 
referência àquela teoria adotada por Ellis Jr. e pelos separatistas, sobre a 
necessidade de autonomia para a política monetária paulista. Entre o núcleo 
da periferia urbana, o discurso ufanista aparecia como uma ladainha, 
incorporada mecanicamente pelos cidadãos e recriada em uma sala de aula 
em que uma professora explica aos seus alunos o porque haveria uma 
revolução:

cit. pag.
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projeto dos separatistas que, como vimos, defendiam a necessidade de uma 
política monetária própria para cada estado da Federação.

Compartilhando da perspectiva de Schimidt quanto à 
introdução da idéia de Constituição como solução para os problemas 
sociais, Oswald dá um passo além, apresentando-nos trabalhadores do 
campo que se empenham numa luta solitária contra o poder dos 
latifundiários sem que esta produza ecos ou receba auxílios. Embora o 
inimigo seja o mesmo — a exploração capitalista — não há, no correr da 
trama, união entre a luta dos homens do campo e os da cidade; 
desarticulados, tomavam-se frágeis, restando-lhes para o momento, lutarem 
pela sobrevivência, sem abdicar do sonho de um amanhã que lhes traga 
mudanças sociais profundas e definitivas.
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CAPÍTULO II.

O PAULISTISMO DAQUELES QUE

FAZIAM A LOCOMOTIVA MOVER-SE.
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Este novo regionalismo, povoado por novos e velhos símbolos 
de poder, teria sido construído a partir das vivências e das experiências de 
pessoas que não pertenciam a esta terra por acaso do destino, mas por 
opção e, que vieram para cá, não mais com o objetivo de fazer a América e 
retomar para sua terra natal, mas com a esperança de construírem aqui o

“Paulistas!(...)” A Revolução chamava pelos paulistas, em 
nome do Brasil. Mas tanto o ser paulista quanto o ser brasileiro, naqueles 
dias carecia ainda de uma definição final. Embora os intelectuais ainda se 
debatessem sobre o assunto buscando a resposta que melhor representasse a 
realidade do país, a população, em seu cotidiano, não com palavras mas 
com ações construía passo a passo, um elo com seu estado e com seu país.

Se por um lado o paulistismo fora o grande mote para a 
campanha pela constitucionalização aproveitando-se de todo um discurso 
de apologia à história construída sobre o passado da oligarquia paulista não 
concedendo espaços nesta história aos outros grupos que compunham a 
sociedade paulista, por outro, o objetivo das elites políticas não era o de 
tocar somente aos seus iguais; para obter sucesso, seria necessária a adesão 
do maior número possível de pessoas: das classes médias e também das 
classes trabalhadoras. Para isso, não bastaria apenas uma divulgação 
intensiva do discurso ufanista pois para que estas pessoas se sentissem 
sensibilizadas pelos apelos da propaganda, seria necessário que este 
discurso passasse a falar também à elas e sobre elas. Portanto, à medida em 
que o discurso do movimento sofresse alterações, destacando e 
incorporando a presença das outras classes sociais na narrativa sobre a 
história e o progresso de São Paulo, seria possível uma maior aceitação da 
campanha, pois estaria estabelecendo contato com o sentimento 
regionalista que nascia também entre os novos paulistas: imigrantes e 
descendentes de imigrantes.
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102

103 cit.op.

seu presente e o futuro dos seus descendentes. São Paulo lhes oferecia 
pouco, e o pouco era conquistado à custa de muito esforço. Todavia quanto 
significava este pouco para aqueles que chegavam aqui sem nada? O que 
significaria ver este pouco ameaçado pelo desemprego, pela carestia 
crescente? Não seriam apenas as classes dominantes a terem um projeto e 
um sonho para São Paulo, as classes trabalhadoras também o tinham. 
Construída a partir de suas vivências, esta identidade era povoada ora por 
elementos e símbolos distintos daqueles das elites, ora por símbolos 
comuns, mas apresentando-se sempre nuançada e reinterpretada a partir dos 
próprios valores.

A cidade de São Paulo, durante as primeiras décadas do 
século, “produzira uma imagem ambígua sobre si mesma: conviviam lado a 
lado o fascínio pela modernidade fabril e urbana e o desgosto com um 
mundo invadido pela presença da condição proletária”. Embora o 
discurso ufanista sustentasse uma imagem de aparente homogeneidade 
social, a população de São Paulo havia crescido muito e rapidamente, o 
tecido social, há muito se transformara, a grande massa de população 
estrangeira era uma realidade desde o final do século XIX, quando o campo 
buscara trabalhadores para o café e a cidade, mão-de-obra para a incipiente 
industrialização.

No início dos anos trinta, nos dizeres do antropólogo Claude 
Levi-Strauss, em Tristes Trópicos™3, São Paulo não era nem feia nem 
bonita, era apenas selvagem como todas as metrópoles. Era a cidade 
próspera metamorfoseando-se em metrópole selvagem, com grande

e suas Imagens" In
Estudos Regionais e

PAOLI, M.C. "São Paulo operária
Espaço e Debate - Revista de 
Urbanos, Ano XI, n°33, pag.28.

BRUNO, E.S. Memórias da Cidade de São Paulo, 
pag. 191.
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105

e
105,

também 
São

velocidade, com seu crescimento desordenado, perdendo suas ruelas, seus 
quintais, suas chácaras sumiriam das ruas próximas ao centro, para dar 
lugar aos prédios, ao comércio, fábricas e viadutos numa velocidade que 
fascinava os recém-chegados mas que causava estranhamento aos antigos 
moradores, que mal conseguiam acompanhar-lhe o ritmo de mudanças.104

Jorge Americano 
que, tendo visto 

não reconheceria as 
completamente 

São paulo, 
Melhoramentos, 1.962, 

enfim fugirem da miséria 
de 2.300.000 imigrantes - 57% 

o Brasil entre 1.888 e 
não só para o 
para a capital 

novos 
tempo

elabora o 
São Paulo 
ruas e os 

alterados 20 anos 
Nesse Tempo-1.915- 

pag.13-15.

Em São Paulo, Nesse Tempo, 
roteiro de um transeunte 
pela última vez em 1.915, 
jardins do centro, 
depois. AMERICANO,J.
1.935. São Paulo,

Movidos pela perspectiva de, 
e do desemprego, cerca 
do total que entrou em todo o Brasil 
1.935 - dirigiram-se para São Paulo; 
interior, mas também e principalmente, 
que, em troca, recebia destes 
costumes, idéias, ritmos e crenças

mas 
troca, recebia destes hóspedes 

idéias, ritmos e crenças que com o 
passariam a fazer parte da própria alma da cidade.Ver 
sobre o assunto em PAOLI, M.C. São Paulo operária e 
Suas Imagens - 1.900-1.940, pag. 27-41 e também em 
SEVCENKO,N. Orfeu Extático na Metrópole. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1.992, pag. 109

Entre 1.890 e 1.920, a população da cidade de São Paulo 
crescera de aproximadamente sessenta e cinco mil habitantes para 
quinhentos e setenta e nove mil habitantes 105, chegando ao ano de 1.934 
com uma população de um milhão, cento e vinte mil habitantes — o que 
eqiiivaleria a um crescimento de mais de cinco mil por cento num período 
de sessenta e dois anos. Este fenômeno de crescimento, que só pôde ocorrer 
em virtude da chegada dos imigrantes de várias partes da Europa e Oriente, 
foi o responsável pela redefinição do perfil da cidade: sua arquitetura, seus 
aromas, seus sons, seus sabores, seus letreiros, seus jornais, seus rostos, 
tudo estaria marcado pela presença do imigrante.
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106 Memórias Cidade Paulo,op.cit.da de São

107

Em nenhum outro estado a presença dos imigrantes fora tão 
marcante quanto em São Paulo. O Rio de Janeiro, por ter sido também um 
pólo de atração, recebera grande número de imigrantes, mas em São Paulo 
sua presença marcaria definitivamente o perfil socio-cultural do estado. Em 
Memórias da Cidade de São Paulo, Emani da Silva Bruno nos mostra as 
impressões de Manoel de Souza Pinto, um comerciante que, de passagem 
pela cidade no início do século, comentava:

na
de

“São Paulo é um consórcio de idiomas, uma pequena Babel 
cosmopolita, com nomes redundantes e monstruosas hipérboles 
comerciais. Tenho aqui, mais que no Rio de Janeiro a impressão 
de cosmopolitismo, de confusão, da penetração de raças”.106

A presença do elemento estrangeiro se fazia sentir por todo o 
estado de São Paulo, tomando-se um de seus símbolos, um elemento 
diferencial em relação aos outros estados da nação e, a partir daí, duas 
descrições sobre o perfil do homem paulista iriam se desenvolver lado a 
lado: uma com os olhos voltados para o passado, que se ufanava da 
tradição, identificando o paulista como o ianke brasileiro, o descendente 
de bandeirantes, responsável pelo crescimento do território brasileiro pelo 
progresso do estado paulista e da nação; e a outra, que partia da observação 
do presente, atribuindo ao elemento branco, europeu, e a sua 
engenhosidade e aptidão para o trabalho, a razão do desenvolvimento e do 
progresso paulista.

BRUNO,E.S. 
pag. 118.
Expressão usada por A.Ellis Jr. em Confederação ou 
Separação, op. cit.pag.35 e também por Alfredo Moreira 
Pinto, na transcrição de E.S. Bruno em Memórias da 
Cidade de São Paulo, op. cit.pag. 130-131, ao se 
referir ao empresário teuto-paulista Martinho Burchard.
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108 Além de 
Bananere 
sonoridade 
humor e 
ilustração 
Revista

A leitura tradicional sobre a génese do povo do estado de São 
Paulo, bem como a de todo o Brasil, expressa, como vimos, o paulistismo 
dos apologistas, desde o início do século, ressaltando a influência das três 
raças para a formação do brasileiro. Nos anos vinte, impregnados pelas 
novas discussões sobre a brasilidade trazidas pelos ventos modernistas, 
outras formas de abordar a questão do regionalismo e da nacionalidade 
foram surgindo. António de Alcântara Machado, considerado o melhor 
cronista do cotidiano do imigrantado paulista108, ele mesmo paulista de 
quatrocentos anos e orgulhoso em sê-lo, ironizava a maneira como os

grande
seria
e BARBOSA, 

op. cit.pag.

também Juó 
formas da 
com muito 

nome da 
Voltolino.

F.A.
xxxii.

de 
Divina 

fala dos 
na 

periferia 
n°13,

A primeira interpretação sobre o paulista estaria atrelada a uma 
construção teleológica da história, elaborada com base numa leitura da 
oligarquia paulista sobre a formação do povo paulista, a qual responderia 
unicamente sobre a formação das famílias desta própria oligarquia e não do 
povo como um todo. A segunda interpretação, por sua vez, não seria um 
produto elaborado a posteriori, mas se apresentaria em construção, 
descrevendo não o homem paulista de um passado mítico, mas do presente, 
aquele que vivia e que fizera São Paulo crescer; um discurso que não falava 
de uma sociedade etnicamente homogénea, ao contrário, apresentava e 
reconhecia sua multiplicidade de idiomas, comportamentos, credos e 
práticas políticas.

António de Alcântara Machado, 
em sua Divina Encrenca recria as 

da fala dos italo-brasileiros, 
sarcasmo; na charge, o 

da periferia imigrante 
Memória n°13, pags.44-47 

Introdução. In Novelas Paulistanas,
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110 NovelasFunda" In

a 
seu

“Durante muito tempo a nacionalidade viveu da mescla de três 
raças que os poetas xingaram de tristes: as três raças tristes. A 
primeira, as caravelas descobridoras encontraram aqui comendo 
gente, e desdenhosa de mostrar suas vergonhas. A segunda veio nas 
caravelas. Logo os machos sacudidos desta se enamoraram das 
moças bem gentis daquela, que tinham cabelos mui pretos, 
compridos pelas espadoas. E nasceram os primeiros mamalucos. A 
terceira veio nos porões dos navios negreiros trabalhar o solo e 
servir a gente. Trazendo outras moças gentis, mucamas, mucambas, 
mumbandas, macumas. E nasceram os segundos mamalucos. E os 
mamalucos das duas fornadas deram o empurrão inicial do Brasil. O 
colosso começou a rolar. Então os transatlânticos trouxeram da 
Europa outras raças aventureiras. Entre elas uma alegre que pisou na 
terra paulista e na terra brotou e se alastrou como aquela planta 
também imigrante que há duzentos anos veio fundar a riqueza 
brasileira. Do consórcio da gente imigrante com o ambiente, do 
consórcio da gente imigrante com os índios, nasceram os novos 
mamalucos. Nasceram os intalianinhos.(...)110

intelectuais109

No caso, 
Prado - 
- e seu 
página 11, 
vive um povo triste 
de um Brasil, marcado pela 
pela luxúria.Ver sobre o 
Caráter Nacional Brasileiro 
Introdução. In 
MACHADO,A.A."Brás, 
Paulistanas, pag.07,08.

ligados aos antigos padrões interpretavam tradicionalmente a 
formação do povo paulista, dizendo no “Artigo de Fundo” de seu Brás, 
Bexiga e Barra Funda de 1.927:

critica dirige-se, principalmente à Paulo 
futuro companheiro Revista Nova (1931-1932) 

Retratos do Brasil de 1.926, no qual logo na 
inicia o texto dizendo:"Numa terra radiosa, 

desenvolvendo sua análise 
exploração, pela cobiça e 
assunto em LEITE,D.M. O 
e também em BARBOSA, F.A. 

Novelas Paulistanas. 
Bexiga e Barra
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umacarcamano sua

ui

112

em
o 
literatura,

um 
A 

Rio

"A Questão 
modernismo e 

mas 
nova imagem e 

MORAES,

do modernismo, no 
inventam a palavra 

Barbosa,

António de Alcântara Machado, herdeiro da tradição política 
dos Machado, neto de Brasílio Machado e filho de José de Alcântara 
Machado, de tendência centro liberal, não seguiu a tradição política da 
família, dedicando-se às letras. Sua obra, envolvida pelo espírito do projeto 
modernista111 de construção de uma nova brasilidade112 reconhecendo em 
São Paulo na figura do novo mamaluco, o novo homem paulista. 
Descrevendo com grande sensibilidade e requintes de minúcias o cotidiano 
na periferia paulista, fez desfilar por suas páginas personagens típicos da 
cidade que conseguiam catalisar o espírito que regia o ritmo e os 
sentimentos daquelas comunidades. Utilizando-se desta sensibilidade, 
equilibra em sua narrativa a face pitoresca da vida cotidiana destes 
intalianinhos, com a crítica às desigualdades sociais, como em Lisetta 
quando descreve a história de uma menininha rica que se diverte em não 
permitir que uma menininha pobre, brinque com o brinquedo de luxo que 
jamais poderá comprar ou em A Sociedade descrevendo o preconceito da 
mãe de família tradicional com relação ao pretendente da filha, um 

ainda assim sua periferia possuía uma aparente 
tranquilidade, sem tensões mais severas. Em geral, seus imigrantes eram 
mais alegres do que aqueles descritos pelo trabalho de memórias de

o novo

Eduardo J. Moraes em "A Questão da Brasilidade", 
define a luta entre o modernismo e o passadismo não 
apenas no campo da literatura, mas também no campo 
politico, na reconstrução de uma nova imagem e de 
novo programa para o Brasil. MORAES, E.J. 
Brasilidade Modernista; Sua Dimensão Filosófica. 
de Janeiro, Ed. Graal, 1.978, pag.76. 
"Dentro do espirito revolucionário 
bojo de seu complexo nacionalista, 
brasilidade." Francisco de Assis Barbosa, "Nota sobre 
António de Alcântara Machado", in Novelas Paulistanas.
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Eduardo DiasIl3, Everardo DiasIl4, ou pelos protestos dos jornais operários,
embora não escapem da tragicidade que um destino de misérias lhes
reservara. Quanto às narrativas do cotidiano dos trabalhadores imigrantes
nos textos dos dois autores acima citados, a fala é fortemente marcada pela
indignação em relação ao sofrimento, a miséria, o desemprego, o
desamparo e a doença. Esta diferença não diminui em nada a importância
do trabalho de Alcântara Machado que nos permite observar um outro lado
das vidas daqueles trabalhadores, o momento do sonho, da brincadeira, da
expressão oral, aspectos que nos relatos mais voltados para as questões
políticas não são tão privilegiados, e que só o olhar arguto do cronista seria
capaz de captar com sutileza. Todavia, tanto em Alcântara Machado quanto
nos relatos dos próprios imigrantes, a condição de exclusão social vivida
pelos trabalhadores estrangeiros estaria presente.

Apesar de serem numerosos, e de sua participação crucial para
a formação da São Paulo moderna, não eram aceitos como paulistas
legítimos. Embora tenham sido trazidos pelas mãos da mesma oligarquia
que os desconsiderava, embora sua vinda tenha contribuído para a
realização do sonho de branqueamento da população, não eram vistos pelas
elites como novos paulistas mas como indivíduos sujos e desordeiros que
se amontoavam em cortiços. Aceitava-se, contudo, a presença do imigrante
porque sua mão-de-obra era mais considerada superior à do negro, inferior

113 "Aos dez anos o pai a levara para aquele matadouro
chamado Crespi. Arrumara-lhe emprego. Por alguns
míseros mil réis pai entregava a filha, que mal dava os
primeiros passos, para aquele sorvedouro de vidas
humanas. Seis anos sendo sugada. À noite, quando
chegara em cas a depois de doze horas de trabalho, os
pulmões não agüentaram. Golfadas de sangue a
sufocaram ..." . DIAS, Eduardo. Um Imigran te e a
Revolução, op. cit.pag.26.

114 DIAS, Everardo, Ris tór ia das Lutas Sociais no Brasil,
São Paulo, Alfa-ômega, 1.977. Capítulo I, partes X à
XIII e Capítulo 11.
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Quinze anos depois a narrativa de Eduardo Dias sobre as 
condições de moradia que encontraria ao chegar com sua família da 
Espanha, indo para a zona leste de São Paulo, não se encontram diferenças 
muito significativas daquela do La Bataglia, e permaneceriam ainda as 
mesmas quando, na década de trinta, Eduardo e sua família voltariam ao 
cortiço por causa da crise económica:

“A vida horrorosa e infernal das fazendas é desconhecida na 
Europa. Aqui o colono substitui o escravo...E tratado como um 
escravo, considerado menos que um animal(...) Na cidade não é 
menos atormentada a vida do operário. Vive amontoado em 
sórdidos cortiços, sem ar e sem luz; se despedaça em um trabalho 
excessivamente penoso, que somente produz ágios e riquezas para 
os patrões...Todos os seus direitos são uma abstração...”115

e oneroso; assim sendo, o status social do imigrante, ao chegar aqui, seria 
pouco melhor que o do escravo e até os anos trinta esta situação pouco 
mudara, como expõe o jornal operário La Bataglia muito lido entre os 
imigrantes do início dos anos vinte, em artigo de 1.911:

“Esta rua (Rua Ana Neri) seria nos próximos anos o local de 
nossa moradia. Verdadeiro vespeiro humano a se estender por 
toda a baixa Moóca, Brás, Pari e Belenzinho...Cada porta um 
corredor imenso, com dez, vinte quartos enfileirados, onde se 
amontoavam as famílias, formando os cortiços imundos, 
antecessores das favelas de hoje. O quarto tinha uma área de 3 
metros por 4, onde seis pessoas — meus pais, minhas duas irmãs 
moças, minha avó e eu dormíamos, comíamos, 
conversávamos...só não fazíamos as necessidades fisiológicas. A

MAGNANI,S.I.L. O Movimento Anarquista em São Paulo, op. 
cit.pag. 141.
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Muitos dos imigrantes que chegavam nesta época, por não 
serem alfabetizados em português encontravam vagas apenas na construção 
civil, as fábricas e o comércio dariam preferência aos jovens filhos de 
imigrantes nascidos aqui, alfabetizados em nossa língua. Nas listas de 
voluntários da Revolução, podemos perceber que dentre aqueles que

Um
Outros

Ver

latrina, como dizíamos, ficava bem no fundo do corredor, onde 
oito famílias que também habitavam aquela vila se serviam."116

Ocupando sempre as áreas de preços baixos, várzeas, cortiços 
na periferia, moravam onde e como podiam, quando muito, beneficiavam- 
se minimamente com alguns confortos da modernidade da metrópole como 
luz, abastecimento de água, serviço de bondes, fundamentais uma vez que 
nem sempre era possível garantir a proximidade entre o bairro e as 
fábricas117. Apesar de muitas fábricas terem se instalado em locais cujos 
arredores iam se formando vilas e bairros operários, com o crescimento da 
cidade e a concentração de novas fábricas, lojas e a oferta de trabalho na 
construção civil.

DIAS,Eduardo. Um Imigrante 
cit.pag.17. Outros ainda 
semelhantes. Ver Sevcenko, Nicolau 
Missão, São Paulo, Brasiliense,1.989. 
Sobre o trajeto para o trabalho, narra Eduardo 
Dias(Trabalharia na Franco e Cia, loja de cristais, 
na Rua Augusta e morava na Moóca) ... vinha pela Rua 
Oratório para, na esquina da Moóca, apanhar o bonde que 
me levava até o largo do Tesouro - daqui saia à pé até 
a Rua Augusta e logo estava na fábrica. Algumas vezes, 
quando os niqueis sobravam, descia até o largo do 
Piques e ai apanhava o bonde "Jardim Europa", que 
passava pela Augusta e me deixava na porta da fábrica. 
Nestas ocasiões os companheiros do serviço me tomavam o 
pêlo. - Ai, espanholzinho...hoje veio de 
bonde,hein...está rico! Eu ria da gozação. Um Imigrante 
e a Revolução, op. cit.pag.23.

e a Revolução, op. 
registram descrições 

Literatura Como



79

Os sírios estariam em maior número na Sé, os japoneses no

118 e

119

120

n°82, 
da

Paulistas
34-35

Dias 
Eduardo.

e não Latinos no Município de São 
do Arquivo Municipal, LXXV

Paulo, departamento de

identificavam como pedreiros e trabalhadores da construção civil, a grande 
maioria era de imigrantes118’ Ao contrário dos primeiros operários que aqui 
se fixaram, morando em vilas sempre muito próximas às fábricas, e 
consequentemente restringindo suas atividades cotidianas aos limites da 
periferia — circulando pelo centro da cidade apenas nas horas de lazer — 
os operários dos anos vinte e trinta, teriam a zona central como seu espaço 
de trânsito, seu deslocamento pela cidade, quase sempre por longas 
distâncias, era inevitável, o que produzia uma maior vulnerabilidade aos 
apelos dos símbolos que os rodeavam.

Revista Paulistânia, nu82, op.
lista de voluntários da guarda 
também narra detalhadamente esta

Um imigrante e a Reevolução.

Cruzes 
cit.pags. 
urbana. Eduardo 
situação.DIAS, 
pag. 18.
ARAÚJO, O.E."Latinos
Paulo".In Revista do Arquivo 
Prefeitura do Municipio de São 
Cultura, 1.941, pags. 65-93.

Revista Memória n°13, pag. 06.

Quanto à sua distribuição pelos bairros da cidade, ao contrário 
do que se possa imaginar, não formariam guetos, distribuindo-se mesmo 
aqueles de mesma nacionalidade em diversos bairros diferentes, formando 
pequenos núcleos étnicos locais que se espalhavam pela cidade. Desta 
forma eram encontradas grandes concentrações de portugueses na região119 
do Belenzinho, em função de ser esta uma área semi-rural; italianos e 
espanhóis marcariam presença numa zona mais central, como o distrito da 
Moóca, em função de ocuparem em grande número os cargos oferecidos 
pelas fábricas da região; ingleses, alemães e austríacos que na maioria das 
vezes vinham para trabalhar em empresas estrangeiras que aqui se 
instalavam vivendo boa parte deles em certo isolamento em relação aos 
outros trabalhadores da cidade, por morarem em vilas organizadas pelas 
empresas concentrando-se nas regiões da Saúde, Bela Vista e Vila 
Mariana120’
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Esta imagem nos dá uma dimensão aproximada do quanto a 
periferia operária se assemelhava a um grande caldeirão étnico, no qual os 
nacionalismos tenderiam a se dissipar em função do convívio próximo, e de 
necessidade de assimilação de novas práticas e saberes por questão de 
sobrevivência, sociabilidade e solidariedade, criando um novo sentimento 
que teria, no caso urbano, o espaço da cidade como palco. Assim, à medida 
em que iam se organizando, as comunidades formavam um perfil socio- 
cultural próprio, numa fusão de novos e velhos costumes; tinha início o 
processo de formação de uma identidade.

bairro da Liberdade e os judeus no Bom Retiro, todos os três grupos, 
concentrando suas atividades económicas na área de comércio e hotelaria.

A presença do elemento brasileiro entre estes grupos de outras 
nacionalidades chegava a atingir a casa dos setenta por cento mesmo nos 
bairros de grande concentração de italianos ou de portugueses nos quais a 
presença de brasileiros e outros estrangeiros não ultrapassava a casa dos 
sessenta por cento; nestes bairros, o pesquisador reconhecia que o 
isolamento em relação aos outros grupos étnicos, seria fruto do desejo de 
salvaguardar costumes e tradições ’

Por estarem tão longe de sua terra e por ser esta uma 
prática comum à estas culturas concluía o autor que 
japoneses, sírios e judeus resistiriam muito mais á 
assimilação de elementos estranhos a sua cultura, não 
impedindo que os seus costumes fossem assimilados 
pelos outros grupos étnicos com os quais conviviam. 
ARAÚJO, O.E. "Enquistamentos Étnicos", In Revista do 
Arquivo Municipal, LXV, Prefeitura do Município de 
São Paulo, pag.230-246.
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estão falando os 
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Mas, analisando a organização da vida do operariado122 
e sua cotidianidade como experiência ampla, que se realiza nas relações 
interpessoais e além delas, reconhecemos três principais momentos para a 
construção da identidade: a experiência da vida em comunidade, a absorção 
dos símbolos e dos valores da cultura de massas e a organização sindical. 
Aproximando-os e integrando-os à sociedade como um todo
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Light and Power Company Limited) Companhia Telefónica 
Braileira, Companhia de Gás ( The São Paulo Gaz 
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Em 1.927, o Departamento Estadual do Trabalho publicou 
um boletim no qual apresentava um Recenseamento 
Operário da Capital, realizado pela Delegacia da 
Ordem Politica e Social (DOPS) no qual seriam 
considerados operários 203.736 trabalhadores da 
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diferenciando-os como classe, estes três processos que se desenvolveriam 
concomitantemente seriam os responsáveis pela formação do perfil do 
operariado da periferia paulista das próximas décadas.

O contato próximo e intenso entre as famílias operárias, via de 
regra, era o ponto de partida para que o que poderia ser apenas um 
agrupamento de pessoas num mesmo espaço, se transformasse numa 
comunidade. A relação de cooperação entre as mulheres na vila, o contato 
entre os “chefes de família” nas fábricas e nos sindicatos, ajudava a 
estreitar estes laços. Os momentos de lazer produziam inúmeras situações 
que auxiliavam o indivíduo a criar laços com a nova terra e com a nova 
comunidade como um todo e não apenas com os elementos de sua mesma 
ascendência étnica. Em “São Paulo e suas Imagens” artigo publicado em 
1.991, Maria Célia Paoli narra a presença de bareses, puglieses, espanhóis, 
napolitanos, eslavos, lituanos e ‘hungareses’, distribuídos por todo o bairro 
da Moóca durante as décadas de dez e vinte. O contato cotidiano entre 
tantas diferentes culturas estimularia o intercâmbio e a fusão de costumes. 
O artigo comenta, sobre a preparação das festas de bairro como um destes 
espaços da vida em comunidade em que as tradições se fundiriam 
formando uma nova tradição. Mesmo as festas, organizadas nas datas 
tradicionais do cristianismo ou simplesmente no dia de algum dos santos 
pelos quais tinham devoção, eram organizadas por comissões de senhoras 
escolhidas entre a comunidade e convidadas para esta tarefa em função de 
sua experiência e aptidão, independentemente de pertencerem ou não ao 
grupo étnico do qual a festa tivesse origem. Desta forma, as ‘festas 
italianas’ da Moóca eram também organizadas por senhoras espanholas, 
portuguesas e também por senhoras brasileiras, descendentes ou não de 
imigrantes. Com o carnaval, teria acontecido o mesmo, pois ganharia com a 
presença dos imigrantes, cores e temas de fantasias de culturas muito 
distantes da brasileira. A festa deixava de pertencer a um grupo étnico, era 
rompido o laço rígido de suas heranças culturais, os novos costumes
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o final 
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determinavam a assimilação de novos valores. Além das festas, a rotina da 
periferia ofereceria como opção de lazer nos finais de semana o popular 
futebol de várzea que se constituía em um dos mais significativos palcos 
deste intercâmbio. Do futebol de várzea participavam jovens e velhos, os 
homens jogando ou apenas assistindo e as moças assistindo e, porque não, 
flertando.

Tendo se tomado muitíssimo popular no Brasil, e não apenas 
junto aos imigrantes, o futebol na década de trinta era um esporte de 
massas no país, e isso ficava claro visto o destaque concedido a esses 

124 nos jornais paulistas de grande penetração popular.
Associação Paulista de Sports Atléticos, registrava em 1.919 a inscrição de 
cento e cinquenta clubes, constituídos de mais de quinze mil moços; no 
mesmo ano, os estudantes resolvem formar o I Campeonato Acadêmico do 
Atleta Completo e logo em seguida, os estudantes da Faculdade de Direito 
criam a Associação Atlética da Faculdade de Direito de São Paulo; da qual, 
dentre os associados, encontramos o nome de António de Alcântara 
Machado.125 Quanto ao operariado, no mesmo período, as Uniões 
Operárias, organizavam suas unidades atléticas dedicadas sobretudo ao

Muitos são os depoimentos sobre a importância do futebol 
de várzea como forma de lazer para os moradores da 
periferia. Eduardo Dias,em Um Imigrante e a Revolução, 
op.cit.pags. 17-36; e também ex-funcionários da Light 
and Power Co. afirmam isso em suas memórias, Revista 
Memória, n° 05,07,09,10/11.

Em Orfeu Extático na Metrópole, 
de estarem os esportes, desde o final da primeira 
década do século, em grande evidência na imprensa 
paulista.SEVCENKO, N. Orfeu Extático na Metrópole, 
pags. 43-63. Mesmo durante o periodo militar da
campanha constitucionalista, com os jogos suspensos, 
diariamente A Platea e OESP, traziam matérias sobre 
assuntos referentes aos clubes de futebol e seus 
jogadores. A Platea julho- outubro/1.932 

SEVCENKO, N. Orfeu extático na metrópole, 
52,53.
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Ano
que
dão

O lazer, tal qual o trabalho, não se confinava nos limites da 
periferia, mesmo porque, uma vez circulando pelas ruas do centro da 
cidade para trabalharem, voltariam a elas — quando o dinheiro sobrasse — 
na hora do lazer. Apesar de serem mal recebidos pela burguesia, era

PAOLI,M.
Debate - Revista de Estudos Regionais e Urbanos. 
XI, 1.991, n.33, pag. 29. E também Eduardo Dias, 
morara na Moóca, cita o Madrid. Já os jornais, 
ênfase aos grandes times, e não à várzea. Palestra, 
Corinthians e São Paulo estavam sempre presentes nas 
matérias de A Platea, julho-setembro/1932 e OESP julho- 
setembro/ 1. 932.

SEVCENKO, N.Orfeu Extático na Metrópole, op. cit.pag.61.

futebol, bastante praticado nas várzeas da periferia. Times, com nomes que 
se remetiam muitas vezes a origens portuguesas, espanholas, inglesas, 
reuniam grande público nos finais de semana, o Clube de Futebol Madrid, 
da Moóca com sede no Bar Madrid, no qual jogavam tanto filhos de 
espanhóis, quanto filhos de brasileiros e de italianos; o Black Botton, que 
apesar do nome sugerir uma ascendência inglesa havia sido fundado por 
um serralheiro italiano, inspirado no nome de uma dança da moda. Haviam 
times também com nomes que se inspiravam em temas da cultura 
brasileira, como o Xingu, formado por italianos e brasileiros da Moóca. No 
Brás, havia o São Cristóvão, formado não apenas por moradores deste 
bairro, mas pelos vendedores de jornal da região, o que significa dizer que 
a escolha dos participantes do clube não era feita em função de sua etnia, 
mas em função da afinidade estabelecida entre pessoas que exerciam uma 
mesma atividade profissional. O poder magnético do esporte, que seduz e 
integra por ser antes de mais nada um espetáculo, propiciava, “tanto no alto 
quanto na base da hierarquia social, no centro ou na periferia, o 
embaralhamento das posições relativas, suscitava identificações 
desautorizadas, invadia espaços interditos e desafiava tanto o tempo do 
trabalho quanto o do lazer”

"São Paulo Operária e Suas Imagens" IN Espaço e
- Revista de Estudos Regionais 

1.991, n.33, pag. 29. E 
na Moóca, cita 
aos
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129 cit. ,

JATOBÁ,R. "Teatro Municipal, 0 
Revista Memória, ano IV, n. 16, 
BRUNO,E.S.Memórias daCidade de 
pag.172.

comum a presença de homens e mulheres vindos da periferia passeando 
pelas ruas do centro, apreciando as belas confeitarias ou apenas se 
divertindo a olhar as vitrines do Mappim Store. Um exemplo deste 
convívio entre a tradição e o novo eram as sessões gratuitas que o Teatro 
Municipal oferecia aos domingos para os operários, sobre elas, em artigo 
para a Revista Memória, Roniwalter Jatobá nos apresenta um cronista que 
comentava surpreso, o fato de que durante todo o período em que existiram 
tais sessões, isto é, nos anos trinta, nunca se ouvira falar sobre nenhum caso 
de desrespeito ou estrago do património do teatro; concluindo admirado: “a 
gente do povo se mostrou mais educada que a gente educada!” ’ O 
preconceito em relação aos indivíduos das classes trabalhadoras tomava-se 
transparente, mas a presença destas pessoas dividindo os espaços com a 
gente educada era um fato inegável. Assim, reinventavam os espaços da •* 
cidade, alteravam-lhes as funções, especialmente nos finais de semana 
quando as famílias operárias transformavam alguns dos símbolos de poder 
e luxo das elites paulistas em objetos do seu lazer. Era o que acontecia com 
a Avenida Paulista, projetada para ser o novo endereço da alta sociedade de 
São Paulo que, desde que fora construída, nos finais de semana, se 
transformava em alvo das excursões vindas da periferia. O Museu Paulista 
tomava-se palco do lazer dominical do operariado; como comenta o Emani 
da Silva Bruno em Memórias da Cidade de São Paulo: “aos domingos e 
feriados, o passeio favorito do povo — italianos, negros, portugueses, 
alemães, paulistas e ingleses — é ir de carro da Praça da Sé até os jardins e 
o Museu do Ipiranga.”129 Estes lugares, não eram apenas ‘lugares’, mas 
símbolos da cidade, que passavam a receber novo significado, nova função, 
atribuídos pelas comunidades operárias ao incorporá-los ao seu cotidiano.

Palco da Metrópole" IN 
pag. 44.

São Paulo, op.
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Em Brás Bexiga e Barra Funda, trabalho no qual António de 
Alcântara Machado descreve situações do cotidiano da periferia paulista, 
cria uma situação capaz de ilustrar bem este processo de assimilação dos 
valores de consumo. Em Lisetta, descreve o passeio de bonde de uma 
menininha pobre, Lisetta, e sua mãe. Ao se sentarem, Lisetta veria um 
ursinho de pelúcia nas mãos de uma menininha rica, que maldosamente não 
a deixava tocar no brinquedo, inconformada, iria chorar e se debater tanto 
que a mãe vira-se obrigada a descer do bonde e seguir andando. Em casa, 
depois de umas palmadas para pagar o vexame ao qual expusera a mãe, 
Lisetta continuaria chorando, até que o irmão mais velho, enternecido com 
a situação, satisfaria o desejo da irmãzinha, dando-lhe um ursinho de lata

Os padrões de comportamento e de estética ditados pela moda 
eram assimilados mais velozmente pelos jovens que, como forma de 
lazer, caminhavam pelo boulevard, admiravam as vitrines e principalmente 
iam aos cinemas, aos do centro quando sobravam trocados, quando não, 
iam mesmo aos da periferia. O imaginário de toda uma geração fora 
povoado por heróis das telas como Tom Mix , criando um ponto de 
contato, no campo dos símbolos, entre indivíduos de classes e vivências 
completamente diferentes. E este é um outro aspecto deste processo de 
formação de um elo entre os novos paulistas e sua nova terra: a 
identificação entre o indivíduo e o mundo exterior através da assimilação 
dos valores e dos modelos da cultura de massas.

Ver, sobre o tema em Sevcenko, 
Metrópole, cpitulos I e II.

Em muitos relatos de memórias daqueles que passaram sua 
infância em São Paulo no final da década de vinte e 
inicio da década de trinta, o cinema é sempre uma 
lembrança muito marcante, e dentre os heróis,cita-se 
com frequência o cowboy Tom Mix. Revista Memória, n° 
06, 07, 09, 10-11; DIAS,Eduardo, Um Imigrante e a
Revolução, pag. 20.

Orfeu Extático na
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de presente. Dizia o autor ao final: “Pequerrucho e de lata. Do tamanho de 
um passarinho. Mas urso.“132

A luta pela sobrevivência, por trabalho, fora o que os 
impulsionara em sua jornada de imigração; uma vez estabelecidos na nova 
terra, afastados inicialmente da possibilidade de ascensão social, 
organizavam-se não apenas em busca de melhores condições de vida e 
trabalho mas também pelo despertar da consciência de classe em seus 
irmãos trabalhadores:

A conquista da mercadoria reificada produziria a sensação de 
contato, de inserção no meio social. No caso dos jovens das classes 
trabalhadoras, o baixo poder aquisitivo lhes impedia de alçar seus objetos 
de desejo, restando-lhes o simulacro, que por um lado reforça-lhes a 
diferença social mas que por outro amortizava-lhes a sensação de exclusão, 
permitindo o acesso ao que possui o mesmo significado mas não o mesmo 
valor. Para o olhar crítico de Everardo Dias, a solução para este problema, 
só poderia surgir a partir da consciência de classe:

“(havia maior consciência de classe entre o proletariado durante 
os anos 20 e 30) O proletariado de outrora tinha uma 
compreensão mais explícita e nítida de seus deveres e batia-se 
com firmeza por seus direitos... Tudo antes se fazia depender do 
trabalho e do esforço coletivo. Hoje pensa-se que os bens devem 
cair do céu, como a chuva. Os politiqueiros alimentam essa ilusão 
nas almas ingénuas dos trabalhadores atrasados.133

MACHADO,A.A. "Brás, Bexiga e 
Paulistanas, pags. 28- 30.
DIAS,Everardo. História das Lutas Sociais no Brasil.São 
Paulo, Ed. Alfa-Ômega, 1.977, pag. 236-237.

“Nós assistimos no presente à elaboração de uma nacionalidade e, 
sobretudo, (...) à formação de um operariado nacional. Até agora, 
o elemento trabalhador estrangeiro tem sido maioria neste

Barra Funda". In Novelas
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país(...)Desta sorte a grande divisão que existe em todas as 
nações, tendo de um lado exploradores e de outro explorados, uns 
e outros de mesma nacionalidade, no Brasil assume a 
circunstância especial de que do lado dos explorados quase todos 
(são) estrangeiros e da banda dos exploradores quase todos (são) 
nacionais, pelas posições privilegiadas que ocupam. Deste estado 
de coisas resulta que a iniquidade social é necessariamente mais 
sentida pelo elemento estrangeiro do que pelo nacional e, 
consequentemente, a nossa propaganda encontra aqui mais eco 
entre aquele do que neste elemento(...)"134

MAGNANI,S.I.L. 0 Movimento Anarquista em São Paulo, pag . 
148/149.

Este operariado, logo ao se formar, teria sua relação com o 
patronato inicialmente marcada pela não-intervenção formal do Estado nas 
relações entre capital e trabalho, tendo sua linha de ação marcada pela 
influência de ideologias negadoras da organização social vigente como o 
socialismo e o anarquismo. Durante as duas primeiras décadas do século, 
os próprios libertários faziam uma leitura do operariado, dizendo que "a 
origem imigrante do trabalhador levava-o à certa indiferença ante os 
problemas nacionais, afastando-o de movimentos reinvindicatórios e 
contestatórios". Organizavam-se sim, inicialmente em favor de seus 
interesses e os dos outros seus companheiros de classe, por meio dos 
sindicatos. De fato, na visão de alguns militantes, o sentimento de 
solidariedade e de comunidade, nasceriam no seio da organização sindical.

"Um líder era um guia que, se ensinava altivez e revolta, também 
indicava os deveres de cada qual na família, na sociedade e no 
trabalho. Como eram instrutivas as palestras sindicais! Como elas 
despertavam dignidade, brio, solidariedade, compreensão de 
deveres! E nas festas sociais, o respeito fraternal existente, sem 
mundanismos nem hipócritas convenções, sem a licensiosidade e
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o boquejar insolente que se vê no presente! O Sindicato era a 
continuidade do lar, um local sério e respeitável."135

O costume trazido da terra natal, desenvolvido com a 
participação sindical, se mantinha, a leitura dos jornais era uma prática 
comum entre o operariado; alguns continuavam lendo na língua mãe, 
outros adotavam a leitura de jornais em português, sendo que muitas vezes 
eram os filhos que liam para eles, as notícias sobre a política nacional. 
Organizados, lutavam pela construção de uma condição mais digna para o 
operariado, mas nem todo operário era um militante, depoimentos de 
Everardo Dias e as pesquisas Silvia Lang Mangnani confirmam que à 
medida em que conseguiam escapar ao estigma do trabalho braçal, do 
trabalho de empregado, começavam a se distanciar das lutas do 
proletariado urbano, aproximavam-se mais das aspirações das classes 
médias, posto que vieram para cá exatamente para construírem uma vida 
melhor, que não conseguiriam na Europa. A possibilidade da ascensão 
desmobilizava, aproximando parte deste operariado do discurso das elites, 
da qual, nos anos trinta, faziam parte alguns dos imigrantes bem sucedidos: 

"Antes de 1.930, o intalianinho influía na política paulista, era 
cabo eleitoral no interior e na capital, mas não passava, de 
vereador, no máximo poderia chegar a deputado estadual. Hoje, 
não. Há filhos de imigrantes em todos os postos importantes, e um 
deles, Hugo Borghi, quase se elegeu governador do Estado. O 
mesmo acontece com relação aos sírio-libaneses. Um deles, 
Ricardo Jafet, já exerceu a presidência do Banco do Brasil. Com 
os japoneses, a mesma coisa. Um nisei é hoje deputado federal. 
Chama-se Yukishigue Tamura, e é porta-voz da colónia japonesa 
no Congresso Nacional."136

DIAS,Everardo. História das Lutas Sociais no Brasil. 
op.cit. pag. 237.
BARBOSA, F.A. "Nota Sobre António de Alcântara 
Machado"In Novelas Paulistanas, op.cit.pag. xxxiii.
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Vivendo num período em que o modelo do imigrante bem 
sucedido existe para alimentar o sonho de inserção nas camadas 
privilegiadas da sociedade, ao contrário da primeira geração de operários 
que iria diferenciar-se das seguintes, como a dos anos trinta, por ter estado 
mais próxima do pensamento anarco-sindicalista, mobilizando-se contra o 
patronato, o novo operariado mais enredado pela ideologia do trabalhismo 
oficial, e em menor grau pelo marxismo veiculado pelo Partido Comunista, 
se encontraria mais dividido e consequentemente menos mobilizado. O 
novo operário desejoso por alcançar condições que lhe permitisse 
conquistar uma certa mobilidade social ascendente, não sonharia mais em 
fazer a América, mas em deixar de ser assalariado, estabelecendo-se como 
trabalhador autónomo ou como pequeno comerciante. Assim é que a antiga 
vanguarda da classe operária “não soube ou não pode atrair os recém- 
chegados pois a sua transformação de trabalhadores agrícolas em 
trabalhadores urbanos por si só já representaria uma melhoria objetiva em 
suas condições de existência.”137 Aliada à origem rural recente do 
operariado, a política de incremento à proteção do trabalho e de controle 
dos sindicatos, efetivada por Vargas, atuaria como um “ o efeito de 
amortecimento que tomaria pouco provável que o comportamento do 
operariado brasileiro a curto prazo se caracterizasse pelo ímpeto 
revolucionário” 138

Como dissera António de Alcântara Machado, “o colosso 
começava a rolar”, a presença dos imigrantes era sentida tanto nas práticas 
políticas que marcariam as classes trabalhadoras quanto entre os “novos 
ricos” e, a esta realidade, o próprio paulistismo teria que se dobrar.

em São Paulo, op. cit.MAGNANI,S.I.L. Os Anarquistas 
pag. 23.
MAGNANI,S.I.L.Idem, pag. 24.
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Durante a Revolução, há uma mudança no discurso sobre o ser 
paulista, poucos são aqueles que, durante o movimento afirmam, como José 
Maria Whitaker que: “(...)excedem de duzentos mil os voluntários 
alistados, todos brasileiros natos...”140 O discurso para mobilização do 
voluntariado em 1.932, caracterizou-se exatamente por marcar uma nova 
etapa do discurso ufanista; marca a assimilação do elemento estrangeiro na 
seleta família da raça paulista. Na fala da imprensa e de apologistas, como 
Ellis Jr. esta transformação se faz presente, adaptando-se às imposições do 
momento e à realidade de um estado e de uma capital formados por 
centenas de milhares de imigrantes que a partir de então, passariam a ser 
reconhecidos como verdadeiros paulistas, não em função de sua 
ascendência mas sim por possuírem, todos aqueles que nasciam aqui, o 
“estado de espírito de um verdadeiro paulista”. Em trecho significativo de

Nos discursos, de mobilização para a Campanha 
constitucionalista de 1.932, “invocou-se a tradição do povo paulista e fez- 
se reviver o mito das bandeiras, mas não como antes, como se fazia nos 
discursos ufanistas, que indicavam apenas as famílias tradicionais de São 
Paulo como os verdadeiros herdeiros do espírito empreendedor do 
bandeirante. Como definiu Dante Moreira Leite em O Caráter Nacional 
Brasileiro, o movimento de 1.932 foi a última chance para que os 
separatistas criassem ídolos e heróis que estivessem mais próximos do 
povo. Os heróis históricos como Feijó e os desbravadores bandeirantes 
seriam heróis da aristocracia, faziam parte do mito de formação das 
famílias tradicionais, nada tendo à ver com a história das centenas de 
milhares de famílias de imigrantes e mesmo migrantes que começariam a 
chegar em maior número a partir do final dos anos vinte e que ultrapassaria 
a imigração a partir de 1.935.

CAPELATO, M.H. O Movimento de 1.932: A Causa Paulista, 
op. cit.pag. 40.

Cruzes Paulistas, op. cit. pag. 170.
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Desta forma, as imagens veiculadas sobre o ‘ser paulista’ e 
sobre os valores e virtudes dos paulistas durante a revolução de 1.932, 
estariam, em sua maioria adaptando-se à esta realidade; embora muitos 
oradores e apologistas continuassem a se referir à nação paulista como os 
legítimos filhos de Tibiriçá, outros, como, Ellis Jr., Ibraim Nobre, o ex- 
combatente Nelson de Paula Campos, Lopes de Oliveira, e muitos outros, 
adotariam uma outra linguagem, privilegiando no ser paulista, não mais sua 
origem genealógica, mas seu espírito aberto para a modernidade e sua 
disposição para a conquista do progresso, como podemos perceber num 
discurso assinado pela diretória do sindicato Patronal das Indústrias Têxteis 
do Estado de São Paulo no jornal O Estado de São Paulo, em 1.932:

- Confederação ou Separação, pag. 73.

A unanimidade a que se refere o autor, bem como a 
homogeneidade a que se remete, não estavam mais ligadas às heranças 
genéticas destes indivíduos, mas à sua disposição de espírito. O que 
equivale dizer que, em função do cosmopolitismo de São Paulo, mesmo as 
teorias mais segregacionistas tiveram que se renovar, reorganizando seus 
argumentos para justificarem o desenvolvimento de São Paulo e o atraso do 
resto do Brasil, dando lugar na história de São Paulo a mais um 
personagem: o novo mamaluco, o intalianinho, o paulista nascido aqui.

■

Confederação ou {Secessão, Ellis Jr. argumenta sobre esta nova 
classificação dos ‘legítimos paulistas’:

“Calculo em 1/3 os descendentes de italianos em São Paulo, 
mas, nascidos neste Estado, e são tão paulistas quanto qualquer 
autêntico descendente dos companheiros de Martim Afonso, de 
Raposo Tavares ou Femão Dias...Constituem os oito milhões de 
paulistas um bloco nacional perfeitamente homogéneo com uma 
mentalidade que se afirma em uma impressionante 
unanimidade.”141

ELLIS Jr., A.
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“Nós desejamos uma revolução mais radical. Por que não 
seguimos o exemplo que as próprias pátrias desses estrangeiros 
nos oferecem? Lá estrangeiros podem gozar de todas as regalias,

Embora o termo paulista passasse a se associar à todo aquele 
que colaborasse para o crescimento de São Paulo, ao se referirem 
especificamente ao imigrante, este continuaria sendo apenas um 
estrangeiro. Pois, nos jornais falava-se em contribuição dos paulistas e dos 
irmãos estrangeiros.143 A memória do progresso continuaria sendo atrelada 

à capacidade empreendedora do homem paulista, nascido aqui, ou seja, o 
de quatrocentos anos ou o intalianinho, mas o imigrante operário, 
estrangeiro, que chegara aqui fornecendo sua força de trabalho, nada mais 
era que um instrumento melhor que o negro, e que herdara daquele o 
estigma do trabalho manual como função inferior.

“Cada paulista — e paulista são todos os que neste Estado 
trabalham — tem que colaborar na grande causa que levou São 
Paulo a quebrar a sua tradição de paz e trabalho fecundo em 
benefício da nacionalidade”.142

Para o bem ou para o mal, o imigrante tomara-se um elemento 
fortemente representativo para o funcionamento do estado, para os 
paulistas de quatrocentos anos, o imigrante era apenas mais uma 
engrenagem da Locomotiva, para os que observavam a ebulição da 
sociedade paulista, o imigrante era a alma deste estado e para os radicais de 
esquerda de outros estados, o imigrante era um intruso, não era nem 
paulista e muito menos brasileiro, como mostra o artigo do jornal carioca 
As Armas:

142 Cruzes Paulistas, op. cit.pag. 45.
143 Em aproximadamente oitenta por cento das edições de A

Platea, entre julho e outubro de 1.932, traz notas em 
agradecimento ao auxilio dos irmãos estrangeiros 
espanhóis, portugueses, italianos, ingleses, poloneses, 
alemães - à causa paulista.
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resultados
Quero dizer

menos porém, a do desempenho em função pública. Entre nós tem 
sido o contrário: enquanto brasileiros competentes e chefes de 
família passam fome, a mãe pátria prodigaliza toda a proteção e 
carinho à estranhos pançudos filhos do além mar.” 144

de ferro, 
praticam cem
- helas! -
pessoas se
São Paulo.

Para os radicais cariocas, os imigrantes que viviam em São 
Paulo seriam um mal e a revolução paulista só seria proveitosa para eles. 
Contrários a esta visão, os próprios imigrantes desde sua chegada, 
manifestavam seu orgulho por se considerarem os responsáveis pelo 
crescimento de São Paulo e do Brasil:

Jornal Às Armas, n.
MAGNANI, S.L. O 
op.cit.pag. 143. 
apresenta outro, 
sentimento: "Os méritos e os resultados cabem em 
grande parte aos estrangeiros. Quero dizer que as 
grandes casas comerciais e os bancos estão nas mãos dos 
alemães; os ingleses possuem a estrada de ferro, os 
italianos constroem e decoram as casas e : 
outras diversas profissões; os franceses 
exploram o politeama, local onde as 
divertem". BRUNO,E. Memórias da Cidade de 
pag. 154.

dias 25/26 de setembro de 1.932.
Movimento Anarquista em São
Em acordo com este discurso, 
anterior, mas que reproduz o 

méritos e os 
aos estrangeiros.

“Quem sois vós que gritais contra os estrangeiros? Brasileiros?! 
Quereis vos colocar em confronto com aqueles que apelidais de 
estrangeiros? (...) Dos vossos sapatos aos chapéus foi o 
estrangeiro que vos produziu tudo. Os estrangeiros vos vestem. A 
cerveja que bebeis é feita por estrangeiros(...) As casa que 
habitais(...) são obra de estrangeiros(...) As ferrovias são 
construídas por capital e mão de obra estrangeiros(...) De 
brasileiros somente a terra... que é trabalhada por estrangeiros. 
Enxotai o estrangeiro e tudo o que é estrangeiro e vereis o que vos 
sobrará! Retomareis ao antropóide (,..).”145
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146 cit.op.

Apesar da resistência de alguns, não haveria como negar-lhes a 
presença e não apenas entre os operários na periferia, mas por todas as 
classes sociais, por todos os recantos da cidade:

Esta imagem do progresso ligado diretamente à presença da 
mão-de-obra imigrante opunha-se àquela do progresso paulista como fruto 
da ‘herança bandeirante’, das famílias tradicionais, legítimos herdeiros do 
espírito empreendedor dos míticos fundadores do passado. Formavam-se aí 
dois discursos antagónicos, mas que conviveriam lado a lado por décadas, 
buscando explicar as origens do desenvolvimento de São Paulo: o primeiro, 
agonizante, atribuindo-o ao espírito empreendedor das famílias tradicionais 
paulistas e o segundo mais recente, produzido pela inexorabilidade do 
próprio cotidiano e não por um projeto deliberado, atribuindo-o à presença 
do trabalhador imigrante.

"(...) Nele ficam, além de outras casas comerciais, a confeitaria 
Castelões e o café O Ponto, que são as duas casas onde se reúne, 
principalmente à tarde e à noite, a elite de São Paulo...No café O 
Ponto e no Castelões há uma barulheira infernal, falando-se quase 
todas as línguas, principalmente a italiana. No O Ponto, reúnem- 
se mais italianos, no Castelões brasileiros, alemães e 
franceses."146

Em um de seus contos de Brás, Bexiga e Barra Funda, 
António de Alcântara Machado, narra uma situação na qual um jovem filho 
de imigrante, comerciante bem sucedido, não é aceito pela família 
aristocrática de sua namorada. Atura desfeitas, é chamado de carcamano e 
um pedido seu, de casamento é negado pela mãe da moça aos gritos. No 
desfecho da história, o pai do moço oferecendo sociedade ao pai da moça,

BRUNO,E.S. Memórias da Cidade de São Paulo. 
pag. 131.
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aristocrata falido, dobra-lhe a vontade, fazendo com que, por interesse, 
aceitassem o filho como pretendente. Os casamentos eram uma das formas 
de viabilizarem sua aceitação entre as elites, outra forma seria através do 
ingresso na Universidade e na vida política.

Dos alunos inscritos na Universidade em 1.940, que em função 
de seu padrão socio-econômico estariam enquadrados às classes médias e 
alta de São Paulo, a proporção de indivíduos que descendiam de

No caso da revolução constitucionalista, a origem imigrante do 
paulista das primeiras décadas do século não poderia mais ser ignorada nos 
anos trinta; tomava-se fundamental todo e qualquer auxílio à causa 
paulista, o que impelia não só a imprensa, mas também alguns apologistas, 
ferrenhos defensores das tradições paulistas A reconhecerem os 
descendentes de imigrantes como verdadeiros paulistas. A imprensa fazia o 
seu papel, agradecendo, ressaltando e louvando inesgotavelmente o apoio e 
as generosas contribuições dos ‘irmãos’ das colónias italiana, portuguesa, 
canadense, inglesa, dentre outras; ao mesmo tempo, é claro que não se 
cansavam, os mesmos jornais, de acusar estrangeiros — principalmente 
italianos — pelas nocivas influências exercidas sobre o ‘pacífico’ 
operariado brasileiro, chegando até mesmo jornais como A Platea, que 
possuía uma tradição de jornal de esquerda, a louvar a prisão de 
sindicalistas operários acusados de serem comunistas.
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É curioso observar que, se por um lado a visão do semanário 
carioca é a de que os imigrantes que viviam em São Paulo estariam a sugar 
a nação; por outro lado, por parte dos paulistas, existia a mesma mágoa, 
porém no que se referia a sua relação com os outros estados, que eram

da
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estrangeiros era de quarenta por cento 14' uma porcentagem significativa, 
que afasta, de certa maneira a idéia de que os estrangeiros seriam 
numerosos apenas entre o operariado e o pequeno comércio e que apenas 
alguns poucos teriam sido bem sucedidos ao ponto de ascenderem 
socialmente. Este espaço que o imigrante começava a ocupar na memória e 
na História do estado que não seria conquistado de forma tranquila, além 
das famílias tradicionais que relutam em aceitá-los, também nos outros 
estados do Brasil, eram vistos como intrusos exploradores. A mesma 
esquerda carioca que acusava os operários imigrantes de roubarem os 
empregos dos nacionais, acusavam os maus hóspedes de estarem tirando 
proveito do Brasil.

“O comércio e a indústria paulista acham-se enfeixados nas mãos 
de imigrantes ou prepostos... a plutocracia paulista, constituída 
pelos maus estrangeiros, nossos hóspedes, e pelos políticos 
profissionais, preparou e planejou este bárbaro massacre... sim 
brasileiros, às armas! às armas contra os genuínos crimes de 
lesa pátria.” 148

Na pesquisa do Oscar Egídio de Araújo, 
do estudo da nacionalidade dos 
quinhentos e um estudantes 
Universidade de São Paulo, temos 
cento dos jovens eram netos de 
sessenta por cento netos de brasileiros, 
claro o considerável equilíbrio entre a 
nacionais e descendentes de imigrantes também entre 
burguesia. ARAÚJO, O.E., "Latinos e não Latinos 
Município de São Paulo"In Revista do

Prefeitura Municipal de São 
1.941, pags.94-95.

seção do Às Armas, 26/27 de setembro de
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Entre as classes trabalhadoras, o grande número de imigrantes 
e descendentes era conhecido por todos. Do conjunto de crianças 
matriculadas nas escolas públicas de São Paulo, mais da metade eram 
filhos de estrangeiros,cinquenta e cinco por cento, enquanto que no caso 
dos recém-nascidos, este número cai para menos da metade, quarenta e seis 
por cento; quanto aos avós a distância era maior, setenta e nove por cento 
das crianças maiores descendiam de imigrantes contra apenas cinquenta e 
dois por cento dos recém-nascidos. Estes números apenas nos confirmam o 
que fora descrito por viajantes e pela literatura: que a influência do 
elemento estrangeiro seria intensa na constituição do homem paulista, pois 
mesmo na quarta geração, após o período de grande fluxo imigratório, 
ainda permaneciam metade das crianças com ascendência estrangeira 
direta. Podemos tirar daí que a presença do imigrante entre as décadas de 
trinta quarenta seria sentida mais pela de seus descendentes que pela do 
próprio elemento estrangeiro, suas heranças culturais sobreviveriam, mas 
agora sob o estatuto de uma nacionalidade brasileira. Apesar de cultivarem 
e disseminarem suas tradições, eram também absorvidos pelos clamores de 
seu tempo e de seu meio. No caso específico do alistamento dos voluntários

vistos por muitos dos simpatizantes da revolução como regiões incapazes 
para o desenvolvimento, que viviam às custas de São Paulo. Uma imagem 
que frequentemente aparece nos trabalhos sobre este tema da exploração de 
São Paulo é a do cartão postal que apresenta desenhada em seu centro uma 
vaca gorda, simbolizando São Paulo; parada, amamenta homenzinhos de 
cartola e fraque, representando as elites aproveitadoras dos outros estado; 
no alto lê-se “Brasil, o que é que há?” e no rodapé, a resposta: “O que 
sempre houve.”149 Era sem dúvida, um deboche, que procurava incitar nos 
‘patriotas’ o ódio por aqueles que exploravam a São Paulo-Locomotiva.

149 São Paulo, Onde Está Sua História. São Paulo, MASP/ 
Secretaria do Estado da Cultura/ Secretaria Municipal 
da Cultura, 1.981, pag.157.



99

150

homens 
como 

por

“carcamanos
Tomados como ameaça para os outros brasileiros ou por 

pela oligarquia paulista, o fato era que a construção da 
memória da história de São Paulo, a partir do episódio da revolução 
constitucionalista assumiria definitivamente uma nova imagem, a do

No A Platea de julho o editorial que abre o jornal 
insiste quanto à necessidade de se alterar os nomes dos 
Batalhões do Exército Constitucionalista para nomes que 
homenageiem os estados brasileiros, que "apesar de 
serem insignificantes em número em proporção ao 
entusiasmo paulista (...)" todavia considerava o jornal 
a alteração uma ação mais patriótica do que a homenagem 
que.se vinha fazendo dando-lhes nomes de bandeirantes. 
A Platea, 19 de julho de 1.932. Quanto à presença de 
estrangeiros, na biografia dos que tombaram na guerra, 
podemos averiguar a presença de Batalhões formados por 
estrangeiros apenas em casos de tropas especializadas, 
formadas por homens já maduros, alguns veteranos da 
primeira guerra, como na tropa de assalto dos "índios 
Louros" formada por nórdicos e eslavos. Cruzes 
Paulistas, op. cit.

do movimento constitucionalista, o volume de inscrições de voluntários de 
origem estrangeira foi muitíssimo pequena como afirmam os memorialistas 
Paulo Campos em História da Revolução Constitucionalista de 1.932 e 
Lopes de Oliveira em Na Ilha das Flores, obras nas quais destacam que os 
nomes dados aos batalhões correspondiam, em sua maioria, aos nomes e 
datas importantes para a história de São Paulo ou ainda ao nome de bairros 
ou cidades do interior do estado. Não havendo registro de batalhões com 
nomes de colónias estrangeiras bem como de uma minoria de voluntários 
não brasileiros150. Contudo, como vimos nas estatísticas, a presença 
estrangeira, neste período se fazia sentir mais na figura de seus 
descendentes que dos próprios estrangeiros; em outras palavras, os jovens 
voluntários de 1.932 tinham sobrenomes de origem italiana, espanhola, 
alemã, polonesa, mas alistavam-se, legitimamente como brasileiros e como 
cidadãos paulistas.
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A partir deste momento a interpretação sobre o ser paulista 
mudaria; as imagens tradicionais do paulistismo sofreriam uma adaptação 
para que fosse melhor a sua aceitação, estariam mais adaptadas à realidade:

imigrante e a da cidade cosmopolita como tradução de sua imagem.
Durante o movimento, lia-se em volantes distribuídos pela cidade:

í j

íi“Naquele momento, os bandeirantes não eram apresentados como 
símbolo dor representantes das tradicionais famílias paulistas (os 
paulistas de 400 anos” descendentes de Ferrão Dias.) Essa versão, 
sempre presente na literatura, se revestia agora de uma outra 
conotação. Bandeirante era todo paulista que se dispusesse a partir 
para a luta”.152

I n 
í r 

C

“(por paulista não se entende)...somente os indivíduos criados e 
nascidos em seu território, mas todo aquele que para lá se 
transportou, que em suas terras se fixou, que lá vive e desenvolve 
sua existência, pleiteia seus ideais, confina a sua vida. Mesmo 
porque, dos sete milhões que atualmente o povoam, nem talvez 
três milhões procedam dos antigos bandeirantes...”151

Se o estrangeiro era aceito, na medida em que ascendesse 
economicamente e só quando ascendesse economicamente, o que dizer do 
negro? Este, ficará definitivamente de fora da constituição da raça paulista 
não seria assimilado como tal nem mesmo no discurso de mobilização. Não 
são paulistas negros no front, são apenas homens negros em auxílio à causa 
paulista. Para isso, os intérpretes das teorias de formação da nação paulista

"São Paulo, Sua Terra Sua Gente", panfleto anónimo da 
Revolução de 1.932, in ABUD, K.M. O Sangue Intimorato e 
as Nobilíssimas Tradições, op. cit.pag. 187.

CAPELATO, M.H. o Movimento DE 1.932: A Causa Paulista, 
pag. 40. Ver também ABUD,K.M. O Sangue Intimorato e as 
Nobilíssimas Tradições, op. cit. pag. 187/188.
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também teriam uma explicação. Tendo estudado em sua obra a participação 
do ibérico, do índio e durante os anos da campanha constitucionalista e 
depois dela, reconhecido os filhos de imigrantes como legítimos paulistas, 
por terem um espírito paulista. Ellis Jr, justificaria em sua obra a ausência 
do negro como raça formadora da raça paulista. Em Primeiros Troncos 
Paulistas, debate com a obra de Gilberto Freyre, demonstrando a partir de 
minuciosa análise histórica o porquê do negro não ter tido papel decisivo 
nem na constituição étnica e nem no desenvolvimento económico de São 
Paulo.

Ellis Jr., partindo do princípio de que Gilberto Freyre em seu 
Casa Grande e Senzala, compreendera muito bem o nordeste, inicia sua 
crítica quanto à interpretação de Freyre sobre o sudeste. Enquanto Freyre 
identificava o período do latifúndio escravista em São Paulo como período 
de desenvolvimento da região associando aos paulistas deste tempo as 
características do homem colonial, que seriam as mesmas tanto no nordeste 
quanto no sudeste Ellis Jr. via no período do latifúndio escravista um 
período de atraso no desenvolvimento do planalto paulista, pois o latifúndio 
não trouxera apenas o café, mas também um sistema socio-econômico 
atrasado e um tipo humano degenerado como mão-de-obra:

“Depois da lei de 13 de maio de 1.888 tudo voltou a ser 
profundamente diferente no norte e no sul. Sim, porque já não era 
antes da aparição do café? Não foi o café na sua cultura primitiva 
que assemelhou o sul do norte? Não foi o que atraiu o negro 
escravo tingindo a população do sul?” 153

CAPELATO, M.H.
cit. pag.ll.

O Movimento de 32: A Causa Paulista, op.

Para o autor paulista errava Freyre ao igualar o sul e o norte 
em sua constituição socio-econômica durante os anos de produção 
latifúndiária, lá com a cana e aqui com o café, pois passado o tempo da 
escravidão o norte tomaria um caminho distinto do sul; enquanto o
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Ellis Jr., considerava sua teoria racial extremamente 
científica por ser respaldada não apenas por conclusões obtidas através 
de suas próprias pesquisas às fontes historiográficas, mas também pelas 
teorias genéticas e sociogenéticas em voga em seu tempo. Recorreu 
frequentemente às teorias da eugenia e do evolucionismo como pilares

primeiro estaria caindo em franca degeneração tanto económica quanto 
étnica, o sul estaria evoluindo, pois o negro estaria em decadência. Explica 
o autor que o fim da escravidão teria dado um fim à vinda de novos 
elementos negros e os que aqui estavam não sobreviveriam por muito 
tempo em função de sua estrutura genética não ser compatível com o clima 
do sudeste. Com isso, a população estaria clareando através da presença do 
imigrante e o latifúndio, estaria se fragmentando, desaparecendo, assim 
como os senhores que sustentavam o antigo sistema patriarcal. Neste 
momento, a relação entre raça e desenvolvimento regional, construída pelo 
pensamento de Ellis Jr, fica clara, para ele, o nordeste de Freyre 
corresponderia ao Brasil patriarcal, sensual, decadente, conservador, era o 
Brasil-mulato; e o sul de Ellis Jr corresponderia a um ideal de povo 
dinâmico, empreendedor, moderno, liberal, era o sul ‘mameluco’; como 
dizia o autor. Esta teoria da aptidão para o desenvolvimento em função do 
tipo de cruzamento das raças encontraria vários outros opositores como 
Paulo Prado, que desenvolvia a teoria da raça brasileira como um produto 
único, fruto do cruzamento de brancos, índios e negros, para todas as 
regiões, que portanto, entrava em conflito com as teorias dos defensores da 
‘raça paulista’, mas que, tal qual Ellis Jr., via no mestiço nascido aqui um 
fruto da cobiça: o fundador de um povo impregnado pela luxúria, pela 
cobiça, pelo erotismo e pela apatia.154 Além disso, para Ellis Jr. o negro não 
poderia ser considerado indivíduo de uma raça importante para a formação 
do povo paulista pois, por uma incompatibilidade entre clima e sua 
constituição genética, tenderia a desaparecer do planalto em pouco tempo.

cit. pag.LEITE,D.M.- O Caráter Nacional Brasileiro, op. 
264,267.
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sua
Paulistas:

menos

155 Paulistas,Primeiros cit.TroncosA. op.

156

ou que se conserve 
nebulosidade da religião.”155

“Não há dúvida que este livro
evolucionista. Penso que ninguém mais deixe de participar dos 
ensinamentos desta doutrina, a menos que não seja um 
intelectual ou que se conserve em atraso científico, na

ou o

se estriba na doutrina

Esta concepção de Ellis Jr. não estaria assim tão distante do 
que se discutia nas ruas, lia-se em volantes espalhados pela cidade: “São 
Paulo e a nação não foram feitos para a senzala, abaixo a ditadura!”156 A 
associação entre senzala e ditadura, tinha sem dúvida grande impacto sobre 
o leitor. A idéia de um regime de governo que tolia a liberdade, agredia, 
desrespeitava, retrocedia no tempo vinha contra todos aqueles valores tido 
como fundamentais para os paulistas. Embora durante as gestões de 
presidentes paulistas o respeito e a liberdade não grassassem de fato, a 
mítica era esta: a de que a legalidade, o desenvolvimento, a justiça, fariam 
parte dos valores morais do povo paulista mas há paralelamente a esta a 
associação entre senzala e negro tanto um quanto o outro representariam o 
atraso, a barbárie.

para o seu pensamento, transferindo conceitos como o da seleção natural 
da sobrevivência do mais forte para sua análise sobre o 

desenvolvimento socio-econômico do planalto paulista. O 
evolucionismo, consistia num instrumento teórico muito em voga nos 
anos vinte, não apenas utilizado para a compreensão das questões 
genéticas, mas também para a compreensão de questões referentes à 
formação das sociedades; Ellis o toma como verdade inconteste, 
deixando sua postura clara na introdução de Primeiros Troncos

ELLIS JR, 
pag.54.
Ver Coleânea de documentos do acervo da Biblioteca da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, contendo 
panfletos, jornais, postais e documentos oficiais do 
periodo da revolução de 1.932.
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a sere

157

158

SALLES, 
Civilizada.
No A Platea 
entrevista 
frente de 
comandante

e a
Pag.

1.932,

“O sistema escravista era colocado como opositor ao progresso, 
como representantes do atraso da nação. Ao colocarmos no 
mesmo plano, imigrante e progresso, como algo 
transplantado de fora para dentro, o negro aparece também como

1 ^7algo a ser apagado da memória.”

Quanto à memória de 1.932, ao negro, foi concedido um lugar, 
mas não o de soldado-bandeirante, não é um paulista, é um negro ; seu 
espaço na memória e na história da guerra constitucionalista não é o de 
quem luta por uma causa que é sua, mas por uma causa que é dos paulistas, 
concedendo-lhes por respeito e fidelidade todo o apoio que necessitaram. E 
não era outra a visão que os próprios inimigos tinham quanto à participação 
dos negros no exército constitucionalista, em Capacetes de Aço, Carvalho, 
que combateu pelo lado do Governo Federal, acusava os paulistas de 
lançarem seus negros e selvagens contra os soldados da federação para 
poupar as vidas dos filhos das elites, posto que os batalhões da Legião 
Negra combateram nas frentes mais perigosas, antecedendo às ações de 
outros batalhões, enquanto que os batalhões de bacharéis davam tiros para

I.G. Trabalho, Progresso e a Sociedade 
São paulo, HUCITEC, 1.986, pag. 109. 
de 13 de setembro de 1.932, encontramos 

com o comandante J. Lafayette que esteve à 
um Batalhão da Legião Negra, dizia o 

sobre seus comandados: "Comandei homens de 
muitas raças e de todas as cores. A rigor, a massa é a 
mesma. Mas, se distinção eu tivesse de fazer com o 
branco, era a favor do preto. O bom educador conquista- 
lhe rapidamente a simpatia e a dedicação..." .
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159 "(No dia 18/07) 
Cia., deixando 
parte (...) E 
naquele morro, 
tudo, num morro 
ingenuidade..." 
Trem Blindado, 
bacharéis, o 14 
qual, segundo o

cada 
em 
de 
na 

próprio adversário esbarrara 
perplexo ante a facilidade do triunfo. MEDICI,F.P.Trem 
Blindado, op. cit.pag. 35 e 38.

resto da 3a 
uma grande 

à direita, 
E lá se foi 

acontece 
F.P.Mediei

o ar, para impressionar o inimigo159' A gratidão e não a identidade era o 

sentimento que dava a tônica para a interpretação da participação dos 
paulistas negros na Revolução, e isso fica explícito no discurso veiculado 
pela Rádio Record, em 1.942, num 13 de maio, em que elogiou-se o auxílio 
prestado pela raça negra, aqui simbolizada pela mãe preta, aos paulistas:

“(...)Assim,(como no teatro) a personagem P lembra a peça p. 
Assim também a nossa História. Joaquim Nabuco absorveu a 
abolição e o preto, enquanto a abolição viveu. Durante cinquenta 
anos Pedro II foi o Império brasileiro. E a Campanha do Paraguai? 
Caxias e Caxias... No 32, o preto viveu S. Paulo e sua epopéia. 
Cuidemos pois dele. Era o 9 de julho e mãe-preta falou:
— Preto tem compromisso, a sua palavra é uma só. Em 1.700, em 
1.800, em 1.900. Criou o branco, amamentou-o, fez o branco viver, 
e desde então ele é nosso. Preto é barulhento? Para o barulho, pois!
Que as festas exigem músculos ágeis e alegria nos olhos? Para a 
festa, festeiros! A meninada vai partir, nhô-nhô branco não pode 
andar sozinho. Fácil foi raciocinar a guerra: uma campo trabalhado, 
um embalo de negra velha, o cafezal, branco tão bom, S.Paulo vinha 
de longe, coração falava, mãe preta exigia...
— Já lá vamos, brancos!
Ainda mais, a guerra era comum, irmã, o mesmo pão, a mesma 
água, e, para as mesmas emoções, um só coração vermelho, — a 
guerra tinha cor. Leões enfurecidos? Leoas que eles eram. Os 
brancos estão em perigo? Cuidado inimigos! Poupa as tuas balas

Dia da retirada, mandam o 
inerte no alojamento 

recebemos uma ordem: 'Oitavo 
descarregar toda a munição' 
sem gente...Com recruta
É o que nos descreve

sobre a participação do batalhão 
de Julho, na campanha de Itararé, 
autor o
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Ao transcrever esta homenagem feita pela Rádio Record, 
Carvalho A Epopéia, pretendia homenagear, ele também, os bravos negros 
que ao lado de parte do “74” ficaram na batalha até o fim, deixando claro, 
o autor que, como no texto da Rádio, o negro teria sido fundamental, para a 
construção de uma História que não lhe pertencia, mas sim aos paulistas.

para as nossas peles. Então preto não é alvo mais precioso? Branco 
foi ferido? Maldita a guerra! O inimigo descobriu o nosso amor, ele 
quer destruir o amor do preto, desmoralizar-lhe a vigilância. Está 
em jogo a nossa responsabilidade e mãe-preta é rigorosa na 
prestação de contas. Ela disse” Não durma para menino dormir”. O 
inimigo não terá o branco, nós o defenderemos nas noites infindas, 
os dentes cerrados em desafio. E que as noites de campanha sejam 
longas como a luz das estrelas...
— Atenção, senhores inimigos! Mãe-preta assumiu o comando, 
atenção! Durante 80 dias ele falou 80 vezes:
— A guerra é minha, dos pretos do 32, da negrada da história 
brasileira. Eu faço a guerra. E mais uma vez dentro da História, nós 
tínhamos nas mãos o S.Paulo que fizemos para a História.”160

Transcrito em CAMARGO, A.A. A Epopéia PAG. 126-128.



107

CAPÍTULO III.

O OLHAR DE QUEM FAZ - A SÃO PAULO

OPERÁRIA DURANTE A REVOLUÇÃO.



108

Os anos vinte trouxeram consigo novos ares que mudaram 
definitivamente a vida política e cultural do país. Por aqueles dias e pelos 
anos que se seguiram, mesmo à vista do operariado urbano, um mesmo 
fluxo de turbulências viria tomando não apenas o estado de São Paulo, mas 
todo o país. Desde o centenário da Independência, o governo federal e os 
tenentes vinham se indispondo entre si: revolta no Rio, mortos militares, 
um morto civil, e a população presenciando um crescendo de decepções, 
crises, dívidas e carestia. Mal se concluíra o episódio de confronto no Rio 
e, em São Paulo, os tenentes entravam em luta armada. Não era um 
movimento meramente de interesse dos político ou de caserna, a queda de 
braço entre as duas diferentes visões sobre os rumos da nação, era 
disputada tendo como cenário as ruas da capital paulista. Em 1.924, as 
tropas legalistas marchavam sobre a cidade e, cinco dias depois do levante 
ocupavam toda a cidade. A população, em meio aos acontecimentos, 
presenciava e sofria as consequências do confronto travado entre as duas 
forças militares em plena cidade; tropas federais atacavam pela zona leste, 
submetendo a população aos horrores do bombardeio e da metralha161, 

como descreve em suas memórias um ex-funcionário da Light:
“A Revolução de 24 foi um sério castigo. No dia 5 de julho, vi um 
grande movimento de soldados a cavalo na rua XV de Novembro. 
Fiquei sabendo que era a revolução. O medo crescia a cada dia, eu 
tinha uma recém-nascida em casa e ecoavam tiros de canhão por 
todo lado. Certa noite, encontrei o tenente Cabanas, que me 
aconselhou a ir embora. As forças legalistas entravam por várias 
frentes, pela Estrada de Ferro, pelo bairro do Belém, Moóca, 
Santo André, São Caetano, em toda a parte havia trincheiras. 
Abandonei então minha casa e fui com toda a família hospedar- 
me na rua São Luiz (atual avenida) na casa do Luís Caloi, amigo 
de meu pai. Era um sobrado. Embaixo ficava a oficina e, em cima 
a residência. De lá, precisei sair uma vez em busca de alimento e

161 ALVES, O. R. Os Homens que Governaram São Paulo .São Paulo, 
Edusp/Nobel, 1.986, pag. 135.
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163

O episódio de 1.924 incendiara e agitara a opinião pública com 
respeito às questões da política nacional que eram expostas por vários 
grupos que representavam a sociedade, como questões que se resolveriam

DIAS,
n°08,
DIAS,
21.

M.T.
pag.
Eduardo.

roupinhas para minha filha. Um dia, fui até a rua Alegria, no Brás, 
onde morava minha mãe, e lá, perto da igreja do Brás, na rua 
Martinho Bouchard, travessa da Rangel Pestana, atingiram-me 
com uma granada."162

Esta experiência de vivenciar os perigos de um confronto 
armado, testemunhando a ação dos ataques dentro de São Paulo marcaria 
profundamente a população que, criaria com a cidade uma relação de 
cumplicidade muito forte, que deixaria suas marcas no processo de 
reconstrução da história e da memória daquele episódio. A valorização e a 
conservação da memória destes episódios, viria estimular a criação de uma 
aura especial ao redor do tema Revolução, não apenas entre a imprensa e a 
intelectualidade mas também entre os jovens e as crianças, que empolgadas 
com a movimentação de guerra em praça pública a qual tinham 
presenciado, tomavam as marcas da revolução de 1.924 como verdadeiras 
relíquias sagradas, e seus comandantes como verdadeiros heróis.

"A molecada, que sentira nas próprias carnes a Revolução de 
1.924, recebia os novos como eu, que chegara em 1.926 e, 
orgulhosos, nos mostravam os postes de ferro com furos de balas. 
Falavam nas proezas desse legendário tenente, com carinho e 
admiração." 163

"Lembranças de Ontem" IN Revista Memória 
08 .

Um Imigrante e a Revolução, op. cit.pag.



110

164

164

DE DECCA, 
pag.85-86.

A ampliação, a massificação e até mesmo a vulgarização da 
idéia de revolução reduziriam-na a um projeto que poderia ir da destruição 
da ordem burguesa na visão dos discursos politicamente engajados, a um 
simples ajuste nos quadros políticos sem que a ordem seja de fato alterada. 
Em 1.930, a expectativa não era outra. Novamente a população da cidade 
presenciava a movimentação militar crescer sob seus olhos; para a 
realização da Revolução de Outubro vê-se novamente a movimentação dos 
soldados, novamente os voluntários em combate, novamente a promessa de 
se extirpar aquilo que entravava o desenvolvimento de uma democracia 
mais justa no país, e como isso não se faz com pouco esforço, a população 
era chamada a colaborar. Incentivada por apelos aos seus sentimentos 
cívicos, organizavam-se em redes assistencialistas para prestarem auxílio 
aos soldados; delas participavam pessoas de todas as origens, mas 
principalmente jovens e mulheres, cedendo sua mão de obra e seu esforço 
em auxílio não apenas da causa mas àqueles que nela acreditavam, como 
descreve Thereza Gianini ex-funcionária da Light em suas memórias:

por meio de uma Revolução. Revolução era a palavra do momento, 
discutia-se sobre a revolução brasileira, como Sérgio Buarque de Holanda 
no último capítulo de Raízes do Brasil, e sobre as possibilidades de se 
reorganizar o quadro político-económico e social do Brasil a partir de uma 
revolução. Os sindicalistas, os anarquistas, os socialistas e mesmo os 
liberais falavam sobre revolução, cada um a seu modo, o termo, àquela 
época, ao ser manipulado pelo uso do senso comum, não carregava 
consigo, uma conotação de mudança social profunda mas de substituição 
de um programa por outro e da solução dos problemas mais prementes para 
a população e é a partir desta perspectiva que devemos pensar sobre a 
recepção popular tanto da revolução de 1.930 quanto da de 1.932.

Sobre o assunto, ver BORGES, V.P.Memória Paulista, pag.
67 ; BARBOSA, F.A. Nota sobre "António de Alcântara 
Machado"In Novelas Paulistanas, op. cit.pags. xi-xiii;

E. "A Revolução do Vencedor" In Contraponto,
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165 Lembranças de Ontem IN Revista Memória 07

166

167 uma
da

cartões endereçados 
cartas”, 

a 
"se

n°

"...veio a Revolução de 30. Eu até participei um pouquinho dela 
(Thereza Giannini, aos 15 anos) trabalhei junto com meu pai, na 
Casa do soldado, uma instituição que estimulava e apoiava os que 
partiam para o front. Eu fazia lanches e colaborava na 
correspondência dos soldados que não sabiam ler 
escrever."165

DIAS,M.T. 
pag. 11. 
Moças paulistas enviavam cartas e
"Para um soldado que não recebe cartas”, num tom 
amistoso, encorajavam os soldados a prosseguirem 
lutando pois não estavam sozinhos " se você não tem 
família, considere-me sua irmã", dizia um cartão 
escrito por uma voluntária de Mogi Mirim enviada para a 
frente Norte. Revista Paulistânia, n° 81, pag. 56.

O Estado de São Paulo, 07 de abril de 1.931.Traz 
carta aberta dos politicos do P.D. contra os rumos 
politica de Vargas.

Esta experiência de organização da mão de obra das mulheres 
na retaguarda seria aperfeiçoada durante a Revolução de 1.932, na qual 
dentre inúmeras outras formas de auxílio, as moças não apenas socorriam 
aos analfabetos escrevendo cartas por eles, como também escreviam para 
aqueles que não recebiam correspondência de suas famílias, para que não 
se sentissem solitários.166 Com a vitória dos revolucionários de outubro, os 

novos acertos a serem feitos na ordem estabelecida eram esperados pela 
maioria com otimismo e por outros, com desconfiança, mas à medida em 
que a política do governo provisório ia se definindo e as indisposições entre 
as frentes políticas de São Paulo e do Governo iam se multiplicando, a 
insatisfação passava a ser geral. Em 1.931, conspirava-se contra os 
inimigos de São Paulo167, em janeiro de 1.932 se falava abertamente em.



112

revolução. 168 Logo os paulistas se viam mais uma vez envolvidos por uma
situação que pedia não apenas a aprovação de todos mas que, para o seu
sucesso, necessitava da participação e do envolvimento direto de toda a
população. Se em 1.924, a população civil presenciara e vivera em meio a
revolução, mas não fora chamada à pegar efetivamente em armas,
formando batalhões de trabalhadores civisl69, em 1.932, não havendo como
formar um exército apenas com as forças militares, os revolucionários
paulistas teriam que contar com a adesão dos voluntários civis que
receberiam armas, mas só depois de devidamente lotados em batalhões com
destino às linhas de frente ou à ronda urbana, o que significa dizer que o
contato com o armamento só se daria após o alistamento, sem tempo para

168 Nas comemorações do aniversário da cidade, Ibraim Nobre
registraria nas páginas de A Gazeta, a oração Minha
Terra, Minha Pobre Terra, na qual, remetendo-se de
forma épica ao passado paulista e aos seus personagens,
clamava por justiça, incitando os paulistas a
libertarem sua terra: "( ...) Nossa terra era justa, era
boa! O inimigo, fingindo-se irmão, invadiu-a, desfê-la,
lezou-a, reduziu-a à senzala, a prisão. Não há crime!
Abençoada toda a ação que se opõe ao labéo! (...) É a
voz do Passado que geme, voz dos mortos, dos Santos do
altar! É a voz de Anchieta e de Pais Leme! - Redimir!
Refazer! Libertar! (...) Meus Patrícios! Lá fora estão
passando os funerais da nossa geração e do nosso pudor!
E então homens?"

169 Sobre o operariado e organização do movimento de 1.924
diz Everardo Dias: "Dirigentes operários, por várias
vezes, procuraram avistar-se com ele, (General Isidoro
Dias Lopes) sem o conseguir, recebidos com displicência
por qualquer oficial inferior, que os mandava
apresentar-se aos postos de recrutamento! No entanto
estes líderes, sabedores de que o movimento era aquele
que se estava articulando desde o Rio de Janeiro,
queriam justamente propor o que antes havia sido
combinado, ou seja a criação de batalhões nitidamente
populares; eles agiriam e levantariam as populações do
interior e dos estados de Minas e Paraná (...) Armas
havia suficientes e também disposição para a luta. Nem
uma linha de tiro foi mobilizada( ...)". DIAS, Everardo.
História das Lutas Sociais no Brasil, op. cit. pag.
138-139.
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Ao descreverem os momentos marcantes das batalhas, muitos 
dos os ex-combatentes, em suas memórias, expunham o quanto eram 
penalizadas as cidades que se encontravam no caminho de passagem de 
ambos os exércitos; saqueadas ora por getulistas ora por paulistas, os 
moradores muitas vezes optavam por abandonar suas casas para não terem 
que presenciar e nem sofrer a violência dos soldados desumanizados pela

Embora a cidade tenha se envolvido muito nos movimentos 
anteriores como os de 1.924 e de 1.930; este de 1.932 não seria como 
aqueles, posto que não transformava a capital de São Paulo em seu palco de 
guerra, os ataques e os combates propriamente ditos, ocorreriam nas frentes 
de batalha Túnel, ao Norte e Itararé, ao Sul, fazendo com que o interior e 
não a capital assistisse ao vai e vem dos exércitos constitucionalista e 
govemista. A cidade de São Paulo assumiria uma posição de quartel 
general, de produtora dos gêneros de primeira necessidade para a 
manutenção da guerra: armas, uniformes, informações. Ao contrário de 
1.924, a capital assistiria a produção material da guerra, mas não teria a 
experiência direta com o confronto militar, ocorrendo o oposto com as 
cidades do interior.

práticas ou adaptações170, o que prejudicava a eficácia dos ataques paulistas 
mas garantia que grupos de esquerda não acabassem sendo armados pelo 
próprio estado que desejavam derrubar.

Recebiam folhetos de instruções de como utilizar as 
armas e as granadas. Ver sobre este tema: Mediei,F.P. 
Trem Blindado, que ao falar das trincheiras cita com 
frequência a presença desses panfletos e acervo Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo.
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171

172

173

lado
de

F. P.

histórico
de

e um
parte
guerra
sobre
observar
os jornais

sua maioria,
que

e

descrição desta 
do interior em

pags.42-43,76; 
Carne Para 
16,23,48,58 

s . n.,

guerra*'*’ Por seu turno, os jornais, ao darem informações sobre as cidades 
pelas quais passavam os batalhões do exército paulista, descreviam sempre 
um quadro de calorosas e comovidas recepções, nas quais mulheres, jovens 
e crianças recebiam os voluntários fardados como perfeitos salvadores da 
pátria, homens dignos e honrados que lutavam, colocando suas próprias 
vidas em risco para salvaguardarem a honra e a liberdade de todos os 
brasileiros. Nada dizendo sobre os saques ou sobre os atos de violência. Na 
capital, atingida algumas vezes por bombardeios 172, o ritmo de vida 
mudava, porque mudava o ritmo de trabalho. Os hospitais e as fábricas 
aumentavam seus turnos para que pudessem servir melhor às necessidades 
da revolução, outros setores173, mudavam sua rotina de prestação de 
serviços por questões estratégicas; como no caso dos trens da Central do

às 16:30, 
grande 

prejuízos da 
atenções 
porém é 

bombardeios,
em
não permitir 
dos paulistas

temos a < 
cidades 
op. cit.
GONÇALVES,C.
1.933, pags.

Rio de Janeiro,

de combatentes que 
03 bombardeios: 02 no 
outro 16/07 no Jockei 
da documentação, ao 

ou os momentos de 
as área de efetivo 

que nos dias 
nada traziam 
encontrava-se 

o desânimo 
apagasse o

Pelo lado dos paulistas, 
situação de destruição das 
MEDICI, F.P. Trem Blindado, 
pelo lado dos getulistas, em 
Canhão. Rio de Janeiro, s.n., 
e CARVALHO,A. Capacetes de Aço. 
1.933, pags.96-97,100-103. 
Em Cruzes Paulistas, no 
tombaram, temos a narrativa 
dia 23/07 às 11 e 
às 17 horas. A 
descrever os 
tensão concentra 
combate. Curioso 
seguintes aos 
sobre eles. A imprensa, 
realmente empenhada em 
infestasse os corações 
interesse pela revolução. 

Revista Memória, n°6, pag.39.
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174

175

bem 
durante

Brasil que só voltariam a funcionar, depois de uma paralisação de quinze 
• • 174dias, até que as linhas e os limites do estado estivessem bem vigiados.

Secretaria de Estado de 
1.930-1.932, o 

i o das rondas 
o período de

os trens da Central do 
24 de julho de 
Está garantida 
cuja guarnição 
ao movimento

"Depois de dias de paralisação, 
Brasil voltam a funcionar."A Platea 
1.932; "A navegação no Rio Paraguai: 
pela vigilância do forte de Coimbra, 
aderiu, desde a primeira hora 
constitucionalista atendendo aos apelos de Klinger." 
A Platea, 02 de agosto de 1.932; "A Companhia de 
Viação São Paulo - Minas Gerais e as Linhas Iguape - 
Santos e Santos - Rio de Janeiro da Companhia de 
navegação Santos /Bertioga paralizaram durante o 
período em que se desenvolveu a Revolução." Relatório 
da Secretaria de estado de Viação e Obras Públicas de 
Estado de São paulo. Triénio 1.930-1.932. Relatório 
Apresentado ao Sr. Armando Salles de Oliveira 
Interventor federal do Estado pelo Sr. Dr. Francisco 
liachado de Campos - Secretário de Estado. Relatório 
n° 04, Imprensa Oficial do Estado, 1.933, pags. 47 e 
52.

De acordo com o Relatório da
Viação e Obras Públicas do Triénio de 
serviço de iluminação pública, bem como 
noturnas teriam sido suspensos 
duração da Revolução. Pag. 63.

A cidade transformava-se em função da Revolução, mas a 
prioridade dos serviços era a produção de bens para a revolução, mesmo os 
serviços públicos priorizavam as necessidades do exército paulista o 
operariado tinha ainda que conviver com a escuridão noturna175’ pois em 
virtude da Revolução, o programa de substituição da iluminação à gás pela 
iluminação elétrica fora interrompido somente nos bairros de periferia; nos 
bairros de elite o processo de substituição continuava, sendo que no caso da 
periferia, mesmo a iluminação à gás era interrompida, em função do 
término das rondas de iluminação. A Revolução não veria suas batalhas 
travadas em território urbano, mas causaria desde seu início mais 
transtornos para aqueles que já conviviam com tantas dificuldades. Todos 
os espaços da cidade viam-se ocupados pela Revolução, não apenas os de 
produção; asilos, bazares, colégios particulares, externatos, casas de família

de 
primeira

aos
agosto de 1.932; 
Minas Gerais 

de
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179

176

177

tomavam-se oficinas de costura, conventos, clubes, igrejas e escolas 
públicas eram mobilizadas pelas redes assistenciahstas. As escolas, que 
haviam paralisado as atividades nos primeiros dias da revolução voltavam 
ao seu funcionamento na medida em que não eram mais usadas como 
abrigo para os batalhões de soldados e para as famílias carentes inscritas 
nos programas de assistência I77, por terem um parente nas linhas de frente. 
Sem o espaço da escola, sem data para retomo das aulas, com as 
professoras, bem como todo o funcionalismo público licenciado para o 
alistamento nos batalhões de combate e de assistência , restava às 
crianças, permanecerem em suas casas ou pelas mas do bairro, assistindo à 
passagem dos batalhões de voluntários, à agitação das moças da 
assistência, aos civis armados fazendo as rondas urbanas, terminando por 
brincarem, os pequenos também, de guerra. Várias fontes descrevem o 
entusiasmo de mães que vestiam seus filhos como pequenos voluntários 
para assistirem à passagem dos soldados que se reuniam nas estações de 
trem em direção às linhas de frente, estas crianças, sempre presentes entre 
os que assistiam a partida dos voluntários, desfilando muitas vezes, elas 
também nos chamados Batalhões Infantis, em várias destas ocasiões, viam- 
se faixas carregadas por elas dizendo: “Se preciso for, também iremos” ’ 
A união da imagem pura de uma criança ao movimento paulista pode ser 
entendida como uma estratégia que só vem reforçar a tese de Borges, sobre 
o caráter sentimentalista do discurso que se dirigia à população. Mesmo os 
jornais, que dividiam suas matérias entre críticas às diretrizes políticas do 
Governo Provisório e o apoio à Revolução, utilizavam uma terminologia

Revista Paulistânia, n°82, pag.22.
"As escolas públicas não funcionam esta semana, as 
escolas normais e profissionais bem como os grupos 
escolares da capital também não funcionarão, esta 
determinação só não se estende às do interior." A 
Platea , 11 de julho de 1.932.

A Platea, 11 de agosto de 1.932. Noticia o licenciamento 
dos funcionários públicos e o inicio das férias 
forenses por tempo indeterminado.

BEZERRA,H.G. Artimanhas da Dominação, op. cit.pag. 193.
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As influências do movimento revolucionário se faziam sentir

manter turnos seua

180

181

182

Platea, 
a 

as

que se remetia muito mais ao campo da moral do que ao campo da 
política.180

não apenas na organização do cotidiano familiar do operariado urbano, mas 
também em sua vida profissional, as demandas da guerra eram muitas e 
para satisfazê-las os turnos deveriam dobrar. Indústrias e mesmo empresas 
prestadoras de serviços passariam a trabalhar objetivando fornecer aquilo 
que o exército e o governo paulista necessitassem. A Light passaria a 

que atravessavam toda a noite, garantindo
funcionamento em São Paulo durante as vinte e quatro horas do dia, sem 
contar o esquema de segurança montado para proteger a sub-estação de 
Santos181 e o deslocamento de técnicos e funcionários para o reparo da sub- 
estação de Cubatão bombardeada pelo exército govemista . Nas fábricas, 
operários e engenheiros construíram um capítulo à parte nesta história, com 
empenho e criatividade, os primeiros lidavam para aprenderem como 
manipular novos e velhos materiais para a produção de armas, capacetes e 
todo tipo de utensílio necessário para a guerra; os segundos chegavam 
mesmo à servirem nas linhas de frente como treinadores de soldados para o 
uso de equipamentos de combate como as granadas. A grande estrela deste 
episódio, porém, fora o Trem Blindado. Recoberto por placas de blindagem

Nos editoriais de A Platea, expressões enfatizando a 
falta de caráter, a propensão à traição e ao 
autoritarismo eram as que caracterizavam o discurso 
sobre o Governo Ditatorial de Vargas, enquanto que a 
justiça, a bravura e o senso de dever caracterizavam as 
falas sobre os paulistas. A Platea julho à setembro de 
1.932. Quanto a O Estado de São Paulo, dando mais 
espaço para as discussões sobre politica e politicos, 
equilibrava seu espaço entre matérias que apresentavam 
criticas ao orçamento ou à escolha de interventores 
incompetentes com aquelas mais ufanistas que associavam 
a guerra à uma questão de restauração da ordem. O 
Estado de São Paulo, julho à setembro de 1.932.

Revista Paulistânia, n° 82, pag. 25.
Revista Memória, n°.13, pag. 64-65.
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as

183 mesmos
Para 

de 
descrevem 

FORSTER,

lado 
op. 
cit. 
mais 

de

Blindado,
GONÇALVES,C.
CARVALHO,A. 
lado 
ações

e nem

Sobre o Blindado, relatam estes mesmos fatos, do 
governista GONÇALVES,C. Carne Para Canhão, 
cit.pag.126; CARVALHO,A. Capacetes de Aço, op. 
pag. 70; do lado dos paulistas, descrevem com 
detalhes as ações do Blindado FORSTER, O.Diário 
Campanha de Um Ex-Combatente. São Paulo,Sociedade Pró- 
Memória de Limeira/ Secretaria Municipal de Esporte, 
Cultura, Turismo e Eventos, 1.998, pag. 35-36 e 
MEDICI,F.P.Trem Blindado, em que o autor descreve o 
funcionamento dos três Blindados que foram construídos, 
narrando as formas como foram utilizados na frente Sul.

camuflada em seus vagões, o trem circulava pelas linhas férreas que 
cruzavam as áreas de conflito transportando soldados paulistas que, por um 
orifício suficiente apenas para o encaixe das armas, posicionavam-se 
surpreendendo os batalhões inimigos assim que por eles cruzavam. A 
imprensa exaltou a grande invenção da engenharia paulista, desenvolvido 
em três modelos, e que seria a arma definitiva para que se alcançasse a 
vitória. Maravilha para a imprensa, fracasso para os voluntários. Em relatos 
de vários ex-combatentes, tanto do exército paulista quanto do exército de 
Getúlio, encontramos descrições sobre as ações do Blindado que 
confirmam seu poder bélico em suas primeiras aparições, a partir daí, 
quebrado o efeito surpresa, o inimigo aprendera a lidar com o Trem. Ao ser 
avistado, apressavam-se os govemistas em explodirem os trilhos atirando 
granadas também na blindagem que acabava cedendo, sem movimento e 
vulnerável, os soldados paulistas se tomavam alvo fácil do inimigo. Ao 
final da guerra, o Blindado era utilizado como abrigo para os doentes ou 
para aqueles mais extenuados.

Não podemos perder de vista o fato de ser todo discurso de 
organização e informação sobre a Revolução estava sedimentado pelo 
paulistismo das elites, por um ideal de hegemonia paulista, e que para 
atingirem seus objetivos contavam com o apoio incondicional de 
praticamente toda a imprensa escrita de grande circulação. Decidida a não 
permitir que as más notícias do front contagiassem o ânimo dos voluntários 
da retaguarda, e nem que possíveis notícias de acordos de gabinete
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desanimassem os soldados no front, a imprensa trabalharia, sem medir 
esforços e sem nenhum pudor. O descalabro chegava a tal ponto que em 
uma única manchete sobre uma ação dos constitucionalistas na frente Sul 
no início de agosto, os jornais noticiaram um número de baixas no exército 
getulista maior do que o número total de soldados que viriam à morrer até o 
final guerra. Mediei, que esteve nesta batalha, em Trem Blindado comenta 
esta passagem sobre uma vitória dos paulistas no setor Sul:

“Só se falava na façanha do Trem Blindado, o
Fantasma’ ‘o Expresso de Shangai’(...) A imprensa, sempre 
fantasista com as nossas vitórias, espalhava a escandalosa notícia: 
‘800 mortos peio Blindado em Buri’. Vamos tirar um zero 
leitor?”184

MEDICI, F.P. O Trem blindado, op. cit.pag. 68. No caso 
do A Platea, sobre esta batalha, publicava a seguinte 
manchete central na capa: “Como se desenrrolou o grande 
combate travado além de Bury, no qual nossas tropas 
alcançaram estrondosa vitória auxiliadas pelo Trem 
BlindadoApós descreverem a captura de 14 paulistas, 
entrava em cena o Blindado, dizendo um soldado 
teria prestado depoimento ao correspondente: "Ah! 
metralhadoras deram cabo da raça dos da ditadura! 
recuaram espavoridos ante a saraivada de balas 
partia sem cessar. Foi a vitória. Creio que morreram 

mais de mil homens! A Platea, 02 de agosto de 
(grifo nosso).

Os jornais que apoiavam o movimento, tanto os liberais quanto 
de esquerda, faziam diariamente o uso de uma linguagem 

exageradamente otimista, que não apenas maquiavam a realidade como por 
vezes ocultavam-na, altemado-a por completo. Ao confrontarmos as 
manchetes sobre os avanços do exército constitucionalista e as narrativas 
das derrotas e dos recuos, toma-se mais evidente a intenção de 
manipulação das informações, estratégia que tinha como objetivo 
fundamental o bloqueio da difusão de notícias sobre as derrotas paulistas 
para que não houvesse desânimo entre os voluntários de retaguarda e nem
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Mantida distante do campo de combate e das constantes 
estratégias de recuos dos soldados constitucionalistas, a população da 
cidade de São Paulo, organizava-se pela revolução acreditando em seu 
sucesso e na existência de uma mobilização geral do país, com base nas 
notícias que eram publicadas pelos jornais, que associavam o movimento 
constitucionalista não à uma questão regional, mas a um protesto nacional:

“São Paulo desafia a ditadura em nome do Brasil, combate-a em 
nome da lei e há de vencê-la em nome da civilização...São Paulo 
em pé de guerra não é São Paulo, é o Brasil. Para falar em nome 
do Brasil basta a São Paulo a grandiosidade de seu progresso, o

cit. pag.131 e 136; 
op. cit.pag.131/132.

desistências bruscas no alistamento de civis para o front. Derrotas eram 
ignoradas, estratégias de recuos eram descritas como avanços, os desertores 
eram apresentados como fracos e criminosos e não como testemunhas de 
uma campanha insana e desigual, na qual os soldados eram jogados sem 
treino, sem provisões, sem segurança, sem munição e sem comando, dos 
dois lados, encontramos memorialistas que comentam o fato dos paulistas, 
por falta de armas, usarem uma matraca para imitar o som de metralhadoras 
na tentativa de afugentar o inimigo. Embora não aparecesse nas matérias de 
jornal, os acidentes envolvendo tropas paulistas que se feriam ou até 
mesmo encontravam a morte por falha das ordens do comando não eram 
raros. Ex-combatentes narram que na campanha da frente Sul, em Itararé, 
uma das mais documentadas e sangrentas, batalhões paulistas abriram fogo 
uns contra os outros por falha de comunicação e estratégia do comandante 
que se apressara. Em outros momentos, da dura permanência na frente Sul, 
os combatentes narram ainda o excesso de rigor de alguns oficiais, que 
demonstravam total inaptidão para o posto que ocupavam, muitas vezes 
apenas por serem homens jovens e de famílias ricas que, ao se alistarem, 
ganhavam o uniforme e com ele, uma patente de oficial de comando.

CARVALHO,A. Capacetes de Aço, op.
GONÇALVES, C. Carne para Canhão,
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Por diversas vezes, a adesão de grupos do Rio de Janeiro, do 
Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, foram noticiadas, sem que se 
consumassem de fato. Não só os jornais paulistas promoviam esta imagem 
de uma luta difícil para os govemistas, mas também jornais de vários 
estados do nordeste como os de Alagoas, Bahia, Pernambuco, e do sul, 
noticiavam o avanço dos revolucionários, em geral, correspondiam a uma 
imprensa comprometida com um público jovem, em sua maioria, 
estudantes, que comparava a mobilização pela revolução àquela feita 
durante a Primeira Grande Guerra. Em seus estudos sobre a revolução 
constitucionalista, Hemani Donato ateve-se a pesquisar até que ponto 
grupos de outros estados realmente se manifestaram em apoio à São Paulo. 
Em sua pesquisa, documentada por cartas à ele enviadas por ex- 
combatentes de Mato-Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul; que lutaram 
pela reconstitucionalização, por obras de memorialistas e pelos verbetes do 
Dicionários das Batalhas Brasileiras, Donato, descreve momentos em que 
em diversos estados brasileiros, oficiais e civis juntaram-se contra o

“(manchete da primeira página) Começa o Rio Grande(do Sul), 
nesta grande hora a cumprir sua palavra empenhada em favor da 
nação. Os compromissos morais ainda não são letra morta para 
seu povo”.188

esplendor da sua cultura, a pujança do seu civismo. Para falar em 
nome do Brasil, basta a São Paulo o ser São Paulo”
“O povo carioca levou a efeito grande manifestação em prol da 
constituinte: os estudantes do Rio de Janeiro organizaram passeata 
em prol da constituição do país. A manifestação foi interrompida 
com a pressão da polícia que lançou gás lacrimogéneo nos 
manifestantes”.187

A Platea, 19 de julho de 1.932.
A Platea, 02 de agosto de 1.932.
A Platea, 31 de agosto de 1.932.
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governo federal, em prol da campanha constitucionalista. Inicia a descrição 
pela região norte, com o Amazonas, onde em 24 de agosto de 1.932 um 
grupo de artilheiros da marinha, teriam se rebelado em favor do movimento 
eclodido em São Paulo. Após quarenta minutos de batalha, dois navios, a 
mando da interventoria do estado abalroaram os revoltosos, afundando o 
navio e metralhando os náufragos. No Pará, foram os estudantes 
secundaristas e universitários de direito e medicina que a 02 de agosto 
ocuparam os quartéis da polícia e dos bombeiros em ação de protesto 
contra o Governo e pelas profundas mudanças que necessitava o país. 
Resistiram durante a noite e as 9 horas da manhã o último estudante à 
resistir foi morto por um atirador profissional. No nordeste, destaca a 
presença da alma liberal baiana, representada pelos valentes universitários 
que em 22 de agosto preparavam a tomada do corpo de bombeiros, o 
quartel de polícia e finalmente o palácio com a deposição do interventor. 
Sabotada a ação, os estudantes tomaram as armas do Tiro-de-Guerra e se 
posicionaram pelas escadarias da Faculdade de medicina. Foram presos 
427 rapazes e 312 moças, todos entre 16 e 20 anos de idade. Do Ceará, 
Donato destaca a aprovação do emérito jurista Clóvis Bevilacqua, que 
procurado por Getúlio para que desse seu aval aos bombardeios 
programados para atingirem a capital paulista, declararia abertamente seu 
apoio à causa paulista. Quanto ao Cento-Oeste, sobre Mato Grosso do Sul, 
de que tanto se esperara a adesão, nos é apresentado o relato do movimento 
liderado por Vespasiano Martins que a 11 de julho, proclamava o 
nascimento do Estado de Maracaju, território equivalente ao atual Mato 
Grosso do Sul, que já surgia trazendo seu apoio à causa constitucionalista. 
De acordo com o relato, os mato-grossenses teriam combatido em três 
frentes, batendo-se contra os exércitos norte-matogrossenses, gaúchos, 
goianos e mineiros em mais de vinte batalhas, nas quais mais de 300 
constitucionalistas teriam sido degolados. Dos vizinhos do Sudeste, o apoio 
viria do Rio de Janeiro, também por parte dos jovens estudantes que em 
certa manifestação em apoio à causa constitucionalista pela Avenida Rio
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190 op.A Epopéia, 
cit.

Do lado da imprensa, conforme pudemos analisar, vários 
jornais como O Jornal do Comércio da Bahia, O Jornal do Comércio do 
Rio de Janeiro, o Jornal do Povo do Rio Grande do Sul, jornais de centro, e 
que noticiavam sobre movimentações contra o Governo federal, ao falarem 
sobre a organização em apoio à campanha constitucionalista, destacavam 
as ações dos estudantes das Faculdades de Direito ou Medicina em favor do 
movimento deflagrado por São Paulo. O que fica claro, a partir da 
observação do trabalho de Donato e da tônica dada ao assunto pelos jornais 
de outros estados é que, estudantes universitários e secundaristas, médicos 
e juristas não respondem pelos sentimentos de uma sociedade como um

Branco teriam sido reprimidos à bala por soldados da infantaria de Vargas, 
fazendo entre os jovens algumas baixas. Quanto à Minas, é na voz de 
Sylvio Miraglia que temos a posição dos mineiros, ao ressaltar que entre os 
de seu círculo de amizades naqueles dias, em geral médicos, todos estavam 
à favor de São Paulo, tendo sido tomado de surpresa ao saber da decisão do 
Governo mineiro em favor de Vargas. No Sul, a causa encontraria o apoio 
das mulheres curitibanas que, penalizadas com as condições em que eram 
conduzidos os prisioneiros paulistas para a Ilha das Flores, aproximavam- 
se sorrateiramente à noite para lhes fornecer pão e agasalho, murmurando a 
senha Viva São Paulo! Por fim, do Rio Grande do Sul, que também 
figurara como apoio certo à Revolução constitucionalista, destaca a 
participação de um destacamento de 450 soldados que, comandados pelo 
general Cândido Carneiro Júnior lutaram por São Paulo de julho a setembro 
de 1.932.189 Somamos à lista de Donato, a Cavalaria Paranaense, que teria 
combatido na frente Sul.190

° 81,

Cavalaria: CAMARGO, A. 
F.P. Trem Blindado. op.

cit. e

189 DONATO,H. "Onde e Como São Paulo Esteve com o Brasil" In 
D.O. Leitura, Publicação Cultural da imprensa Oficial 
do Estado S.A., São paulo, 11 de junho de 1.992, pags. 
10-11. Ver também Revista Paulistânia, n° 81, pags. 55- 
69.
Citam a 
MEDICI,



124

191 OS

192

Na lida por manter aceso o ânimo da população paulista, 
constantemente o rádio e os jornais enfatizavam a presença de alguns

CAPELATO, : 
liberdade 
Brasileira 
Marco Zero, 
DONATO,H."Desinformação, 
D.O.Leitura, 11/06/1.993.

“Na guerra psicológica contra a Revolução Constitucionalista 
foram usados pela ditadura, Brasil afora, os mais extravagantes 
argumentos, entre os quais o de que o objetivo dos 
revolucionários era proclamar a República Comunista de São 
Paulo, cujo presidente seria um italiano chamado Matarazzo”. 192

O tempo tem nos mostrado que a versão getulista do 
movimento de 1.932, representando-o como um movimento unicamente 
paulista e de cunho fortemente separatista marcou muito profundamente a 
visão dos brasileiros sobre a revolução constitucionalista, que se por um 
lado não pode ser vista exatamente como um movimento nacional e 
popular por outro, não se limitava a uma quartelada de militares e políticos 
magoados com o centralismo de Vargas; muitos interesses e esperanças 
povoavam as mentes daqueles que de uma forma ou de outra se viram 
envolvidos por esta causa.

todo, representam apenas grupos, elites intelectuais, que não 
necessariamente expressam em suas atitudes políticas a vontade geral, os 
desejos e necessidades dos cidadãos comuns, são porém, formadores de 
opinião™ de menor poder que os jomais e as rádios, vendo-se dividida 
portanto a opinião pública entre dois discursos: o da necessidade de 
mudanças defendidas pelos intimoratos constitucionalistas e o da 
necessidade de se conter o comunismo e o separatismo, heranças deixadas 
pelos imigrantes para os paulistas e que, no imaginário de alguns 
brasileiros de fora de São Paulo, seria a verdadeira razão da Revolução:

M.H."O Controle da Opinião e os Limites da 
: Imprensa Paulista (1.920-1.945) In Revista 

: de história, n° 23/24, São Paulo, Anpuh/ 
setembro 1.991/agosto 1.992, pag.55-65.

arma de guerra em 1.932 "In



125

193 MEDICI, F.P. Trem Blindado, op. cit.pag. 103.
194 GONÇALVES, C. Carne Para Canhão, op. cit.pag. 62.

personagens que se transformaram, em heróis da Revolução; estes eleitos 
seguindo a linha do discurso ufanista, tinham suas origens nos fundadores 
bandeirantes, eram em geral os jovens de famílias tradicionais que 
tomavam o microfone das rádios para discursarem sobre o amor a São 
Paulo. Para as elites e também para as classes médias, a imagem do herói 
jovem, estudante de direito, bem nascido tinha realmente o poder de 
catalisar o sua expectativas e seu modelo de identificação social. O orgulho 
desta classe era manter uma guerra na qual existiam batalhões como o tão 
elogiado 14 de Julho, formado por estudantes de Direito e Medicina, “a 
fina flor da sociedade paulista”. O 14 de Julho era constantemente citado 
pela imprensa e principalmente pelos oradores que ao utilizarem este 
batalhão como base de comparação, sugeriam que as diferenças entre o 
exército ilustrado paulista e o de mercenários de Vargas seria o reflexo da 
diferença entre São Paulo e o resto do país, entre os ideais amplos de 
liberdade paulistas e a tacanhez e a truculência de uma ditadura. Ufanando- 
se da presença dos jovens doutores na guerra, chegando à afirmar que os 
soldados inimigos capturados se mostravam desconcertados ao 
comprovarem que aqueles soldados paulistas eram mesmo homens 
letrados,193 No campo de batalha, os batalhões acadêmicos como o “14” ou 
o “Floriano Peixoto ” também eram reconhecidos facilmente, mesmo pelo 
inimigo, não pela bravura mas por seu rastro', em seu relato, Clóvis 
Gonçalves, que lutou pelos federais, descreveu em que estado eram 
encontradas as trincheiras abandonadas pelos rapazes do “Floriano

“Alguns papéis nos revelavam que ali estivera o batalhão 
acadêmico “Floriano Peixoto”. Tivemos em mão uma folha com 
os nomes de todos os voluntários da Ia Companhia. Aliás era fácil 
reconhecer que a tropa que dali se havia retirado era da cidade. 
Papéis de chocolate, doces, bombons, bem no-lo revelavam.”’94
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195

196

197

O trabalho destes centros era auxiliado por doações 
devidamente noticiadas em todos os veículos da imprensa, que com

Recebiam e carregavam consigo inúmeros mimos enviados por 
suas famílias e, ao contrário dos voluntários da maioria dos outros 
batalhões, recebiam-nas. Eram tantos os apetrechos que, segundo um ex- 
combatente parecia que iam acampar no pólo, em qualquer um dos 
pólos195' Contudo, embora estivessem próximos da linha de fogo, estes 

jovens bem nascidos demoraram a dar seu primeiro tiro; sendo poupados 
por bastante tempo, apenas batendo em recuada na frente Sul, segundo 
relatos, os rapazes do 14 de Julho passaram a participar dos esquemas de 
ataque logo que puderam passar à contar com o auxílio de um dos 
batalhões da Legião Negra, que de agosto até o final da guerra combateu 
lado à lado com os jovens paulistas, protegendo-lhes as preciosas vidas.

E quando o assunto era participação dos imigrantes, não era 
sobre os imigrantes do Bexiga ou da Moóca que o jornal noticiava, mas 
sobre as ricas organizações das colónias, dando-lhes o devido destaque e 
agradecimento em nome dos que eram, verdadeiramente paulistas:

“A colónia inglesa, a exemplo das outras, organiza-se”
“Comissão de Assistência da Colónia Portuguesa. O cônsul de 
Portugal enviou cheque de rsl0:000$000 (dez contos de réis) à 
Comissão de Assistência da Colónia Portuguesa.” 196

CAMARGO, A.A. A Epopéia, op. cit.pag. 108-109.
A Platea, 04 de agosto de 1.932.
A Platea 20 de setembro de 1.932.

“O Sangue Estrangeiro.(título) as colónias estrangeiras aqui 
domiciliadas têm sido de uma dedicação extraordinária, à causa 
da liberdade de São Paulo se fez o representante mais legítimo, 
isso porque está em jogo o destino da Civilização não o do nosso 

197Estado, senão os estrangeiros cruzariam os braços.”
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as

198 Dr.

199

via A Platea, colocou em 
exposição no Mappin Store, 
sorteado em beneficio dos

Os artistas e intelectuais tais como Tarsila que colaborou com 
uma oficina de costura, Mário de Andrade, Menotti del Picchia que 
escreveram à favor da liberdade e contra a Ditadura eram exemplo 
principalmente para os jovens estudantes das classes médias,

frequência dava destaque aos leilões beneficentes, em prol dos batalhões 
constitucionalistas198 ; doações de gêneros alimentícios e cigarros também 

eram frequentemente anunciadas. Contudo, mesmo estes sentimentos 
‘nobres’ dos ricos fazendeiros eram postos em dúvida por aqueles que 
atacavam o discurso ufanista sobre a revolução, e que não se iludiam com o 
discurso da imprensa quanto às generosas doações de bois e cavalos, para 
Florentino de Carvalho, por exemplo, o que acontecia era na verdade 
usurpação:

“Quanto às cruzadas de mercadorias, e até de gado vacum, ou 
cavalar, particularmente nos municípios do interior, em não 
poucos casos foram feitas verdadeiras requisições impostas a 
comerciantes, agricultores, empregados etc, por chefes políticos e 
por fazendeiros, executadas sem indenização, sem recibo, sem 
controle.”199

em 1.932
Sociais. São

"O Dr. J.D.Machado Cesar, 
rifa uma mesa chinesa, em 
o riquissimo móvel vai ser 
soldados da Legião Negra".

"Veja, nesta edição, relação de donativos recebidos de 
26 a 30/08, de roupas à joias, em prol da Legião 
Negra" A Platea 31 de agosto de 1.932.
CARVALHO,F.A Guerra Civil em São Paulo 
Solução Imediata dos Grandes Problemas 
Paulo, Editorial Ariel, 1.932, Pag. 27.
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Solidariedade 
um boato 
j ogadores, 

que

Io

A Revolução também precisava dos braços e do apoio da 
população trabalhadora, também eles deveriam ter o seu herói, um exemplo 

seguir, alguém com quem se identificar, em apoio à 
constitucionalista. Naqueles dias, uma das febres populares era exatamente 
o futebol, em virtude disso, as coberturas diárias sobre as ações dos clubes 
atléticos em prol da Revolução201’ eram de grande interesse popular; até 
porque em seu segundo dia, a Revolução inviabilizara um dos clássicos do 
campeonato de futebol da Associação Paulista:

personalidades como Santos Dumont200 tinham um alcance maior, por 
conquistar de todos o respeito, mas não estabeleciam o elo de cumplicidade 
desejado com a população trabalhadora.

As coletânea e reproduções de documentos sobre 1.932, 
com frequência concedem espaço de destaque à carta de 
Santos Dumont na qual dava seu apoio à São Paulo.
Revista Paulistânia, n°80, pag. 64; QUARTIM,Y. O
mackenzie na Revolução de 1.932, 91; por seu turno a 
imprensa além de publicá-la, concedeu também grande
destaque à noticia de sua morte e ao fato de haver
problemas para que o corpo viesse para São Paulo, como 
o "pai da aviação determinara" A Platea e O Estado de 
São Paulo 24 de julho de 1.932. 
"O Palestra Itália Hipoteca toda a 
Movimento Constitucionalista. Havia um boato sobre 
impossibilidade de alistamento dos jogadores, mas 
tesoureiro do time desmentiu-o, mostrando que não 
jogadores e atletas se alistaram mas os sócios também. 
Além de ter o clube cedido suas instalações para os 
exercidos de educação fisica dos soldados e também 
seu hospital para os revolucionários."

"O C.A. Juventus também se coloca ao lado da revolução. O 
próprio presidente do clube, Adriano Crespi, alista- 
se." A Platea, 24 de julho de 1.932.
São Paulo Futebol Clube monta o Batalhão Esportivo, 
cedendo também suas as instalações". A Platea, 24 de 
julho de 1.932.

"Será feito hoje o batismo do Io Batalhão Esportivo, a 
cerimónia será no São Paulo Futebol Clube da Floresta" 
A Platea 02 de agosto de 1.932.
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202 Primeira página de A Platea de 11 julho de 1.932.

“Foram suspensos: todos os jogos do campeonato da Associação 
Paulista de Atletismo; em virtude do cancelamento do Palestra X 
Corínthians que seria disputado em 10/07/32 verificou-se que 
todos os encontros haviam sido suspensos, em virtude da 
revolução”.202

O cancelamento de um Palestra e Corínthians, confronto entre 
os dois times mais populares da cidade, deixava os torcedores ávidos por 
saber o que aconteceria a partir de então com o futebol e com os jogadores, 
e os jornais recheados de matérias sobre esta nova febre esportiva, 
atendiam à esta curiosidade. Portanto ao associar a causa constitucionalista 
à imagem destes atletas, o discurso ufanista e mobilizador da Revolução 
alia-se ao espírito esportivo para beneficiar-se com a curiosidadee a 
simpatia popular. Todos os clubes de grande torcida da época, os times de 
massas, figuraram nas primeiras páginas dos principais jornais tomando 
público seus esforços por São Paulo. O Palestra do parque Antártica, da 
zona Oeste da cidade, o Corínthians Paulista da zona Leste, o São Paulo da 
Floresta do Morumbi no zona Sul da cidade, o Juventus da Rua Javari, 
próximo à zona central todos mostravam-se solidários, cedendo seus atletas 
e suas instalações e também, é claro, promovendo o nome de seus diretores 
e presidentes como benfeitores da cidade. Concedendo bastante espaço às 
opiniões e atitudes de atletas de várias modalidades esportivas, a imprensa 
termina por enfatizar com maior destaque, as ações e opiniões dos 
jogadores de futebol. O interesse e o magnetismo exercido por estes atletas, 
já há muito despertara a atenção da imprensa, que, dando cada vez mais 
importância aos assuntos esportivos transformavam-lhes em verdadeiras 
celebridades:

“Os semideuses do novo século podiam ser cidadãos abastados, 
ou imigrantes humildes, ter nomes luso brasileiros sonoros ou 
patronímicos estrangeiros esdrúxulos, o que importava era o que
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203

eles tinham em comum com os seus adoradores fanatizados: a 
paixão do movimento, a religião da velocidade, a magia da 
energia superlativa.”203

O paulistismo e o ufanismo mais uma vez se adaptavam, 
produzindo um novo discurso no qual o herói paulista não era mais o 
bandeirante, nem mesmo seus descendentes; eram jovens descendentes de 
imigrantes e migrantes de todos os cantos do Brasil e do mundo, mas que 
possuiriam o espírito e o magnetismo necessários para se tomarem os

Não seria exagero transferirmos as palavras de Sevcenko para 
os jovens paulistas mesmo em situação de guerra. O fascínio exercido pelo 
futebol povoavam as preocupações cotidianas de tal forma que em seu A 
Locomotiva, Schimidt, cria uma passagem em que, seu protagonista, um 
jornalista que vai visitar uma das linhas de frente, encontra um jovem seu 
conhecido. Esperando que este lhe confidenciasse algo sobre seus 
sentimentos em relação à guerra ou quanto as saudades de casa dizia-lhe:

“— Bom dia, Folgado. Ainda ontem vi sua mãe; ela mandou 
lembranças para você. A guerra é dura, não?
— É dura, sim senhor. A gente grama isso por causa da 
Constituição.
O menino da Travessa Camila tinha decorado o slogan do 
ervanário Jordalino.
— Folgado, quer algum recado para sua casa?
— Lembranças à mãe.
Hesitou.
— Pode falar, Folgado!
Então ele se atreveu:
— Quem ganhou ontem? O Paulistano ou o Palestra?...”204

op. cit.pags. 103-104.

Orfeu Extático na Metrópole, op. cit.pag.SEVCENKO,N.
57.

204 SCHIMIDT, A. A Locomotiva,
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207

novos ídolos da civilização do Planalto Paulista. Este esporte, produzia um 
novo tipo de ídolo que se identificava com seus torcedores por ter, ele 
próprio, emergido do anonimato das classes trabalhadoras para se tomar 
uma verdadeira estrela de fama nacional, posto que, naqueles tempos, com 
o futebol, alcançava-se apenas a fama, mas não a fortuna. Para os jovens da 
periferia, que além de leitores e ouvintes de assuntos sobre futebol, 
participavam dos campeonatos lotando os estádios, acompanhando os 
campeonatos e recheando suas vidas de poucas perspectivas com alguma 
alegria205 O jogador representava a materialização do sonho dos jovens de 
qualquer ponto da periferia paulista de superarem as limitações impostas a 
eles por um sistema desigual e de exclusão, no qual por aqueles dias mal 
conseguiam o suficiente para sobreviver, unicamente através de sua 
habilidade e criatividade no esporte era o exemplo ideal para provar às 
classes trabalhadoras que aquele personagem, que um dia também fora um 
trabalhador comum ou filho de trabalhador, apoiava a causa 
constitucionalista tomando-se um eficiente garoto-propaganda do 
alistamento voluntário. Estes homens invadiam páginas e mais páginas dos 
jornais com seus depoimentos sobre a revolução, sobre o alistamento, eram 
eles e não os filhos das classes abastadas que representavam um exemplo 
para a grande maioria da população:206

“Nascimento pronto para embarcar! O goleiro do Palestra — líder 
do campeonato da APEA e, time com uma das maiores torcidas 
— alistou-se espontaneamente e, já equipado deve seguir para 
Itararé.”207

Sobre a importância do futebol como forma de lazer e de 
integração social ver capitulo II deste trabalho.
Matérias desta natureza aparecem com 
maior destaque encontram-se em 11, 12, 
de 1.932; 02, 11, 16, 31 de agosto 
Platea.

Manchete de A Platea 24 de julho de 1.932.

frequência; as de 
19, 24 de julho 
de 1.932, em A
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208 capítulos I e

A persistência dos jornais na publicação de matérias sobre a 
participação ou o alistamento de milionários, artistas e atletas, até certo 
ponto, atingia seu principal objetivo: convencer a população quanto à 
importância do movimento constitucionalista, para todos os ramais da 
sociedade e afinal, outra não é a função da cooptação idelógica O que 
não se pode é aceitá-la como verdade absoluta, dando conta de todas as

Em meio a este quadro é que começamos a perceber outras 
estratégias utilizadas para que houvesse maior aproximação e maior 
envolvimento entre o trabalhador da periferia e a causa constitucionalista, 
mesmo não sendo ele, o operário, a estrela desta trama, a cada dia, 
confirmava-se como aliado fundamental para a sustentação do movimento, 
principalmente porque, se no início, no período de organização da 
campanha, os políticos necessitavam apenas da aprovação popular, neste 
segundo momento, o da luta armada, necessitavam da participação efetiva 
dos homens paulistas nas frentes de batalha, posto que os exércitos 
esperados, que seriam enviados pelos aliados de São Paulo, não vieram. 
Tanto é assim que, apesar de não ser o protagonista da história contada 
pelas rádios e pelos jornais, o trabalhador era o coadjuvante que dava vida, 
movimento e credibilidade à causa paulista. Sobre os notáveis, os jornais 
gastavam quadros e mais quadros descrevendo suas ações em prol da 
causa: quanto doaram, com quem falaram, quem se alistou, para onde 
iriam, quem fundou uma nova liga assistencialista, quantas pessoas já 
foram atendidas...Quanto aos trabalhadores, limitava-se o jornal a 
confirmar-lhes o interesse, por vezes estendendo-lhes agradecimentos num 
sentido geral: à todos os trabalhadores. As fontes demonstram que, apesar 
do discurso dos jornais, dos oradores e radialistas sugerirem a existência de 
igualdade e união entre os defensores da causa paulista, as diferenças 
raciais e de classe não foram esquecidas, nem pela elite e muito menos 
pelos trabalhadores.

BEZERRA,H.G.Artimanhas da Dominação, 
IV.op. cit.
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209

210

Garantir que a parte do operariado que se envolve diretamente 
com a causa o faz por ter sido cooptado pelo canto de sereia209 discurso 
ufanista da campanha e pelas imagens convincentes de seus ídolos é 
transformar novamente em uníssono uma realidade que como toda trama 
social, que é múltipla e polifônica, desprezando outros tantos agentes que 
impulsionam as ações humanas e consequentemente a História.

viajando pelo interior, 
com a renda em prol dos 

02 de agosto de 1.932.
a revolução, formou-se o 

de São Paulo, mais um dos 
A Platea, 11 de agosto de

nuanças da questão, posto que o momento de identificação entre a 
população e seus ídolos, que é parte do processo de cooptação ideológica, 
não encerra em si todas as nuanças que envolvem este acontecimento.

' Quanto à participação do trabalhador propriamente dito, os 
meios de comunicação limitavam-se a apresentar grandes listas de 
agradecimento pela colaboração de diferentes grupos de profissionais, mas 
em geral, dando ênfase aos funcionários públicos e profissionais liberais.210 
Em geral, não se fala no operariado, como classe, pois os mais diversos 
ramos de profissões eram citados separadamente, sempre de forma a 
comprovar que tanto o pobre quanto o rico quanto as classes médias 
estariam unidos pela mesma causa. Nos Batalhões da capital, os operários

BORGES, V.P. Memória Paulista, op. cit. pag. 74.
"A associação dos funcionários públicos comunica: Dona 
Maria das Graças iniciou uma relação de funcionárias 
voluntárias como enfermeiras." A Platea , 11 de julho 
de 1.932.
Circo Pinheiro, que está 
promove espetáculo popular 
Constitucionalistas" A Platea, 

"Identificados inteiramente com
Batalhão dos Professores 
batalhões de voluntários." 
1.932.
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erammas

seus

estava

211

212 Paulista.1.932de

213

0 Movimento 
64 .
S.

Capelato nos chama a atenção pelo fato de que o operariado, 
reconhecido como classe fora excluído no processo de construção da 
memória oficial sobre 32. A narrativa sobre a guerra constitucionalista, 
fruto de uma produção ideológica realizada à posteriori ’ ignorou a 
presença ativa dos operários, homens e mulheres, em 1.932, minimizando a

voluntário 
o sargento
Campanha de

Cruzes Paulistas, pag 180 e 210. Em Santos houve o caso 
da formação do Batalhão Operário Descreve o histórico 
de voluntários que tombaram na revolução, eram 
operários e estivadores do porto de Santos . Em 
Limeira, os memorialistas e os monumentos comemorativos 
fazem alusão à bravura do operariado, posto que a unica 
baixa de voluntário da cidade foi um voluntário 
operário, o sargento Alberto Pierrotti.FORSTER,O. 
Diário de Campanha de um Ex-Combatente, op. cit. 
pag.103.

CAPELATO,M. 
op. cit.pag.

DE DECCA, E. S. "A Revolução do Vencedor". 
Silêncio dos Vencidos,pag.71-74.

também não se encontravam organizados como categoria sendo possível 
encontrá-los na ronda urbana, nos galpões de voluntários para a fabricação 
de capacetes, mas principalmente dentro das fábricas onde 
imprescindíveis, sua ausência comprometeria a produção de trilhos, armas, 
canhões, alimentos, e todo o tipo de equipamentos necessários à guerra. 
Porém a própria motivação do operariado para contribuir com este 
movimento é frequentemente questionada:

“A classe operária é a grande ausente no Movimento de 32. 
Assim como foi excluída da memória da Revolução de 30, 
também ficou ausente na construção da memória de 32(...) 
Embora a documentação sobre o movimento (imprensa escrita, 
panfletos, manifesto além das obras escritas por 
protagonistas e adeptos) procure ocultar a presença operária, é 
preciso ver que, por detrás do perigo comunista e da pregação 
sobre a ordem, estava a classe operária, incomodando e 
inquietando a classe dominante paulista.”

In 1.930-0

A Causa
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importância das ações desta classe no desenrolar das questões e dos 
embates políticos das décadas de vinte e trinta.

r / 
/

Florentino de Carvalho, pseudónimo de Primitivo Raimundo
Soares, trabalhou na Força Pública, mas abandonou-a, tomando-se

A insistência em descrever as pretensões e os valores das elites 
como sendo os de toda a sociedade, presente em noventa por cento das 
obras, deve ser vista como a primeira das fissuras que nos denunciam a 
natureza ideológica da memória produzida sobre 1.932, pois a distância 
entre a multiplicidade do real e a homogeneização produzida pelo discurso 
toma-se visível a partir do momento em que desmontamos a estrutura 
interna das argumentações sustentadas pelas classes dominantes./Dentre as 
obras escritas entre 1.931 e 1.937, que chegam a um total aproximado de 
cento e cinquenta e sete títulos, cinco por cento discutem as reações do 
operariado frente ao movimento constitucionalista em São Paulo ’ 
destacamos a obra de Florentino de Carvalho, A Guerra Civil de 1.932 em 
São Paulo, como a que mais detalhadamente debate as questões que 
determinariam o envolvimento do operariado na Revolução.

Esta questão da participação ou não do operariado na 
Revolução, possui duas interpretações básicas, presentes nas fontes do 
episódio, Bezerra cita em sua pesquisa que, dentre as cento e cinquenta e 
quatro obras sobre 1.932 escritas por memorialistas, entre 1.934 e 1.981, 
que fazem alusão à participação da sociedade no movimento, cinquenta por 
cento citam o fato de que as classes trabalhadoras compartilhariam dos 
mesmos objetivos constitucionalistas que moviam a revolução, enquanto 
que pouco menos que dez por cento das obras 214 citam o operariado como 
tendo interesses e motivos próprios que os levariam a aderir ao movimento.

BEZERRA,H.G. Artimanhas daDados retirados da tese de 
Dominação, op. cit.pag.211. 

215 BEZERRA, H.G., idem, pag. 250 .



136

216

217 1.932 op.

estivador e mais tarde tipógrafo após aderir ao pensamento anarquista. Foi 
líder sindical bastante perseguido em meados dos anos 30. Escreveu A 
Guerra Civil de 1.932 em São Paulo, mas dedicou apenas metade do livro 
ao tema, procurando, na segunda parte da obra, apresentar um histórico dos 
problemas sociais do país e algumas soluções para estes. Para o autor, a 
participação do operariado no movimento constitucionalista estaria 
vinculada a duas principais razões: à postura política do operariado 
enquanto classe e a garantia de condições mínimas de sobrevivência. O 
Civismo e a solidariedade entram em sua análise como um ‘engano’, uma 
‘ilusão’, guerrear pela defesa destes valores equivaleria a defender um 
propósito que não pertencia às classes trabalhadoras.

Quanto à primeira causa que subordinaria a participação do 
operariado, isto é sua postura política, Florentino de Carvalho insistia que 
haveria uma parcela do operariado que não se convencera com os apelos da 
propaganda revolucionária, mantendo-se indiferente à causa:

“Efetivamente, a arrancada paulista empolgara as classes burguesas.
Somente o operariado (e não todo) se mostrava reservado, indiferen-

• • 217te àquela imponente manifestação de civismo.”

Esta visão de Florentino de Carvalho sobre a mobilização do 
operariado era compartilhada também por Luís Carlos Prestes que, em 
descrição praticamente idêntica descreveu o movimento para o 
International Press Correspondence, n° 24 em 1.933:

“...o movimento dos constitucionalistas contou com o apoio só 
das massas mais esquecidas do semi-operariado do campo e 
algumas massas do operariado urbano. No fundamental, em 
1.932, o proletariado brasileiro não prestou ativo nem a Getúlio

Ver , CARVALHO, F.C.
Paulo.op. cit. pag.
CARVALHO,F.A Guerra Civil de 
cit. pag. 18.(Grifo nosso).

- A Guerra Civil de 1.932 em São 
16.
Civil em São Paulo,
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CARONE, E. 
em Bezerra,

Vargas e nem aos constitucionalistas...Os operários não mais 
desejavam derramar sangue em prol dos interesses de seus 
exploradores.”218

A afirmação de que o operariado ter-se-ia mantido indiferente 
e reservado em relação à revolução é ainda sustentada pela historiografia 
mais recente219 baseada, quase sempre nos depoimentos e nos documentos 
de lideranças sindicais do período e na análise dos embates, greves e 
perseguições que se intensificavam cada vez mais durante os anos de 1.930. 
Embora estivessem,os operários de diversas categorias em luta contra o 
governo e contra os patrões, mesmo em dias muito próximos à Revolução 
ou mesmo durante esta, e ainda, embora as lideranças sindicais tenham se 
manifestado frontalmente contra a participação de seus associados na 
Revolução é preciso reconhecer que a propaganda intensiva contra os 
derrotistas equiparando-os a traidores, bem como a ação constante de caça 
aos comunistas220 — entendendo-se por comunista qualquer indivíduo que 
participasse ativamente de sindicatos ou manifestasse idéias de esquerda — 
se intensificara por demais desde os dias que antecederam a Revolução até 
seu término. Sendo que, diariamente, sem exceção, os jornais davam 
destaque às prisões e à deportação de perigosos agentes do comunismo que 
estariam conspirando contra São Paulo e portanto, contra o Brasil. Toda a

KOVAL, 
Paulo, 
Esta visão de um operariado 
constitucionalista é encontrada 
Revoluções do Brasil Contemporâneo 
Artimanhas da Dominação.
Assim afirmam os jornais, como o A Platea de 02 de 
agosto de 1.932: "(titulo) Mais dois Comunistas Caem 
nas Garras da Policia: foram presos com mimeógrafos, 
máquinas de escrever, pacotes A Classe Operária, na rua 
Maria marcolina, 175 pelos homens da Delegacia de Ordem 
Social." Notas como estas apareciam com frequência no 
jornal. Descreve também este periodo de perseguição 
DIAS,Everardo em História das Lutas Sociais no Brasil, 
op. cit. 184-186.
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"Se é certo que cidadãos seguiram voluntariamente sem 
coação direta ou material para as frentes de batalha, não é menos 
certo que outros se incorporaram coagidos pela disciplina militar. 
Numerosos estudantes se enfileiravam para evitar a perseguição 
das autoridades escolares; milhares de funcionários públicos, 
professores, escriturários, comerciários, operários, camponeses, 
etc, marcharam para não comprometerem as suas colocações, 
recurso único de sua subsistência e de sua prole."221

organização montada para tolir as reações e mobilizações contra a 
Revolução condicionou a ação dos grupos populares, uma vez que se viam 
diante de um turbilhão de acontecimentos que os chamavam à ação sem 
que pudessem contar com uma diretriz ou uma palavra de ordem da 
lideranças; desmobilizados, não havendo meios para que se posicionassem 
como classe, como coletivo, restava-lhes seguir as diretrizes da consciência 
e das necessidades individuais. Tanto a narrativa de Prestes, quanto a de 
Florentino de Carvalho e mesmo a dos jornais de esquerda da época como 
A Platea, A Gazeta, dentre outros deixam claro que: se por um lado uma 
parte do operariado conseguira se manter ‘indiferente e distante’ da 
revolução, por outro lado, parte do operariado acabava por envolver-se na 
guerra paulista, ou seja a obediência à consciência política e à postura 
política desta classe — contrária tanto à diversas ações da política de 
Vargas bem como aos abusos patronais — não teriam bastado para impedir 
a adesão de uma parte do operariado ao movimento constitucionalista, 
mesmo para alguns dos ‘conscientes’ o alistamento teria sido inevitável. 
Para Florentino de Carvalho, a parte do operariado que teria aderido à 
causa paulista estaria sendo impelida a fazê-lo por uma questão de 
sobrevivência, para garantir a manutenção de suas mínimas necessidades 
materiais:

221 CARVALHO, F.C. - A Guerra Civil de 1.932 era São paulo. 
op. cit.pag. 22.
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222 Revista Memória,

Restaria àqueles que não encontrassem motivos ou condições 
para resistirem ao alistamento, ceder às necessidades, ou como dizia o 
autor, ceder à coações. Analisando a tese de Florentino de Carvalho sobre 
tais necessidades que condicionariam a participação do operariado na 
Revolução, podemos reconhecer três situações básicas:/o alistamento quase 
que compulsório para aqueles que, não o fazendo, poderiam perder seus 
empregos, o alistamento como forma de emprego; para os desempregados • 
que, ao se alistarem, garantiam assistência para suas famílias e finalmenXe o 
alistamento, no front de guerra ou nas frentes assistencialistas, daqueles 
que se solidarizavam com seus amigos e parentes, voluntários de guerra./

n° 10/11, pags. 17 e 21.

O primeiro tipo de voluntário coagido pela necessidade seria o 
trabalhador que se alistava para manter o seu próprio emprego. 
Encontramos nesta situação os empregados dos setores ditos ‘privilegiados’ 
como aqueles que trabalhavam em setores que lhes permitia uma maior 
estabilidade tais quais os funcionários da Light and Power Co. que eram 
liberados para o alistamento voluntário os professores e funcionários 
públicos de todos os tipos de repartições que também eram liberados para o 
alistamento sem perda de seus cargos 222 /Esta liberação era feita por 
comunicado nos jornais de grande circulação tomando públicos à toda a 
sociedade a disponibilidade daquele cidadão para a prestação do serviço à 
causa, provocava uma situação de adesão praticamente compulsória, pois 
nestes casos, quando o funcionário não fosse casado e nem arrimo de 
família, o não-alistamento era extremamente mal vistoz como afirma 
J.Americano. Pedro Vemieri, ex-funcionário da Light and Power, e mesmo 
o memorialista J. Rodrigues, afirmam que não era fácil, para um cidadão de 
bem posicionar-se abertamente contra a revolução estando aqui em solo 
paulista, passando a ser mal visto pelas próprias pessoas de seu meio de 
convívio, afinal negar-se a lutar significava mais do que “não concordar 
com a guerra” ou “com a política do PRP”, não lutar significava não ir
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auxílio dos amigos, vizinhos e parentes, que por um motivo ou por outro, 
foram à guerra. A evidência estava, não só nos relatos, mas também nas 
páginas dos jornais. No segundo dia da revolução, A Platea trazia em sua 
primeira página de 11 de julho de 1.932, uma matéria intitulada: Contra os 
Maus Paulistas, que apresentava, já no terceiro dia de Revolução, 
exemplos de perseguição aos derrotistas:

"Um grupo de alunos (que) está a fazer uma revisão dos alunos 
das escolas superiores, afim de anotar os nomes daqueles que 
estão fugindo ao desejo da nação, esquivando-se de se alistarem 
nas hostes revolucionárias "223

A situação tanto para os funcionários públicos quanto para 
muitos trabalhadores da área do comércio era bem clara, os que não 
colaborassem com a causa revolucionária estariam por colocar seu próprio 
emprego em risco, enquanto que aqueles que colaborassem manteriam seus 
cargos e também receberiam méritos de herói por parte dos companheiros e 
superiores e para os que não tinham um emprego para salvaguardar, o 
alistamento era mais importante ainda, pois com ele garantiriam a 
assistência necessária à suas famílias, afinal o desemprego constituía-se 
num dos mais graves problemas para o operariado naquele período, 
constituindo-se no segundo grande princípio motivador da participação do 
operariado na revolução, segundo Carvalho. Na leitura das memórias de 
Eduardo Dias, obtemos uma dimensão melhor do que teria sido o 
desemprego naquele período:

"O ano de 1.931 fora de muita dificuldade. O desemprego era em 
massa. Os que tinham serviço era só três dias por semana. Nas 
portas das fábricas, multidões passavam o dia todo, esperando 
vaga."

A Platea, 11 de julho de 1.932.
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0M.H.
227

225
226

Um Imigrante e a Revolução - Memórias de 
21 e 22.

Capelato,
21.

Ex Libris,

...as coisas de primeira necessidade escasseavam na 
maioria das famílias...na nossa não era diferente. Agrupamentos 
nas esquinas. Nas portas das casas os vizinhos todos na rua. Era a 
Revolução. Desempregados agora tinham serviço, iam para a 
guerra!”224

Apesar das altas taxas de desemprego, a economia paulista 
ainda não havia quebrado. Para Ma Auxiliadora Decca, as taxas de 
desemprego, a partir de 1.929, aumentam, mas de forma modesta, não 
determinando um estado anormal de crise,225 pois como afirmavam os 
homens de negócios de então: “os negócios em São Paulo, embora não 
exagerados, eram bastante ativos”. Podemos compreender melhor este 
paradoxo: negócios ativos/ desemprego se lembrarmos qual a tônica 
adotada pela política económica de Vargas que, se por um lado “fez o que 
pôde pelo café”226, por outro nada pôde fazer para conter a queda de venda 
das fábricas. Se em 1.930, mesmo com os incentivos governamentais o 
Brasil obteve quarenta por cento a menos de divisas com o café, em relação 
ao ano anterior, os setores secundário e terciário sofreram imensamente 
mais pois sem incentivos, não tinham melhor opção do que fecharem as 
portas, o que acabou por acontecer tanto em São Paulo quanto no Rio de 
Janeiro, onde cerca de 578 fábricas fecharam por falta de compradores para 
seus produtos227- As fábricas que resistiam à queda nas vendas, 
equilibravam seu orçamento com a substituição da mão-de-obra masculina 
pela das mulheres e principalmente pela dos menores de idade em 
condições irregulares, pois mesmo com a criação da carteira de trabalho e 
com a promulgação da lei de regulamentação do trabalho feminino e dos

DIAS, Eduardo
um Militante Operário.Op. cit. pag.

DIAS,Eduardo.Idem, op. cit., pag.37.
SILVA, H. A Guerra Paulista. In
Movimento de 1.932. A Causa Paulista, pag.
ALVIM, Z. - Mappin, Setenta Anos. São Paulo, 
1.985,pag.90.
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tema, 
apresentados por Merrick em seu trabalho População e 
Económico, podemos observar a evolução dos índices de desemprego entre 
a população economicamente ativa entre 1.900 e 1.929. Na pesquisa, 
verifica-se que para os homens brasileiros nativos, temos no período

esta mão-de-obra continuava a ser utilizada como força de 
mais dócil e barata”. Os jornais operários, tendo clareza da 

estratégia dos patrões para conterem os gastos e manterem os burlando a 
lei, posicionavam-se francamente contra o governo e sua política 
económica, que tinha como resultado o crescente número de 
desempregados da cidade, como vemos em artigo de O Trabalhador, de 
1.933:

n°

“E em São Paulo? Por mais que os demagogos da segunda 
República e o Ministério do Trabalho, com falsas estatísticas 
pretendam demonstrar o contrário, a realidade é que diariamente o 
número dos que são forçados à inatividade 
assombrosamente. Classes há, como a da construção civil que, em 
São Paulo, dá a pavorosa porcentagem de uns 70% de 
desocupados (...). Presentemente, os que têm a felicidade de 
trabalhar são obrigados, para manter o equilíbrio das entradas e 
saídas, a viver tão mesquinhamente que, na maioria dos casos, 
nem feijão e arroz se chega a ter o suficiente para satisfazer as 
exigências do estômago.”229

menores,228 

trabalho “

O grande número de desempregados, mais entre as mulheres 
que entre os homens, se justifica, em indices oficiais, 
justamente por trabalharem as mulheres, desprovidas de 
seu direito legal de registro do trabalhador, como 
vemos nas listas de reinvindicações de classes de 
trabalhadores em greve. Quanto ao trabalho infantil, em 
Memórias de um Imigrante, Eduardo Dias mostra-nos bem 
este momento em que por não encontrarem emprego para 
si, os pais colocam as crianças, para trabalhar nas 
fábricas.

Jornal O Trabalhador, 23/07/33, ano II,

o governo 
crescenteresultado



143

230

determinado, uma evolução do desemprego de trinta e seis para cinquenta 
por cento, enquanto que para as brasileiras, o índice de desemprego saltaria 
de quarenta e sete para noventa e um por cento. Quanto aos estrangeiros, 
em 1.900 ficariam fora do mercado produtivo treze por cento dos homens 
havendo uma queda deste número em 1.929, para apenas onze por cento. 
As mulheres estrangeiras, por sua vez, no início do século encontrava o 
índice de desemprego na casa dos trinta e nove por cento e em 1.929 subira 
para um alarmante índice de noventa por cento. 230 Embora não fossem 
porcentagens anormais como afirma Ma Auxiliadora Decca, são estas 
proporções, bastante elevadas, como afirma Carone, pois estes números 
demonstram o grau de privações e instabilidade vividos por 
aproximadamente cinquenta por cento das famílias de trabalhadores 
urbanos, dentre os brasileiros e aproximadamente onze por cento dentre os 
estrangeiros, transformando o desemprego num verdadeiro pesadelo para 
estes trabalhadores; mas não o bastante para desmobilizá-los em sua luta 
por seus direitos.

Mesmo com a ameaça do desemprego, estes operários 
brigavam por condições dignas de trabalho, desencadeando greves, como a 
de maio de 1.932, dos operários têxteis em São Paulo, que eram contrários 
à extensão da jornada de trabalho. Os gráficos que, nesta ocasião se 
encontravam em greve, em repúdio a um expediente que era 
frequentemente usado pelos donos das fábricas para conterem gastos: a 
diminuição do número de funcionários acompanhada do aumento da 
jornada de trabalho. Reagindo contra esta ameaça de extensão da jornada 
de trabalho, a 11 de maio de 1.932, mais de 100.000 operários têxteis 
entravam em greve, exigindo que as leis trabalhistas recentemente 
promulgadas fossem obedecidas. A greve teve enorme projeção, tendo sido 
relatada por diferentes jornais da capital. O resultado porém foi a vitória 
dos operários têxteis especialmente os da Tecelagem Ítalo-Brasileira, em

e Desenvolvimento Económico noMERRICK, T.W.População 
Brasil.pag. 135.
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“4o. abolição do trabalho a domicílio e abertura de oficinas por conta dos 
industriais.
5o. Aplicação em todos os lugares de trabalho dos preceitos exigidos pela 
higiene.”

Quanto ao parágrafo quarto das solicitações, é preciso que seja 
lembrado que este modelo informal de vinculação trabalhista, que existe 
em menor escala, até hoje nas periferias da cidade, sedo muito comum para 
serviços de arremate, garantindo às mulheres, mesmo as que não podiam 
sair de casa em função dos cuidados com os filhos ou os doentes da família,

A contratação de menores que, evidentemente, ganhavam 
menos, além de ser contra a lei, impedia o crescimento de oferta de vagas 
para que chefes de família, isto é, homens maduros que teriam que ganhar 
conforme a lei, ou seja, custariam mais do que era pago às crianças, sem 
contar o fato de que privava as crianças e adolescentes de se desenvolverem 
social, orgânica e psicologicamente.

episódio Carone, E. - A República 
O Movimento de 1.932. A Causa 
- A Vida Fora das Fábricas.

relação ao cumprimento das leis e a dispensa de 1.500 operários da Fábrica 
Jafet — uma demonstração de impotência por parte do Ministério do 
Trabalho em resolver os conflitos entre ‘capital e trabalho’. Em 02 de 
maio de 1.932, os operários das fábricas de calçados também entravam em 
greve, reinvindicando condições básicas de remuneração e higiene, 
descritas em documento publicado pela imprensa:

“Io. efetivação da jornada de 8 horas para todos os trabalhadores da indústria;
2°. abolição do trabalho a contrato nas máquinas.
3° Suspensão do trabalho de menores de 14 anos.”

Citam também este
Nova, Capelato, M.H. - 
paulista; Decca, M.A.G.
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Eduardo.233 Um

“Io. aumentos nos ordenados e salários de forma escalonada...
2o. Que os operários ou empregados dispensados ultimamente por medidas de 
economia ou falta de trabalho, sejam readmitidos nos serviços da companhia;
3o. Que o nosso companheiro Maximino Trindade, nosso delegado na estação de 
Pari, seja reconduzido ao seu antigo posto naquela estação, em vista de ter sido 
transferido para a estação da Barra Funda, pelo simples fato de fazer propaganda 
sindical. (Amparado pelo art. 14 da Lei n° 19.770, de 19 de março de 1.931).

- A
Paulo

Sobrevivência 
de São

Observa-se que as disposições finais buscavam garantir a 
integridade dos salários que além de baixos ainda eram penalizados por 
descontos feitos em função de repreensões ou punições sofridas pelos 
trabalhadores. Os ferroviários da São Paulo Railway, por sua vez, também 
apresentavam sua lista de reivindicações, também divulgada pela imprensa, 
acrescentando a ela a exigência de aumentos escalonados:
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Vida do
■ 1.890-

“6o. Abolição das oprobiosas multas e suspensões.
7°. Aumento geral de 25% dos diaristas.
8°. Pagamento semanal para todos os trabalhadores da indústria”.

ou aos homens, mesmo aqueles que possuíam um outro emprego, 
conseguirem um ganho mensal, porém sem nenhuma garantia trabalhista, 
sem regulamentação de horas de trabalho, descanso ou férias, ganhando 
apenas por unidade; o que fazia deste trabalho mais em conta para o 
industrial e, novamente diminuindo o serviço e consequentemente a 
necessidade de contratação de novos empregados. Quanto à questão da 
higiene, desde o surgimento das fábricas em São Paulo, suas instalações 
insalubres foram tema para a revolta de trabalhadores e sindicatos * 
Quanto as outras reinvindicações podemos destacar:

> 1.932; DIAS, 
cit. pag. 26.

PINTO, I. B.Cotidiano e 
Trabalhador Pobre na Cidade 
1.914,op. cit. capitulo V.
A Plebe, 03 de dezembro de 
Imigrante e a Revolução,op. <
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4o. para igual trabalho, igual salário;

Ao analisarmos tanto as reivindicações quanto as ações deste 
operariado neste momento em que os políticos preparavam uma guerra 
civil e o governo federal uma política de controle sindical, veremos que 
suas preocupações concentravam-se em questões mais urgentes e pontuais. 
O que significa dizer que se por um lado os operários e seus sindicatos 
mantinham sua tradição de reivindicação e luta por melhores condições de

O primeiro e o quarto parágrafos procuram reparar as 
injustiças e desigualdades existentes entre os trabalhadores da categoria; a 
começar pelo escalonamento, que previa que para os maiores salários 
fossem aplicados os menores índices de correção e para os menores, 
índices maiores, com o objetivo de impedir que os menos favorecidos 
fossem mais penalizados. Quanto ao quarto parágrafo, aplicava-se 
principalmente ao trabalho feminino e dos adolescentes, mesmo aqueles 
que tinham idade acima de catorze anos e que eram legalmente contratados, 
que apesar de realizarem as mesmas funções dos outros trabalhadores, 
recebiam menos. Quanto aos outros dois parágrafos, reivindicavam justiça 
para os líderes grevistas, injustamente punidos, com a intenção de 
enfraquecer o movimento.

“5o. tratamento cortês dos chefes para com os empregados ou operários;
T. respeito absoluto ao direito da greve. Que nenhum empregado ou operário 
seja dispensado pelo fato de ter tomado parte no movimento;
8o. pagamento dos vencimentos dos empregados enquanto perdurar o movimento 
e que tenham no mesmo tomado parte;
9o. Respeito absoluto por parte da São Paulo Railway Co. de todos os 
dispositivos das leis trabalhistas em vigor;
10°. direito, humanidade e justiça para os que trabalham.”234

234 OESP, 03 DE MAIO DE 1.932.
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O alto índice de desemprego e a situação instável em que se 
encontravam centenas de trabalhadores, revela-nos um ponto da fragilidade 
das classes trabalhadoras, representado pela ameaça da miséria e da fome. 
Embora este temor não seja suficiente para nos garantir que, o alistamento 
de todo e qualquer operário que tenha sido voluntário em 1.932 tenha se 
dado em virtude da miséria e do desemprego, serve para comprovarmos

trabalho e sobrevivência, por outro, neste momento de 1.932, 
concentraram-se muito mais em seus problemas trabalhistas do que na 
questão da transformação da ordem política. Exigir que em um tempo de 
tamanha crise de empregos os trabalhadores se organizassem priorizando a 
luta política e não em função de direitos trabalhistas seria querer que o 
ideal de transformação suplantasse as necessidades mais prementes. Lutar 
contra o rumos dos acontecimentos, lutariam, mas num campo que lhes era 
de máxima prioridade. O campo do trabalho.

Em sua maioria, as reivindicações dos operários da São Paulo 
Railway procuram garantir que se cumpra a lei que, embora existisse para 
garantir os direitos de expressão, opinião, o direito ao respeito e ao 
pagamento, não eram levados a sério pelo patronato. Solidários com os 
grevistas da São Paulo Railway, os ferroviários de Santos entraram em 
greve no dia 4. No dia 6, a greve se estendeu ao Alto da Serra, paralisando 
o tráfego ferroviário entre São Paulo e Santos enquanto na capital, a 
paralisação se ampliava a quase todas as seções da São Paulo Railway. Em 
alguns discursos proferidos em palanques durante a eclosão da fase armada 
do movimento, oradores destacavam o fato das greves terem cessado ao 
período da Revolução, apresentando este fato como prova da aprovação e 
do envolvimento do operariado com a causa constitucionalista, contudo, é 
importante relembrar que durante o período da batalha as manifestações 
contrárias à revolução eram tomadas como traição, sendo alvo de delação e 
passíveis até mesmo de cadeia.
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que a "segunda forma de coação" citada por Florentino de Carvalho, isto é, 
a necessidade de garantir-se as condições mínimas de sobrevivência era 
concreta. Solucionar este problema, pelo menos de maneira imediata e 
paliativa, através do alistamento, que lhes dava direito a uma série de 
benesses vindas das frentes assistenciais, seria uma possibilidade.

Com um toque de ironia, o romancista capta o âmago da 
situação: uma vez vestido o uniforme cáqui das tropas constitucionalistas, o 
soldado e sua família passariam a ter o direito ao mínimo necessário para 
sua sobrevivência: uma cesta de alimentação, assistência médica, 
odontológica. Enquanto durasse a revolução, a miséria causada pelos 
baixos salários e pelo desemprego poderia ser contornada, mas só enquanto 
durasse a revolução. Nos relatos de biografias dos combatentes que 
tombaram na revolução, encontramos a descrição de personagens muito 
parecidos ao índio cara de coati de Oswald. Em Cruzes Paulistas temos a 
biografia de um morador de rua da cidade de Campinas, registrado e 
inscrito como voluntário apenas com o nome de Amendoim. Tomando o 
alistamento como um ganho, comparado às privações que sofria vivendo 
nas ruas, Amendoim alistou-se, ganhando farda, botas e admiração, mas

O dilema entre consciência e sobrevivência fez com que uma 
parte destes homens pendessem pela segunda opção, garantindo, pelo 
menos de imediato, o sustento de suas famílias. Em seu romance A 
Revolução Melancólica, Oswald de Andrade constrói um personagem, um 
índio, que viveria sem amarras por aqui e por ali, numa cidade do interior e 
que, a certa altura, tomaria por bem alistar-se, justificando a decisão:

"-Aonde é a Casa do Soldado? Eu me alistei causo de bóia.
O índio Cristo, que tinha uma cara de coati numa roupa folgada
de voluntário, respondeu:
-Lá tem tudo de graça! Hô,hô, hô!"235

235 ANDRADE, 0.
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Dirigidos sempre pelas senhoras da alta sociedade paulista, os 
grupos de assistência espalhavam-se pela cidade:
“Centros da Cruzada Pró-Infância:
Centro 01 — Belenzinho, Rua Herval, 133.
Centro 02 — SanfAnna, Grupo Escolar de Sant’Anna.
Centro 03 — Brás e Moóca, Io Grupo do Brás.
Centro 04 — Bela Vista, Rua Major Diogo, 82.
Centro 05 — Consolação, Grupo Escolar Rodrigues Alves.
Centro 06 — Perdizes, Grupo Escolar Pedro II.

como outros tantos voluntários, a total inexperiência em assuntos militares 
fez com que em uma investida inimiga ao seu batalhão fosse atingido 
mortalmente. Em A Epopéia, encontramos também a história de um senhor 
negro, casado, morador de um cortiço e que segundo sua esposa “não 
gostava de trabalhar” ficando atento às situações das quais pudesse tirar 
algum proveito. Acreditando ser esta revolução uma destas situações, 
alistou-se. Segundo o autor, a casa do velho, passaria então por um período 
de grande fartura pois, em função de seu alistamento, sua esposa havia sido 
inscrita em uma das frentes de assistência, recebendo alimentos. Em uma 
de suas visitas a esposa, chegara em casa carregado de botinas, recolhidas 
dos mortos e feridos. A guerra é vista até então como uma investida um 
tanto perigosa, mas altamente vantajosa para aqueles que não têm nada, não 
tendo nada mais à perder à não ser a própria vida, o pobre velho acabou 
perdendo.236 Os Batalhões de Assistência, com sua rede de distribuição de 

alimentos, medicamentos e roupas era o grande atrativo para aqueles que 
beiravam a miséria, principalmente na periferia. A função destes grupos de 
assistência era a de garantir alimentação e atendimento médico aos 
‘desamparados de guerra’, posteriormente, com a continuidade da batalha, 
outras famílias pobres da periferia também passaram a receber tal 
assistência.

Tudo Por São Paulo!, São Paulo, Edição do 
pag.14-20.

ANDRADE, H. - 
autor, 1.932,
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Centro 07 — Cambucy, Grupo Escolar do Cambucy.
Centro 08 — Liberdade e Vila Mariana — Colégio Santa Terezinha.
Centro 09 — Barra Funda, Grupo Escolar da Barra Funda.
Centro 10 — Santa Cecília, Rua Baronesa de Itú, 51.
Centro 11 — Ipiranga, Rua Silva Bueno, 119.
Centro 12 — Frente Negra, Rua da Liberdade, 169”.

Dados 
São Paulo, 
RODRIGUES, 
130.

Quanto ao número de famílias inscritas em cada uma destas 
sedes assistenciais, podemos averiguar que tratavam-se de centenas e até 
milhares de assistidos, entre 800 e 2.000 famílias, chegando alguns centros 
a registrarem o cadastro de 20.000 famílias, como indicam os números da 
assistência nos registros publicados por jornais e por relatórios, como o de 
J. Rodrigues:
“Liga das Senhoras Católicas — Posto Central.
Entre 14 de julho e 20 de agosto: 21.573 famílias cadastradas.
Liga das Senhoras Católicas -— Posto Piratininga.
Entre agosto e 13 de setembro: 2.695 famílias cadastradas.
Cruz Azul.

A Cruzada Pró-Infância ficou com as áreas mais centrais óa 
cidade, outras ligas como a Liga das Senhoras Católicas, contavam com 
centros de atendimento assistencial principalmente no extremo Sul e no 
extremo Leste da cidade.

“Para melhor atender à seção de assistência às famílias dos 
soldados, instalou-se um posto central, em permanente ligação 
com postos auxiliares instalados em SanfAnna, Belém, Ipiranga, 
Cambucy, Canindé, Paraíso, Vila Mariana, Bom Retiro, 
Pinheiros, Perdizes, Itaquera e Lapa”.

112 e

recolhidos em Rodrigues, J. A Mulher Paulista.
Ed. da Revista dos Tribunais, 1.933.
J. A Mulher Paulista. Op. cit. pags.
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Cruzada Pró-Infância.

ee

J.A

Entre julho e 14 de agosto: 852 famílias cadastradas.
Departamento de Assistência à População Civil.
Entre 21 de julho e 15 de setembro: 20.000 famílias cadastradas.
Escola Normal Feminina de Artes e Ofícios.

Atendimento de 78 a 80 famílias por dia, cada uma recebendo mantimentos para 
08 dias.

239

240

Os sindicalistas e ativistas de esquerda, afirmavam 
denunciavam que às intenções de toda esta rede assistencialista que 
funcionava não apenas com dinheiro arrecadado junto à população, mas 
principalmente com as fartas doações das famílias ricas e das empresas 
presentes na cidade, estariam longe da nobreza do espírito solidário dos 
paulistas e de valores humanitários e elevados, alegavam que todo este

Rodrigues, J.,A mulher Paulista.
Augusta Vale atendeu 78 famílias 

a doze pessoas cada...Foram 
1.715 famílias de combatentes e 

na maioria, eram compostas 
pessoas."RODRIGUES, J.A Mulher 

101 e 158.

Entre 03 e 19 de outubro: 1.715 famílias atendidas.”239

Estes números tomam dimensões ainda maiores quando vemos 
a projeção feita em função do número de pessoas por família, segundo 
depoimentos e dados do período, este número girava frequentemente entre 
seis a doze pessoas 240 ; ou seja, mesmo que pudéssemos admitir que uma 

mesma família tivesse mais de uma inscrição em frentes assistenciais o que 
era bem improvável, em função do cadastramento da família estar 
vinculado ao local onde o familiar voluntário havia se alistado para a frente 
de combate o número de pessoas atendidas por estes batalhões de socorro 
social ainda seria elevado, entre cem e duzentas mil pessoas teriam sido 
assistidas.

Dados recolhidos em 
"Ontem, a Sra. 
compostas de oito 
distribuídos gêneros a 
mutilados. Essas famílias, 
por dez ou mais 
Paulista, op. cit. pag.
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Chegamos então ao terceiro tipo de coação apresentado por 
Florentino de Carvalho: a solidarização. Se por um lado o operariado se via 
impelido à colaborar com a revolução em virtude de algumas de suas 
necessidades materiais, por outro, mesmo aqueles que não tinham um 
emprego à zelar, solidarizavam-se com aqueles que foram, o laço criado 
pelas comunidades, a tradição do auxílio mútuo, seria o grande elo entre o 
voluntariado da retaguarda e as cruzadas de assistência. Mas e o sentimento 
cívico, tão decantado por oradores e articulistas de jornais como sendo a 
mola propulsora de todo o movimento revolucionário? Não haveria nestes 
“corações endurecidos do operariado” nenhum sentimento de dever cívico? 
De solidariedade com o que estava acontecendo a sua volta? Seriam 
movidos apenas pela necessidade material de participarem ou não da 
cruzada por São Paulo? O que podemos averiguar é que o desejo de 
auxiliar parentes, amigos e vizinhos que, por um motivo ou outro, teriam se 
envolvido naquela guerra, também se constituía em uma das necessidades 
que impelia jovens moças e senhoras das classes operárias à se alistarem 
como voluntárias nas frentes de assistência. Falamos, em necessidades não 
apenas materiais, mas em necessidades morais, mas que não estariam 
ligadas diretamente a um sentimento de dever para com São Paulo, mas de 
solidariedade em relação às pessoas de uma mesma fração da sociedade 
que possuíam uma identidade entre si. z

aparato existiria, isso sim, para “garantir a manutenção da mão-de-obra no 
front”’, a elite não estaria impregnada pelo sentimento cívico e muito menos 
agradecida pelo apoio do operariado, organizando um sistema assistencial 
em retribuição. Ao contrário, estaria plenamente desperta e consciente de 
suas ações e necessidades, manteriam toda a rede de assistência enquanto 
lhes fosse interessante manter os miseráveis que segundo inúmeros relatos, 
não eram sequer treinados para o manejo de uma arma ou sobre as táticas 
de combate na frente de combate, protegendo as fronteiras do precioso 
estado de São Paulo.
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No fragmento, retirado do depoimento de uma ex-funcionária 
da Light and Power Co., percebe-se claramente a forma como a 
solidariedade aparece como motivadora da participação principalmente das 
mulheres como voluntárias nas frentes de trabalho.

“(...)tá vendo aquela moça ali? Ela veio para o grupo (de 
assistência aos soldados)desde que o marido foi pra guerra. Eu 
mesma tenho dois fio nas trincheira. Saio do trabalho e venho pra 
cá costurar.”242

241

242 ANDRADE,

Em seu trabalho de reconstituição dos cotidianos no período 
da Revolução, Oswald de Andrade, também deu voz às mulheres, que se 
dedicaram à guerra muito menos por convicção política do que por 
solidariedade aos amigos e parentes. É fácil notar a partir daí a inversão de 
valores que faziam os apologistas da participação da mulher paulista na 
Revolução, em programas de rádio, nos livros e nos jornais que não se

Revista Memória, n° 07, pag.26.
O. - A Revolução Melancólica, op. cit. pag.262.

Nos Batalhões Assistenciais, ao lado das senhoras das elites, as 
senhoras anónimas, trabalhavam incessantemente, oferecendo seus 
préstimos dia e noite. Em geral, eram donas de casa, moças operárias, 
professoras, que depois de seu horário de trabalho, organizadas em grupos 
de alimentação, enfermagem e costura, trabalhavam até altas horas da 
noite, por uma simples razão: os soldados para quem costuravam e 
cozinhavam eram seus maridos, pais, filhos, irmãos, parentes, amigos ou 
eram simplesmente pessoas nas mesmas condições em que os seus 
estariam; e isso, por si só, prescindia a qualquer ideal de ordem 
legalidade do país.

“(...)quando explodiu o movimento revolucionário (de 1.932), 
papai voltou a colaborar com a Casa do Soldado e eu também 
achei que era minha obrigação oferecer meus préstimos.”241
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243 Jornal

“MOBILIZAÇÃO NA RETAGUARDA:
Cruz Vermelha — dia 31 de julho — 17 oficinas.

J. Rodrigues, em A Mulher Paulista, preocupa-se em 
quantificar o número destas voluntárias anónimas, destacando 
agradecendo porém às senhoras da sociedade, que ‘‘'‘trabalhavam com suas 
próprias mãos". Lista no decorrer de seu relato a atividade de alguns 
centros de assistência:

cansavam de associar este movimento feminino à consciência cívica das 
mulheres paulistas pois ao insistirem que as mulheres de todas as classes 
sociais e de todas as idades, ao se organizarem em auxílio aos soldados 
famintos e feridos, estariam a se organizar em solidariedade à causa 
paulista, desprezavam a verdadeira intenção do ato destas mulheres que, 
não eram movidas por uma solidariedade cívica, mas por um laço de 
solidariedade existente entre pessoas que possuíam uma mesma identidade; 
não se tratava de ajudar aos soldados ‘em nome de São Paulo’, mas de 
ajudar à sua própria gente que, por motivos variados, acabava por se 
envolver naquela guerra. Em protesto a este destaque dado às senhoras da 
elite como se estas falassem realmente por todas as mulheres de São Paulo, 
a Sra. Isabel Ferreira Bertolucci em carta enviada ao jornal A Plebe, critica 
esta apologia feita pela imprensa à mulher paulista, deixando claro sua 
opinião de que os valores, os objetivos e os sofrimentos das mulheres das 
classes trabalhadoras nada têm a ver com o daquelas diletas senhoras:

“Em nome da mulher paulista falaram as senhoras católicas, 
as senhoras evangélicas, as senhoras espiritas e espiritualistas, 
professoras e damas do escol social.Todas no mesmo diapasão. A 
mulher operária e as mães dos soldados anónimos não puderam 
falar pela mulher paulista.”243

A Plebe. In Capelato, M.H. - op.cit., pag. 44.
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Senhoras e senhoritas trabalhando nas oficinas e registradas para executarem 
trabalhos em seus domicílios: 3.873 e mais 209 menores (meninos).
Cruz Vermelha — até 15 de agosto — 49 oficinas.
Total 7.200 voluntárias.
Cruz Vermelha — até 30 de agosto.
Total 7.830 voluntárias.
Cruz Verde — de julho até 09 de setembro.
Total de 47 famílias registradas para trabalharem em suas residências.
Cruzada Pró-Infância — de julho até 14 de agosto.
505 voluntários para a área social;
861 voluntários para as oficinas de costura;
129 voluntários para a enfermaria.
Liga das Senhoras Católicas — Posto Central — dia 16 de julho.
Total de 600 Senhoras nas oficinas de costura.”244

Os memorialistas estão de acordo quanto a esta questão: a 
organização da retagurda permitiu que a batalha se estendesse por quase 
três meses. Donato, chega a falar numa rede de cento e setenta mil 
voluntários de retaguarda, cuidando da manutenção material ou mesmo 
espiritual das famílias que tinham seus parentes na guerra. As mulheres, 
eram o destaque principal deste exército de retagurda. Elogiadas por todos, 
a mulher paulista, no correr do movimento transformava-se em símbolo da 
perseverança e da defesa dos princípios e dos lares paulistas, mas nem por 
isso limitou-se ao assistencialismo. Uma das imagens de bravura, 
guardadas pela memória da revolução é a de Maria Soldado, moça que não 
se contentou em auxiliar a batalha à distância, indo para o front e lá 
combatendo até a morte. Seu caso obviamente é uma excessão. Serve, 
contudo para dimensionarmos a diversidade de indivíduos que se sentiram 
impelidos a participar da batalha.

Dados retirados de Rodrigues, J.A Mulher Paulista. Op. 
cit.
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Os aclamados filhos das famílias ricas e tradicionais de São 
Paulo, que bravamente se arriscavam ao se alistarem para a guerra cívica, 
tanto os romances quanto outros relatos da época, não lhes poupam críticas. 
Por detrás das belas e elogiosas palavras de alguns jornais e programas de 
rádio, todos sabiam que, ao partirem para a guerra, tais rapazinhos, ficavam 
em segurança, nas cidades de retaguarda, engrossando os Q.Gs. ou os 
postos de comando, ou ainda permaneciam em inúmeras outras repartições, 
obviamente na retaguarda, criadas exatamente para isso. A farsa, em 
relação à participação da grande maioria dos jovens ricos não era segredo 
para a população em geral, um chiste, muito popular na época, ilustra a 
farsa:

"— Por que há tantos rapazes fardados na cidade?
— Ah, são os ‘4 F’. (quatro efes)
— Que é isso, ‘4 F’?
— Você ainda não sabe? Ficam fardados fazendo fita... Há 
também os ‘5 F’: Ficam fardados fazendo fita e filando...
— Filando o quê?
— Filando bóia, oras!"245

É marcante, na narrativa dos memorialistas a descrição da 

indignação dos verdadeiros paulistas, ao verem os jovens almofadinhas 
andando pela cidade, exibindo suas fardas, passeando de graça nos bondes, 
posando como heróis de uma guerra da qual nem sequer chegaram perto. 
Em Tudo Por São Paulo, Horácio de Andrade, em tom extremamente 
debochado, apresenta-nos os apelidos dados aos tipos que manifestavam 
suas atitudes e idéias na cidade, nos tempos da revolução. Apresenta 
aqueles a quem chama de Tavares’, os deste gênero seriam, meio 
constitucionalistas, meio ditatoriais, meio comunistas, preferindo não ser 
nada disso ao extremo para não se envolver em confusão. Segue, falando 
sobre a família dos Barbosas: seria a caracterização do soldado

245 BEZERRA,H.G. As Artimanhas do Poder, op. cit. pag. 206.
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Tanto nos relatos quanto no discurso de ficção, o tema 
recorrente é o da indignação dos verdadeiros voluntários em relação às

Na sequência do livro, conta história dos tipos que deixavam 
para se alistarem amanhã, jamais chegando a se alistar de fato e daqueles 
que cultivavam problemas de saúde, sem pressa de resolvê-los para que não 
pudessem servir nas frentes de batalha. Com humor e sarcasmo, o autor 
quebra o gelo e o peso que envolvem o tema, contrapondo ao discurso 
oficial e ideológico sobre o engajamento, e mesmo ao discurso crítico sobre 
o alistamento uma visão despojada, bem ao espírito brasileiro, que descrê 
na seriedade e no comprometimento sincero mesmo daqueles que faziam a 
apologia ao movimento.

constitucionalista radical, que não tira a farda e acredita na causa 
cegamente; mais intolerantes que estes só os Rocha, estes chegariam até à 
delação daqueles que considerassem derrotistas. Haveria também a família 
dos Pedrosas, não entendem o que está acontecendo, não acham nem bom 
nem mau, fingem-se de burros. Aliados à estes estariam ainda os 
Junqueira. Para estes, se o exército constitucionalista avançasse, ele era 
constitucionalista, se a ditadura vencesse, era pela ditadura. Desta 
nomenclatura, não escapou ninguém, nem mesmo heróis deportados:

Na tarde em que nesta capital de São Paulo comentava-se, com 
certa emoção, o ato do governo ditatorial deportando o jornalista 
dr. Assis Chateaubriand, nasceu uma nova família. Na sala em 
que eu estava, alguém perguntou como se deveria chamar a 
família dos que eram deportados pela revolução. E estávamos 
todos à procura de um nome para batizá-los, quando um dos 
presentes, numa vozinha doce, interrompeu-nos:
— “Fugita”.
E todos aceitaram tal designação.246

cit. pag. 10-13.246 ANDRADE, H. Tudo Por São Paulo!, op.
247 ANDRADE, H. Idem, op. cit. Pag. 13
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248 observamos 
autor nos 
dos

OLIVEIRA,L. 
ainda que, 
descreve 
diversos setores,

Na Ilha das Flores, pag. 80,81;
antes de relatar esta passagem, o 

os soldados como trabalhadores dos mais 
mas de toda forma, trabalhadores.

atitudes dos políticos e dos filhos de papai em relação a uma guerra que 
os soldados passam a ver como sua. Nesse momento há uma inversão no 
referencial simbólico da Revolução; pois para os jovens voluntários 
vindos das classes operárias, o soldado constitucionalista era na verdade 
o homem do povo e não o paulista das famílias tradicionais de 
quatrocentos anos, assim, os valores que davam sentido à Revolução 
seriam, para estes soldados, os valores dos homens comuns e não os das 
elites. Na descrição feita por Lopes de Oliveira, então diretor do presídio 
da Ilha das Flores no Rio de Janeiro sobre a reação dos prisioneiros 
paulistas à capitulação do exército constitucionalista este sentimento fica 
bem claro; em poucas palavras, o autor nos mostra que a Revolução 
havia tomado um sentido próprio para os soldados voluntários, sentido 
esse, dissociado dos interesses particulares das elites. Ao aderirem às 
frentes de batalha, os soldados tinham plena consciência das dificuldades 
e necessidades que os impeliam à guerra, e talvez, exatamente por 
conhecê-las passavam a atribuir àquela guerra um novo valor, uma 
esperança de que talvez, depois de tanto esforço, alguma coisa, pelo 
menos, mudasse para melhor. Vejamos então como Oliveira descreve a 
reação dos presos frente à notícia do armistício:

“A luta terminou! Informaram.”
“E São Paulo? ansiosos indagaram.
“Rendeu-se incondicionalmente; responderam.
“Não é possível, como, de que maneira? Diziam os soldados. 
Nesse dia, os filhos da heroica pátria de Piratininga, acabru
nhados lembravam-se com mais carinho e maior emotividade 
dos parentes e amigos... Lágrimas furtivas rolavam pelas bar
bas viris...”248
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Atrevemo-nos a completar: as lágrimas rolavam mais por 
todos aqueles meses de sofrimento, pelo esforço em vão das mulheres no 
apoio da retaguarda, pela morte de parentes e amigos, pela continuidade 
da miséria e do desemprego, pelo fim das esperanças de mudanças que a 
Revolução trazia, por todo seu esforço em vão... do que, propriamente 
pela derrota do ideal de legalidade e liderança, promovido e sustentado 
pelo paulistismo das elites dominantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS.
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249 V. P.

Torcendo ou não para que a guerra logo terminasse, ao se 
anunciar o armistício, a surpresa foi geral. Tanto a imprensa, quanto os 
voluntários e mesmo oradores, se mostraram surpresos com o desfecho da 
luta. Emocionado, Ibraim Nobre protestava dizendo que não era este o fim 
desejado para o movimento:

"A Revolução não deveria terminar assim. Depois que fossem os 
filhos, iriam os pais. Depois que eles morressem, iriam as irmãs, 
as mães, as noivas. Todos morreriam. Mais tarde, quando alguém 
passasse por aqui, neste São Paulo deserto, sem pedra sobre 
pedra, levantando os olhos para o céu, haveria de ler, no epitáfio 
das estrelas, a história de um povo que não quis ser escravo."249

Mesmo para os menos delirantes, a rendição jogaria todo e 
qualquer sonho de mudança social por água a baixo e a situação daqueles 
que cederam à convoção em razão da miséria material em que se 
encontravam, viam-se em situação pior ainda, pois passada a revolução, 
os postos eram fechados, o sentimento humanitário das senhoras da alta 
sociedade paulista, seu desejo de ajudar aos necessitados, terminava, 
mas a fome e a doença entre as famílias proletárias permanecia. De 
qualquer maneira, para os coagidos pela necessidade, não haveria outra 
alternativa:

"Aquilo parecia um sonho: ricos, servindo pobres; brancos 
servindo pretos; crentes servindo hereges; civilizados 
atendendo jagunços e... atendendo-os diligentes, solícitos, com 
risos nos lábios.(...) Finda a arrancada, tudo se transformou 
como que por encanto. Acabaram-se as manifestações, as 
fanfarras, os discursos, as missas.(...) Os soldados que 
regressavam das trincheiras, feridos ou doentes, famintos, 
esfarrapados e cobertos de pó, entravam na capital sem

Frase de Ibraim Nobre reproduzida 
Memória Paulista, op. cit.Pag. 58.

em BORGES,
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250 cit.F. op.CARVALHO, 
pag. 25.

encontrarem guarida nem pão. Onde estavam as Casa do 
Soldado, os restaurantes de emergência?”250

Por algum tempo ainda funcionaram as casas de assintência, 
mas aos poucos a preocupação com os feridos, as viúvas, órfãos e inválidos 
deu lugar a um discurso vitorioso, o paulistismo se refazia, insistindo na 
vitória de São Paulo, uma vez que aquilo que desejavam, uma nova 
Constituição, havia sido prometida pelo presidente. A imprensa, 
enfatizando este argumento, desprezava o fato de que isto, Getúlio havia 
feito antes do 09 de julho, restringindo-se apenas a lamentar as 
deportações, louvar os heróis, comemorar a vitória e manter tudo no 
mesmo lugar. Dizia O Estado de São Paulo, a 02 de outubro de 1.932:

“a Campanha que São Paulo empreendeu será, talvez, a de maior 
ressonância na história política do Brasil. Sua projeção no futuro 
será enorme e intensa. Dela datará um período novo na vida 
social. Que a ditadura não o compreenda, pode-se até certo ponto 
admitir, porque a ambição tolda os espíritos e deforma a 
realidade; mas que em outros pontos do Brasil haja quem incida 
no mesmo erro é coisa que deixará perplexo o historiador de 
amanhã(...) O relativo silêncio com que em tais pontos do Brasil 
se contempla o duelo entre São Paulo e a ditadura será um dos 
enigmas para o psicólogo(...) no futuro.”

em São Paulo.A Guerra Civil

Prosseguindo dois dias depois:
“São Paulo não deve desanimar. O gigantesco esforço que ele fez, 
(...) não foi estéril. O que se encerrou ontem por um inesperado e 
melancólico desfalecimento de algumas tropas não foi a luta pela 
redenção do Brasil. São Paulo não foi vencido, nem o será. O 
povo (...) Não afrouxou. Não recuou. Não transigiu.(...) A luta não
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251

Os órgãos oficiais do Estado, incumbidos de rememorarem o 
09 de julho a cada ano, limitavam-se às homenagens aos combatentes, 
vivos e mortos, como vencedores, bravos guerreiros da democracia, que 
teriam possibilitado a volta da liberdade ao país. Esta grande dose de 
artificialismo, só contribuiu para que este episódio se tomasse um dos 
menos conhecidos e compreendidos entre os jovens brasileiros de hoje

O discurso do destino manifesto de uma São Paulo condutora 
do país para o crescimento e o progresso se apropriaria do desfecho da 
Revolução, recontando os fatos e construindo a memória em função de uma 
narrativa na qual as elites teriam bravamente conduzido o povo para que 
fizessem o que era necessário fazer; liderando-os numa campanha de 
aparente derrota, que na verdade seria uma vitória para o Brasil.

acabou: vai transformar-se. É um Brasil novo e forte o que surgiu 
em São Paulo.” 251

A partir de então a memória de 1.932, passaria a ser 
preservada dando-se ênfase a todos aqueles princípios e atitudes nobres e 
heroicas que tomaram os textos jornalísticos por quase três meses, não 
havendo espaço para a reflexão sobre a inconsequência de se iniciar uma 
guerra sem aliados e sem armamento, sem se discutir o que seria feito 
daqueles agricultores pobres, das cidades do interior que perderam suas 
casas, suas criações e suas plantações, nada se falaria sobre direito de 
indenização para civis invalidados pela guerra, viúvas e órfãos. O Jornal A 
Plebe de 03 de dezembro de 1.932, denunciava que os operários não 
tinham assistência médica, que o atendimento nos hospitais era precário e 
que o Estado não investia em saúde alegando falta de verba, o que era 
inadmissível, pois: “para a guerra havia ouro, para os hospitais, não!”

O Estado de São Paulo, 02 de outubro de 
1.932.Reproduzido em BORGES, V.P. Memória Paulista, op. 
cit. pag.59. „
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mesmo os de São Paulo. Cada vez mais os pesquisadores são instigados à 
resgatarem para a luz etapas desta história para que possam compreender 
melhor alguns processos e destruir definitivamente antigos mitos; pois, se é 
verdade que “quando um grupo social qualquer celebra um acontecimento 
específico de qualquer natureza, o grupo celebra a si mesmo”252, o esforço 
empregado hoje para que novos pontos de vista sejam resgatados do 
passado e para que sua compreensão se dê de uma forma ampla e livre das 
amarras e das vendas da ideologia, representa o ideal de um presente mais 
democrático, no qual todos tenham o direito de se reconhecerem no 
processo de construção de sua própria História.

BORGES,V.P.Memória Paulista, op.cit., pag. 60.
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