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Resumo: 
O trabalho integra a pesquisa em curso sobre as comemorações da Revolução 
Constitucionalista em São Paulo (1932-1997). Nas memórias dos constitucionalistas, muitos 
acontecimentos são silenciados em favor da representação do movimento como expressão da 
unidade regional na luta pela democracia.. A partir dos anos de 1960, a historiografia sobre a 
década de 1930 parece silenciar a importância do acontecimento e desconsidera boa parte da 
literatura produzida desde 1932. O objetivo do trabalho é compreender o lugar de produção 
do memorialismo e da historiografia, revelando os silêncios que as duas formas de escrita do 
passado realizam quando consideram os eventos políticos de 1932 e seus desdobramentos no 
tempo. 
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Memorialismo revolucionário 

 Menotti del Picchia, na apreciação que fez do livro de Arnon de Mello, São Paulo 

venceu!, afirmava que a “revolução paulista transformou-se, calados os canhões, numa guerra 

literária. Gastaram-se mais palavras para descreve-la do que fitas de metralhadora para 

sustenta-la”.1 O autor paulista publicou a crítica ao livro, originalmente, no Diário da Noite, 

de São Paulo, em junho de 1933. E a sua afirmação sobre a batalha literária registra o esforço 

intelectual empreendido, sobretudo pelos constitucionalistas, para fixar a memória dos 

eventos políticos e militares que caracterizaram a revolução. 

 Já em 1933 era possível perceber a surpreendente quantidade de títulos publicados 

sobre a Revolução Constitucionalista. Este movimento se inicia no mesmo mês da deposição 

do governo revolucionário de São Paulo, em 2 de outubro de 1932,2 e se estende ao longo da 

década de 1930 até o Estado Novo. Alguns números sobre a produção de livros e folhetos 

referentes à Revolução de 1932 evidenciam a dimensão desse esforço intelectual. Em 

números absolutos, entre as décadas de 1930 e 1980, foram publicados 198 títulos que 

tratavam do movimento constitucionalista. Publicaram-se 114 títulos somente entre 1932 e 

1938! A produção editorial sobre a Revolução Constitucionalista concentra-se nos anos de 

1932, 1933 e 1934, momento em que começa a refluir para despertar novamente no contexto 

                                                 
∗ Doutorando, bolsista CAPES. 
1 MELLO, Arnon de. São Paulo venceu! 4ª ed. Rio de Janeiro: Flores e Mano, 1933. p. 267. O artigo de Menotti 

del Picchia encontrava-se reproduzido, ao final da 4ª edição, junto a outras avaliações publicadas na imprensa 
desde a 1ª edição do livro, possivelmente de março de 1933.  

2 HILTON, Stanley. 1932: a guerra civil brasileira. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. p. 324. 
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do IV Centenário da Cidade de São Paulo e da comemoração dos vinte e cinco anos do 

movimento constitucionalista em 1957. Naquele período inicial, a maior parte das obras foi 

editada em São Paulo.3 Para que se possa ter uma idéia do significado destas publicações é 

preciso comparar o volume total de títulos publicados, em São Paulo, entre 1932 e 1933,4 com 

o número de títulos sobre a Revolução Constitucionalista.  

  Em 1932, a indústria editorial paulista publicou 177 títulos, perfazendo 789.500 

exemplares. Entre outubro e dezembro do mesmo ano, apareceram 30 títulos sobre o 

movimento constitucionalista. Em 1933, as editoras paulistanas levaram a um público leitor 

bastante restrito, 210 títulos com 1.192.500 exemplares. Aproximadamente 43 destes títulos 

versavam sobre a revolução do ano anterior, isto é, cerca de 20% do total da produção 

editorial, que se concentrava, então, na publicação de obras didáticas e livros jurídicos.5 Não 

só os números são significativos para indicar a força que o apelo imediato à memória de 1932 

e seus desdobramentos políticos tinham naquele contexto, iniciativas singulares também 

concorriam para o mesmo sentido. José Olympio, então proprietário de uma livraria na rua da 

Quitanda em São Paulo, lançou seu segundo livro como editor em maio de 1933: Itararé, 

Itararé: notas de campanha, de autoria de um combatente constitucionalista, Honório Sylos. 

A revolução e suas conseqüências ainda foram temas de dois outros livros editados pelo 

iniciante: Sala da Capela, de Vivaldo Coaracy, no final de 1933, e Diário de um combatente 

desarmado, de Sertório de Castro, em março de 1934. Considerando-se os riscos da atividade 

editorial na década de 1930, um iniciante só se aventuraria a publicar três livros sobre um 

mesmo tema se o assunto fosse de interesse do público leitor.6 

 Considerar o interesse do público leitor implica em questionar o lugar social7 onde o 

memorialismo revolucionário se produzia e o que ele afirmava. Pode-se afirmar com relativa 

segurança que há uma coincidência entre os autores e seu público leitor. É possível que os 

mais de oitenta livros publicados entre 1932 e 1933, em edições que variavam de 500 a 3000 

exemplares, fossem consumidos por leitores que tiveram envolvimento direto com o 

movimento revolucionário: os protagonistas da política, os voluntários da guerra, em sua 

                                                 
3 CAMARGO, Áureo de Almeida. Roteiro de 1932. Revista de História, São Paulo, v. 45, n. 91, p. 203-260, jul-

set, 1972. Os dados sobre as publicações referentes ao movimento constitucionalista baseiam-se na resenha 
bibliográfica de Áureo de Almeida Camargo, complementada pela pesquisa realizada na Biblioteca Nacional, 
IHGB, Biblioteca Mário de Andrade, Memorial de 1932 - Centro José Celestino Bourroul e no Arquivo 
Público Municipal Washington Luis. 

4 HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil. 2ª ed. São Paulo: EDUSP, 2005. p. 314 et seq. 
5 Idem, ibidem.  p. 329. 
6 Idem, ibidem. p. 436. 
7 CERTEAU, Michel de. A operação histórica. In: LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre. História: novos 

problemas. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988. p. 17-49. 
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maioria, egressos das escolas superiores de direito, medicina, engenharia e farmácia, os 

jornalistas, os militares envolvidos no conflito armado e os representantes da “retaguarda” da 

revolução, como as associações femininas e das classes conservadoras, isto é, da Associação 

Comercial de São Paulo e da FIESP. Estes mesmos grupos são os produtores do 

memorialismo revolucionário: as obras sobre a participação dos grupos profissionais e das 

associações de classe e cívicas no movimento confirmam essa suposição.8 Mas entre os 

principais produtores do memorialismo revolucionário encontram-se os políticos e militares 

envolvidos no conflito, bem como os voluntários paulistas.9 A maior parte dos voluntários, 

políticos e literatos que contribuíram na elaboração do memorialismo eram egressos da 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. A formação jurídica da elite política e 

intelectual paulista era uma marca desse tempo.10 Os produtores do memorialismo 

revolucionário compartilhavam, portanto, a mesma formação profissional, o que equivale a 

dizer que possuíam os mesmos hábitos de pensamento, uma maneira comum de perceber a 

política e o campo específico em que atuavam. Além disso, muitos eram publicistas já 

renomados ou em vias de consagração, como o eram Menotti del Picchia e Arnon de Mello 

respectivamente. Todos estes grupos de autores entendiam a Revolução Constitucionalista 

como um fato marcante na história brasileira, sentiam-se, portanto, parte dela e procuravam 

afirmar uma versão dos acontecimentos. Mas o que pensavam sobre a história? 

 Naquele momento, não havia no Brasil um grupo de historiadores profissionais. A 

pesquisa e interpretação do passado realizavam-se nas academias. Em São Paulo, como 

também no Rio de Janeiro, o lugar social onde a história se produzia era o Instituto Histórico 

e Geográfico de São Paulo. Ali, cultivava-se uma noção épica da história. Antonio Celso 

Ferreira esclarece que, embora procurassem incorporar os procedimentos científicos 

elaborados quando a história se formava como disciplina, o trabalho de crítica das fontes e o 

apego à objetividade garantida pelo distanciamento temporal entre o sujeito e o objeto de 

investigação conferiam apenas uma “aparência moderna a um conteúdo prefigurado 

                                                 
8 MORGAN, Arthur. Os engenheiros de São Paulo em 32. São Paulo: [s.n.], 1934; GÓIS, Eurico. Heroínas 

paulsitas. São Paulo: Ed. Elvino Pocai, 1932; OLIVEIRA, Clóvis de. A indústria e o movimento 
constitucionalista de 32. São Paulo: Saraiva, 1956. 

9 PICCHIA, Menotti del. A revolução paulista vista através de um testemunho gabinete do governador. São 
Paulo: Cia. Editora Nacional, 1932; FIGUEIREDO, Euclides et alli. Nós e a ditadura. São Paulo: [s.n.], 1933; 
LEITE, Aureliano. Martírio e glória de São Paulo. São Paulo: Emp. Gráfica Revista dos Tribunais, 1934; 
BASTOS, Cap. Alves. Palmo a palmo (a luta no setor sul). São Paulo: Ed. Impressora Paulista, 1932; 
BARRETO, Cap. Gabriel Menna. Memórias de duas campanhas (1930-1932). Rio de Janeiro: Alba, 1933; 
CAMARGO, Áureo de Almeida. A epopéia; o Batalhão 14 de julho, fotografia da guerra no Setor Sul, dos 
Itararés ao Taquaral. São Paulo: Saraiva, 1935. 

10 LOVE, Joseph. A locomotiva; São Paulo na federação brasileira (1889-1937). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1982. p. 230; e MICELI, Sérgio. Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945). São Paulo: Difel, 1979. 
p. 35 et seq.  
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miticamente”.11 No caso da historiografia paulista produzida nesse período, o mito fundador 

de São Paulo e da nacionalidade encontrava-se situado no tempo da colônia, mais 

especificamente, no bandeirismo. Segundo a interpretação em construção desde o início do 

século, e que se afirma e desenvolve na década de 1920, o bandeirismo paulista teria fundado 

a nacionalidade uma vez que definiu o território e o tipo racial tipicamente brasileiro, o 

mameluco que daria origem ao caboclo do interior paulista12. Não era, portanto, um acaso que 

a imagem do bandeirante fosse acionada durante o movimento constitucionalista, desde a 

articulação política ao movimento armado13. No mesmo sentido, o memorialismo 

revolucionário apropria-se da imagem do bandeirante e constrói a continuidade entre o 

bandeirismo e a Revolução Constitucionalista. O prefácio do obscuro engenheiro Aarão 

Jefferson Ferraz para a obra do prefeito de Cachoeira, Agostinho Ramos, Recordações de 32 

em Cachoeira,14 atesta o quanto este vínculo era difuso entre os memorialistas e seu público 

leitor. O autor do prefácio afirmava que o autor do livro preparado desde 1934 era: 

testemunha feliz desse galopar destemeroso dos bandeirantes de 32 para as 
regiões imarrecíveis (sic) da glória, o coração do autor pulsa em frêmitos de 
entusiasmo pela repetição, em nossos dias, dos feitos dos nossos 
antepassados, quando rasgando o tratado de Tordesilhas empurraram as 
nossas fronteiras para o sopé dos Andes.15  
 

 Encontra-se aqui outro elemento comum ao conjunto das memórias publicadas 

naquele momento: a condição de testemunha dos acontecimentos narrados. A reivindicação 

dessa condição como atributo da veracidade da narrativa é uma das principais marcas da 

“guerra literária” que se trava a partir do final do conflito armado. Ela se encontra no livro do 

prefeito de Cachoeira, assim como no de Menotti del Picchia ou do magistrado mineiro 

Guilherme de Barros;16 no livro dos jornalistas Arnon de Mello e José Bem-Hur Ferraz.17  

O memorialismo nutria-se também das formas da imaginação histórica representadas 

pela produção do IHGSP ao procurar documentar ao máximo os depoimentos. São exemplos 

desse apelo ao documental, o relato de João Saraiva, 1º Tenente que foi chefe do Estado 

Maior do General Bertoldo Klinger, em que o autor junta um apêndice composto por boletins 

                                                 
11 FERREIRA, Antonio Celso. A epopéia bandeirante; letrados, instituições, invenção histórica (1870-1940). 

São Paulo: UNESP, 2002. p. 148. 
12 Idem, ibidem. Cap 4. p. 267-352. 
13 ABUD, Kátia Maria. O sangue itimorato e as nobilíssimas tradições (a construção de um símbolo paulista: o 

bandeirante). 1985. Tese (doutorado) - FFLCH, São Paulo, 1985. 
14 RAMOS, Agostinho. Recordações de 32 em Cachoeira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1937. p. 7.  
15 Idem, ibidem. 
16 PICCHIA, Menotti del. A revolução paulista... Op.cit. p. 5 e 6; e BARROS, Guilherme A. de. A resistência do 

Túnel; revolução de julho de 1932. São Paulo: Piratininga, p. 7 e 8. 
17 MELLO, Arnon de. São Paulo venceu! Op.cit. p.19; e FERRAZ, José Bem-Hur de Escobar. A guerra no setor 

norte. São Paulo [s.n.], 1933. p. 8. 
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militares, manifestos de autoridades civis e militares, cartas e telegramas trocados entre as 

autoridades e o do comandante da Força Pública, Herculano Silva.18 Dessa maneira, esperava-

se assegurar a verdade do depoimento que se tornava, ele mesmo, um documento. Os autores 

pareciam ter consciência disso uma vez que apresentavam suas obras como “contribuição à 

história da Revolução Constitucionalista”. O valor do testemunho escrito preferencialmente 

acompanhado de farta documentação era uma forma de escapar da “deformação imaginativa e 

difluente (sic) com que a tradição oral costuma desfigurar a verdade das coisas”, conforme 

afirmava o prefaciador do texto de Guilherme de Barros, ou de “não dar asas à fantasia”, 

como dizia o jornalista dos Diários Associados.19 

A intenção de contribuir para a história residia, portanto, na criação das memórias 

como documentos para o futuro. O texto de Menotti del Picchia é um exemplo desse sentido 

que se afirma na produção memorialísitica de 1932. Depois de esclarecer que a pressa em 

recorrer à memória das “cenas” e “personagens mais em foco” determinava o “açodamento” 

na composição do trabalho, avaliava que a pesquisa futura poderia corrigir algum detalhe da 

narrativa cuja verdade se encontrava no “espírito de conjunto, que um tópico ou a mutação de 

umas linhas, modificadas por uma rigorosa revisão de minúcias, não poderão de nenhuma 

forma modificar”.20 Nessa passagem, a autoridade do relato não se confunde com a 

documentação exaustiva que se exigia dos trabalhos históricos, mas no “espírito de conjunto” 

da narrativa. É possível perguntar se, na visão de Menotti del Picchia, este espírito de 

conjunto resumia-se exclusivamente ao seu relato ou era parte de uma narrativa mais ampla 

constituída pelo conjunto das memórias que tinham um mesmo fundo comum: a justiça da 

causa paulista, da luta dos “constitucionalistas” contra os “ditatoriais”, da “democracia” 

contra a “ditadura”.  

 Os memorialistas revolucionários esforçavam-se, como já foi notado, em deslocar a 

interpretação de seus textos para o futuro, tempo em que a avaliação objetiva dos 

acontecimentos que acabavam de viver se tornaria possível. Contudo, era comum a apresentar 

as causas e conseqüências da revolução antes da narrativa dos fatos vividos, do “testemunho” 

ou “depoimento” pessoal. Da mesma forma, inúmeros prefácios e introduções às memórias 

indicavam uma interpretação comum da Revolução Constitucionalista e suas conseqüências. 

                                                 
18 SARAIVA, João. Em continência à Lei; episódios da Revolução Constitucionalista. São Paulo: Ed. do Autor, 

1933; FERRAZ, José Bem-Hur de Escobar. Op.cit. p. 7; e SILVA, Herculano. A Revolução Constitucionalista: 
subsídios para sua história organizados pelo Estado Maior da Força Pública, São Paulo, 1932. São Paulo: 
Civilização Brasileira, 1932.  

19 BARROS, Guilherme A. de. A resistência do Túnel...  Op.cit. p. 5; e FERRAZ, José Bem-Hur de Escobar. A 
guerra no setor norte. Op.cit. p. 7. 

20 PICCHIA, Menotti del. A revolução paulista... Op.cit. p. 5. 
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É possível que ela fosse suficientemente difusa e aceita como verdadeira para que governasse 

a exposição dos fatos lembrados. O argumento que defendo é que o memorialismo 

revolucionário conforma uma narrativa canônica do evento que se sustentava numa percepção 

comum dos fatos políticos anteriores e subseqüentes ao movimento revolucionário. Em 

poucas palavras, penso que os autores viam a Revolução Constitucionalista como a revelação 

de um sentido da história republicana brasileira: o desenvolvimento gradual dos princípios do 

liberalismo político e da democracia.  

Na narrativa canônica, o movimento constitucionalista é caracterizado como o 

sacrifício de São Paulo pela democracia e pela autonomia estadual ferida com a política dos 

interventores militares, “tenentes”. Sacrifício que se amparava nos fatos: a morte dos 

estudantes nos conflitos da Praça da República, em 23 de maio de 1932, e os mais de 700 

mortos durante a guerra iniciada em 9 de julho.21 O tema do sacrifício articula-se ao da 

unidade regional. O movimento também marcou a “união sagrada dos paulistas” 

consubstanciada na Frente Única reunindo partidos concorrentes, o PD e o PRP unidos pelo 

espírito de tolerância, típico do liberalismo, em torno de um ideal superior, e na mobilização 

popular para a guerra que teria arregimentado “todas as classes sociais” em todo o estado.22  A 

participação de “não-paulistas” e das colônias estrangeiras na “causa de São Paulo e do 

Brasil” era positivada no discurso dos escritores que estabeleciam a versão 

“constitucionalista” da história.23 Em sua tentativa de contrastar a caracterização do evento 

como uma revolta “separatista” ancorada nos “particularismos regionais”, no “egoísmo 

paulista”, como o movimento era definido por Almachio Diniz,24 procuravam definir o 

movimento político e a luta armada contra a “ditadura” como “uma enérgica expressão de 

brasilidade”,25 ressaltando também a receptividade do movimento em outros estados e na 

capital federal.26 

O texto de Arnon de Mello é bastante significativo da interpretação corrente que 

delimitava as possibilidades de narração dos eventos por seus protagonistas. Na introdução ao 

seu livro, o jornalista dos Diários Associados, ressaltava a unidade e o caráter heróico do 

                                                 
21 MONTENEGRO, Benedito. Cruzes paulistas: os que tombaram pela glória de São Paulo. São Paulo: Emp. 

Gráfica Revista dos Tribunais, 1936.  
22 Idem, ibidem. p. 9; LEITE, Aureliano. Martírio e glória de São Paulo. Op.cit. p. 62; PICCHIA, Menotti del. A 

revolução paulista... Op.cit. p. 34 e 35; PICCHIA, Menotti del. O despertar de São Paulo: episódios 
históricos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1933. p. 208 et seq.   

23 PICCHIA, Menotti del. A revolução paulista.... Op.cit. p. 35. 
24 DINIZ, Almachio. São Paulo e sua guerra de secessão. Rio de Janeiro: Pongetti, 1933.  
25 LEITE, Aureliano. Op.cit. p. 102. 
26 CASTRO, Sertório de. Diário de um combatente desarmado. São Paulo: José Olympio, 1934; e MELLO, 

Arnon de. São Paulo venceu! Op. cit. p. 213. 
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povo paulista na afirmação da autonomia regional e de “amor a liberdade, já tão 

brilhantemente afirmados em 42”, referindo-se, aqui, à revolta liberal de 1842. O autor 

também rechaçava as qualificações negativas atribuídas, no calor da hora e posteriormente, ao 

movimento. Segundo Arnon de Mello, “separatismo, comunismo, guerra de plutocratas, 

contra-revolução”, tudo era dito para incompatibilizar o movimento e “para ocultar a sua 

bandeira de reivindicações nacionais”. Ao contrário, São Paulo teria vencido porque teve ao 

seu lado “toda a nação contra uma ditadura moralmente falida e sustentada apenas pela força”. 

E continua afirmando que São Paulo “venceu porque assegurou a implantação da lei nas 

incertezas do momento” e porque “deu novos rumos ao Brasil”.27 Finalmente, depois de dizer 

que a “ditadura” cedeu ao não adiar as eleições e não dar mais “braço forte aos extremistas”, 

isto é, aos “tenentes”, concluía dizendo: “Hoje, pode-se dizer que a Revolução de 32 salvou a 

de 30, já desmoralizada, já sem crédito algum na opinião, a debater-se ‘num deserto de 

homens e idéias’ e a emaranhar-se, dia a dia, em novos ‘ensaios e decepções’”.28 

Apresentava-se, aqui, a continuidade entre as revoluções de 1930 e 1932 e o que unia 

os dois eventos, justificando-os frente à política da Primeira República, eram os princípios 

liberais, especialmente a instituição de eleições “livres” e a garantia do federalismo. Essa era 

uma interpretação da Revolução de 1930 e seus desdobramentos operada por parte das elites 

estaduais que se envolveram nela; outras já se anunciavam e representavam uma corrente de 

opinião que os liberais qualificavam como “autoritária”, identificada com os “tenentes”, grupo 

contra os quais os liberais de São Paulo se defrontaram entre 1930 e 1932. De fato, ao 

representarem a luta de São Paulo como a defesa do liberalismo político e a Revolução de 

1932 como a revelação desse ideal, os memorialistas defendiam um princípio de organização 

do Estado nacional que estava em jogo nos anos de 1930. Outras possibilidades estavam em 

discussão: a centralização sob um governo forte, idéia que emergiu da crítica ao idealismo dos 

princípios liberais da Primeira República.29 E ainda que o grupo que se identificava com esta 

posição saísse derrotado da Revolução de 1932, os liberais paulistas e de outros estados 

sabiam que a definição do jogo se daria em 1933 com a Constituinte. Nesse sentido, afirmar a 

pujança do movimento constitucionalista confundia-se com a esperança jogada na política. 

Por isso era preciso estabelecer o movimento de 1932 como parte de uma história mais longa 

do liberalismo, como revelação de um sentido da história brasileira iniciado com a 

                                                 
27 Idem. p. 16 e 17. 
28 Idem, ibidem.. p. 18. 
29 LAMOURNIER, Bolívar. Formação de um pensamento político autoritário na Primeira República: uma 

interpretação. In: FAUSTO, Boris (ed.). O Brasil Republicano, III, v. 1, História Geral da Civilização 
Brasileira. São Paulo: Difel, 1977. 
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Constituição liberal de 1891, reafirmado nos levantes ‘tenentistas’ dos anos de 1920 e 

vitorioso em 1930.   

 

A historiografia crítica 

Antes de chegar às interpretações historiográficas sobre a Revolução 

Constitucionalista, produzidas a partir da década de 1960, é preciso compreender como o 

evento foi classificado pelos ideólogos do Estado Novo (1937-1945). Os autores ligados ao 

Estado Novo produziram uma imagem de continuidade entre a Revolução de Outubro de 1930 

e o golpe de novembro de 1937. Os dois eventos eram percebidos como a inauguração de um 

período de “redescobrimento do Brasil”.30 Este movimento consistia na redefinição da 

“personalidade nacional” ancorada na valorização das tradições populares e do passado 

nacional. O “passado inspirador” situava-se no Segundo Reinado (1840-1888), convertido em 

símbolo da ordem assegurada pela centralização. Por oposição, concebia-se a então chamada 

“República Velha” como tempo da descentralização desagregadora dos princípios federalistas 

defendidos pelos liberais. A “República Velha” era imaginada como a interrupção do 

desenvolvimento da nacionalidade que lentamente se constituiu até o Império. Em poucas 

palavras, a Revolução de 1930, e seu desenvolvimento natural a partir de 1937, seriam a 

retomada do curso da nacionalidade. Nesta interpretação dos fatos, o lugar da Revolução 

Constitucionalista e do liberalismo político é uma ausência: 

Os ‘revolucionários’ de 1937 interpretavam o período que vai de 1930 até o 
golpe de novembro como um interregno do projeto de fundação do novo 
Estado. A Constituição de 1934 era caracterizada como o símbolo maior dos 
desvios revolucionários, o malogro dos acontecimentos de 1930, não como 
uma de suas possíveis culminâncias. A revolução paulista de 1932 era 
sugestivamente ignorada [grifos nossos], e o caos político identificado em 
1935, diagnosticado como um produto direto da inconsistência e irrealidade 
da legislação liberal. Desta forma, eram banidos da Revolução de 1930 
quaisquer ideais reformadores de uma ordem liberal, caracterizados como 
descaminhos revolucionários. Daí a linha direta entre 1930 e 1937.31 
 

 É possível perguntar se esta leitura dos anos de 1930 delimita as interpretações 

subseqüentes, especialmente as que surgem na historiografia do período republicano. 

Interessa aqui, principalmente, relacionar esta forma de perceber a década de 1930 com 

alguns textos historiográficos que tratam da década de 1930. Pretende-se avaliar em que 

                                                 
30 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. p. 175. 
31 Idem, ibidem. p. 179. 
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medida as interpretações históricas críticas32 perpetuam o silêncio produzido no Estado Novo 

acerca da “revolução paulista de 1932”. 

 Ao contrário dos memorialistas, que produziram seus testemunhos sob o signo da 

épica paulista, numa modalidade de relação com o passado marcada pela constituição de uma 

história comprometida com a memória regional e nacional, os historiadores que escreveram 

sobre os anos de 1930 são profissionais de um ofício constituído nas universidades. Assim, 

recriavam o passado a partir de procedimentos metodológicos e teorias sociais cientificamente 

determinados. Nesse sentido, o rigor no tratamento das fontes e a investigação crítica das 

motivações sociais e econômicas delimitavam as interpretações acerca do passado recente. Ao 

contrário dos memorialistas, a compreensão da Revolução de 1930 e da Revolução 

Constitucionalista encontrava-se em causas mais profundas que a luta política da superfície. A 

explicação encontrava-se na dinâmica das transformações econômicas que engendraram 

outros grupos sociais que ascenderam à cena política desde os anos de 1920. Grupos sociais 

como os trabalhadores urbanos, as classes médias ou a pequena-burguesia urbana, as diversas 

frações das oligarquias regionais e da burguesia industrial convertiam-se, assim, nos novos 

protagonistas da história.33  

De qualquer maneira, pode-se apontar o reconhecimento, consensual entre os 

historiadores profissionais, da Revolução de 1930 como fato político que servia de marco 

temporal para as mudanças que vinham se processando desde a década de 1920. Nesse 

sentido, pode-se dizer que as interpretações dos historiadores coincidiam com as esperanças 

dos constitucionalistas liberais, por um lado, e, dos ideólogos do Estado Novo por outro. Não 

seria arriscado dizer, portanto, que a história crítica coincidia com a memória política uma vez 

que assumia o marco que os protagonistas dos anos de 1930 definiram como símbolo da 

emergência de um Brasil novo. Além disso, o silêncio produzido pelo Estado Novo acerca do 

interregno liberal, entre 1932 e 1937, parecia ser incorporado pela historiografia dos anos de 

1960. Somente no final da década de 1970 e início dos anos de 1980, os estudos acadêmicos 

dedicadas ao tenentismo, ao liberalismo e ao processo político da Constituinte de 1933 

retomariam a discussão intensa do período que antecedeu ao Estado Novo.34 No que se refere 

                                                 
32 NORA, Pierre. NORA, Pierra. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História: Revista 

de Estudos Pós Graduados em História, São Paulo, PUC, n. 10, p. 07-28, dez. 1993. 
33 FAUSTO, Boris. A revolução de 1930: história e historiografia. 16ª Ed. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. A 

primeira edição do livro de Boris Fausto é de 1970. Sua análise da historiografia concentrava-se, então, sobre 
as “análises ideológicas” da Primeira República, férteis nos anos de 1950, que guardavam relação com as 
concepções e opções políticos em jogo naquele momento. 

34 BORGES, Vavy Pacheco. Getúlio Vargas e a oligarquia paulista. São Paulo: Brasiliense, 1979; ____. Os 
sentidos do tenentismo: memória, história e historiografia (São Paulo, 1930-1932). 1987. Tese (doutorado) - 
PUC-SP, São Paulo, 1987; CAPELATO, Maria Helena Rolim. Os arautos do liberalismo: imprensa paulista 
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especificamente à Revolução de 1932, o foco da produção historiográfica sobre a dinâmica 

social revelava os silêncios produzidos pelo memorialismo revolucionário. Antes de chegar a 

esse ponto, contudo, seria interessante surpreender o contrário, isto é, como alguns livros de 

grande apelo dentro e fora do Brasil contribuíram para silenciar o significado atribuído pelos 

atores sociais à Revolução Constitucionalista. 

O livro de Thomas Skidmore, Brasil: de Getúlio a Castelo,35 é um exemplo 

significativo. O trabalho foi produzido inicialmente para o contexto norte-americano, em 

1966, sob o título: Politics in Brazil, 1930-1964. An experience in democracy.36 Foi traduzido 

em 1968 e publicado em 1969, uma vez que faltava um trabalho de história política sobre todo 

esse período.37 E talvez seja o primeiro estudo acadêmico a considerar o período de 1930 a 

1964 como uma continuidade que, no argumento do autor, se constituía pelo desafio de 

instaurar a democracia combinada ao desenvolvimento econômico nacional. Este era o 

problema que orientava a interpretação de Skidmore. Nesse sentido, era fundamental dar 

ênfase ao papel desempenhado pelos “constitucionalistas liberais”, especialmente os 

“paulistas”, dos tenentes e das oligarquias no processo político dos anos de 1930.  Skidmore 

nota as contradições no interior da coalizão revolucionária que promoveu a revolução de 

1930: 

O que os irmanava era uma vontade de experimentar novas formas políticas, 
numa tentativa desesperada de alijar o arcaico. O esforço resultou em sete 
anos de agitada improvisação, incluindo uma revolta regionalisa em São 
Paulo (grifo nosso), uma nova Constituição, um movimento de frente 
popular, um movimento fascista e uma tentativa de golpe comunista. Em 
1937, um Brasil exausto terminou sua experimentação política e iniciou oito 
anos de regime autoritário sob o Estado Novo.38  
 

 Esse era o quadro que traçava da Revolução de 1930 e seus desdobramentos. Cada 

evento lembrado nesse resumo de linhas – a Revolução Constitucionalista, a constituição da 

ANL, da AIB e a Intentona Comunista de 1935 – correspondia a ação de “novas forças 

políticas”: os constitucionalistas liberais, a frente de esquerda liderada pelos comunistas e os 

integralistas. O autor trata da Revolução Constitucionalista como expressão máxima da ação 

dos constitucionalistas liberais, como último impulso de reforma liberal do sistema político, 

pois, depois de 1934, a política caminharia para a radicalização da “esquerda” e da “direita”.39 

                                                                                                                                                         
(1920-1945). São Paulo: Brasiliense, 1989; e GOMES, Ângela de Castro (coord). Regionalismo e 
centralização política: partidos e constituinte nos anos 30. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 

35 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo. 8ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 
36 Idem, ibidem. p. 11. 
37 BARBOSA, Francisco de Assis. Apresentação. In: SKIDMORE, Thomas. Op. cit. p. 9 
38 SKIDMORE, Thomas. Op.cit. p. 26. 
39 Idem, ibidem. p. 36 e seq. 
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Skidmore avalia a revolta de 9 de julho de 1932 como um erro dos constitucionalistas liberais, 

especialmente do PD, que permitiram que as “exigências de reforma constitucional se 

misturassem e, finalmente se identificassem com o separatismo regionalista”, repelindo, 

assim, o apoio ao seus princípios que “poderia vir dos centros urbanos em outras partes do 

Brasil, especialmente dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul”.40 Como não 

surpreender nessa leitura dos acontecimentos o trabalho da memória operado em favor do 

Governo Provisório que qualificara o movimento como uma revolta separatista? Essa 

pergunta é plausível, ainda mais se considerarmos que o autor conhecia os “testemunhos” 

produzidos no calor da hora e que afirmavam o contrário, pois Skidmore refere-se à vasta 

“literatura comemorativa” produzida pelos “paulistas” que, “desprovidos de armamentos 

suficientes”, “revidaram com palavras”.41 Classifica a  “literatura comemorativa” como 

“muito engagé”, talvez por essa razão crítica não tenha levado muito a sério o que ela 

afirmava. De qualquer forma, não se pode condenar o autor por isso. Porque, afinal, a visão 

retrospectiva dos eventos, nesse caso, dos conflitos entre as “novas forças políticas”, faz com 

que o peso da análise se concentre na resultante: o Estado Novo, período que ocupa a maior 

parte a sua narrativa sobre a “Era Vargas”.   

 A instituição do Estado Novo, em 1937, também delimitava outra obra de referência 

da historiografia sobre a república produzida naquele período: Revoluções do Brasil 

Contemporâneo (1922-1938). O livro de estréia do historiador marxista Edgar Carone foi 

publicado em 1965,42 ano em que já se notavam as conseqüências do golpe de estado civil-

militar de 1964. O ensaio de história política republicana tinha uma tese implícita que se pode 

perceber em sua leitura contínua e na estrutura do livro. O texto divide-se em 3 partes, 

intituladas: A Revolução Ascendente (1922-1927); A Revolução Triunfante (1927-1932); A 

Revolução Descendente (1932-1937). Cabe perguntar: que revolução ascende, triunfa e acaba 

justamente em 1937? É possível afirmar com segurança que se trata das tentativas de reforma 

liberal do Estado Nacional protagonizadas pela pequena-burguesia urbana em aliança com as 

“oligarquias dissidentes”. As condições que preparam o terreno para a cisão da elite política 

encontravam-se, não na política essencialmente, mas nas transformações econômicas e 

sociais, como o crescimento do setor urbano industrial e conseqüente aumento do mercado 

interno, por um lado, e a diversificação dos grupos sociais na arena política na cena pública, 

                                                 
40 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo. Op. cit. p. 37. 
41 Idem, ibidem. p. 407. 
42 CARONE, Edgar. Revoluções do Brasil Contemporâneo (1922-1938). 2ª ed. São Paulo: Difel, 1975. A 

primeira edição foi produzida pela Desa Editora na Coleção Buriti. A partir da 2ª, foi publicado pela Difel em 
edições sucessivas na coleção Corpo e Alma do Brasil, então dirigida por Fernando Henrique Cardoso. 
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como a pequena-burguesia e o operariado. Nestas transformações, o operariado urbano 

forçava a discussão da “questão social” e as frações pequeno-burguesas e oligárquicas 

precisavam encontrar respostas para estas demandas. Além disso, a crítica ao liberalismo 

econômico sustentava a idéia de intervenções permanentes na economia, especialmente no 

que se referia ao produto de exportação por excelência. Contudo, o liberalismo político 

persistia como a idéia-força a sustentar a unidade das oligarquias. 

 Carone qualifica a composição política vitoriosa em 1930 como uma “cristalização 

paradoxal das oposições” que reunia as oligarquias dissidentes a elementos civis e militares da 

pequena-burguesia urbana.43 Excluídos da Aliança Liberal, aos trabalhadores urbanos cabia 

apenas esperar que o programa “aliancista” realizasse as vagas promessas em torno da 

“questão social”. O programa era tímido nesse aspecto, tão vago quanto as propostas de 

reforma do sistema eleitoral que constituíam o principal ponto na perspectiva da pequena-

burguesia urbana, sobretudo dos “democráticos” de São Paulo, e dos políticos mais jovens das 

oligarquias dissidentes do Rio Grande do Sul e Minas Gerais.44 A debilidade do programa 

político “aliancista” satisfazia as estratégias da campanha política. Mas foram as máquinas 

políticas dos estados dissidentes, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que garantiram o sucesso 

eleitoral da Aliança Liberal. Foram estas mesmas máquinas que também asseguraram o 

sucesso do movimento militar. Na chefia da revolução armada, os “tenentes” instituíram-se 

como grupo político que representava outra tendência dentro da aliança. Este grupo se 

caracterizava pela crítica aos princípios liberais de organização do Estado, especialmente o 

federalismo, e defendiam a instituição de um “governo forte” como meio de promover a 

integração nacional efetiva e a incorporação controlada das “massas” à vida política. Para 

Carone, todo o período subseqüente à Revolução de 1930 é marcado pela luta entre os 

“tenentes” e a “oligarquia”.45 

 É no contexto dessa luta, desenvolvida sobre as condições de grave crise econômica 

no setor cafeeiro e industrial, que resultaram no desemprego de cerca de 2 milhões de 

trabalhadores e pela redução dos salários em 20%, que o autor situa a Revolução 

Constitucionalista de 1932. Ao assumir a revolução de 1932 como um empenho da pequena-

burguesia liberal e de parte da oligarquia dissidente contra o predomínio dos “tenentes” no 

Governo Provisório, Carone qualifica o movimento de acordo com a memória instituída pelo 

Estado Novo acerca do interregno liberal. O autor denuncia, entretanto, a ambigüidade do 

                                                 
43 CARONE, Edgar. Revoluções do Brasil Contemporâneo (1922-1938). Op. cit. p. 77. 
44 Idem, ibidem. 
45 Idem, ibidem. p. 89. 
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liberalismo político defendido pelas “oligarquias dissidentes”: para os constitucionalistas a 

organização autônoma da classe operária era vista como um perigo a ser contido. Não é 

surpreendente, portanto, que os mesmos agentes que se bateram contra a “ditadura” em 32 

viessem a apoiar a solução autoritária de 1937.  

 

Memorialismo revolucionário, historiografia crítica e silenciamento 

 A produção de um acontecimento significativo é a criação de um vestígio que muitas 

vezes determina as interpretações subseqüentes. E toda produção de vestígios é também a 

produção de silêncios. Não importa a forma de recriação do passado, silenciar é uma das 

condições de sua representação.46 A razão científica que caracteriza a historiografia crítica 

não impede que a memória se insinue na narrativa e que fatos julgados significativos por 

determinado grupo escapem à análise, ou mesmo à menção.  

 No caso tratado neste trabalho, é realmente digno de nota que todo o esforço de 

construção da memória de 1932 empreendido logo depois do acontecimento tenha passado 

quase desapercebido pela produção historiográfica da década de 1960. Nos dois exemplos da 

historiografia crítica apresentados neste trabalho, “a literatura comemorativa” dos 

constitucionalistas liberais não era considerada como documento do esforço político de 

reforma liberal da ordem política nos anos de 1930. É certo que, naquele tempo, a memória 

social não se constituía, ainda, como problema historiográfico, fato relativamente recente no 

desenvolvimento da disciplina que marca a emergência de um novo regime de historicidade.47 

Mas algumas da memórias publicadas naquele momento constituíam libelos políticos nos 

quais se registrava a persistência do liberalismo como idéia-força entre determinados grupos 

da sociedade brasileira. A narrativa canônica de 1932 construída pelos “constitucionalistas 

liberais” não era um apelo à lembrança apenas, mas um esforço para determinar as mudanças 

que se esperavam no regime político. A representação da história recente que se encontra 

nelas estava a serviço da política nos anos de 1930. E talvez seja justamente por seu viés 

ideológico que ela poderia ter sido considerada pela história crítica. 

 Parece-me que o silêncio dos historiadores profissionais sobre este esforço político e 

intelectual devia-se à incorporação mais ou menos naturalizada da construção ideológica 

operada no Estado Novo acerca do interregno liberal entre 1930 e 1937. No que se refere à 

Revolução Constitucionalista, a força da narrativa estado-novista sobre o evento como 

                                                 
46 TOROUILLOT, Michel Rolph. Silencing the past: power and the production of history. Boston : Beacon 

Press, 1995. p. 29 
47 HARTOG, François. Temps et histoire. Comment ecrire l’histoire de France ?. Annales. Histoire, Sciences 

sociales, v. 50, p. 1219-1236, 1995. 
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epílogo das forças disjuntivas da “República Velha” delimitou as interpretações posteriores 

sobre o acontecimento, isto é, assegurou seu silenciamento. 

 Por outro lado, a interpretação da historiografia crítica sobre os eventos entre 1930 e 

1937 permite ver os silenciamentos produzidos pelo memorialismo revolucionário. Em outras 

palavras, é possível perceber, comparando a narrativa canônica de 1932 ao exame crítico da 

política nos anos de 1930, como os memorialistas produziram uma imagem da unidade 

regional que denegava as tensões inerentes ao contexto. Carone e Skidmore, assim como 

outros historiadores, insistiam, por exemplo, na participação limitada dos trabalhadores no 

movimento constitucionalista e revelavam as preocupações constantes dos “revolucionários” 

na contensão de suas pretensões. É certo que a Revolução Constitucionalista não foi um 

movimento da “plutocracia” apenas, ou da “oligarquia”, mas esteve muito longe da 

unanimidade que atravessava “todas as classes sociais” pretendida por seus memorialistas. Da 

mesma forma, a leitura atenta das duas obras historiográficas permite perceber como a “união 

sagrada dos paulistas” não era apenas a unidade em torno de um “ideal”, mas uma coalizão 

das frações da classe dominante ou das facções da elite política tão débil quanto aquela que 

levara Getúlio Vargas ao poder em 1930. De fato, a história representada no memorialismo 

aproxima-se do mito uma vez que insistia em ressaltar a coesão social resultante de uma crise. 

  Esta análise preliminar do memorialismo revolucionário e da historiografia crítica 

torna evidente que a produção da história em qualquer registro é análoga à dinâmica da 

memória social, feita de lembrança e esquecimento. E que a preocupação de narrar, 

mobilizando os recursos da memória para configurar um testemunho ou da razão para 

elaborar uma interpretação crítica dos acontecimentos socialmente relevantes, é feita de 

menção e silêncio.   


