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APRESENTAÇÃO 

Os trabalhos que integram este livro foram apresentados durante o Seminário 
sobre a Revolução de 1930 promovido pelo Centro de Pesquisa e Documentação 
de História Contemporãnea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) , no Rio de Janeiro, entre 22 e 25 de setembro de 1980. Organizado por 
Celina Moreira Franco, chefe do CPDOC, Aspásia de Camargo, coordenadora do 
Setor de Pesquisa dessa instituição, e a pesquisadora Maria Clara Mariani, esse 
encontro de caráter eminentemente acadêmico pôde ser realizado graças ao apoio 
financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Temológico 
(CNPq) e da Fundação Ford. 

Contando com a participação de especialistas do CPDOC e de outras 
instituições brasileiras e estrangeiras, a reunião teve por objetivo avaliar a 
importãncia, o significado e as implicações do movimento revolucionário de 30 no 
processo de modernização da sociedade brasileira, bem como identificar suas 
repercussões nos diversos segmentos sociais e na estrutura do poder. 

O programa do seminário foi organizado em tomo de sete mesas-redondas, 
presididas, cada uma delas, por uma personalidade da vida cultural brasileira e 
coordenadas em sua maioria por pesquisadores do CPDOC. Os temas escolhi
dos - Elites politicas e regionalismo; A politica das Forças Armadas; Classes 
populares, política social e sindicalização; Educação e Cultura; Intelectuais e 
Ideologia; Relações internacionais e política externa; e Estado, estrutura de poder 
e processo polltico - cobriram alguns dos diferentes enfoques que a Revolução de 
1930 tem suscitado entre os analistas e estudiosos. 

Ao divulgar os resultados do encontro - não só as comunicações dos 
expositores, mas também as intervenções mais relevantes dos debatedores - o 
CPDOC, além de ampliar o conhecimento sobre o periodo, pretende estimular 
novos estudos e ressaltar a importância da utilização de fontes primárias na 
reconstituição de nosso passado recente. 

ALZlRA AL�S DE ABREU 

Coordenadora do Setor de Editoração 
Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil 



A REVOLUÇÃO DAS ELITES: CONFLITOS 
REGIONAIS E CENTRALIZAÇÃO POLÍTICA 

Aspásia Camargo 



As doutrinas e os prinaplOs vieram depois, e dificeis de acomodar com os 
precedentes da divergência e de seus principais promotores ... 

(Barbosa lima Solnin/w, 1933) 

Não há nada que faça amadurecer mais rapidamente as aspirações latentes de um 
povo do que uma ardente campanha politica .. Abrem-se naturalmente todas as 
comportas. Os relógios se adiantam como se os ponteiros tivessem enlouquecido. 

(João Nroes <Úl Fontoura, 1963) 

A causa aparente e imediata da Revolução de 1930 foi uma questão eleitoral, mas o 
que se viu depois foi que a Revolução foi mais séria e mais profunda do que se 
esperava: uma luta entre o faIo social e o fato político. O Estado foi estendendo a sua 
jurisdição, reconhecendo o fato social e disciplinando os seus efeitos. 

(Agamenon MagalJuies) 
1� de maio de 1944 



I. Cominuidade ou ruptura? 
a) Atores versus processos 

A despeito da diversidade de interpretações e da heterogeneidade de 
enfoques, é possível extrair da extensa e desigual bibliografia sobre a Revolução de 
1930 bases iniciais de consenso que nos permitem refletir sobre seu significado 

político. 

No passado, as opiniões se dividiam entre os que interpretavam o fenômeno 
como o reflexo dos interesses emergentes da classe média e os que o viam como 
um movimento de instauração da dominação burguesa I . Recentemente, estudos 
empiricos indiretamente corroboram a última hipótese, acentuando a presença 
dos empresários industriais em algumas das principais decisões que emanam do 
nOvo sistema de poder 2. Vislveis divergências nas avaliações dos resultados desse 
processo não empanam, porém, a evidência de que a Revolução de 1930 é o marco 
que inaugura modificações substanciais no plano econômico e social e acelera a 
implantação da sociedade industrial. 

Diversamente,nas análises de conjuntura política, voltadas para o fluxo dos 
acontecimentos imediatos e para o conjunto de atores que compõem o quadro 
revolucionário, a ênfase recai sobre as origens e o conteúdo oligárquico das cisões 
regionais que engendram o movimento e que lhe conferem, em termos de 
modelo político, uma feição continuísta, ou seja, tributária da velha ordem 
contra a qual se insurge. Tomemos como paradigma desse tipo de análise a obra 
clássica e pioneira de Barbosa Lima Sobrinho, cuja proposta fundamental 
retomaremos adiante. Embora o autor ressalve a importância decisiva das 
coalizões regionais e da presença oligárquica no jogo sucessório, reduzindo a 
presença de outras forças sociais nos impasses que se sucedem, sua análise 
interrompe-se com a ocupação formal do Estado pela dissidência oligárquico
revolucionária que assume o poder em outubro de 19303. Outros trabalhos 
orientam-se para o movimento tenentista, no pré ou pós-3D. É o caso do não 
menos clássico estudo de Virgínio Santa Rosa, que acentua as tendências 
reformista do tenentismo após a tomada do poder. Permanecem, no entanto, 
desaniculadas e obsOlras as formas de colaboração e de confronto entre os pólos 
decisivos - oligarquias e tenentes -, bem como o desempenho funcional e a 
influência de um e outro segmento, ao longo do processo revolucionário. 
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Sob uma ótica temporalmente mais abrangente e antimonolitica, algumas 
contribuições tentam compatibilizar o enfoque das coali1.Ões com uma análise das 
composições de classe. Tais análises insistem na composição heterogênea dos 
interesses que comandam a revolução, antes e depois da tomada do poder. A crise 
(ou ausência) de hegemonia no desenrolar desse processo conduz ao estlUÚJ rk 
compromisso� no qual a diversidade e a desaniculação dos setores inseridos no novO 
pacto teriam gerado vazios de poder no sistema político. Caberia ao Estado 
preencher esses vazios em uma ação circunstancialmente autônoma e personalista4 , 

Como variante ou desdobramento dessa proposta, acrescentou-se também 
que, sendo as alianças muito amplas e dlspares - pela justaposição de atores 
antigos e modernos -, as transformações se operam nas linhas de menor 
resistência, segundo o padrão damodemizaçãoconservadma, isto é, coexistindo com a 
"conservação deliberada das heranças sociais". O Estado e seus agentes presidem 
às mudanças, criando setores estratégicos e incorporando, de forma parcial, os 
interesses emergentes que manipulam. Enquanto isso, garantem a permanência 
do antigo sistema, cujas bases econômico-sociais se mantêm intacras5. 

Tanto na venente do "estado de compromisso", que sugere curso transitório às 
acomodações politicas, quanto no enfoque da "modernização conservadora", 
que, ao contrário, enfatiza a estabilidade social do modelo excludente em meio a 
aceleradas mudanças, subentende-se um controle oligárquico ainda decisivo, 
que garante linhas de continuidade entre o antigo e o novo regime. Os ganhos da 
permanência no poder se traduzem, ao que tudo indica, em industrialização e 
consolidação nacional com uma estrutura arcaica, apoiada na grande propriedade 
rural. 

Procuramos, em outro trabalho, sugerir que o pacto agrário que se renova em 
1930 não é simples resultante do poder residual das oligarquias, mas um acordo 
rklibl!rado que elimina alguns de seus recursos pollticos ampliando outros. Em 
troca de maior subordinação ao Estado, ampliam-se os favores recebidos dentro 
de um aparelho que se expande. velhas lideranças oligárquicas são substitu!das 
pornflUas oligarquias, em um complexo sistema de alianças que muitas vezes reforça 
segmentos marginais ou decadentes. neutralizando setores de maior dinamismo. 
por isso mesmo mais resistentes e menos maleáveis aos projetos e interesses do 
centro. 

A funcionalidade do acordo é tanto maior quanto permite ao Estado a inclusão 
das "classes populares", cujo pólo fundamental de conflito não é rural, mas 
urbano. O pacto firmado com as novas oligarquias desdobra-se assim, sem 
tropeços, em uma venente populista,que inclui os dois extremos de uma cadeia 
de aliança: a" oligarquia" e as "massas"6. Estendendo a proposta, conclu!mos que 
as oligarquias rksempenharam, 110 plane político, papel rk impartância estratégica 110 processo rk 
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transiçiW que se acelera com a ReuoluçiW de 1930. Este processo, conduzido por um 
Estado centralizador e intervencionista, se faz acompanhar, entre 1930 e 1945, 
do controle crescente dos recursos de poder regional. Em troca.. verifica-se a 
absorção dos quadros oligárquicos e de suas parentelas no Estado cartorial, isto é, 
dentro ou em torno da burocracia de Estado7. 

É importante observar que as poHticas substantivas que resultam dessas 
alianças, no entanto, escapam ao controle direto dessas mesmas oligarquias. 
mesmo quando não colidem com elas. No aparelho de Estado, as decisões 
estratégicas deslocam-se cada vez mais para as assessorias, conselhos e comissões 
especiais, dentro das quais transitam os quadros (muitos de origem agrária) de 
uma emergente tecnocracia. Ao mesmo tempo, as metas do desenvolvimento 
econômico paulatinamente se afastam. ou se diversificam, sem antagonismos 
maiores, da matriz agrária primitiva. Em outros tennos, a oligarquia ajuda a 
implantar uma poHtica que dela se descola e a ela transcende. A oligarquia gravita 
em tomo de um centro que se diversifica e que define com ela - e não contra da
linhas compatlveis de desenvolvimento econômico, de formação de mercado e de 
conso-ução nacional. 

Assegurando o seu lugar enquanto classe politica, as elites agrárias utilizam e 
aperfeiçoam um estüo de politica maleável, integrativo, ardiloso, de raízes 
tradicionais (personalistas, clientel!sticas), que consolidam lealdades e garantem a 
longevidade do poder. Esta versatüidade, que, como já acentuaram Weber e 
Gramsci, é comum às elites agrárias, provavelmente se reforça nos períodos de 
transição e de crise que precipitam seu descenso. Diante do acúmulo de incertezas 
e conflitos no cenário político, bem como da diversidade de interesses nele 
presentes, o pragmatismo e a instrumentalidade - a capacidade de composição
convertem-se em valor inestimávd como instrumento de coesão das elites no 
poder. 

Correndo os riscos de uma possivel simplificação, podemos captar, no 
enfoque macro-social da Revolução de 1930, uma inegável tendência ao fortaleci
mento do Estado, que coincide com o remanejamento oligárquico e a exclusão 
camponesa, a expansão das classes médias, o enquadramento operário e a 
consolidação burguesa. 

Por outro lado, as interpretações se distinguem quanto à natureza das 
explicaçôes utilizadas para compreender o fenômeno: a ênfase nas origens, nas 
linhas divisórias e no desenrolar do processo revolucionário, bem como na 
composição dos seus atores, destaca, de maneira um tanto desarticulada e 
impressionista, oligarquias e tenentes, enquanto a avaliação, a mais longo prazo, 
de conseqüências e resultados aponta a consolidação de uma U ordem burguesa" 
que inelutavelmente acompanha o crescimento urbano-industrial sob uma tutela 
do Estado. 
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b) Rt7I1JVllfão, reuolUfão 

A discrepância entre origens. e resultados, atores e processos, em si mesma, 
nada tem de original, e marca, como fatalidade inelutável. os permanentes 
desencontros entre os meios e os fins que acompanham os ciclos de mutação 
histórica, seja por via revolucionária, seja pela mudança brusca da elite no poder. 
Na Revolução de 1930. como em outros casos. o problema merece. a nosso ver. 
maior atenção pelas dificuldades que comporta. 

Como ocorreu que uma revolução tipicatnente oligárquica. que se originou 
das regras de seu próprio jogo. se convertesse em marco posterior de mudanças 
em cadeia que redefinem o próprio sistema? 

Como um processo que se pretendia restaurar do equillbrio e da autonomia 
regionais caminhou para uma centralização crescente. indo de encontro às 
lealdades básicas e aos móveis iniciais de seus principais agentes? 

Finalmente. indagação diflcil. a que nivel de profundidade detectar a natureza 
das mudanças e rupturas que, correta ou incorretamente, denominamos "revolu-.. "? çao . 

Sem a pretensão de elucidar de imediato questões tão complexas. é preciso 
assinalar que, em seu conjunto, elas nos remetem ao relegado estudo da 
conjuntura e do fato politico. ou melhor. à hisúíria política, durante decênios 
estigmatizada pelo culto dos "grandes vultos" I e por isso mesmo acusada de unão
social"8. 

Nosso objetivo é apenas sugerir que estas questões podem ser melhor 
compreendidas à luz da conjuntura e dos atores politicos que compõem o palco 
revolucionário, e que, por este caminho, é possivel recuperar os vínculos que se 
estabelecem entre origens e resultados; entre a estrutura e a conjuntura; entre a 
sociedade e a potitica; entre segmentos (e atores) pollticos e tendências (ou forças) 
sociais. O pólo ordenador desses diferentes planos. que hierarquiza, neste 
penodo. a pauta de questões conflituosas que o agitatn. é a questão dacentralizllfão 
política. Trata·se. sem dúvida, do tema dominante na correspondência privada dos 
principais lideres da Revolução de 19309. Com efeito. o projeto centralizador 
provoca pressões e contrapressões sucessivas entre a periferia regional e o centro. 
sendo ao mesmo tempo o fio condutor que cinde, ordena e unifica, afinal, o campo 
polltico no tumultuado penodo pós-30. É através destes ajustes e desdobratnentos 
sucessivos que se opera a triagem e que se definem os contornos da nova elite. 

A centralização. que gradualmente esvazia uma parcelado poder oligárquico. 
destruindo suas manifestações de autonomia. opera-se com a ajuda desse mesmo 
poder oligárquico. graças ás cisões que dividem internatnente as elites regionais e 
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que as levam a competir pelos favores do Estado. A disposição latente de prestar 
vassalagem, sobretudo nas unidades mais carentes, será habilmente utilizada, 
através de uma complexa política de alianças que permite ao poder central 
readaptar ou substituir as velhas máquinas oligárquicas da República Velha por 
outras, mais permeáveis aos novos objetivos nacionais, dentro de uma estratégia 
global de centralização política. 

Adotando em princípio a idéia de que a Revolução de 1930, ao contrário das 
revoluções clássicas, não opera, de imediato, deslocamento de poder da antiga 
classe para novos segmentos emergentes, devemos chamar a atenção para este 
momento de renovação geracional das elites que acompanha importantes 
mudanças funcionais do aparelho de Estado. Esta substituição pode ser detectada 
através de indicadores que se complementam: 

a) pelo brusco ou gradual alijamento dos próceres oligárquicos que emergem 
com a ordem republicana ou se confundem com ela; alguns deles panicipam do 
processo revolucionário, mas já em 1932 estarão praticamente excluídos; 

b) pelo deslocamento, de segundo para primeiro plano, das gerações mais 
novas, que se formam enquistaclas nos centros regionais de poder da República 
Velha, mas cuja ascensão é bloqueada pelas antigas lideranças, que se renovam 
com lentidão, ou pelo poder desigual distribuído entre os estados; 

c) pela incorporação da jovem oficialidade tenentista nos quadros de direção 
política, e pela absorção de parte substancial de seu programa político. Tal 
absorção reduz, de maneira nitida, a idade média dos novos dirigentes e acelera a 
renovação programática introduzida pela Revolução de 1930. 

Esta recomposição dá origem, sem dúvida, a uma nova classe política, que 
ascende ao poder em meio a uma crise internacional de grandes repercussões 
internas, e que por isso mesmo lhe permite selar a sua entrada em cena com um 
conjunto de medidas modemizantes que a legitimam. Em outros termos,_ a 
despeito da inexistência de deslocamentos bruscos de classe, e malgrado o 
controle deliberado da panicipação poHtica (que isola os centros propulsores de 
mudança política), as renovações introduzidas atestam um inegável surto refonnis
ta - uma aceleraçiúJ do tempo histórico que apressa transformações já iniciadas e 
afrouxa as contenções a que vinham sendo submetidas. À elite que ascende ao 
poder caberá. ponanto, mais do que subvener tendências, precipitar e reforçar 
processos já desencadeados, que esbarravam, sem dúvida, nos rigidos limites 
impostos por um modelo poHtico formalmente baseado em uma confederação de 
estados. 

Nesse sentido, é imponante obseIVar que a vocação centralizadora e o 
inteIVencionismo crescente10, tão visíveis na Reforma Constitucional de 1926, da 
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mesma forma que a legislação trabalhista e a modernização do Exército vinham 
gradualmente sendo promovidos no interior da ordem política oligãrquica. O 
mesmo ocorre com algumas refonnas moclernizantes, que se implementam 
principalmente em Minas, no Rio Grande do Sul e na Paraíba. A concentração de 
poderes em mãos do presidente da República - fator que, na sucessão presiden
cial, desencadeia a crise insuperável- nada mais é do que o reflexo de tendências 
manifestas que serão acentuadas pelos vencedores no imediato pós-30. 

Não sendo uma revolução no sentido clássico, sobretudo porque não 
mobiliza de maneira autônoma classes subalternas, nem por isso deixam de ser 
relevantes e significativas as transformações que se desencadeiam no bojo desta 
revolução das elites. Ela recompõe pactos sociais e pautas de convivência, na medida 
que se beneficia dos espaços vazios deixados pelo alijamento dos antigos quadros, 
de mentalidade mais rlgida Ao mesmo tempo enquadra, temporariamente isola, 
expurga, manipula os diversos segmentos da elite e da contra-elite que permanece
rão em cena até os nossos dias. 

Nestas observações atribuímos importância à teia de relações pessoais, 
lealdades e compromissos (implícitos ou explícitos) que se criam entre o número 
reduzido de membros das elites políticas e que lhes garantem, nos bastidores das 
instituições fannais de governo, a coesão necessária para a pennanência, o 
controle e a continuidade do poderll. Com isso, pretendemos acentuar que a 
substituição dos quadros poHticos, dependendo da conjuntura histórica e da 
composição social, etária, regional do grupo pode ser o foco irradiador de 
mudanças, senào revolucionárias, ao menos modemizantes no plano econômico, 
poHtico ou social. 

Iremos dividir a Revolução de 1930 em três grandes momentos, de alcance 
diversos e conotações distintas: 

a) as origens (1920-1930), periodo que abarca a crise sucessória de 1929 e se 
estende até a tomada do poder em 1930. Podemos aí detectar a presença dos 
principais segmentos que irão definir o perfil político da revolução: oligarcas 
históricos, jovem oligarquia e tenentes, com os projetos embrionários que lhes são 
próprios. Pretendemos enfatizar que as sucessivas alianças que estabelecem entre 
si antes da revolução definem os rumos e a natureza do movimento revolucionário 
em sua configuração futura 

b) o confronto (1930-1937) perlodo de redefinição do pacto político, marcado 
por alianças e conflitos entre os diferentes segmentos que tomam o poder e que 
penosamente buscam a homogeneidade necessária à sua transformação em grupo 
estável. A homogeneidade e o consenso serão obtidos através dos compromissos 
programáticos que sustentarão o novo pacto polírico (centralização. controle da 
panicipação) e social (industrialização, direitos sociais, controle sindical, naciona
lismo). 



A Revolução de 30 17 

c) o consenso (precário) assim obtido se faz pelo alijamento de um número 
expressivo de pr6ceres revolucionários. A acomodação e a estabilidade (1937-
1945), sob o ngido controle e tutela do Estado, permitirão a peiformance 
administrativa, paralisada pelos conflitos e incenezas do penado anterior. 
Segundo a 6tica de seus pr6prios atores, o Estado Novo será o arremate, racional e 
necessário, de um processo revolucionário inconcluso, e a prova de que "a 
revolução ainda não tenninou"12. 

Nesse trabalho iremos discutir especialmente as origens do processo revolu
cionário, suas metamorfoses, seus desdobramentos. Ele de fato se inicia como 
competição oligárquica, desdobra-se em uma/ase liberal, para desembocar, finalmen
te, na conspirllfão revolucionária pela tomada do poder. Em cada uma dessas três fases 
alteram-se a intensidade, os objetivos e o desempenho dos atores que ocupam o 
proscênio, embora, como é evidente, os personagens sejam basicamente os 
mesmos e os diferentes momentos, em alguma medida, se interpenetrem. Da 
heterogeneidade de atores e da diversidade de prop6sitos, resultam os confrontos 
do penado p6s-revolucionário que alcançam o seu ponto critico com a crise de 
193213, e que s6 serão acomodados em 1937. 

Em conclusão, procuraremos sugerir que a estratégia da centralização, promovi
da por atores chaves como Vargas e G6is Monteiro, tem sua origem na composifào 
dos segmentos que comandam o penado revolucionário propriamente dito e na 
l6gica das alianças que conduzem ao seu desfecho. Tal estratêgia nos permite 
reconstituir também os principais arranjos regionais que lhe garantem viabilidade 
politica, reforçando a coesão das novas elites. 

2. A dialética revolucionária 

Se as linhas de continuidatk social unem em um mesmo processo tendências 
anteriores e posteriores à Revolução de 1930, que imponància atribuir à natureza 
do corte poLitico que se anuncia com a sucessão presidencial de 1929, conduzindo, 
afinal, à substituição dos quadros governantes em 1930? 

Se a crise poliúca detém a supremacia sobre a crise econômica e a antecipai 4 , é 
ceno também que as mudanças geradas dentro da antiga ordem revelam-se cada 
vez menos compatíveis com o pacto de cunho regional e ruralista que sustenta a 
República (a "política dos governadores"). De fato, a industrialização e a 
urbanização que se aceleram a panir da Primeira Grande Guerra criam focos 
dissonantes que o sistema oligárquico mal absorve. A República Velha incentiva
va, portanto, mas não resolvia, expectativas crescentes de participação polítical5. 

A resposta do poder a este crescimento é a expansão do setor público, que se 
irradia à margem do liberalismo e do federalismo oligárquico. Por outro lado, o 
pretexto que desencadeia a crise (a substituição de Washington Luis por Júlio 
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Prestes) é o indicio seguro do obstinado empenho de São Paulo em equiparar o seu 
poder politico ao surto de prosperidade econõmica de que é beneficiáriol6. 

A luta pela hegemonia politica nacional encontra, significativamente, em São 
Paulo, o respaldo dos setores industriais que apóiam o situacionismo. Mas tudo 
indica que o continuísmo almejado pela indústria emergente exclui intenções de 
acentuada ou imediata modernização politica, isto é, a abertura de novos canais de 
participação. Segundo critica de um membro do partido oficial, Marcondes Filho, 
o tradicionalismo e o imobilismo dominam o PRP, e a liderança governista revela
se despreparada para atender às demandas de um novo eleitorado, que será fa
talmente atraído pela agressividade e o dinamismo do partido oposicionista(PD)17. 

Cunha modernizante do sistema oligárquico, São Paulo acomoda seu projeto 
expansionista aos princípios federalistas que lhe asseguram (como no início da 
República) a autonomia necessária ao seu próprio crescimento, e que, eventual
mente, acobenam uma poHtica inteIVencionista. Esta convivência "próspera" dos 
grandes interesses paulistas com a República Velha faz convergir, difusamente, os 
descontentamentos sociais para um sentido antigovemista e populista, induzindo a 
rumos que contrariam e ultrapassam o sentido inicial- oligárquico, regional- do 
conflito. 

Razões politicas explicam, talvez, a rapidez dessa metamoifose que converte um 
conflito-padrão, típico das sucessões oligárquicas, em marco inicial de mudanças 
aceleradas e de mais longo alcance. De fato, o desencadear do conflito tende a 
galvanizar descontentamentos de origens e temporalidades diversas no interior da 
elite e da contra-elite. O ingresso desses segmenúJs, em ordem sucessiva, introduz 
táticas e procedimentos diferenciados, e também uma superposição de metas. Esta 
heterogeneidade irá complicar o perfil da elite revolucionária, obrigando-a a 
intrincados arranjos internos que se realizam antes e depois da tomada do poder, 
em 1930. 

I? Tempo: OLIGARQUIA CONTRA OLIGARQUIA 

A arrancada do processo revolucionário gravita em torno da sucessào 
presidencial de 1930, definindo ai suas motivações mais arraigadas e mais visíveis. 
Nesse sentido, a sucessão não será apenas a expressão genérica do descontenta
mento de três estados (Minas, Rio Grande do Sul e Paraiba) contra a hegemonia 
paulista, mas também o reflexo de dissenções que atingem as mais antigas, 
consagradas e representativas lideranças da República Velha Os políticos mais 
atingidos são, muitas vezes, os que envelhecem com o regime que ajudaram a 
implantar, e que, além do mais, detêm o controle estratégico de duas das três 
unidades estaduais de maior peso eleitoral e político. Trata-se, por conseguinte, de 
um conflito que envolve os centros nervosos das elites políticas da Primeira 
República 
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Podemos sublinhar na linha de frente das hostes oposicionistas, neste 
primeiro momento, três ex-presidentes da República (Epitácio Pessoa, Artur 
Bernardes e Venceslau Brás); os dois grandes chefes das agremiações partidárias 
gaúchas (Borges de Medeiros e Assis Brasil); e o diversificado mosaico das 
lideranças mineiras, que como força mais atingida assume a iniciativa pública da 
ruptura (Afonso Penajr., chefe do PRM, e os demais membros da executiva do 
panido; Afrânio de Melo Franco; Melo Viana, que pouco depois adere ao governo, 
além dos ex-presidentes Bernardes e Brás). 

Como porta-vous formais dessas lideranças históricas e como termômetros de 
seu pensamento político destacam-se os governadores em exercido, aos quais 
tradicionalmente é conferido o direito de postular cargos ou opinar no processo 
sucessório, compondo coalizões de governo segundo a importância das unidades 
estaduais respectivas. É a Antõnio Carlos e Olegário Maciel, Getúlio Vargas e João 
Pessoa, respectivamente governadores de Minas, Rio Grande do Sul e Paraiba, que 
cabe conduzir o ritual de fonnalização da crise, como também sustar ou acelerar a 
conspiração revolucionária. É deles que parte, como condutores da política em 
seus respectivos estados, a palavra final que põe a revolução em marcha. 

Como mediadores estratégicos dos comandos estaduais dissidentes e como 
aniculadores poHticos em seus estados, atua nos bastidores,na condição de 
conselheiro, um grupo auxiliar, em geral bem mais jovem ou hierarquicamente 
abaixo dos próceres oligárquicos. O acesso direto aos patriarcas, ou aos governa
dores, graças a relações pessoais ou a cargos de confiança que ocupam nas 
secretarias de governo, credencia este grupo a exercer papel decisivo na aceleração 
dos entendimentos que precipitam a dissidência oligárquica Uoão Neves da 
Fontoura, Batista Luzardo, Antunes Maciel, Lindolfo Collor, Osvaldo Aranha, 
Flores da Cunha,joão Daudt de Oliveira (RS);josé Bonifácio, Francisco Campos, 
Odilon Braga, Carlos e Djalma Pinheiro Chagas (Minas)] 

Sendo esta a composição inicial dos atores, sediados em três diferentes 
escalões da ordem oligárquica, é evidente que o objetivo imediato dos mesmos 
não seria introduzir modificações de fundo nas regras consagradas do jogo 
politico, mas utilizar-se delas a fim de garantir, em beneficio próprio e de seus 
respectivos estados, um poder de decisão que se deslocava dos governos estaduais 
mais poderosos para a presidência da República - deslocamento que coincidia, 
perigosamente, com a transferência do poder de Minas para São Paulo, e que 
afetava o equilíbrio primitivo. 

O conflito que cinde a oligarquia em 1929 procede, aparentemente, segundo 
os rituais clássicos de sucessão presidencial na República Velha, que não excluíam 
agitados confrontos (1910-1922). Na verdade, o fracasso das negociações, em 
1929, revela algumas tendências signiticativas que anunciam imponantes mudan
ças no equilíbrio de forças dos estados hegemõnicos: 
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a) a ofensiva paulista no sentido de consolidar a almejada hegemonia política no 
quadro federal e de garantir a continuidade de sua politica econômica e 
administtativa. Para isto, previamente reforça sua aliança com o Rio Grande do Sul, 
que será beneficiado pelos favores do governo federal e com o mais importante 
ministério público: o Ministério da Fazenda, concedido a Getúlio Vargas I 8 • O 
fortalecimento dos laços entre o Rio Grande do Sul e São Paulo prenunciam, sem 
dúvida,a necessidade de neutralizar as esperadas resistências mineiras ao candida
to paulista, decorrentes da reorientação do antigo pacto São Paulo-Minas. Estes 
planos serão dificultados pela inesperada resistência gaúcha, açodada por Minas, 
e pela crise internacional que atinge diretamente o café, enfraquecendo a liderança 
oficial diante das forças de oposição paulistas. Tais mudanças quebram, em favor 
das últimas, a antiga coesão paulistal9. 

b) a ascensão gaúcha, que se confirma desde 1910 e que é bloqueada pela aliança 
São Paulo-Minas e pela mone de Pinheiro Machado. Após a derrota de 1922, o Rio 
Grande encontra, em 1929, condições surpreendentemente favoráveis, graças ao 
êxito da politica de frente única empreendida por Vargas no âmbito estadual. De 
fato, o declínio e a retirada de Borges de Medeiros (chefe regional e eterno 
governador do estado) abre caminho para os entendimentos entre republicanos e 
libenadores, e permite a ascensão de um novo lider, Vargas, que além do 
indispensável respaldo interno, tem livre trânsito na politica federal e a confiança 
pessoal do Presidente da República, a quem poderia suceder. Tendo em seus 
quadros um nome "presidenciável", o Rio Grande do Sul postula, em UniSS01W, 
tanto quanto o velho sonho de ocupar o cargo, o direito de participar com 
destaque da definição e do encaminhamento do jogo sucessóri020. De fato, a 
ambição regional à presidência congrega todas as lideranças gaúchas, inclusive 
aqueles que, como o secretário de Finanças, Paim Filho, marchavam o candidato 
dissidente, não pelo programa que ele encampava, "mais por julgar que havia 
chegado a hora de o Rio Grande influir mais diretamente nos destinos da 
República"21. Outros, como Flores da Cunhae Lindolfo Collor, apoiaram Vargas, 
apesar dos mais estreitos vínculos com a politica oficial de São Paul022. 

c) odescenso mineiro pode serrletectado, a nível menos imediato, por um desvan
tajoso desequilíbrio regional que acentua relações "neocoloniais de dependência" 
em favor do eixo Rio-São paulo23. Tais tendências são corroboradas, no plano 
político, pela visível fragilidade de Minas diante do avanço paulista. O veto de 
Washington Luís ao nome de Antônio Carlos, potencial candidato, é escorado nas 
divisôes internas de uma fragmentada liderança. A impossibilidade de fornecer 
nome próprio - sintoma visível de debilidade - tem como contrapartida o 
empenho consensual dos próceres mineiros em vetar o candidato paulista, 
substituindo-o por outro, junto ao qual seria maior a influência de Minas. 

A inserção nordestina, representada pela presença da Paralba na dissidência 
oligárquica, efetiva-se, não por mera coincidência, através do único estado da 
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regIao que forneceu nome próprio à presidência e que foi politicamente 
beneficiado por ela. Por isso mesmo, a presença de Epitácio Pessoa será decisiva 
nas negociações que precedem o lançamento das candidaturas, nas quais 
desempenha papel "orientador e consultivo", Já em 1927, em conversa com 

José Bonifácio, irmão de Antônio Carlos, sugere que Minas não deveria disputar 
diretamente a sucessão, "mas que, com essa renúncia, teria em mãos a chave do 
problema sucessório"24-. 

As origens desta incompatibilidade com os rumos da politica oficial residiam 
na desconfiança de que "a presidência se esteja tornando privativa de dois estados 
somente - quando em outros há também homens capazes ( ... ) A Paraíba nada tem 
ganho com os presidentes de São Paulo nem com os de Minas Gerais, uns e 
outros, em regra. só cuidam dos interesses do Sul; mas força é confessar que a 
administração dos primeiros tem sido mais útil ao Brasil que a dos segundos. Pode, 
entretanto, acontecer que Minas não apresente candidato seu e sim de outro 
estado: devemos então olhar para este com maior simpatia"25. 

Provavelmente, o status de único ex-presidente de uma região marginalizada e 
desunida conferia a Epitácio Pessoa a legitimidade necessária para, em seu nome, 
interferir na contenda. 

Em outros termos, a ofensiva paulista, ao tentar, comJúlio Prestes, duplicar o 
seu mandato, colide com a cerrada tática defensiva mineira, que não apresenta 
candidato algum. Nas fissuras da política do "café com leite", amplia-se 
subitamente o espaço gaúcho, nas negociações do jogo sucessório, abrindo 
brechas para uma simbólica participação nordestina. Deste posicionamento 
inicial dos atores regionais decorre o seu desempenho nas etapas seguintes. 
Enquanto os atoreS paulistas" rigidamente" consagram o seu próprio candidato 
pelo controle severo das máquinas regionais, respaldados na lealdade incondicio
nal dos estados menores ao presidente da República, Minas Gerais" elegantemen
te" se fixa no tércio gaúcho, como reLurso protetor contra inevitáveis desgastes 
políticos e como meio de atrair o grande estado, esvaziando a já sacralizada aliança 
entre São Paulo e Rio Grande. [nvm"",-se, pois, os termos da coaliuio inicial entre os três 
grandes estados, que culmina com o is"",mento de São Paulo, quando inicWlmente 
marginalizava Minas. 

São Paulo São Paulo 

RGS � Minas RGS -4(��.� Minas 

Interrompia-se, assim, a politica do "café com leite", finnada em 1913 entre 
São Paulo e Minas, por ocasião do "Pacto de Ouro Fino". Na época, seu objetivo 
imediato era isolar ° Rio Grande do Sul e seu líder nacional, Pinheiro Machado, 
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cujas últimas investidas haviam favorecido as eleições de Afonso Pena (mineiro) e 
Hermes da Fonseca (gaúcho) para a presidência da República26. 

Neste longo percurso, que atravessa a República Velha e se interrompe em 
1930,0 balanço é inequívoco: 

São Paulo pretende reeditar, em fase de prosperidade econômica, hegemonia 
idêntica à que obtivera nos três primeiros quadriênios civis da República, com a 
euforia da expansão cafeeira. Para isto, não hesita em sacrificar a aliança 
tradicional com Minas, em favor de seu candidato Júlio Prestes. 

Minas, por sua vez, preserva uma bem-sucedida tradição política, mais 
apoiada em um amplo contingente eleitoral e demográficif7 do que no dinamis
mo e crescimento de sua economia. Recusa, ponanto, o brusco alijamento que 
distoa de sua posição inconteste nos pleitos da Primeira República28• 

Finalmente, o Rio Grande encontra, nas brechas do desacordo entre São Paulo 
e Minas, "a sua vez"29 dividindo com Minas a liderança da campanha sucessória, e 
assumindo já a vanguarda de seus futuros desdobramentos. Com U LTedenciais" 
históricas valorizadas por Minas (sua identidade é o destemor aos riscos e a 
tradição de rebeldia), em 1929 o Rio Grande encontra pela primeira vez em Minas 
o parceiro em disponibilidade para a luta aberta que antes jamais se revelara, e 
conta, ademais, com um aliado que não perdera nunca. A possibilidade de 
disputar a presidência com representante próprio mobiliza e unifica os partidos e 
as elites gaúchas. 

Fica evidente, porém, o contraste entre as disposições conciliadoras dos chefes 
oligárquicos gaúchos - vários deles chegados a São Paulo, como é o caso de Paim 
Filho, Flores da Cunha, Lindolfo Collor e o próprio Vargas - e a orientação 
antipaulista dos altos escalões da política em Minas. No Rio Grande, por trás do 
consenso fácil, pennanecem a ambigüidade, as aproximações e a disposição a 
negociar, pois para muitos a aliança com São Paulo parecia um mal menor diante 
de uma previsível derrota com Minas. Por isso, paradoxalmente, a campanha 
eleitoral desenrola-se em plano paralelo às negociações e entendimentos com o 
governo. Tais entendimentos funcionam, no caso. como preparativos a uma saída 
honrosa, como recurso protetor contra punições severas que atingissem politica e 
administrativamente a autonomia e a prosperidade gaúchasSO• 

Concluindo. cabe-nos contestar. à luz da correspondência entre próceres 
oligárquicos, a origem pessoal ou dos fundamentos morais do conflito que abalam a 
Primeira República. Ao contrário do que sugerem muitos observadore,s I, a cisão 
em torno da disputa presidencial obedece a uma inequívoca racionalidade 
palítica e se revela segundo as regras e procedimentos clássicos que presidem o jogo 
oligárquico. No que têm razão esses observadores é em evidenciar a inconsistência 
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inicial das mo tivações ideo lógicas que movem a cúpula oligárquica no desencadear do 
conflito. 

29 Tempo: O "CONGLOMERADO" liBERAL 

Comenta Barbosa Lima Sobrinho que na disputa oligárquica que se antecipa à 
Revolução de 1930, "as doutrinas e os princípios vieram depois, e dificeis de 
acomodar com os precedentes da divergência e de seus principais promotores" . 
Acrescenta, porém, que " essa pobreza ideológica, como também aquela subalter
nidade de origens, iam transformar-se, graças a um fenômeno quase milagroso, a 
que se poderia chamar a cristalização das candidaturas ( . . .  )". Refere-se, concreta
mente, à metamorfose do candidato gaúcho que, sob o reflexo de generalizado 
descontentamento, corporifica aos olhos do público, de forma idealizada e difusa, 
amplas expectativas oposicionistasS2. 

Este momento crucial, acima descrito, corresponde à mobilização nacional e 
eminentemente urbana, enfeix;tda pela Aliança Liberal, que limita e enquadra as 
negociações de bastidores que prosseguem entre os próceres regionais dissidentes. 
A Aliança amPlia, de fato, o espectro social do confro nto, incorpo rando fo rças e Partidos de 
opo sição que atuam no agittuk pauo do dicadade 1920. Essas forças extravasam os litígios 
regionais, defendendo princípios e programas de conteúdo social mais amplo ejá 
ventilados em outras campanhas oposicionistas. 

É verdade que os acertos e as contendas regionais, tão caraaerísticas da etapa 
inicial, prosseguem nesta e nas etapas seguintes33 . O fato novo, porém, é a tranS
ferência do foco de dissensões para a arena pública, onde se realinham as forças 
políticas. 

Nesse sentido, ganham relevância os atores e os interesses sociais que se 
destacam em cena, bem como a linguagem e o conteúdo do programa enunciado 
pela coalizão oposicionista 

Quanto aos atores, podem ser classificados de diferentes maneiras. Enquanto 
oto m ideol4gico édeterminado no Co ngresso pelos velhos liberais do PL e do PD (Assis 
Brasil, Francisco Morato), é a ala moça, ou os "jovens turcos", que detêm o 
comando de fato da AL, permanentemente denunciando as arbitrariedades do 
governo (João Neves, Batista Luzardo, Lindolfo Collor, José Bonifácio, Odilon 
Braga), enquanto paralelamente mantêm consultas sigilosas com as lideranças 
estaduais. Em funções de destaque na comunicação com as massas encontramos 
os tribunos pofndistas cariocas (Mauricio de Lacerda, Adolfo Bergamini, Cândido 
Pessoa), que encampam também (juntamente com Evaristo de Morais) a pauta de 
reivindicaçães trabalhistas. Nas posiçães prestigiadas no comando oficial da 
Aliança Liberal, vamos encontrar também lideres respeitáveis da República Velha 
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(Ildefonso Simões Lopes, Afonso Pena Jr,) e a participação episódica de lideranças 
do PRM mineiro (Bueno Brandão, Ribeiro Junqueira). 

Em plano complementar à frente parlamentar, alinham-se os jornalistas e 
homens de imprensa, que propagam as idéias da AL, dando-lhes a necessária 
cobenura contra as investidas governistas (além de Lindolfo Collor, Assis 
Chateaubriand, José Eduardo de Macedo Soares, Carlos de Lima Cavalcãnti). 

No desdobramento da frente polltica destacam-se os que se convenem em 
porra-vozes da Aliança em seus estados e que atuam ora nasfrentes estaduais (Carlos 
e Caio Lima Cavalcãnti, Café Filho, José Américo e Adernar Vidal, Pedro 
Ludovico, os Chermont, Fernandes Távora), ora na capital, ora em peregriTlllç1uJ 
política (Nereu Ramos, Hugo Napoleão, Pires Rebelo, Agamenon Magalhães, João 
Carlos Machado, Paulo Duarte). 

Quanto aos interesses sociais, é possivel identificá-los bem antes do conflito 
1929-1930, ainda nas campanhas c\vicas que, desde Rui Barbosa, alcançam os 
centros urbanos, mesmo que epidermicamente. Nos anos 20, o dientelismo 
mantém o seu dominio, até nas grandes cidades, embora manifeste sinais de 
colapso por sua incapacidade em responder ás demandas de uma diferenciação 
social crescente. Na capital, " a  proliferação de associações, jornais, ocupações em 
setores médios assinalava mudanças diante das quais a patronagem politica 
tomava-se irrelevante ( ...  ) o sistema do chefe e do cabo eleitarai convenera-se em 
obstáculo, mais do que um meio de progresso"S4. 

Com o crescimento e a diversificação das populações urbanas, um novo estilo 
de politica emerge, mais ideológico e de cunho reformista. Em cidades como o Rio 
deJ aneiro, o nivel de politização aumenta, atingindo seu ponto mais elevado entre 
1926 e 1928. A proximidade do governo transforma· se em fórum de debates que 
dá ressonância aos conflitos políticos. Os debates no Congresso repercutem 
imediatamente na Imprensa, e as lideranças promram " novos métodos de 
representação e recrutamento"S5. 

Entre 1919 e 1930, o número de votantes cariocas triplica. "Reformas e 
experimentos políticos estavam no ar e os setores médios e a nova elite do Rio 
mobilizavam-se para as eleições com entusiasmo quase idêntico ao dos sindica
tos. "36 O mesmo ocorre em São Paulo, onde é grande o impacto do Panido 
Democrático, que atrai não apenas os setores dissidentes da burguesia agrária que 
controlam a cúpula da agremiação, mas também camadas populares e médias, 
que equilibradamente dividem um total de 70% dos inscritosS7. O PD de São 
Paulo, tal como ocorrerá com seu similar no Rio, defende também reformas 
politicas, principamente o voto secreto e o espírito liberal da Constituição de 189 1 .  
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Em fins de 1926, no Rio de Janeiro, o recrutamento eleitoral se acelera em 
numerosas unidades sindicais, e o resultado desta campanha consolida os candi
datos comprometidos com a<> reivindicações trabalhistas: jornada de oito hora<>, 
salário mínimo, liberdade sindical, proteção aos menores e às mulheres. Em 1928 
estas reivindicações incluem o voto feminin�8. A aniculação destes núcleos em 
tomo de reivindicações concreta<> facilita sua absorção na plataforma oficial daAL, 
diretarnente através de Lindolfo Collor que, em contato com esses grupos, será 
influenciado pelo programa trabalhista. 

Algumas das mais expressivas lideranças deste período (Mauricio de Lacerda e 
Adolfo Bergamini) defendiam sindicatos, bairros populares ou os interesses 
genéricos de categorias de trabalhadores (operários,funcionários, comerciários). 
Solidários com o movimento tenentista, defendiam a anistia e lutavam pelo 
alargamento da participação, pregando o voto secreto. 

Convém frisar que tais lideranças populares são diversificadas e que, às 
vésperas de 1930, seus quadros estão longe de ser majoritariamente oposicionistas. 
Em realidade, as forças se equilibram contra e a favor do governo, que investe 
maciçamente na campanha e consegue adesões populistas como as de Irineu 
Machado e Azevedo Lima. O mesmo ocorrerá com numerosos sindicatos e bairros 
populares, onde vivem ferroviários e portuários - e que ostensivamente apoiarão 
JúliO Prestes, em troca de benellcios prometidos. 

Sintomaticamente, os resultados deitorais em favor da AL prenunciam a 
participação do pavo enquanto massa que difusamente se revela à margem do 
associativismo. E por isso que a Aliança Liberal obterá votação expressiva nOs 
bairros de classe média, na Zona Sul de origem recente, e junto às populações mais 
pobres e desorganizadas do Rio de Janeiro'9. 

Não é por outra razão que o calor das reações populares nos grandes centros 
incide diretamente sobre seus principais líderes, no anonimato dos atos públicos; 
nas manifestações por ocasião da chegada de Antônio Carlos e Getúlio Vargas ao 
Rio de Janeiro, nas galerias e umbrais da Cãmara, onde se agita a opinião pública e 
repercutem os protestos oposicionistas; nos encontros com a caravana liberal em 
sua peregrinação pelo Nordeste. TestemunhaJoão Neves que a campanhadaAL 
amadureceu aspirações latentes, surpreendendo seus lideres. É esta mudança 
qualitativa que desnorteia Paulo Nogueira Filho por ocasião da apoteótica 
chegada de Getúlio Vargas em São Paulo, a 4 de janeiro, num hostil dia de chuva. 
No longo trajeto que termina na Praça da República, surpreendentemente, o povo 
brada Uqueremos Getúlio". "Naquela tarde nascia o queremisrrw� e São Paulo 
antecipou as urnas pelo plebiscito de 4 de janeiro."40 É a mesma mudança que 
observa João Neves no comício de Getúlio Vargas e João Pessoa em Santos: "a 
grande cidade portuária concedeu-lhe uma acolhida já com ares do que hoje 
denominaríamos trabalhistas ou populistas"41 . A metamorfose é ainda mais nítida 
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em seu pronunciamento no teatro Santa Isabel, em Recife, onde a vibração do 
público o induz, como grande tribuno, a reformular os termos moderados de seu 
discurso (cumprindo promessa a Vargas). E a enunciar, pela primeira vez, a 
possibilidade de um levante revolucionário em resposta ás arbitrariedades do 
govem042 . 

Também na Paraíba revela-se o despertar pcpu1ista, conduzido pela própria 
oligarquia. De fato, a politica empreendida por j oão Pessoa sob muitos aspectos 
antecipa o modelo populista pós-30; tendência que ele, aliás, explicita em seus 
pareceres no Superior Tribunal Militar43. A politica tributária de estimulo à capital 
do Estado e ás populações urbanas (e detrimento do interior sertanejo), a proteção 
aos presidiários e a simpatia pelos pobres, a renovação financeira, urbana e 
administrativa são medidas que galvanizam apoio e transformamjoão Pessoa de 
sobrinho de Epitácio Pessoa em líder populista. Assassinado em Princesa, num 
clima de guerra civil, seu sepultamento no Rio de janeiro congrega os grandes 
oradores da AL(Mauricio de Lacerda, Carlos Pinheiro Chagas, Ariosto Pinto) que, 
" em  discursos incendiários" . comovem as massas inflamadas em impressionante 
cerimônia públicaB . 

A despeito da importância difusa das classes populares e de suas lideranças, não 
podemos esquecer as origens regionais e oligárquicas do programa liberal en
campado pela oposição em 1929-1930. Estes programas serão negociados com a 
frente oposicionista pelo Partido Libertador (PL) do Rio Grande e pelo Partido 
Democrático (PD) de São Paulo e outros estados. No Rio Grande do Sul, por 
exemplo, são antigos os compromissos liberaís da Aliança Libertadora ( 1 924) que, 
juntamente com o Partido Democrático de São Paulo, criará o Partido Democrático 
Nacional ( 1 927). Em 1928, surge o Partido Libertador, sob a liderança de Assis 
Brasil. Seu lema "Representação ej ustiça" tem como objetivo promover a verdade 
eleitoral e os princípios da Constituição de 1891 ,  anulados pelas práticas da 
República Velha e pelas disposições da Reforma Constitucional de 192645. A 
presença destes " conservadores Iiberais"46, cujas origens sociais sedimentam-se 
na grande propriedade e na pecuária - como de resto, em São Paulo, no setor 
agrário e cafeeiro -, constituirá, sem dúvida, fator decisivo na definição do perfil 
ideológico do programa liberal. É esta presença ativa que explica, também, a 
permanência de Vargas à frente da Aliança Liberal, apesar das constantes 
hesitações e ameaças de retrocesso, pois o recuo poderia provocar a retirada do PL 
da Aliança e, com isso, o desmantelamento da própria Frente Única Gaúcha 

De fato, podemos constatar a deliberação do PL em disputar a presidência em 
nome dos princípios liberais que defendia, como meio de firmar a presença 
ideológica do partido no plano nacional. Sua disposição é explorar divergências no 
partido oficial, incentivando Antônio Carlos à ruptura47 , bem como negociar, 
ainda em dezembro de 1 928, apoio ao candidato gaúcho Getúlio Vargas, em troca 
da adesão à Reforma Eleitoral (voto secreto, representação proporcional, alista· 
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mento automático, voto transfertvel) e a independência da magistratura48• Tais 
condições são corroboradas pelos entendimentos entre Antunes Maciel e Vargas. seu 
intermediário junto ao PL. Outros tópicos, de cunho politico, são introduzidos, 
como a anistia ampla, abolição das leis celeradas (lei de imprensa, policial, habeas
rorpus) visivelmente por solicitação também dos democráticos paulistas, como se 
evidencia do encontro que tiveram com Osvaldo Aranha. D iante de tais reivindi
cações, o Panido Republicano Rio-Grandense adere, por razões públicas e 
eleitorais, mas a elas reage como a um corpo estranho49. 

Sigr;ificativamente, no Rio Grande, o prosseguimento da já iniciada política de 
Frente Unicaimpunha uma forçada aproximação ideológica entre os dois partidos 
na campanha presidencial, para a qual o PL marchava com aniculações nacionais e 
diretrizes próprias "muito mais avançadas" que as do panido oficiaJ50• Tal 
composição obriga, de inicio, o Partido Republicano a diluir prindpios (e alianças) 
consagrados no ideário e na prática do positivismo castilhista. 

Uma vez firmado o acordo entre os partidos, os riscos e o ônus de uma cisão 
imerna tomam cada vez mais delicadaa posição de Vargas, gestor da Frente Única. 
De fato, o desmantelamento da Frente traria o conseqüente esvaziamento da 
própria liderança, permanentemente ameaçada, de um lado, pelo excessivo ardor 
dos democráticos, e de outro, pelos ressentimentos malcontidos dos velhos 
republicanos contra os aliados recentes. O adesismo e a conciliação com o governo 
- acima dos princípios programáticos e dos compromissos assumidos com outros 
estados - atrairiam também para o Rio Grande do Sul o inevitável descrédito no 
plano nacional, seguido do abandono dos libertadores, isto é, do desmantelamen
to da frente interna. Os riscos de ruptura não excluíam uma provável demissão do 
próprio governo do estadaS! .  

Cria-se, pois, uma curiosa dinâmica em que os próprios componentes da 
coaJização oligárquica ilnpulsionam as lideranças a sucessivos e inevitáveis 
avanços. A Frente Única, forjada por Vargas, por sua vez o comanda: impõe o seu 
nome à presidência e estabelece limites políticos às acomodações com o governo. 
E naquele momento, a perda de respaldo interno significaria o esgotamento 
radical de sua ainda frágil e recém-conquistada liderança. 

Com estas considerações queremos apenas destacar a impqrtância lÚJ PL e lÚJ PD 

na dissidência oligárquica e seu afinamento programático como espírito lÚJ Aliança Liberal, 
dentro da qual são ideologicamente hcgemônica. A ênfase concedida às questões 
jurId icas, constitucionais e eleitorais coincide com o momento de campanha 
eleitoral� onde estes temas evidentemente dominam o cenário público. Cria-se, 
portanto, nesta conjuntura, uma imprevisível simbiose entre "conservadores
autoritários" e " conselVadores-liberais"52; entre genéricos preceitos liberais e 
interesses imediatos de composição política; entre as reivindicações de autonomia 
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que acobenam a competição pelo poder e a defesa do federalismo ameaçado; e, 
ademais, a inesperada superposição entre as oligarquias e as massas (precariamente 
abrigadas em uma mesma plataforma liberal) apregoa0 alargamento da participa
ção política, a extensão dos direitos sociais, o sindicalismo, o apoio ao funcionalis
mo e a melhoria da qualidade de vida das populações urbanas53 . 

Muito se tem insistido sobre a identidade programática entre oposição e governo 
na corrida presidencial de 1 929. De fato, as diferenças são irrelevantes, quando 
reportam à política cafeeira e à proteção agrlcola, ou mesmo ao apoio às indústrias 
ou à siderurgia. 

Esta identidade entre programas de oposição e governo é, a propósito, 
antecipada por Osvaldo Aranba a Getúlio Vargas quando diz que "neste pais não 
há duas estradas para a presidência e as plataformas são irmãs gêmeas umas das 
outras". Reconhece, ao mesmo tempo, que "o prograrrta oposicionista será uma 
obra complicada, que virá a seu tempo( .. .)"54. 

A despeito das evidentes semelhanças,no que se refere à questão social, é vaga a 
alusão oficial a um Código de Trabalho que cumpra as obrigações assumidas pelo 
Brasil com o Tratado de Versalles, enquanto o discurso oposicionista incorpora a 
pauta de reivindicações comuns ao movimento operãrio dos anos 20: liberdade 
sindical para todas as indústrias e profissões, jornada de oito horas, lei de férias, 
salário mínimo, proteção às mulheres e aos menores. O mesmo ocorre com as 
propostas de reformulações eleitoral, onde a chapa oficial propõe o voto 
obrigatório e a verdade eleitoral (desde o alistamento até a apuração). A oposição, 
nesse caso, é bem mais detalhada e explícita, pois defende a abolição da "ficção 
legal" e a instituição do voto secreto (punição à fraude, garantia de sigilo), a 
representação proporcional e a separação radical entre o poder público e o poder 
partidário, que sedimenta a oligarquia. O corte polltico revela-se ainda mais 
nitidamente com a proposta de reconciliação nacional - ação� reação, transação 
através da anistia. 

No entanto, o que mais ressalta em uma análise comparativa dos discursos é 
o tom conseroador e continuista da proposta oficial em contraste com a mensagem 
mobilizame e a agressividade difusa da oposição aliancista. Em outras palavras, 
enquanto o discurso do poder é marcado pela lógica da austeridade administrati
va, revela sedimentados compromissos com a gestão do Estado, a oposição se 
caracteriza pela máxima ativação dos slmbolos políticos, onde a indeterminação 
dos conteúdos será compensada pela "polivalência tática" das mensagens 
transmitidas55. 

E essa polivalência permeia, como vimos, diferenças regi()1Jflis e ilkológicas no 
interior do bloco oligãrquico, além de reivindicações populistas tipicas das classes 
trabalhadoras e dos setores médios urbanos. Mais do que uma aliança, tratava-se, 
efetivamente, de um "conglomerado" liberal56. 
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3? Tempo: O RADICAliSMO DOS TENENTES 

o fracasso da campanha liberal, com a derrota nas eleições de I? de março e as 
represálias oficiais que se seguiram, cria o impasse que lança, afmal, velhas e jovens 
oligarquias nos braços dos tenentes. Tal colaboração estava contida na lógica de um 
processo que, desde sua fase inicial, tinha presente as fones probabilidades de uma 
luta armada. De fato, ainda nos primórdios da Aliança Liberal, um lúcido 
observador sintetiza o pensamento geral declarando que se a luta pela presidência 
"saísse das urnas para as trincheiras, seria de muito bom aviso termos conosco 
estes valorosos e denodados companheiros, experimentados como estão para estes 
casos"57 . Também Paim Filho retrospectivamente comenta que a propaganda 
eleitoral seguira rumos tão belicosos, alheios às intenções do candidato e de seu 
partido, o PR, que tornou-se necessária a aproximação com os expatriados, para 
fonalecer as fileiras liberais com elementos aguerridos, como exigia a fase nova 
que parecia iminente. Ambos referem-se, evidentemente, ao precioso know-how 
adquirido pelo grupo de jovens militares que, desde 1 922, em épicos confrontos, 
se exercitava na dillcil tarefa de derrubar governos, sabendo como fazê-lo, mais do 
que os políticos. 

o radicalismo dos tenentes não se esgota apenas nos recursos de poder de que 
dispõem para se afirmar enquanto expressivo segmento das elites políticas - o 
treinamento militar em sedições armadas. Ele se exprime também no empenho 
ostensivo deste grupo de expatriados e clandestinos que, na ilegalidade, nutrem a 
disposição incessante de conquistar de imediato o poder pelas armas. Dai a 
descrença, a animosidade e a desconfiança contra os aliados politicos que, em 
posição de comando regional, adiam o confronto inoponuno ou submetem ao 
teste rigoroso de uma conjuntura politica favorável58 .  Em outras palavras, 
enquanto os tenentes erigem a revolução em meta prioritária, as oligarquias 
dissidentes para ela são arrastadas na busca de uma salda honrosa para derrotas 
sucessivas. Tanto a derrota quanto a luta armada, já as haviam previsto, desde o 
início, Vargas e Aranha: o segundo por desencanto e o primeiro por simples 
pragmatism059. 

É, aliàs, o pragmatismo que induz Vargas à sua conhecida politica de Jano na 
campanha sucessória. Ao mesmo tempo que cultiva a aproximação com o 
governo, mantém contato direto com Prestes, lider dos revolucionários. E 
enquanto Osvaldo Aranha, seu secretário de Interior, conspira em seu nome, Paim 
Filho, o secretário das Finanças, negocia o modus-vivendi com o governo (8/dezl29). 
Este mesmo sentido de oponunidade o inclina, afinal, para a solução armada, 
antes mesmo do assassinato de João Pessoa60, a 26 de julho, marco que inaugura a 
fase de "hegemonia tática" dos tenentes. 

Os aIgumentos de Vargas ao moderado Paim Filho revelam bem os motivos da 
opção revolucionária do governo gaúcho: a convicção de que um eventual 
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esfacelamento da Frente Única, por recuo do governo estadual, seria um sacriflcio 
inútil da autoridade do governador diante das inevitáveis represálias federais. 
"Somente a satisfação dos interesses coletivos do Rio Grande justificaria uma 
atitude conciliatória do presidente do estado, que foi candidato da Aliança; mas o 
sacrifício de ambos não encontraria justificativa honrosa."61 Sugestivamente, 
idêntico diagnóstico move Artur Bernardes naqueles mesmos dias de julho, 
quando incita o presidente eleito Olegário Maciel a comprometer-se com os 
revolucionários: "devo de antemão declarar-lhe que não vejo saída digna para nós 
senão pela porta da revolução - única deixada pelo inimigo"62 . 

João Pessoa, legalista mas populista, simbolizou a fase eleitoral e mobilizan
te da Campanha liberal. Sua morte sacramenta o martirológico revolucioná
rio, encerrando um ciclo e inaugurando outro, onde a vibração popular e difusa 
cede lugar à conspiração e aos preparativos da revolução armada. Voltamos, 
portanto, em linhas transversas. ao fechamento inicial e às negociações secretas 
que precedem a Aliança Liberal. A diferença é que tal fechamento se opera não 
mais no circuito fechado da confederação oligárquica, mas entre um número 
reduzido e coeso de civis e militares, na confraria dos tenentes. 

A luta armada, que desde o inicio era prevista, mas não desejada pelas 
lideranças históricas da oligarquia, e que ao pragmatismo oligárquico cabia 
legitimar ou vetar, entusiasma a seguir alguns " liberais" . que embora a desejem, 
no momento azado interrompem-lhe o percurso e dela não participam. Outros, 
abrigam-se na fachada da Aliança Liberal, mas de fato conspiram nos bastidores 
para precipitar o confronto armado. Isto quer dizer que, na passagem da frente 
liberal para a frente armada, opera-se uma triagem natural que reforça as lideranças 
postadas nas proximidades dos centros de comando militar do movimento. Pelas 
funções mediadoras que exercem entre os próceres oligárquicos e o grupo militar, 
ou por sua liderança civil em seus estados durante os preparativos armados, este 
grupo será identificado como os tenentes-civis (Osvaldo Aranha, José Américo, 
Virgílio de Melo Franco, Carlos de Lima Cavalcânti). 

A posição de destaque no comando civil da conspiração e dos preparativos 
militares desloca-se de João Neves, que se retrai, para Osvaldo Aranhalis, que até 
então havia desempenhado papel importante na retaguarda, isto é, nos prepara
tivos da sucessão presidencial e nos bastidores da campanha eleitoral. Seu 
empenho decisivo em apressar a ruprura politica, calcado em antigas lealdades 
com os tenentes revolucionários64 , transforma-o em ponta de lança armada do 
Partido Republicano Rio-Grandense e coordenador civil da Revolução. Ao lado, 
Mauricio complementa-o em posição idênticali5. 

Lindolfo Collor, mentor intelectual do programa liberal e já familiarizado 
com a experiência trabalhista do populismo carioca 66, assume também posição de 
comando, inclusive substiruindo João Neves na liderança da bancada do Rio 
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Grande na Câmara Federal. Destaca-se no momento final, "soldando e ressoldan
do os elos das cadeias revolucionárias entre o Rio Grande, Minas e o Rio" 67 . Cabe a 
ele, inclusive, negociar com a cúpula militar, em nome de Borges de Medeiros, a 
formação da junta governativa que depõe Washington Luís68. Também Batista 
Luzardo, que desde 1924 assume publicamente a defesa do tenentismo revolucio
nário, atuando como seu pona-voz civil na Câmara69, desempenha, em nome dos 
libertadores, posição de destaque nas conspirações em curso10. 

Sem dúvida alguma, são as lideranças civis gaúchas a vanguarda regional da 
frente armada que assume a iniciativa e a responsabilidade de conduzir a luta. 
Enquanto isso, Minas confirma a posição defensiva configurada desde o início da 
cisão oligárquica e ainda agravada pela divisão interna e pelas dificuldades 
impostas pelo governo federal: cone na bancada oficial e controle militar do 
estado. De fato, das lideranças mineiras, apenas Virgílio de Melo Franco assume o 
papel de intermediário e "pombo-correio" nas hastes revolucionárias em seus 
contínuos contatos com o Rio e como Rio Grande. Os demais (Amaro Lanari, 
Mário Brandt, Carlos e Djalma Pinheiro Chagas) têm campo de ação restrito ao 
território mineiro. Francisco Campos, por outro lado, revela oficialmente a 
posição de coadjuvante assumida por Minas, pedindo ao Rio Grande do Sul, em 
nome do presidente de Minas, que confirme "se o movimento será de iniciativa e 
responsabilidade ofensiva do governo e do Panido Republicano gaúcho". � 
resposta de Vargas sela o avanço incontestável do Rio Grande sobre as posições 
mineiras,que tanto pesarão na década seguinte: "Sim, reservando-me o direito de 
resolver sobre o desfecho a fim de assegurar a vitória". Com isso, transferia- se o 
cetro da hegemonia política regional de Minas para o Rio Grande,na proporção 
exata do destaque das lideranças respectivas no desencadear do processo 
revolucionário7 1 .  

No Rio de Janeiro, os tribunos populista cedem lugar à liderança de Pedro 
Ernesto, que conta com o apoio incondicional dos tenentes, abriga conspiradores 
em sua casa de saúde e funciona como emissário entre forças do Rio Grande, 
Minas e Rio12. Maurício de Lacerda, a despeito de sua popularidade e de seus 
vínculos com os revolucionários (com quem panilha o horror à oligarquia), será 
alijado, durante a revolução e no período pós-30, enquanto Pedro Ernesto 
convene-se na mais expressiva liderança populista da década, como prenúncio 
dos tempos que surgem. 

Em São Paulo, poucos destacados nomes da AL embrenham-se com convic
ção na via revolucionária E mesmo Paulo Duane e Paulo Nogueira Filho (PD), 
dada a fraqueza militar da frente paulista e o desmantelamento do tenentismo com 
a morte de Siqueira Campos, ficarão. pelo isolamento, a meio caminho: mais fiéis 
ao ideário liberal da AL do que ao radicalismo dos tenentes73 ,  

No Nordeste, a influência do tenentismo no processo revolucionário é 
significativa, sobretudo em Pernambuco e na Paralba Para a região afluem duas 
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lideranças civis de grande peso, egressas daAL (que tanto impacto recebeu de sua 
viagem ao Nordeste) e que exercerão decisiva influência no periodo p6s
revolucionário: Carlos de Lima Cavalcànti (Pernambuco) e José Américo (Paraí
ba). Ambos serão, até 1 937, chefes políticos de seus estados. 

No Nordeste, onde a AL antecipou, cornJoão Pessoa, o radicalismo da etapa 
revolucionária seguinte, e onde se fazem sentir os reflexos da guerra civil na 
Paraíba, verifica-se, na triagem das lideranças, o reforçamento de nomes que 
participaram da campanha. José Américo, secretário de Segurança de João 
Pessoa, será prematuramente submetido ao teste militar que o consagra no 
comando contra a revolta de Princesa74, Neste caso, a continuidade dos atores 
politicos (ao longo das etapas oligárquicas, liberal e revolucionária) parece advir do 
empenho em sustar a decadência (econômica) e a marginalidade (politica) dos 
estados nordestinos. Daí o vigor com que apoiarão o poder central no periodo p6s
revolucionário, nele penetrando através da cunha tenentista, que diversifica, no 
centro, as coalizôes de poder regional, nelas reforçando o Nordeste. 

No plano mais geral das alianças entre os tenentes e as forças partidárias, 
revela-se inicialmente a tendência dicotômica que separa os H politicos" dos 
"revolucionários". Mesmo com os libertadores (velhos aliados no levante de 1924) 
e com Assis Brasil (o chefe civil durante a marcha da Coluna), as relaçôes se 
deterioram antes mesmo da formação daAL, chegando quase à rupTUra, porque o 
PL (como o PD de São Paulo) não fornecia ao grupo revolucionário os almejados 
recursos para preparar a luta75. Este confronto tivera como precedente o 
afastamento de Luzardo das confabulaçôes entre exilados, por entender sensata
mente o llder libertador que "sem uma agitação de candidaTUras presidenciais não 
conseguiríamos sublevar o povo"76. A afinnativa de que, caso se verificasse esta 
agitação. ele, Luzardo, ocuparia o seu posto, refletiu-se no grupo como simples 
recuo. "Enquanto falávamos na revolução e em Luís Prestes, segundo combiná
ramos com Juarez Távora, no Rio, Batista Luzardo discursava sobre o presidente 
Antônio Carlos e o liberalismo de Minas; ou melhor: enquanto um falavadeannas 
o outro falava em votos."77 De fato, os ânimos revolucionários eram exaltados e 
imediatistas: ainda em 1928, Miguel Costa e outros seguidores pretendem, em oito 
meses, revoltar o Brasil, em uma cruzada que era "um convite a uma terceira 
guerra civil Contra a oligarquia"78 .  

A Frente Única Gaúcha, criada a partir de 1 928, introduz mudanças neste 
precário sistema de aliança entre tenentes e libertadores que, a partir daí, tem que 
incluir Vargas e o Partido Republicano Rio-Grandense; isto é, deve contar com a 
subordinação indesejável não s6 aos libertadores, mas sobretudo ao governo 
estadual e à luta oligárquica na qual se envolvia. Como o intui Prestes em encontro 
anterior com Mauricio de Lacerda em Santa Fé, a aliança com os pollticos é diflcil, 
pois "nós não poderemos fazer uma revolução como desejariam aqueles dos quais 
estamos dependendo,quanto aos recursos, para fazer a nossa"79 .  A defecção de 
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Prestes, por estas mesmas razões, em maio de 1930, não impede, mas facilita a 
rendição do tenentismo ao processo politico "que nos devia embolar, os 
revolucionários do 5 de julho, aos civis de cor libertadora e democrática e aos 
elementos da antiga polltica que havfamos combatido e entre os quais, por uma 
irrisão da sorte, se encontravam os dois esmagadores dos dois 5 de julho"so. 

Se os revolucionários se " embolam" com os politicos, também os partidos se 
"embolam" com os revolucionários. No Rio Grande, o PR penetra no drculo dos 
conspiradores através de Osvaldo Aranha e de João Albeno, esvaziando o antigo 
monopólio do PL que, enquanto partido, se marginaliza do processo revolucioná
rioS ' . Ao mesmo tempo, o PR se obriga a competir com seus aliados recentes pelo 
controle da rota revolucionária, com a qual o PL melhor e há mais tempo se afina, 
sob pena de perder o controle ou ver esfacelada em prejufzo próprio a recém
conquistada Frente Única82. Esta é, aliás, a explicação plausfvel que justifica a 
continuidade da frente revolucionária como anUdoto à conciliação - ambas 
alimentadas por Vargas para garantir as duas soluções possíveis para a cris.,ss. 

Resumindo, o eixo das alianças revolucionárias desloca-se grosso modo, do 
PL para o PR, sob o controle pessoal de Osvaldo Aranha, isto é, aproxima os 
militares radicais dos H conservadores-autoritários". isolando, antes mesmo da 
revolução instaurada, os "conservadores-liberais"84. 

o radicalismo dos tenentes não se limita, porém, à experiência insulTecional 
acumulada ou ao engajamento integral nos preparativos da revolução armada. 
Revela-se também na recusa ao imobilismo diante das mudanças em curso. Mais 
além das motivações expUcitas, o que estava em jogo era uma surda luta geracional 
dentro e fora das Forças Armadas e o empenho, difuso mas apaixonado, no 
saneamento das instiruições políticas. Ressuscita-se, assim, com roupagens novas, 
o jawbismo /Iorianista que inaugura a República. 

Muitos autores subestimaram a importância do tenentismo enquanto movi
mento social, baseados na impreàsão e inconsistência de seu programa político. 
Nesse particular, não resta dúvida que a expressividade do movimento. em sua 
primeira etapa, reside muito menos no radicalismo do projeto do que no 
radicalismo da ação ou da recusa. 

O repúdio ás instituições pode ser detectado pela duração ou pela recorrência 
dos levantes sucessivos; pelo ódio genérico à oligarquia, especialmente a Anur 
Bemardes, que se transforma em referencial negativo e bandeira de luta entre os 
tenentes da Coluna. Esta repulsa incontida assinala a distància aparentemente 
intransponivel, o cone que aprofunda o fosso entre os militares rebeldes e os 
profissionais da política: 
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"A corrente revolucionária - formada no Brasil pela pane mais 
moça do Exército, que ainda não foi solapada pelo comodismo e pela 
subseIViência, e por uma apreciável falange de civis que, embora 
militando na politica, ainda não " deixou contagiar por sua podridmi -
defende idéias muito mais avançadas que as pregadas pela Aliança 
Liberal e por todos os grupamentos de oposição que a têm apoiado( . . .  ) 
Penso que a revolução, realizada sem o awa1itJ pré-combi7UUÚJ tk quaisquer 
rorrentes partidárias, seria a única capaz de poder realizar integralmente 
esse programa, lançando os fundamentos de uma racWlUll munda7J(:ll tk 
organização política e socifll, e visando, pela extinção do atual ambiente de 
corrupção, a estabelecer bases reais de um razoável aperfeiçoamento 
politico"85. 

A aliança entre os radicais do Exército "e os elementos mais moços e 
extremados da Aliança Liberal" prenuncia, com ceneza, o confronto fatal, uma 
vez a revolução instaurada, entre os oligarcas e os revolucionários, pois, 
evidentemente, "não podíamos, então, nem podemos agora, esperar que esse 
ajuntamento politico se resolva, depois de vencedora a revolução, a trocar, pelo 
nosso, o seu programa de govemo"86 . Não resta dúvida de que este grupo coeso e 
obstinado prepara-se já para alcançar o poder, desalojando, na primeira oponu
nidade, os circunstanciais e maldigeridos aliados de ontem. 

Em que consista exatamente este anunciado programa de "racional mudança 
de organização politica e social"? Já nos manifestos e proclamações do movimento 
de 1924 fica evidente que a ideologia do movimento condena a "degeneração" da 
República instaurada pelos militares em 1889. E exige uma rápida moralização da 
política, a instauração da soberania popular (voto secreto) e o reequilibrio entre os 
poderes, rompido pela hipenrofia do Executivo e pelo poder pessoal dos 
presidentes. Denuncia também, veemente, a corrupção e a patronagem instituída 
pelos partidos oligárquicos. 

Encobena pela crença no espirito de renovação liberal, pairava, então, a 
desconfiança de que formas modernas de representação seriam barradas pelos 
recursos sociais de que dispunha a oligarquia para controlar a opinião, a vontade 
popular e os fundamentos do regime; e que a realidade de fato anularia a livre 
manifestação pelo voto secreto. Juarez Távora é um dos que decretam a falência do 
sistema representativo, I 'uma das mais amargas desilusões da fonna republicana. 
Todas as delegações depoder social, desde a presidência da República até os ínfimos 
cargos eletivos do muniápio, transacionam-se hoje normal e sem-cerimoniosamen
te como verdadeiras nomeações praticadas pelos conluios partidários à revelia do 
eleitorado"87 . 

A idéia de progresso politico e de soberania popular toma-se, a panir deste 
diagnóstico, inseparável dos principios de nacitJ7Ullismo, centralização e uniformização 
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de poder. Este projeto corresponde àlógicados movimentos militares da década de 
20 que abarcam, concomitantemente, diferentes pontos do território que preten
dem dominar; irradiam-se pelos diferentes estados; e atravessam o Brasil com a 
Coluna Prestes, colidindo com o regionalismo oligárquico que têm como objetivo 
eliminar. Finda a experiência da Coluna, fixa-se entre os rebeldes a impressão de 
descoberta dos muitos brasis que percorreram, de uma nação desarticulada, pobre, 
atrasada, carente de organização social e política: o Brasi[88 . O mesmo nos diz 
Juarez Távora, em 1 927, quando conclui que é preciso restringir sensatamente "os 
exageros da obsessão descentralizadora dos ideólogos da Constituição de Feverei
ro". Esta proposta evidentemente o afasta dos Iibenadores que, na mesma época, 
defendem a restauração desta mesma Constituição de Fevereir089. 

Em meio à pregação de vagos ideais liberais e de medidas mais agressivas de 
saneamento político, os rebeldes de 1924 encaminham propostas de reorganização 
do Estado, sugerindo, por influência provável do positivismo, uma diwdura 
provisória que se prolongará " até que 60% dos cidadãos maiores de 21 anos sejam 
alfabetizados". Prindpios corporativos se introduzem também neste antecipado 
programa de governo que, tal como na Constituinte de 1 933/34, exige também, 
por influência dos tenentes, uma Constituição que assegure a representação de 
dasses90 . 

No diagnóstico geral, os tenentes compartilham das mesmas inquietudes que 
dominam as elites politicas e os intelectuais da época: a consciência do distancia
mento que separa o povo, carente e inrulto, dos ideais de harmonia e racionalida
de das forças do progresso contidos nas formas modernas, importadas, de 
representação e participação política91 . 

Já às vésperas da Revolução de 1930, é possível obselVar, portanto, que a 
crítica liberal à República Velha perde audiência entre os tenentes, e que estes se 
preparam, de fato, para atuar como força coesa em um governo de transição, 
autoritário, regido por normas em vez de ídolos. 

"Creio, portanto, que vinda a Revolução, surgirá, também como 
conseqüência imediata, a Ditadura. Encaro-a como um estado transi
tório, indispensável ao reajustamento da mentalidade de nosso povo à 
prática de verdadeiro regime republicano, que se lhe hãde seguir. Seria 
pretensioso fixar, de antemão, o prazo dentro do qual deverá ela 
ajustar a nossa tão desconJunUlda democracia, de modo a se lhe poder 
confiar, novamente, o poder consciente de si mesma. "92 

Razões de Estado predominam, ponanto, sobre principios de representação e 
de democracia: cada vez mais, no discurso tenentista, revolução e saneamento se 
confundem com diUldura93. 
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É possível que, ideologicamente, o positivismo tenha operado a soldagem 
entre republicanos gaúchos e militares revolucionários: ambos voltados para a 
organização de um Executivo forte, penneáveis aos direitos sociais, mas avessos ao 
alargamento imediato da participação política e descrentes dos "milagres" do voto 
secreto. Nessa aliança, o peso do Rio Grande- e, dentro dele, do partido oficial - é 
definido pelos chamados "revolucionários", já em outubro de 1929. Caso os 
gaúchos assumissem a liderança da via revolucionária, receberiam em troca o 
apoio dos tenentes e sua concordância, se "vencedores, em lhes entregar a chefia 
da ditadura"94. As preferências recaem, obviamente, sobre Osvaldo Aranha, o 
coordenador civil da revolução. 

Por outro lado, a linha do radicalismo social, que vinha também sendo abSOlvida 
pelo grupo, esbarra na determinação de Prestes de fazê-la coincidir com a revolw;ão 
política (contra o latifúndio e o imperialismo), eliminando previamente as alianças 
com facções oligárquicas e o  "programaanódino" da Aliança Liberal95. Távora, ao 
contrário, reafirma a prioridade do poIitico sobre o social, e descarta a possibilidade 
de absorção dos tenentes pelos politicos na luta revolucionária - segundo ele, em 
decorrência da homogeneidade e da coesão do grupo. Além disso, acredita no 
congraçamento de diferentes tendências e classes dentro do processo revolucioná· 
rio e que " a luta, (om suas asperezas e sofrimentos, será um fonnidável nivelador 
de aspirações". É contra o "modelo russo" e o "exotismo" de Prestes, e desconfia 
de uma revolução "desencadeada pela massa inenne". Sustenta, por seu lado, o 
"modelo Alberto Torres" de organização nacional, com a difusão da pequena 
propriedade e o equilibrio social, estabelecido pela proporcional representação de 
classes e pela criação de " conselhos técnicos que se superponham à temporarieda
de dos governos" . Em outras palavras, enquanto Prestes insiste na aliança com as 
classes subalternas, Távora, em posição majoritária, apregoa a racionalização, a 
autonomia e a neutralidade de um Estado forte, acima das classes96. 

3. Revolução policrômica e acorrwdação polftica 

Sem dúvida alguma, a grave cisão do bloco tenentista (que posteriormente se 
ramifica na Aliança Nacional Libertadora), no limiar da revolução, reduz a coesão 
do grupo e, conseqüentemente, diminui seu peso relativo no período pós
revolucionário. O afastamento de Prestes e a morte de Siqueira Campos -
ocorridos durante o mesmo mês de maio de 1930 - ceifam, de uma só vez, os dois 
maiores expoentes do movimento, que enfrentará o teste revolucionário com 
subcomandos eficientes, mas de menor envergadura: Juarez Távora no Norte e 
João Albeno no Sul. 

A substituição do "general .. Prestes, um lider carismático, pelo coronel Góis 
Monteiro, oficial graduado e de carreira, exprime com clareza o deslocamento, na 
cúpula do movimento, do jacobinismo pelo esprit de corps que, em resposta à 
excessiva politização dos tenentes, finalmente dominará a década seguinte97 . A 
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rebeldia inicial será, aos poucos, vencida, sobretudo a partir de 1 932, pelos 
principias de disciplina e hierarquia98. Poucos, que não se guiam por ela, seguirão 
Prestes nos anos de 1934/35. Alguns revelarão pronunciada vocação política 
(J uraci Magalhães, Cordeiro de Farias, Amaral Peixoto, Magalhães Barata, Punaro 
Blei). Outros, ainda apoiados pelo passado de glórias e de impecável conduta, 
pennanecem como reselVa moral, prontos para intervir em futuras crises políticas 
(Eduardo Gomes, Juarez Távora). Muitos dos nomes expressivos do movimento 
assumirão, porém, posições de liderança burocrático-institucional,nos anos de 
1930 ou nos que se seguem, na área militar ou na órbita do Estado (João Albeno, 
Filinto Müller, Delso da Fonseca, Alcides Etchegoyen, Augusto do Amaral 
Peixoto, Nélson de Melo, Olímpio Falconil:re, Ernesto Geisel). 

O cisma tenentista e seu enquadramento militar, auxiliado por obra de Góis 
Monteiro, de nenhum modo impede que o movimento deixe seus traços. No 
manifesto do Clube Três de Outubro,jáem 1 932 restrito a um grupo menor e mais 
coeso, podemos encontrar muitas das medidas que serão incorporadas pelo 
Estado, mesmo que mitigadas ou adaptadas às condições políticas. São propostas 
que os tenentes militares e civis incorporam à Revolução: a expansão e a 
racionalização da máquina de Estado; a centralização e a unifonnização do poder; 
o confinamento da atividade política e de seus "vícios". e sua substituição por 
conselhos e órgãos técnicos; a legislação do Trabalbo e a representação sindical. 

Q,uanto às instituições liberal-democráticas, condenam a sua aplicação 
precipitada, sob pena de verem reintroduzir-se no circuito político a velha 
oligarquia ainda despena. Por isso mesmo, os mais radicais defendem medidas de 
reforma agrária, com a difusão da pequena propriedade tão cara a Albeno Torres, 
porque, como ele, acreditam que a monocultura e o grande dornlnio dispersam as 
populações, mantendo-as desarticuladas e submissas. E enquanto perdurarem 
tais condições de dominação social, a democracia formal não fonalecerá o povo, 
mas as oligarquias99. 

Muitas das posiçÕes tenentistas serão defendidas, nos trabalhos da Constituin
te, por seus membros mais chegados, que nela colaboram: Augusto do Amaral 
Peixoto, Domingos Velasco, Abelardo Marinho, Prado KeUy eJuarez Távora, que 
assume o Ministério da Agricultura e a ela comparece expressamente para 
assegurar principios constitucionais de controle estatal dos recursos do subsolo e 
fontes de energia bidráulica. Esses principios tomarão viáveis a criação posterior 
do Código de Minas e de Águas100. 

Os tenentes defendem também com determinação, junto a Vargas, a 
representação classista, como meio de neutralizar, mais uma vez. o regionalismo; et 
dentro da Assembléia, controlam as "pequenas bancadas" (Nordeste e Estado do 
Rio) para dar apoio a algumas medidas reformistas101 . 
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Em outras palavras, nos trabalhos da Constituinte, o refonnismo e o interoencio-
007711) dos tenentes se contrapõem ao liheralis77l1) e à autonomia oligárquicos, 
capitaneados por uma vigorosa bancada paulista. Assim, despreparados para o 
manejo de uma complexa conjuntura politica, os tenentes são disciplinados por 
Góis Monteiro, e o lenentis77l1) será, em grande parte, absolVido pelo Estado. 

Por outro lado, caberá a Vargas "disciplinar" as oligarquias, e ele o fará com 
raro virtuosismo. Já em 1932, estão praticamente excluidos da liderança politica 
mais destacada os grandes próceres que desencadearam a Revolução de 1930 
(Assis Brasil, Artur Bernardes, Borges de Medeiros, Epitácio Pessoa), na triagem da 
Revolução Constitucionalista. que na verdade será o marco depurador das antigas 
oligarquias e dos tenentes. 

Enquanto a vitoriosa derrota de São Paulo obriga a bruscos reajustes, tanto de 
São Paulo quanto do Governo Provisório, em Minas o controle do estado se verifica 
por etapas. A força do bernardismo é reduzida em 1932. No ano seguinte, do 
confronto entre Virgílio de Melo Franco e Gustavo Capanema, surge, com a ajuda 
de Antônio Carlos, o tércio Benedito Valadares. Depois será a vez do próprio 
Antônio Carlos, substitui do, estrategicamente, na presidência da Câmara, por 
Pedro Aleixo. Com isso, a despeito da resistência da tradicional elite mineira, 
reforça-se a posição de Vargas e de seu aliado Valadares. 

Em 1 932, às vésperas da Revolução Constitucionalista. o Governo Provisório 
consegue a adesão do Rio Grande, através de Flores da Cunha, para derrotar São 
Paulo, inclusive com a ajuda de suas tropas. Inversamente, em 1 937, São Paulo não 
dificultará a renúncia forçada de Flores da Cunha, politicamente cercado em seu 
próprio estado, graças às dissidências entre as lideranças gaúchas, e militarmente 
acuado pela presença do general Daltro Filho e pelas diretivas centralizadoras de 
federalização das brigadas estaduais. 

No Nordeste, a estratégía do centro é ainda mais bem-sucedida, pois a região 
constitui-se em aliado incondicional da revolução já em seus primeiros tropeços, 
criando bases sólidas que neutralizam o inconformismo paulista face à hegemonia 
inicial dos tenentes. Os compromissos talvez por demais reformistas (ou excessi
vamente permissivos em suas alianças de esquerda) de Carlos de Lima Cavalcãnti 
(assim como os de Pedro Ernesto), e suas manifestações posteriores de autonomia 
(aguçadas na sucessão presidencial de 1937) são barrados pelo fortalecimento de 
outro lider pernambucano, Agamenon Magalhães, que através de sua atuação 
federal, termina intelVentor de Pernambuco em 1937. Na Paralba, o poder se 
transfere de José Américo para Argemiro Figueiredo; e em 1 940, para Rui 
Carneiro, mais permeável ao centro. 

A partir de 1932/33, gradualmente, as lideranças se renovam. Velhas 
oligarquias são substitu!das por novas oligarquias. Muitos dos antigos "revolucio-
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nários" ,  no decorrer de lutas sucessivas, são alijados ou se afastam: Assis Brasil, 
Anur Bernardes, Epitácio Pessoa, João Neves, Lindolfo Collor, Flores da Cunha, 
Borges de Medeiros, José Américo, Carlos de Lima Cavalcãnti, Pedro Ernesto, 
Mauricio de Lacerda, Virgílio de Melo Franco, Antônio Carlos,Juraci Magalhães, 

Juarez Távora, Eduardo Gomes, Paulo Duane, Djalma Pinheiro Chagas, Odilon 
Braga Outros permanecem: Cordeiro de Farias, João Albeno, Amaral Peixoto, 
Pedro Ludovico, Magalhães Barata, N ereu Ramos, Agamenon Magalhães, Fran
cisco Campos, João Alberto, Góis Monteiro, Osvaldo Aranha. Outros ainda, em 
diferentes momentos, se reconciliam. 

A Revolução de 1 930 foi para muitos uma decepção: nem revolução social, 
nem liberalismo, como a condena Maurício de Lacerda. Mas "do angu fOTlnado 
pelas três correntes encaroçadas na Revolução de Outubro( . . .  ),daquela confusão 
de corpos e divórcio de espiritos"1 02 chegou-se, afinal, entre 1 932 e 1 937, a uma 
renovaçào geracional das elites políticas e à indispensável homogeneidade interna, 
moldadas pelo intervencionismo e pela centralização política. Outros, como 
diz o mesmo Mauricio de Lacerda, "boiaram na Revolução ou nela soço
braram"I03 . 
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20. As lideranças gaúchas ligadas a São Paulo (Paim Filho, Flores da Cunha e Lindolfo Collor) 
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32. Ibidem, p. 62. 
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consta da Coktânea di docummtos, OI. cit. 

38. Ver Michael Conniff, op. cit. , p. 123. 
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eoponuna. Ver entrevista dada por Cordeiro de Farias ao programa dt' História Oral do CPDOC/FGV. 

65. Ver João (\,'e\'es da FOll1oura, op. cil., p. 3 6 1 .  

66. Ver Michad Connifl up. cito 

67. Ver João Neves da Fontoura op. cit. , p. 403. 
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96. Resposta de Juarez Távora a Luis Carlos Prestes. de 31.5.1 930, in Juarez Távora, op. cito 
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panicipação de Prado Kelly na Mesa·redmufa sobre a Constituição de J 9J4, op. cit. Ver também Juarez 
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INTRODUÇÃO 

o estudo das elites progrediu rapidamente com o advento do computador, e o 
desenvolvimento de técnicas especiais de análise e armazenamento de dados 
permite que novas questões sejam formuladas a partir dos conjuntos de dados 
existentes. Espero que meus colegas brasileiros possam colocar novas hipóteses a 
partir dos dados que pretendo discutir neste trabalho. Visando facilitar o acesso 
aos mesmos, uma fita gravada contendo os dados e programas que utilizei foi 
devidamente entregue à Fundação Getúlio Vargas. A elite aqui analisada foi 
definida em função de um conjunto de posições formais consideradas relevantes 
para a identificação daqueles que detinham o poder político e o controle dos 
empregos politicos no Brasil durante o período que se estende do inicio da 
República ao golpe de Estado Novo (1 889-1937)1. Assim sendo, ao caracterizar
"nos o objeto de nossa pesquisa, Robert Levine,john Wirth e eu empregamos uma 
definição de elite pol!tica baseada num critério de posição e não em critérios de 
reputação ou de participação no processo de tomada de decisão. Tal tipo de 
definição é empregada na maioria dos estudos históricos sobre elites2. 

Os três subconjuntos dessa elite foram definidos a partir da perspectiva dos 
estados, sendo o regionalismo o foco orientador da discussão. Por conseguinte, 
tais subconjuntos constituem populações (e não amostras) em relação às elites 
estaduais tal como as definimos e, nesse sentido, são plenamente comparáveis 
entre si. É somente em relação à elite brasileira total, a nivel nacional, ou seja, 
incluindo todos os estados, que esses subconjuntos constituem uma amostra. Não 
pretendo, então, afirmar que os grupos dessa amostra sejam aleatórios ou tlpicos. 
Mas é dificil negar que estas tenham sido, de fato, as elites que contavam em termos 
de controle efetivo do poder. São Paulo e Minas, com populações e bases 
econômicas mais amplas, tendiam a dominar a política federal. Pernambuco, o 
estado mais imponante do Nordeste, pode ser considerado como representativo 
dos vários problemas políticos, sociais e econômicos que essa região colocava para 
o Brasil, no período estudado. 

Wirth, Levine e eu, que esrudamos, respectivamente, Minas, Pernambuco e 
São Paulo, dedicamos um capítulo à análise da dimensão quantitativa e qualitativa 
da elite regional (que constitui um subconjunto no presente estudo), comparando
a às outras duas.3 Em breve esses livros estarão disponíveis, tanto em português 
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como em inglês. No presente estudo, tentarei ir além de um simples resumo das 
conclusões apresentadas nos três estudos citados. 

Pretendo, contudo, rever algumas das dimensões que tentamos ali estudar. As 
variáveis analisadas foram agrupadas de acordo com as seguintes categorias: 
panicipação em eventos políticos (estaduais e nacionais); atributos sociais; ligações 
com o estrangeiro; ligações interestaduais; educação; ocupação; laços de famUia; 
distribuição geográfica dentro do estado (dimensão rural-urbana e vinculação 
regional dentro do estado); estrutura etária dos grupos (definidos segundo uma 
seqüência cronológica). No intuito de ampliar a área de análise, definiu-se também 
um certo número de variáveis compostas. de modo que, somando-se as variáveis 
codificadas e as que delas se derivam, chegamos a um total aproximado de cem. 
Uma lista de definições, dos códigos de conversão e muitos dos achados 
quantitativos. num tratamento que esperamos seja rigorosamente comparativo, 
encontra-se no final desse trabalho, bem como nos estudos regionais já menciona
dos. 

Os subconjuntos estudados consistiram de 263 pessoas em São Paulo, 276 em 
Pernambuco e 2 1 4  em Minas, num total de 753 indivlduos. Se comparado com 
alguns estudos recentes, cujos dados foram analisados por computador, este é um 
grupo pequeno. Peter H. Smith, por exemplo, em seu Labyrinths of puwer, inclui 
mais de seis mil ocupantes de cargos polfticos no México como membros da elite 
que governou o pais de 1900 a 197 14 . Entretanto, tentamos enfatizar algumas 
dimensões não tratadas em estudos maiores, como o de Smith. Laços de familia e 
ligações com o estrangeiro,por exemplo, exigem uma análise contextual feita mais 
"de perto". Desse modo,julgamos que a "profundidade" da informação fornecida 
sobre os membros de nossa elite substitui. em certa medida, o conhecimento mais 
"extensivo" que um grupo maior pode oferecer. Entre outras coisas, pudemos 
perceber relações que a análise num nível mais generalizante provavelmente 
deixaria escapar. Por exemplo, pude elaborar um diagrama que mostra com 
precisão como 97 dos 263 membros da elite paulista estavam ligados através de 
panicipação em negócios comuns (em geral como membros da diretoria das 
mesmas empresas) ou por laços de parentescd . 

Características da elite composta 

Comecemos nossas considerações quantitativas verificando, em primeiro 
lugar, os traços comuns da elite composta e comentando, quando for o caso, a 
dispersão observada nos três grupos componentes6 • Com relação às dimensões 
qualitativas, que são evidentemente essenciais para o conhecimento adequado da 
elite, remeto o leitor aos três estudos citados. (As percentagens em cada caso 
excluem os dados não disponíveis.) 
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Eventos políticos e ideologia poütica 

Dentro da faixa etária relevante, os adesistas, ou seja, os que até novembro de 
1 889 haviam sido monarquistas, tendo depois apoiado a República, ultrapassa
vam em número os republicanos históricos -os que se haviam declarado a favor da 
República desde o Império - na proporção de 58 para 42% (N=268). A dispersão 
era, contudo, alta, com São Paulo apresentando uma maioria absoluta de republica
nos históricos, enquanto Pernambuco contava com apenas 23%. Somente uma 
minoria ( 1 5%) havia sido abolicionista (N-322). O membro tipico da elite 
composta continuou a ser um conservador durante a República. Em todas as 
cisões da elite, causadas por acontecimentos de dimensão nacional ( o golpe de 
Deodoro e as eleições contestadas, em 1 9 1 0, 1 922 e 1930), nunca uma proporção 
superior a 14% deixou de acompanhar a posição do panido dominante dentro do 
estado. Como era de se esperar, apenas uma pequena minoria da elite (8%) era 
composta de tenenustas (tenentes ou seus aliados), embora em Pernambuco esse 
grupo representasse 1996. 

Liderança não-política 

Havia relativamente pouca coincidência com as pOSlÇOes de liderança 
"social", embora tal conclusão possa dever-se em pane à falta de dados mais 
completos. Um quinto do grupo total era consutuido de juízes -juízes de direito 
ou em posições mais elevadas na hierarquia. Q..uase ninguém estava ligado ao 
movimento trabalhador (0,3%) e nenhum membro da elite podia ser considerado 
como penencente à classe trabalhadora ou camponesa. De se estranhar é que 
poucos membros panicipassem da direção de associações agrícolas ou comerciais, 
ou mesmo de associações estaduais de advogados (5,3 e 496 respectivamente). 
Menos de 2096 penenciam a clubes sociais importantes. Contudo, além da 
hipótese plausivel de que os dados estejam incompletos, não se pode esquecer que 
a maioria desses clubes foi criada nos últimos anos abrangidos pelo estudo, e que 
os grupos componentes variavam de 1 196 em Minas a 2796 em São Paulo. Talvez 
isso ocorresse, em grande pane, em função do maior grau de urbanização nesse 
último estado. 

Educação 

Setenta por cento do grupo era formado em direito, e apenas 2096 destes haviam 
estudado fora de seu estado (em sua maioria mineiros, pois Minas não teve uma 
escola de direito própria antes do evento da República). Oito por cento eram 
fonnados em medicina, elevando o total de bacharéis a peno de 4/5. O terceiro 
maior grupo - quase 896 - era de engenheiros, e 296 haviam tido fonnação militar. 
Ao todo, 93% podiam gabar-se de ter fonnação universitária, tomando esta uma 
das elites poliucas com mais alto nível educacional sobre as quais existem dados 
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comparativos (ver tabela 8). Além disso, a maioria dos que não possuíam diplomas 
concentravam-se na primeira geração, que amadureceu numa época em que 
existiam muito menos faculdades do que na República. De qualquer forma, a 
população com formação universitária constituía um grupo bem pequeno, do 
qual os lideres políticos eram recrutados. Já em 1940, por exemplo, apenas uma 
em cerca de 370 pessoas residentes nos três estados possuía um diploma 
universitário. Desse modo, era 345 vezes mais provável que a elite tivesse fonnação 
universitária do que a população como um todo7 . 

Ocupação 

Como era de se esperar, os advogados constituíam cerca de 2/3 da elite, mas 
nossa convenção multicodificante para as ocupações e profissões revela uma 
média de 2,5 ocupações por pessoa, além da de "homem público" ou políticos . 
Havia um excesso de demanda e também de oportunidades forçando o pequeno 
número de profissionais qualificados a desenvolverem atividades em mais de um 
campo. 

Os engenheiros e os médicos constituíam, cada grupo, 10% do total, enquanto 
- como também era de se esperar - os militares representavam menos de 3% e os 
padres, menos de I % (São Paulo não tinha nenhum). Como foi dito acima, um 
pouco menos de 1/5 era formado de juízes profissionais (subconjunto do grupo 
dos advogados). Além disso, 28% eram jornalistas e 27% lecionavam em colégios e 
faculdades. 

Devemos notar aqui. mais uma vez, o tamanho reduzido do reservatório de 
recrutamento: de toda a elite, 91  % exercia alguma profissão (PROFISSIONAL '), e 
no ano de 1940 apenas 0,32% da população total dos três estados enquadrava-se 
nesse caso, ou seja, uma em aproximadamente 300 pessoas9 . Ponanto, era cerca 
de 285 vezes mais provável que a elite tivesse uma profissão do que a população 
composta, em 1940. 

No setor, " econômico" , 1/4 do total era de fazendeiros - à primeira vista. talvez 
uma proporção surpreendentemente baixa. Além disso, havia uma considerável 
dispersão, com os paulistas liderando o grupo com 38%, o dobro da proporção 
observada entre mineiros e pernambucanos. Os industriais representavam quase 
20% do total (com os paulistas novamente na frente, com 28%). Os comerciantes e 
banqueiros constituíam respeaivamente 12  e 14%. NEGÓCIOS, variável composta 
incluindo comerciantes, industriais, banqueiros, comissários de café, investidores 
em estradas de ferro e donos de minas, reunia 34% do total. Os membros do 

(.) As variáveis compostas serão identificadas com letras maiúsculas. O processo de enumeração inclui 
todos os casos em que se apresentou ao menos uma das caracteristicas associadas com a variável 
composta, mas foi evitada a romagem dupla. 
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complexo agroexportador - variável composta formada por líderes de sociedades 
agricolas, exportadores fazendeiros e comissários, aqui chamada de EXPOR
TAÇÃO - representavam 28%. A dispersão era alta, tanto na categoria NEGÓCIOS 
como em EXPORTAÇÃO, com os paulistas, como era de se prever, liderando os 
outros dois subconjuntos. Na variável composta PROPRIETÁRIO - reunindo 
todos os homens de negócios e fazendeiroslO -, incluía-se 47% da elite. Como era 
de se esperar, a dispersão ai era maior do que na categoria PROFISSIONAL, com 
56%, 45% e 37% para São Paulo, Minas e Pernambuco respectivamentel l .  
(Retomarei esta questão adiante, quando colocar a comparação num contexto 
internacional. ) 

ligações com o Estrangeiro 

Na minha opinião, este aspecto deveria receber muito mais atenção do que 
normalmente recebe em estudos de elites de paises economicamente dependentes, 
mesmo que um dos tipos de informação mais esclarecedores - os investimentos no 
exterior - quase nunca apareça em fontes publicadas. Como era de se esperar, 
observa-se considerável dispersão entre as elites dos três estados, com São Paulo 
apresentando as ligações mais extensivas, seguido por Pernambuco e finalmente 
Minas Gerais. É verdade que apenas uma minoria ( 1/3) apresentava algum tipo de 
ligação com o estrangeiro12, mas esses indivíduos tendiam a ser os políticos mais 
proeminentes. Um quinto do total havia residido no exterior ao menos seis meses, e 
quase I/lO havia estudado fora ao menos um ano. Não é de surpreender que os 
paulistas liderassem tanto na área de residência no exterior quanto na de "ligações 
com O estrangeiro" (EXTERIOR), como um todo (respectivamente 32 e 48%), já 
que a economia do estado orientava-se principalmente para a exportação. Um tipo 
de ligação com o estrangeiro é interessante por sua baixa incidência: refiro-me à 
naturalidade estrangeira, que é reveladora de como era diflcil para os estrangeiros 
penetrar na elite. Numa época de imigração em massa, apenas 0,6% haviam 
nascido no estrangeiro (N-64I)  e apenas 4% tinham ao menos um genitor 
estrangeiro. Embora cerca de metade dos imigrantes que vieram para o Brasil se 
localizasse em São Paulo, verifica-se pouca dispersão entre os três estados. De fato, 
São Paulo tinha apenas um membro da elite (N�239)14 que era brasileiro natura
lizado (Miguel Costa). 

ligações interestaduais 

Um quartO de todo o grupo tinha tido algum tipo de trabalho fora de seu 
estado de origem, não contando postos no governo federal e no Congresso, onde 
atuavam como representantes estaduais. Sob esse aspecto, os pernambucanos 
estavam bastante à frente dos mineiros e paulistas (44%, 22% e 1 7% respectivamen
te). Tal fato pode ser visto como um reflexo do número relativamente pequeno de 
oportunidades econômicas no estado nordestino. Dezesseis por cento do grupo 
composto havia nascido em outro estado, observando-se pouca dispersão nessa 
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variável. Proporção quase idêntica havia feito os estudos secundários fora de seu 
estado natal. Na variável composta compreendendo todos os tipos de ligações com 
outros estados incluía�se 57% do total, ao passo que, como já foi observado, apenas 
33% apresentava ao menos uma das ligações com o estrangeiro codificadas. Mas 
também aqui observa-se elevado grau de dispersão, variando de 72% para os 
mineiros a apenas 39% para os paulistas, que mostravam menos disposição em 
trabalhar no Distrito Federal que os membros das duas outras elites estaduais. 

Laços de farrúlia 

Tomando-se o grupo todo, 2/5 dos membros tinham parentes dentro da elite 
de seu próprio estado. Tal proporção afigura-se bastante alta e, surpreendente
mente, a dispersão invene o padrão que se poderia esperar. Pernambuco alcançou 
apenas 34% em matéria de parentesco dentro da elite estadual, enquanto São Paulo 
chegou a 43% e Minas a 46%. Pernambuco "compensava", entretanto, apresen
tando proporção mais elevada de aparentados em elites estaduais analogamente 
definidas ( 1 2%), quando comparado com os outros dois grupos, do que resultava 
uma taxa de apenas 5% para a elite composta. O surpreendente no caso de São 
Paulo é que apresentasse um quadro tão semelhante ao dos outros estados, da 
mesma forma como surpreendera com relação à falta de penetração de individuos 
nascidos no estrangeiro. Um quinto de todo o grupo era composto de membros ou 
de pollticos estreitamente ligados à elite imperial.H Q.uase metade da elite 
composta (observando-se ai pouca dispersão) inclula-se pelo menos num dos treS 
tipos de parentesco codificados (LAÇOS DE FAMÍLIA). OS nlveis superiores de 
liderança apresentavam um número maior de laços de parentesco. Cruzando 
todos os governadores com a variável composta LAÇOS DE FAMÍLIA, vemos que 
8 1  % dos governadores tinham esse tipo de ligação, ao passo que apenas 46% dos 
não-governadores incluíam-se nesse casal 5 . 

Sexo, raça e religião 

A elite era quase que exclusivamente composta de homens e a única mulher 
dos 753 membros teve papel claramente marginal no processo poHtico de São 
Paulo16 .  A raça era questão delicada para a elite do período, e a condição de branco 
era assumida ou atribuida na imensa maioria dos casos. Em São Paulo, só dois 
individuas eram sabidamente negr6ides� em Minas, nenhum; e em Pernambuco, 
comentava-se "ao pé do ouvido" sobre a origem racial de um dos membros da 
elite] 7 . Desse modo, os dados raciais nlo puderam ser efetivamente codificados, o 
mesmo acontecendo com a religião, que raramente se achava incluida nos dados 
biográficos disponíveis. A vasta maioria era certamente católicos romanos por 
educação e por tradição familiar. Entre o punhado de não-católicos na elite 
paulista (incluindo ateus), não se contava nenhum protestante. 
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Localização rural-urbana e mobilidade geográfICa 

Três quintos da elite composta (N-623) possuía bases politicas em cidades 
grandes, geralmente na capital do estado. A dispersão era grande com relação a 
esse aspecto, indo de 44% em Minas, 67% em São Paulo e 7 1  % em Pernambuco. É 
ceno que a capital mineira era nova e ainda pequena, mas os 44% incluíaJuiz de 
Fora, enquanto os totais dos outros estados referiam-se apenas às capitais. É de se 
notar que nas cidades grandes (como definidas acima), concentrava-se proporção 
muito maior da elite do que da população dos três estados como um todo. Em 
1920, 6 1 ,2% da elite composta, residia nessas cidades, contra apenas 7,8% das 
populações compostas, o que significava ser oito vezes mais provável que as elites 
fossem" urbanas" do que as populações que governam. Também aqui a dispersão 
era alta - as elites paulistas e pernambucanas tendiam a serrespeaivamente cinco a 
seis vezes mais " urbanas" ,  enquanto o grupo mineiro tendia 1 5  vezes mais a viver 
em Belo Horizonte ouJuiz de Fora do que a população de Minas como um todols. 

A mobilidade geográfica era característica de ao menos duas elites estaduaisl9. 
Setenta por cento dos grupos mineiro e paulista possuíam bases políticas em 
municípios diferentes daqueles em que haviam nascido. O movimento de mu
dança nem sempre significava transferir residência para a capital do estado: em 
São Paulo, 63% dos que tinham sua base politica no exterior (N- 7 1 )  não se 
situavam nos munidpios de origem. 

Para a elite, ao contrário da massa, é provável que não se aplicasse a dicotomia 
urbano-rural, pelo menos no caso de São Paulo: entre os fazendeiros (N=89), 
metade tinha sua base política na capital do estado. Jorge Tibiriçá, patrono da 
política de valorização do café e duas vezes governador de São Paulo, não deixava 
de ser fazendeiro pelo fato de ter nascido em Paris. Mas a ligação com a cidade dava 
às elites acesso a informações e oportunidades, negado às massas rurais. 

Idade e gerações 

A idade com que o membro típico da elite composm ingressava no grupo 
(definido como o primeiro emprego em todos os 35 postos codificados) era de 44,2 
anos, sendo pequena a dispersão quanto a esse aspeao. Esse fato é bastante 
surpreendente, quando se considera que a grande maioria ingressou na hierarquia 
superior a nivel do estado. Era a mesma (44 anos) a idade média dos ministros do 
gabinete imperial (i.e.nacional) ao assumirem seus cargos inicialmente, durante o 
Império ( 1 822-1889)20 .  Trinta e cinco por cento do grupo composto ingressava na 
elite antes dos 40 anos, mas ocorriam diferenças de estado para estado: isto sucedia 
com cerca de 40% dos mineiros e pernambucanos, contra um quarto dos paulistas. 
Como observamos em outra pane, essas diferenças, ao menos nos casos de São 
Paulo e Pernambuco, podem ser explicadas pela natureza mais formalmente 
burocrática do processo político em São Paulo2I .  
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As três gerações com que lidamos foram assim definidas: 1)  pessoas nascidas 
em 1 868 ou antes, e que alcançaram a maturidade antes da queda do Império; 2) 
pessoas nascidas entre 1 869 e 1888, que chegaram à maturidade em meados da 
República Velha, tendo presenciado a primeira eleição presidencial contestada, 
em 1 910; 3) pessoas nascidas durante a República ( 1 889  e depois). Q,uase a metade 
da elite composta se inclula na primeira categoria,cerca de 1/3 na segunda e 1/5 na 
terceira. A tabela seguinte mostra algumas correlações, dentro do grupo compos
to, entre as gerações e uma série de variáveis, para as quais a significância estaóstica 
(teste do quiquadrado) alcançou o nlvel 05. 

Geração 

1 
2 
3 

x2 

1 
2 
3 

x2 

Tabela 1 
ELITE COMPOSTA 

GERAÇÃO POR VARIÁVEIS SELECIONADAS 

Partido Rep. 
com. exec. 

32.5 
29.2 

8.5 
0.000 

Ocupação 

NEGÓCIOS 

32.5 
4 1 .9 
25.9 

0.01 1 

Experiência Política Idade 

Partidos de Op. Romp. com. sito Exper. Ingresso na eli· 
com. exec. 

5.8 
1 7 . 7  
33.3 

0.000 

EXPORTAÇÃO 

27.2 
34.7 
2 1 . 9  

0.044 

est. em situa-
ção de crise 
nacional 

1 3.3 
25.5 
48.6 

0.000 

Ligações do 
estrangeiro 

de qualquer 
tipo 

27.2 
46.6 
32.5 

0.000 

Legisl. te antes dos 40 

7 1 .7 25.6 
60.0 29.3 
52.6 69.0 

0.000 0.000 

Profissão 

Juiz Prof. Eng. 

3 1 .9 24.8 7 . 1  
10.9 26.6 12.5 
6.0 37. 1  15 .5 
0.000 0.041 0.021 

As duas primeiras colunas mostram a maior força relativa das últimas gerações 
entre os partidos de oposição, formados contra os republicanos. No caso do 
Partido Republicano Paulista. o quase monopólio da primeira geração e a total 
exclusão da terceira na comissão executiva até 1 930 constituíram provavelmente 
elementos significativos no descontentamento que culminou com a organização 
do Partido Democrático em 1926, levando à aceitação inicial da Revolução de 1 930 
por parte de aspirante à carreira polltica. 

As três colunas seguintes mostram resultados previsíveis: os membros da 
terceira geração tendiam três vezes mais a romper com o panido da situação do 



A Revolução de 30 59 

que os da primeira; a experiência legislativa declinava ao longo das gerações, mas a 
maioria da terceira já havia servido nas esferas estadual e federal; e, finalmente, o 
ingresso na elite dos 40 anos expandiu-se marcadamente na terceira geração, que 
tendeu a afastar os "carcomidos", após a revolução de Vargas. 

As três colunas seguintes mostram que o número de homens de negócios, 
daqueles que faziam parte do complexo agroexportador e possuíam ligações com 
o estrangeiro, era maior na segunda geração. Esse fato parece análogo à 
experiência argentina, sociedade também orientada para a exportação: a geração 
de 1 880 - que corresponde basicamente à nossa primeira geração - estudou no 
pais, mas seus filhos estudaram fora e viajaram pelo estrangeiro. No tocante às 
profissões, a maioria das correlações por gerações não alcançou significância 
estatística. Examinando as que alcançaram, porém. vemos que o número de juízes 
decresceu drasticamente, enquanto o de professores aumentou de metade e o de 
engenheiros mais do que duplicou22. 

A elite do período Vargas 

Cerca de 1/4 de toda a elite ingtessou no grupo após a Revolução de 1 930. A 
dispersão observada é gtande, com os paulistas registrando a proporção mais 
elevada - 37%. Deve-se notar, desde logo, que esse padrão se deve tanto à formação 
de novos partidos politicos como à intervenção federal. Essa observação é 
confirmada pelo fato de que Minas Gerais supera Pernambuco, já que M i nas ( cujos 
líderes apoiaram a revolução) não foi submetida a uma intervenção federal formal. 
Mas ocorreram mudanças na estrutura educacional e ocupacional no grupo que 
assumiu a liderança durante o perlodo Vargas. Na elite composta, menos de 2% 
era militar durante a República Velha, sendo que esse total subiu para 5% entre 
a Revolução e o Estado Novo. 

Talvez o aspecto mais interessante dessa constatação seja, contudo, o fato de 
que, no periodo Vargas, 1 9  em cada 20 novos membros da elite ainda fossem civis. 

o grupo de bacharéis caiu de 80% na Primeira Repúhlica para 68% sob Vargas, 
mas esse fato evidencia que o tteinamento tradicional para a liderança política 
ainda era responsável pela formação da maioria dos próceres após 1930. O 
número de homens de negócios também decresceu, passando de 37% (República 
Velha) para 26% (perlodo Vargas) .  Tal declinio parece ligado à diminuição do 
número de homens de negócios entre a segunda e terceira gerações, apontado 
acima.23 

Padrões de TTUibilidade dentro da elite 

A tabela 2 mostra como a elite composta ascendeu do primeiro posto ao ] J 9- em
hora só um individuo, o astuto governador Antônio Carlos, de Minas Gerais, ocupasse 
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mais de nove posições. As seguintes observações parecem peninentes: 1) quase 2/3 
da elite ocupou apenas um posto ;  menos de 10% chegou a quatro postos, e só 5% 
ocupou cinco postos. 2) As posições a nível estadual, com a panicipação nas 
comissões executivas dos partidos estaduais ocupando o primeiro lugar, represen· 
tavam 90% das primeiras posições ocupadas. A panir daí, a indicação para cargos 
federais aumentava com bastante regularidade, de modo que, se um individuo 
alcançasse o sexto posto, era mais provável que este fosse um cargo federal. 3) A 
nível estadual, o fato de ter permanecido elevado o número de panicipantes de 
comissões executivas atesta a relativa importância dessa instituição, a despeito de 
seu caráter H nào oficial"24 4) O fato de que a imensa maioria de presidentes dos 
Tribunais de Justiça estaduais tivesse ascendido a esse cargo como primeiro 
emprego dentro da elite (em nenhum caso passava do terceiro posto ocupado) 
parece indicar a relativa profissionalização dos tribunais, até mesmo em Pernam
buco, onde o nível de estabilidade política não era alto. (Observa-se tendência 
semelhante, embora menos nítida, com relação aos membros do Supremo 
Tribunal Federal. A partir da tabela 2, podemos inferir o fato de que 33 dos 35 
indivíduos que se tornaram juízes do Supremo Tribunal receberam suas nomea
ções como primeiro ou segundo emprego dentro da elite). 5) A liderança legislativa 
estadual parece manter sua importância ao longo da carreira política de cada 
indivíduo, não havendo dúvida de que a liderança legislativa federal de fato a 
mantém. (Examinando os três subconjuntos da elite verifica�se que são os estados 
de São Paulo e Pernambuco que acrescentam o peso relativo aos postos legislativos 
estaduais nas últimas fases da seqüência. enquanto Minas o faz em relação aos 
postos legislativos federais.25 



TABELA 2 

GRUPOS DE CARGOS DA ELITE COMPOSTA POR SEQ.ÜÊNCIA DE POSiÇÕES OCUPADAS 

Grupo de Cargos l e  2e 3e 4e 5e 6e 7 e  8 "  ge IOr l I P  

posto posto pOSto posto posto posto posto posto pos(O pOStO posto 

ESTADUAL 
SI 3 . 1  3.6 8.1 9.9 7.7 4.3 33.3 1 1 . 1  O O 
S2 24.4 23.3 16.8 15.4 5.2 O O O O O O 

S3 2 1 . 5  12.5 14.4 5.6 7.7 12.9 O O O O O 

S4 10.7 12.6 4.8 7.0 10.3 4.3 6.7 1 1 . 1  20 O O 

S5 5.4 2.5 1 . 6  O O O O O O O O 

S6 22.5 25.4 29.8 39.4 28.2 26.1  33.3 55.6 40 O O :>-
FEDERAL )J:l 

FI O O 1 .6 O 5 . 1  8.7 6.7 O 20 O O 
� 2.-F2 2.2 7 . 9  7 . 2  7.0 5.2 13.0 O 1 1 . 1  O O O " 

F3 1 . 8  1 . 8  2.4 4.2 5.2 4.3 O O O O O 
<"l 
.,. 

F4 2.7 5.7 1 1 .2 9.8 25.7 26.0 13.3 I I .  I O IDO IDO 
O 

F5 2.7 4.7 1 . 6  1 . 4  O O 6.7 O O O O 
"'" 
<1> 
'" 

PostoS Estaduais excluindo 56 
o 

65.1 54.5 45.7 37.9 30.9 2 1 . 5  40.0 22.2 20 O O 

Postos Federais 7.4 20. 1 24.0 22.4 4 1 . 2  52.0 26.7 22.2 20 IDO IDO 

NPs Abso!UlOS 75 279 124 7 1  39 23 15 9 5 I 

LEGENDA: 

SI Governador 
52 Secretários FI Presidente 
53 Outros postos do Executivo Estadual F2 Ministro 
54 Postos do Legislativo Estadual F3 Outros postOS do Executivo Federal 
55 Presidente. Tribunal Estadual F4 Postos parlamentares 
56 Comissões executivas dos partidos republicanos e de oposição F5 Supremo Tribuna! "" -



62 

, " 
O 

p, 
,., 

18.9 

" , 
" 

n,s 

(" 
" 

1s.5 

, " 
" 

(" 
, ,., 

18.9 

' " 
, 55.3 

.., 

(" 
l U  

16.2 

" 
" 

(" 
• 1 1 .8 

16.2 

, 
O 

Tato! da (37) 
Coluna 

Seminário Internacional 

TABEI..'.. 3 
PROBABIUDADES DE MUDANÇA lNTERPOSICIONAL PARA A ELITE (COMPOSTA) BRASILEIRA, 1889-1 9.\1 

(INDIVÍDUOS - 279; TRANSiÇÕES - 51>7) 

" " 

(', (H) '" (., (., (., (" 
... " " " 50.0 i.' I LS 11.8 i '  .., 

,." " O O 10.2 37.5 " 28.6 " 11.8 

('" (IS) ", ('. (" ,., " ,  (" 
U.� 11.1  •. , " 23.7 O .., '.0 .., ,., 

'" 23.S , .. O 19.3 " 11.9 28.6 i.' 11.8 

(14) (18) " , (., (lS) (" " ,  
20.0 25.1 10,0 .., 21.� " ,., " " " 

B.I 26.6 15.0 4M ' "  " ••• " • •  O 

(., (" (24) (21) (., 
II.J  " 53.S " 29.2 " ,., " .. , " 

.. , l l. 1 4U- O 12.7 " " O ,., O 

(', (" p, 
" " O 53.$ " " O " " 55.8 

LO O " 55.6 " " " O " tl.lI: 
(" 116) (17) (55) (., (11) (., (16) (" 
" ] 1.6 lB " 39.9 .., i." .., 1 1 . 6  , 

,., " .. 31.5 " 53.1 57.5 26.2 2U 2.7.6 " 

(" 
O " " O 610.7 " O " " O 

O " " O L' O " O O " 

,. (" ( ! l )  '" (', (., " ,  •. , " O O 26.8 " 19.5 , .. ,., 12.2 
' "  , .. " " 0.0 O 19.0 U " 29.� 

,'l ( " " ,  (" ,., (" 
l U  1 1 . 1  " O l U  22.2 35.3 " 1 1 . 1  O 
'.0 L' O " , 25.0 " " .., " 

,., (" (" (12) ,., (" (21) 
.., .. , ,." " 25.S " '.i .. , 41.2 " 

.. " .., " " " " " lL� 56.2 " 

(', 
" " " " " " 100.0 O " " 

" " o " " " ... o " " 
(99) (63) (54) (" ( 166) " ,  ('. (U) (58) (17) 

Total da 
Fiki ... 

13�) 

(135) 

(70) 

(12) 

(13) 

lua) 

(., 

(�l) 

(" 

(51) 

(', 

(567) 

Diuribuiçlo 6.5 27.5 1 1 . 1  9.5 1.6 29.S 1.4 7.4 2.5 10.2 3.0 100 
C ... "" 
O nÚn1rro no centrO do quadrado repr .. ema a probabilidadeem perttntuaJ; o numrro entre parbltel'" reprelentaas tn.1l$�; ° núm"." no .;anu, inle-
rior esquerdo rqmesenta a percentagem da coluna. 

LEGENDA: 

SI. Governador 
S2 Seaetirios 
S3 Outro! poStOS do EX<"Oltivo ("!Itadual 
S-. Po<tos do Legillalivo e .. adual 
ss. Presidente, Tribunal E.$t.adual 
S6. Comi!b e><<"Oltivo$ dos p;artido. ""publicano. C de op".içào 
FI. Presidente 
F2. Ministros 
1'"3. Outro' posto. do Ex=.tlivo F.-deral 
F4. POSIOS parlamenta,..,s 
F3. Sup,..,mo Tribunal 
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PADRÕES DE MUDANÇA INTERPOSICIONAL 
ELITE (COMPOSTA) BRASILEIRA 

A seta indica probabilidade � .  20; (r) indica repetição no mesmo cargo 

A: Mudança a partirtk um cargo 

LEGENDA: 
SI Governador 
S2 Secretários 

55 -----77 F5 

I'V 
55 

S3 Outros postos do Executivo estadual 
54 PostoS do Legislativo estadual 
55 Presidente, Tribunal Estadual 

B'. Mudançapara l17li cargo 

56 Comissões executivas dos panidos republicanos e de oposição 
FI Presidente 
F2 Ministros 
F3 Outros postos do Executivo federal 
F5 Supremo Trihual 

63 
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Utilizando uma técnica aplicada por Peter Smith em seu estudo da elite 
mexicana, elaborei uma matriz de transição reproduzida na tabela 3. (A matriz 
exclui necessariamentetoclos os indivíduos que ocuparam apenas um posto, isto é, 
por definição, somente os 279 que ocuparam dois ou mais postos passaram por 
"transições". Dadas as posições enumeradas na margem esquerda da tabela, a 
percentagem anotada no centro de cada quadrado em linha mostra as probabili
dades de mudança subseqüente em direçào a cada um dos 1 1  grupos de posições 
codificadas. Por exemplo: se um indivíduo fosse secretário (i.e. diretor) de uma 
divisão do governo estadual (S2), era muito provável que viesse a ocupar um outro 
posto de secretário como cargo seguinte (44%). 

o movimento em direção ao mesmo grupo de postos era de fato muito 
provável, não apenas para os secretários, mas também paraos cargos no Executivo 
e no Legislativo estaduais (exceto o de governador, S I ), para as comissões 
executivas dos partidos e para os postos parlamentares (52, 53, 54, 56, nr. O 
movimento em direção à mesma posição constituía a segunda transição mais 
provável para os presidentes dos tribunais estaduais e os ministros de Estado (S5, F2). 

De acordo com Peter Smith, podemos estabelecer como critério um limite mí
nimo de 20% de probabilidade (valor reconhecidamente arbitrário) para identifi
car a transição mais provável do cargo A para o cargo B (ou para A novamente)27 . 
Com base nas percentagens reproduzidas nas colunas da matriz, o Diagrama A, à 
pg. 17 mostra a direção da mudança de um cargo para outro, quando a 
probabilidade é superior a 20%. Claramente, a maioria dos postos conduzia ou a 
repetições no mesmo grupo, ou ao serviço numa das comissões panidárias, o que 
representava 29% do total de transições. 

Invertendo o procedimento utilizado por Smith através do recurso às 
porcentagens indicadas nas colunas (no canto inferior esquerdo dos quadrados), 
podemos construir um diagrama mostrando as seqüências para um cargo 
detertninado, mais uma vez guiados pelo critério dos 20%. (Dado um cargo ao qual 
se aspirava, quais seriam os caminhos mais prováveis conduzindo a esse objetivo?) 
5ete das onze posições ligam-se ao menos a duas seqüências, cuja probalidade 
excede 2096. Mas, no caso das comissões executivas, o único caminho que excedia 
o nível mínimo partia das próprias comissões, onde começaram 55 das 166 
transições. As comissões forneciam também 1/3 das alternativas para outros 
cargos. O fato de nenhuma seta conduzir ao posto de governador (S I )  mostra que 
nenhuma das seqüências observáveis foi responsável por 1/5 das transições, pelo 
menos. 

o sucesso e os atributos da elite 

Novamente seguindo um procedimento utilizado no recente estudo de Smith, 
podemos estratificar as posições alcançadas colocando a seguinte pergunta: 
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existem correlações entre o "sucesso" (definido como o mais alto cargo alcançado) e 
os atributos codificados? Para responder a essa questão, as posições foram 
organizadas a panir da inferior ( I )  para a superior (6), utilizando-se as seguintes 
categorias: 

I )  Postos legislativos e executivos a nivel estadual, excluindo-se os chefes de 
departamentos (i.e., secretários) - 53, 54. 

2) 5ecretários estaduais e presidentes dos tribunais estaduais - 52, 55. 

3) Comissões executivas dos partidos - S6. 

4) Postos legislativos e executivos a nível federal, excluindo-se os chefes de 
departamentos (i. e., ministros) - n, F4. 

5) Governadores e juizes do Supremo Tribunal - S I ,  F5. 

6) Presidentes e ministros - F I ,  F2. 

Obviamente. esse escalonamento está sUjeito a discussão, As COfilssoes 
executivas foram colocadas na frente de toclos os outros postos estaduais, com 
exceção do de governador, e sua importância como fornecedores de ocupantes 
para os outros postos parece justificar essa posição. Mas o governador é sempre a 
figura chave no sistema político a nivel estadual e, pelo menos nos casos de Minas e 
São Paulo, desempenhava papel crucial na dinâmica do sistema politico. Os juizes 
do Supremo Tribunal estâo colocados no nível 5 devido a seu prestigio e relativa 
independência face ao Executivo, durante o período em questão. Outros sistemas 
de escalonamento poderiam ser elaborados e, no futuro, pretendo trabalhar com 
vários sistemas alternativos. Os resultados abaixo apresentados são, portanto, 
preliminares. 

Procuremos agora correlacionar essa nova variável ordinal, O MAIS ALTO 
CARGO, com os atributos dos membros da nossa elite. Como único coeficiente de 
correlação utilizaremos o gama, que é uma das várias medidas possíveis para 
avaliar a força e direção da correlação (em oposição à significância). O gama varia 
de + I a - 128 . 

A tabela 4 mostra a variável o MAIS ALTO CARGO correlacionada com as 
variáveis codificadas ou compostas que alcançaram o nível-5 de significância. Os 
quadrados vazios indicam O caso em que tal nível de significância não foi 
alcançado, o que ocorreu também com um certo número de outras variáveis 
testadas. Por exemplo, a formação universitária e a PROFISSÃO (uma ou mais 
profissões liberais) não apresentaram resultados estatisticamente significantes 
quando correlacionados com o MAl S ALTO CARGO, dada a pouca variação: mais 
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de 9/10 do total eram diplomados e profissionais, de modo que esses atributos 
eram praticamente requisitos para o sucesso. Quando apenas um valor estadual 
aparece, é geralmente o que mais diverge do total composto. 

Entre as variáveis políticas, a experiência legislativa apresentava relação 
bastante fone com o "sucesso" dentro das posições definidoras da elite, e isto era 
especialmente verdadeiro no caso de São Paulo (+. 352), confirmando nossa visão 
de uma progressão de carreira mais ordenada nesse estado do que em Pernambu
co (+. 226). Os resultados não foram estatisticamente significativos para os 
republicanos históricos, mas os abolicionistas saíram-se um pouco melhor do que 
os não-abolicionistas. (O grupo de abolicionistas paulistas, que sozinho, não 
alcançou significância estatística, liderava os demais - resultado que era de se 
esperar.) 

Quanto ao tipo de educação, os bacharéis saíam-se melhor do que os demais 
profissionais, principalmente em Pernambuco (+.323). Entre as ocupações, a de 
juiz. surpreendentemente, apresentou correlação negativa em São Paulo e positiva 
em Pernambuco. No caso dos engenheiros, a correlação na elite composta foi 
negativa e o valor simples mais fone da tabela foi a cifra negativa de engenheiros 
em Pernambuco (-.633). 

A categoria de proprietários apresentou correlações positivas mais consisten
tes do que a de profissões. É interessante que, em EXPORTAÇÃO, Minas tivesse 
incidência mais alta do que São Paulo, da mesma forma corno em relação a 
fazendeiro, um dos componentes de EXPORTAÇÃO. São Paulo, entretanto, 
possui as correlações positivas mais fortes para industrial e banqueiro e para as 
variáveis compostas NEGÓCIOS e PROPRIETÁRIOS. Como era de se esperar, já 
que os dois estados lideravam nas respectivas variáveis do Apêndice, em São Paulo 
o sucesso estava intimamente relacionado com as ligações com o estrangeiro, e em 
Minas, com os laços familiares, observando- se ainda que a relação dessa última 
variável com o sucesso político fosse mais fone em Minas do que se poderia 
esperar a panir de sua pequena liderança sobre os dois outros estados na variável 
LAÇOS DE FAMÍLIA. 



TABELA 4 

CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS SELECIONADAS E O MAIS ALTO CARGO ALCANÇADO 

(COEFICIENTE GAMA) 

O MAIS ALTO CARGO 
POR VARIÁVEL COMPOSTA PERNAMBUCO MINAS GERAIS SÃO PAULO 

a) Política 
abolicionista +.236( .0158) 
exper. legis. +.288(.0000) +.226(.0167) +.3 1 5(.001 I )  +.352(.0000) 

b)Educaçào 
Bacharel +.1 83(.0036) +.323(.0072) +.283(.0063) 

c) Ocupação 
advogado +. 1 10(.0290) +.202( .0277) ;,. 
JUIZ +'461 (.000 1 )  -.223(.0223) ;;O 
engenheiro -.306(.0003) -.663( .000 I ) � 
fau'ndeiro +. I 52(.0093) +.270(.0174) +.234(.0074) � EXPORTAÇÃO +. 137[ .0142) +.271[ .0159) +.217( .01 15) " 
industrial +. 1 73[.0067) +.298[ .0020) .,. O 
banqueiro -.325( .0340) +.328[.0029) "-
"<GOCIOS + . 1 4 1 [ .0084) +.269(.0023) " 

PROPRIETÁRIO +. 1 1 3  +.203 +.226 '" O 
dd::STRA.vGElRO + . 1 39(.0108) +.261(.0031) 

c; Fmm1ia 
pareilte, 

elite estadual +.201( .0003) +.351( .0003) +.2 1 3(.01 29) 

pareJlte, 
dite imp. +. 1 1 7(.0455) +.362(.0035) 

LAÇOS DE FAMÍLIA + . 1 94[.0004) +.372[.0002) 

j', Gerações - . 1 1 1 ( .0 1 25) - :2 i l  . . 00211 

.\JOTA: Ver () teXto para a estratificação dos cargo.�. 
VI..'r o Apêndice para cada N. 
O n9 entre parênreses refere-se ao teste de significãncia para o TauB. de Kl..'lIdall '" 
O C)uadrado vazio indica que a variável não atingiu o nível 05 do {estc dc sigIlificância. 

.... 
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Como já foi antecipado, existe uma correlação negativa com a geração, 
significando que a terceira geração saiu-se menos bem do que a primeira, embora 
esse resultado possa ser uma conseqüência do fato de que, na data final de nosso 
estudo, a última geração ainda tivesse grande pane da "vida" polltica à sua frente. 
Mais interessante é o fato de que o valor negativo obselVado em Pernambuco seja 
duas vezes e meia o da elite composta. Tal resultado é peculiar devido ao número 
relativamente grande de tenentistas nesse estado, 7 1  % dos quais pertenciam à 
terceira geração. 

Chegamos assim a caracterizar alguns dos requisitos para ascensão na escala 
de cargos: conseguir um diploma de direito ou de medicina; evitar a engenharia, 
mas ser um profissional (e quem não o era, entre os que mandavam?); adquirir 
experiência legislativa; ser proprietário com ligações no estrangeiro e conexões de 
família; e planejar ser membro da primeira geração. 

Comparações internacionais 

No restante deste trabalho, gostaria de refletir sobre os aspectos que tornam 
esta elite semelhante ou diferente de algumas outras elites políticas modernas já 
analisadas. Em primeiro lugar, algumas advertências: nenhum dos estudos que 
serão mencionados apresenta definição idêntica das elites, de modo que a 
comparação sÓ pode ser aproximada e não estritamente rigorosa. As várias elites 
disrutidas são em sua maioria nacionais (embora algumas incluam imponantes 
executivos estaduais ou provinciais). A maior parte é de elites parlamentares. mas 
algumas constituem uma nlistura de grupos executivos, legislativos e outros29. A 
comparação é apresentada apenas para realçar o que parece constituir alguns dos 
traços peculiares da elite "brasileira" , como daqui em diante chamarei o grupo das 
três elites estaduais. 

Local de nascimento e idade de ingresso 

A homogeneidade da elite brasileira a distingue dos membros do parlamento 
argentino "em períodos de mudança" ( 1 889, 1 9 1 6, 1 946), estudados por Dario 
Cantón. em relação ao local de nascimento e à idade de ingresso no grupo. Na 
Câmara dos Deputados e no Senado argentinos, de 10 a 53% dos membros baviam 
nascido no estrangeiro nas três sessões parlamentares estudadas: 

TABELA 5 

Parlamento argentino: porcentagem de nascidos no estrangeiro 

1 889 1 9 1 6  1946 
D S D 5 D S 
20 1 9  27 1 0  42 53 

1"0111(': C�1l1(J1l. p. -16. V('I' 1 1 ( l\;l� l U l a  ,I t it;l(,;iio ('llIllJlkl<l. 

D = (kpul�do�. s = �1·1l.ld(ln·� 
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Lembremos que na elite brasileira apenas 0,6% não haviam nascido no Brasil 
(N=64 1),  e apenas outros 3,9% tinham ao menos um genitor nascido no 
estrangeiro. Os dois países experimentaram a imigração em mass� mas na 
Argentina, onde a população-base era menor, o sucesso politico dos imigrantes 
parece ter sido muito maior. 

Da mesma fonna, o grupo de Cantón alcançou suas primeiras pOSlçoes 
políticas importantes numa idade bastante inferior à dos brasileiros. Em 1 889, 85% 
dos deputados e senadores haviam obtido seus primeiros cargos nacionais com 
menos de 40 anos, e outros 4% haviam obtido cargos provinciais antes de 35 anos. 
Ponanto, pode-se dizer que ao menos 89% alcançaram níveis comparáveis aos dos 
brasileiros em termos de ingresso na elite (incluindo os postos de nível estadual). 
Essa taxa era 2,5 vezes superior à do último grupo que ingressou na elite antes dos 
40 anos (35%). No parlamento de 1 9 1 6, entretanto, a taxa conjunta nacional caiu 
para 69%, e em 1946, para 4 1  %, como o demonstra a tabela seguinte: 

TABELA 6 

Parlamento argentino: porcentagem dos que obtiveram o primeiro cargo numa 
idade detenninada 

NÍVEL 1889 1 9 1 6  1946 

Nacional 85 5 1  3 0  
(menos de 40) 

Provincial 4 1 8  1 1  
(menos de 35) 

Fonte: Cantón, p. 77 

Ainda assim, até mesmo a taxa do último grupo era superior à taxa 
brasileira3° . 

Parentesco 

As redes de parentesco extensivo observadas no Brasil não são examinadas nas 
outras elites latino-americanas mencionadas abaixo. Entretanto, se os brasileiros 
constituíram um caso único, trata-se apenas de uma questão de grau. Citando 
Robert Putnam, "43% dos ministros de Estado que governaram a Holanda entre 
1848 e 1958 eram ligados por laços de parentesco a outros ministros; . . .  aproxima
damente 1/7 dos deputados da Terceira República francesa ( 1 8 70-1 940) eram 
relacionados entre si; e . . .  cerca de 1/10 de todos os congressistas none-americanos 
entre 1 790 e 1960 tinham parentes que também trabalhavam no Congresso"Sl .  
Considero que o parentesco seja uma variável injustamente negligenciada na 
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maioria dos esrudos de elite. Se os líderes políticos da América Latina fossem 
também os donos das fábricas, das plantações e fazendas (como no caso de São 
Paulo), esse fato não alteraria drasticamente a visão que temos dos chamados 
conflitos " setoriais"?32 

Educação 

No que se refere à educação superior, os dados que obtive sobre as diversas 
elites políticas mostram que, dos membros das elites nacionais, aqueles que 
possuiam diplomas universitários eram super-representados em relação à popula
ção total por um fator que ia de oito para um, nos Estados Unidos, a cem (ou mais) 
para um nos paises subdesenvolvidos, Nosso grupo brasileiro tendia claramente 
ao limite extremo dessa variação (ver tabela 7)33. No caso brasileiro, vale a pena 
repetir que 93% da elite tinha diploma universitário, liderando os seguintes 
grupo,sL 

TABELA 7 

Elites Politicas: Comparações Internacionais de Educação Universitária (em%) 

MÉXICO ARGENTINA 

1 900- 1 1  1 9 1 7 -40 194-6-71 1 8 t H  1 9 1 6  1946 

88 76 74 

D 5 D S D S 
82 80 83 8 7  66 77 

TURQ.,UIA EUA GRÃ-BR. ITÁLIA ALEM. oe. 
1920-57 (clt-cada de1960?) 

73 88 65 76 59 

Fomes: MéxicoSmith, p. 85; Argentina: Cantón, p. 38; Turquia: Frey, p. 44; EUA, Grã-Bretanha, Itália, 
Alemanha Ocidental: Pumam, p. 27. 

Nota: Os dados relativos ao México, EUA, Grã-Bretanha, Itália e Alemanha 
Ocidental referem-se à matricula em universidades, e não à diplomação; os 
números relativos ao México referem-se à elite total de Smith; os números da 
Argentina e da Turquia foram recomputados para eliminar dados não disponfveis. 
D-deputados, S=senadores. Todos os grupos são elites parlamentares nacionais, 
com exceção do mexicano, que inclui lideres executivos, legislativos e de partidos 
politicos a nivel nacional; além de lideres de estados selecionados e de agências 
semi-autônomas. 

Ocupação 

A comparação neste caso é complicada pelo fato de que alguns autores 
utilizaram uma codificação múltipla e outros não; em todo caso, os profissionais 
parecem sempre predominar. O traço mais saliente aqui é a proporção relativa-
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mente alta de ocupações "econômicas" entre a liderança potitica do Brasil. O 
contraste é especialmente claro com a elite mexicana: os proprietários de terras 
nunca chegam a 496 das três elites de Smith, e os homens de negócios chegam a 
apenas 696, enquanto no Brasil essas proporçôes sobem a 2596 e 3496 (Smith dedica um 
capítulo inteiro de seu livro à falta de integração entre as elites econômica e 
potitica do México). Os dados franceses referem-se ao último parlamento da 
Monarquia de Julho: Patrick e Trevor H igonnet descobriram que apenas 1396 dos 
deputados do governo de Guizot eram homens de negócios. De todos os 
deputados burgueses, apenas 1/10  tinha ocupaçôes ligadas aos negócios. Comen
tam eles: "Este último total é surpreendentemente baixo para um regime que era . . .  
descrito por Marx e Tocqueville como uma sociedade anônima governando a 
maioria, com o objetivo de realizar os interesses de poucos .. .  a grande maioria nào 
tinha ligação direta com o mundo dos negócios"35 . 

O mais curioso de todos talvez seja o caso da elite potitica norte-americana, 
para a qual a tabela indica apenas 1 3% de homens de negócios e 296 de 
proprietários de terras. Em relação à liderança nacional dos EUA, da década de 
1 790 até 1 940, Putnam observa: "A proporção de homens de negóóos (ou filhos 
de homens de negócios) que ingressava na elite política permaneceu relativamente 
pequena e essencialmente inalterada ao longo de todo o período durante o qual os 
Estados Unidos passaram da fase essencialmente agrícola para a fase essencial
mente industrial"36, 

o único grupo que se compara ao do Brasil é o da Argentina. Os proprietários 
de Cantón entre os membros dos três parlamentos argentinos variam de 24% a 
4596, sendo de 3 1 %  a média ponderada. Essa proporção está ainda 1/3 abaixo do 
total brasileiro (47%). No estudo da elite argentinadeJosé Luís de Imaz, intitulado 
Los que mandam, as "equipes governantes" incluem os entrepreneuTS o único grupo 
de proprietários que ele identifica e que provalmente inclui os proprietários de 
terras, A proporção dos cntr/:'jJrfnf'1irS (num esquema ocupacional muI ticodifi{'ado) 
varia de 8% a 1 6% para as equipe� de 1 936, 1 94 1 ,  1 946 {' 1 9 5  L (' d('poi� sobe para 
24% em 1 956, e 32% em 1 96 1:17 . 



TABELA 8 

ELITES POLiTICA$; COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS EM PERCENTUAIS 

BRASIL (SÃO PAULO)· MÉXICO" ARGENTINAb CHILE' 
1931-33 

EUAd TURQUIAd 

!..!!!!1:..!.J. /889-I 9 17 1900- J J  J 9 / 7-40 /946-71 1889 19/6 1946 1877-1934 1920- 19'7 

PROFISSIONAIS 91 
dos quais; 

advogado5 64 
rnCdicos 9 
engenheiros 1 1  
educadores 27 

jornalistas 28 
militares 3 
Proprietános 47 
dos 'luais: 

propr. de lerras 25 
homens de negócios 34 

(91)  

(69) 
(7) 

(10) 
(21) 
(27) 

(3) 

(56) 

(38) 
(41) 

45 

9 
,,' 
19 
25 

10 

6 

31 
8 
9 

,,' 
1 2  
36 

2 
5 

" 
10 
9 

,,' 
6 

12 

2 
5 

OS DS DS DS 
77 83 75 72 58 68 
'-- 69 � 

medo 

25 29 45 28 26 24 
'---3 [ -------

mcd. 

72 

24 
23 

8 1  

69 

15 

, 
1 3  

FOIJüs: Brasil eSão Paulo: Love, p .  285; México'. Smith, p .  88; Argentina: Cantón, p .  40; Chile: Drake, pro 3 14- 15; EUA: Putllam, p. 187; Turquia: Frey, p. 81); 
França; Higonnel e Higonnet, p. 145. (Ver nmas para Ôlaçõe$ completas.) 05 numerm excluem os empregados dogovemo e outros gropos não-profissio
nais e não-proprietários . 

• O subconjunto São Paulo está contido no conjumo Bra.�il. 
Noto. : 
a) acrescemei o� professores secundários e universitários de Smith, panindo do pressuposto de que a contagem dupla é ncgligenciável. Os números refe
rem-.�e às elites totais de Smith. 
b} Nos dados e Camon, comei os profissionais que eram tambi-m proprietários em ambas as cal�rias, e emào recalculei aS percentagens para ('"liminar os 
dados ausentt's. O.� números são médias pondt'radas (tam bêm os contidos nas chave.�) pelo número em cada grupo, excluindo novamente as pessoas sobre 
a.� qllai.� nenhum dado ocupacional foi encontrado. D - deputados, .s - .�enadores. 
c) Drake fornece números para cada partido separadamente, t' eu computei as percentagens para o grupo lodo. Acrescentei suas categorias de "homens 
de neKóeiu�" e " ind\lslriai�", tornando assim eSle um número máximo,já que ele provavelmente inclui uma certa eontagt'm dupla. Os proprietários de 
lt'TTa� e os homens de negócios não podem ser somados devido à contagem dupla. 
d) Para essas elites foram codificadas o.::upações mutuamente exclusivas. 
e} Acrescentt'i os gropo.s de "comércio" e "hancos" de Frey, e recomputf'i para omitir ocupações desconhecidas. 
fj Os números representam a maioria no governo. A organizaçãodosdado.� nào pennite a inclusão da minoria, que, de qualquer maneira., continha uma 
percentagem menor de proprietários. Recomputei para omilÍr ocupações desconhct:ida5. 

1 9  
9 
3 
8 
3 
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25 
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FRANÇAdf 
1846-48 

36 
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15 

22 
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" 
'" 
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-
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Assim, podemos arriscar a afirmação de que a elite brasileira parece ter um 
número muito maior de laços com o setor econômico, o que é afortiori verdade em 
relação ao subconjunto de São Paulo. Esse último grupo sem dúvida se aproxima 
de um "comitê executivo da classe dominante" ,  e poderia ser personificado 
através de líderes políticos como Antônio Prado e Rodolfo Miranda, que "eram 
donos de tudo" - bancos, fazendas e fábricas. 

É daro que nossas descobenas têm um valor experimental: a codificação 
ocupacional múltipla dos quatro grupos latino-americanos conduz a percentagens 
mais altas do que a codificação simples: os dados relativos aos EUA e ao México 
foram codificados levando em conta as ocupações apenas no momento do 
ingresso no grupo; as definições não são idênticas; a elite " brasileira" contém um 
componente de paulistas maior do que deveria num estudo nacional completo. 
Ainda assim, Minas, muitas vezes vista como um estado brasileiro "t ípico" em 
suas características sociais, possuía 45% de proprietários (Pernambuco tínha 37%). 
E, naturalmente, os paulistas e os mineiros tinham de fato mais peso no processo 
político do que o indicado pelo grande número de ministros e presidentes que 
forneceram ao regime. 

A questão de por que a elite política brasileira tinha tantos representantes 
oriundos do setor econômico ainda está por ser estudada. O fato de ter esses 
representantes - se nossas inferências, fatos e interpolações estão corretos -
tenderia a colocar em dúvida a existência de uma elite étatiste auto contida e auto
sustentada - os donos do poder de Raimundo Faoro - ao menos no penado 
estudado38 . Não estou negando o elemento essencial ao modelo "manàarim"39: 
possuir educação superior era fator extremamente imponante, tanto na República 
como no Império, mas os brasileiros aparentemente divergiam menos de outras 
elites políticas sob o aspecto da formação educacional do que por sua condição de 
proprietários. 

NOTAS 
I .  Sobre O� tr;'� rnetodos básicos para a definição de elites, ver o anigo clássico de Roben A. Dahl, "A 

critiq1lt' of tlH" ruling dite rnod('I", A merican PoJitical Scimu Rtuiew, 52 (junho, 1 958), pp. 463-46�. 
Em algum ca\os, a elite lelTl sido definida com base na reputação dos detentores do poder, avaliada 

por um RTupo dt' P(''''�()d� julgada ... competentes. Frey e Bonilla, por exemplo, utilizam esse método, em 
{'()mbinação com o mélOJo posicional. Essa técnica é mais atraente para o cientista politico- que pode 
cOlllar com o julgallH'llIo Je contemporâneos - do que para o historiador. O critério de definição de 
uma ('1;1(' alra\'é� dd tolllada dt· decisões seria útil para0 historiador se tratasse de urnaquesLão de cada 
\'('Z; riO Cd_m de rnuitd_� quntôes, os registros inexistem ou então são inacesslveis. Ver Frederick W. Frey, 
nu Turkirh pobllml ,Illr (Cambridge, Mass: 1965); Frank Bonilla, 'l'he failure of elites (Cambridge. Mass: 
1 970;. 

2. O., If('" estudos são Roben M. uvine, Pernambuco in the Brazilianftdtratirm. 1889-1937 ( 1 978);John D. 
\'\linll . . Hmas Gnms 111 Ihf Braúlia/1 [ederation, 1889-1937 (1977); eJoseph L. Love, SàoPauw in lhe Braz.ilian 
/edera/wlI. J 889-} 9 J 7 1 1 9801. Os três trabalhos foram publicados em Stanford, Calif. 
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S. Capitulo cinco em cada volume (<LA elite poHtica"). 

4. Poter H. Sm;th,lA/ryrintlu 01 p .. "" political Teauitm<nt in twenti<th-c� Mexia> (Princ<ton, N.J.: 1919). 
Smith também faz uma análise separada dos funcionários públicos, de 1970 a 1976. 

5. Uma análise semelhante, feita por Robert Levine. apresenta 60 membros da elite pernambucana 
unidos numa rede de relaçôes, Levine, p. 204. 

6. Num procedimento um pouco arbitrário. assinalo as dispersões enaontradas entre os três grupos, 
maiores do que o desvio-padrão 5.0. 

7. A proporção em tennos nacionais era de uma pessoa com diploma universitário em cada 387 
brasileiros. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estadstica. Rtctrutamenlo ... } 940: Ctruo 
tkmogr6fico, série nacional. vaI. 2 (Rio de Janeiro: 1950) pp. 1 ,  30, 67, 89. 

8. O componente paulista indula aproximadamente crés ocupações por pessoa. 

9. A proporção em termos nacionais era de um profissional em cada 347 brasileiros. Dados do 
RectnStamento. .. J 940, pp. I ,  34, 67, 126, 134, 142. 

10. Variáveis para PROPRIETÁRIO: fazendeiro, comerciante, industrial, banqueiro, negociante de 
terras, comissário de café, investidor em ferrovias. proprietário de minas. Variáveis para PROFISSIO
NAIS: advogado, médico, jornalista, educador, engenheiro, padre, militar, juiz. 

1 1 .  Nas ocupações de PROPRIETÁRIO, São Paulo liderava em sete das oito categorias (não 
foi constatado nenhum proprietário de minas no grupo paulista). 

12. As ligações com o estrangeiro incluiam as 13 variáveis numeradas de 16 a 28 no apêndice. 

13. As ligações fora do estado incluiam as oito variáveis numeradas de 29 a 36 no apêndice. 

14. Definição: membro da.ou relacionado com a elite imperial. como primo-irmão, consangiiineo ou 
afim. ou de descendente direto até neto. Definição de elite imperial: senadores ou detentores do útulo 
de barão ou de títulos de nobreza hierarquicamente superiores. 

15. Teste do quiquadrado de significância estatistica: 0.000. (A significância no nível 0.05 indica que 
as chances são I 9 em 20 das vezes de que a relação não seja aleatória). 

16. A mulher em que,stão foi Maria Tereza de Azevedo. que atuou durante apenas um ano na comissão 
executiva do Panido Constitucionalista. 

17.  Em São Paulo: Francisco Glicério e Armando Prado; em Pernambuco: Man�l Lubambo. Ver 
Lave, p. 156; Winh, p. 1 4 1 ;  Levine, p. 1 1 1 .  

18. Dados da Diretoria Geral de Estatistica, Recenseamento. . .  1920, vol. 4 (Rio deJaneiro: 1 929) pp. 7, 9, 
1 1 , 14·19, 208-09. 

19. Não possuo dados para Pernambuco. 

20. José Murilo de Carvalho, Eütes and state-building in Brazil, Dissenação de doutorado não publicada 
(Universidade de Stanford: 1974) p. 1 7 7  (mimeo). 

2 1 .  Love, pp. 162-63, 165. 
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22.  Houve dispersão entre os estados: Pernambuco passou de nenhum engenheiro na segunda 
geração para 22% na terceira. 

23. Os valores do quiquadrado para as tabulações cruzadas da República Velha e do periodo Vargas 
são os seguintes: militares. 0.042; bacharéis, 0.002; e NEGÓCIOS 0.021 .  

24. As seqüências s�paradas tambt'lIl confinnaralll a maior proeminência econômica dos membros de 
comi�sões executivas. Por exelllplo, duas \'ez('� mais membros desses órgãos tinham ligações com 
EXPORTAÇÃO quando ('ornp,uados com os não-membros. As comissões como um lodo contavam 
com 1/3 mais no grupo NEGÓCIOS do que os não-membros, e as comissões executivas dos partidos 
republicanos possu íam sozinha� 2/3 Jllai� do ljU(' o grupo residual. 

25. Ver tabelas em Love, p. 166; LcYine, p. 1 1 4; e Winh, p. 151 .  

26. Smith constata padrões similares d e  repetições decargos n a  elite política mexicana ames, durante e 
depois da revolução. Ver lAbyrintfu, pp. 139, 142-43, 150-51. 

27. Smith, p. 138. 

28. Sobre o coeficiente gama ver Smith, pp. 107-08; e para uma discussão mais aprofundada, ver John 
H. Muetler, Karfl F. Schuessler e Herbert L Costner, Stalislical reasoning in Sociology(21!- ed., Boston: 1970) 
pp. 279-92. 

29. Os estudos mencionados são, em ordem alfabética, Dario Cantón, ElParlamento argentino en épocas de 
Cllmbio: 1889, 1916)' 1946 (Buenos Aires: 1966); Paul W. Drale, "The political responses of the chilean 
upper dass to the great depression and the threat of socialism, 1931-33", in Frederic C. Jaher, ed., 
T1U! rich, thewell-bom, anti the pawerfu1 (Urbana, IU.: 1973) pp. 304-37; Frederick W. Frey (acima); Patrick L-R. 
Higonnet e Trevor B. Higonnet, "Class corruption, and politics in the French Chamber of Deputies, 
1846-1848", in D. K. Rowney eJ.Q Granham, OOs., Quantitative history (homewood. 111.: 1 969) pp. 129-
47; José Luís de lmaz, Los que mandan; traduzido para o inglês por Carlos A. Astiz (Albany, N.Y.: 
1970); Robert D. Putnam, lhe comparative stwi)' ofpolitical elite5 (Englewood ClitTs, N.]. :  1 976); e Peter H. 
Smith (acima). 

30. Ao preparar esses dados, recomputei as percentagens para eliminar as. informações não 
disponfveis e obtive uma taxa única para cada grupo. ponderando os deputados e senadores pelo 
número em cada câmara, para o ano em questão. 

3 1 .  Putnam, p. 6 1 .  

32. Ver "Tropical Review: the tbeory of secwral classes",  in Latin American RC5earch Review, 4,3 ( 1 969), 
pp. 1 - 1 14. 

33. Putnam, p. 27. 

34. Putnam (p. 27) mostra que "os funcionários civis mais antigos" apresentavam percentuais de 
educação superior que variavam de 83% na Grã-Bretanha a 100% na Itália, entre o s  grupos europeus. 
Contudo, as taxas nesse caso são provavelmente "distorcidas" pelas exigências estatutárias regendo o 
funcionalismo pilblico. 

35. Higonnet e Higonnet, p. 132. 

36. A elite dos Estados Unidos na Tabela 8 (1877- 1 934) é constituída de presidentes, vice-presidentes e 
ministros de Estado none-americanos. A elite dadécadade 1 790 a 1940 abrange as mesmas categorias, 
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e mais os ministtOs. senadores e funcionários públicos relacionados no Dictiona" of Amenean BWgr'aphy. 
No entanto, eotreos senadores tomados isoladamente, em 1900, -4:5% dedicavam·se aos negócios ou à 
agricultura., contra 3796 em 1940. Em 1320 e 1860, a proporção de fazendeiros e homens de negócios. 
somados, ultrapassava 5096. VeT Putnam, pp. 185, 187, 188 (citação). 

37. Imaz, p. 27. 

38. Raimundo F.oro, 0' /ÚmQ' de pc.úr, !omw{iú)(w potronalc poli.ia! bra,ileiro (2� «I., Rio: 1975), hol,. 

39. Ver Eul·Soo Pang e Ron L. Seclinger, "The mandarins ofImperial Brazil". Comparative Studies in 
Society and H;story, 14, 2 (março, 1972), pp. 215-44. 



APÊNDICE A 

Uma rwta sobre as elites 

A elite polltica examinada no Capitulo 5 é um grupo constituido pelos 
detentores de posições importantes nos partidos e governos estaduais, mais os 
representantes estaduais em postos federais de relevo, durante o periodo 
compreendido entre o advento da República e o golpe do Estado Novo. Assim, 
falando em termos estatisticos, a elite é uma população e não uma amostra. Visto 
que algumas pessoas ocuparam cargos durante apenas um dia, exigiu-se a 
permanência de no minimo 90 dias em determinada função pública para ser 
considerado membro da elite entre 1 5  de novembro de 1889 e 10 de novembro de 
1937. Todas as pessoas que puderam ser identificadas pelo nome e pelo tempo de 
permanência nos cargos foram ineluidas, possuindo-se ou não outras informações 
sobre elas. Na realidade, contudo, foram obtidas biografias virtualmente comple
tas de mais de 90% das elites dos três estados: Minas Gerais, Pernambuco e São 
Paulo. 

Os autores concordaram com a inclusão de 1 7  a 1 8  postos ligados aos governos 
estaduais e de 1 7  a nível federal. Nós estados, a lista foi formada pelo governador e 
seus assistentes - eleitos ou designados - mais imponantes no Executivo, e pelas 
figuras hierarquicamente mais destacadas no Legislativo e na Judiciária. Os postos 
federais foram definidos de forma análoga, mas foram incluidos somente quando 
ocupados por representantes do estado em estudo. 

Especificamente, os membros da elite estadual eram o governador; o vice
governador; os secretários de Justiça, Finanças, Agricultura, Transportes, Educa
ção e Saúde e de Governo; o chefe de polícia do estado; o presidente do banco do 
estado; o prefeito da capital do estado; os principais administradores peculiares a 
cada estado (por exemplo, os presidentes dos I nstitutos do Café em São Paulo e 
em Minas Gerais; o diretor da imprensa estadual em Minas; o diretor da capitania 
dos ponos e o inspetor de municípios em Pernambuco); os presidentes da Câmara 
e do Senado estaduais; o líder da maioria na Câmara; e o presidente do Tribunal de 
Justiça do estado. 

Os funcionários federais incluíam o presidente da República; o vice-presiden
te; os ministros da Justiça, da Fazenda, da Agricultura, dos Transportes, da 
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Educação, do Trabalho, das Relações Exteriores; o presidente do Banco do Brasil; 
o presidente do Distrito Federal; o presidente do Departamento Nacional do Café; 
o presidente da Câmara Federal dos Deputados; o vice-presidente do Senado"; o 
Uder da maioria na Câmara; o Uder da bancada do estado na Câmara; e os 
integrantes do Supremo Tribunal Federal. 

Portanto, as elites foram definidas uniformemente, à exceção dos "principais 
administradores" (dos estados) especificados acima. Eliminar posições chaves 
como as presidências dos Institutos do Café em São Paulo e Minas devido à 
inexistência desse posto em Pernambuco seria excesso de zelo, uma vez que o 
objetivo central da defmição de elites era obter totalidades comparáveis de cada 
estado. O tamanho das populações da elite variou de 2 1 4  individuas em Minas 
Gerais para 263 em São Paulo e 276 em Pernambuco. 

Três posições não-governamentais também estão incluídas nas elites - a 
comissão executiva do Partido Republicano (o partido da situação na República 
Velha) e as comissões executivas dos panidos mais importantes que não o 
Republicano antes de 1 930, e de 1931  a 1937. (Os papéis dos republicanos e dos 
seus adversários foram invertidos após 1 930; novos partidos da situação atraíram 
muitos1íderes dos grupos de oposição de antes de 1 930.) Pareceu essencial incluir 
esse setor não-governamental da elite devido ao seu papel de liderança no processo 
poUtico mais amplo. As seqüências separadas de computador relativas aos 
membros de comissões executivas de partidos, comparadas com as de não
membros, tenderam a confirmar nosso julgamento qualitativo sobre este ponto: 
os membros de comissões detinham mais posições definidas como atributos da 
elite do que os não-membros, e além disso tinham maior proeminência na 
economia e na sociedade. Por conseguinte, seguindo a definição de Frank Bonilla 
para a elite venezuelana em 1he failure of elites (Cambridge, Mass., 1970, p. 1 6), as 
comissões executivas de partidos foram incluídas para que pudéssemos analisar 
melhor a estrutura de poder efetiva. 

A elite foi definida de forma a excluir oficiais do Exército e da Marinha, uma 
vez que esses grupos faziam parte de corporações que vinualmente se auto
regulavam e mantinham laços tênues com as máquinas poUticas dos três estados. 
Em apenas um mandato presidencial (o de Epitácio Pessoa, de 1 9 1 9  a 1 922) foram 
designados civis para as pastas de Guerra e Marinha. Foram excluídos das nossas 
elites, embora oficiais que ocupassem postos especificamente "civis" não o 
tenham sido. Os comandantes militares regionais, com a possível exceção dos do 
Rio Grande do Sul, não tinham ligações duradouras com as máquinas poUticas 
estaduais, e esses oficiais de carreira eram deslocados para diferentes pontos do 
país. Os comandantes das forças policial-militares dos estados eram subordinados 
à liderança poUtica civil, e em nenhum dos três estados desempenharam papel 
significativo na tomada de decisões poUticas. 

• O vice-presidente da República era. ipso fado, o presidente do Senado. 
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Nossa definição institucional omitiu um certo número de indivíduos que 
poderiam ter sido inclui dos caso a elite tivesse sido definida numa base 
"reputacional" . Contudo, a exclusão de duas ou três pessoas num grupo de 7 53 
pareceu um sacrificio aceitável para manter uma definição consistente cobrindo os 
estados: os que foram deixados de fora teriam alterado o perfil do grupo em menos 
de um ponto percentual. e muitos dos dados eram demasiadamente "flexíveis" . 
não justificando reivindicações de precisão numa fração de um ponto. 

Aproximadamente cem variáveis foram catalogadas como características da 
elite. Foram agrupadas sob os tltulos de ideologia política, participação em eventoS 
políticos importantes tanto a nivel nacional quanto a nível estadual, atividades 
sociais e culturais, ligações com o estrangeiro, ligações interestaduais, idade, 
educação, ocupação, munidpios e zonas de atividade politica, e laços de famUia 
(Para os esquemas de codificação, o leitor pode obter livros de código com os 
autores). Os dados biográficos pesaram mais no esclarecimento das posições 
educacionais e oficiais ocupadas, e menos na detenninação da situação econômi
ca 

Apesar de o programa de computador ter sido projetado para apresentar uma 
progressão através dos postos de elite durante o penodo estudado, não cobre todos 
os padrões de carreira, e por isso não elaboramos um estudo de recrutamento 
politico análogo ao 71ie Turkish political elite (Cambridge, Mass: 1 965) de Frederick 
W. Frey. A elite de Frey é defmida de forma muito mais simples do que a nossa; 
inclui todos os membros da Assembléia Nacional Turca que atuaram entre 1 920 e 
1957, i.e., os ocupantes de um posto ao invés de 37 (p. 7). 

Os dados foram obtidos de várias fontes: obituários de diários oficiais dos 
estados, obituários e notas sobre centenário de nascimento em necrológios de 
jornais, almanaques, listas de membros de associações de voluntários, biografias, 
entrevistas com membros da elite e seus descendentes, questionários preparados 
para esses grupos, listas de diplomados de escolas profissionais, publicações de 
panidos políticos, dicionários biográficos e enciclopédias e álbuns comemorativos. 

Um problema inicial que se apresentou foi elaborar listas de funcionários 
públicos e dos penodos de permanência nos cargos, visto que na maioria dos casos 
elas não existiam. Para as comissões executivas dos Partidos Republicanos de 
Minas e São Paulo, descobriu-se que as eleições para cargos politicos estaduais e 
nacionais eram sempre acompanhadas de um "boletim eleitoral" assinado pelos 
membros em exerácio. Conseqüentemente, a reconstrução histórica das comis� 
sões começou com a busca das datas das eleições nos relatórios anuais da secretaria 
de justiça Esta etapa foi seguida por um levantamento dos jornais Correio Paulistano 
e Minas Gn-ais no dia anterior aos das eleições para detectar os signatários dos 
boletins. (Procedimento semelhante foi adotado em Pernambuco, mas com 
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menos sucesso, devido ao menor grau de coesão partidária naquele estado.) A 
compilação de listas de funcionários públicos e de perlodos de permanência nos 
cargos pode fornecer cronologias básicas para 0 historiador que estuda instituições; 
uma lista completa relativa aos estados é fornecida no Apêndice B, dos três livros. 

ConVl!1I{ões usadas na classificação das características da elite: 

I .  Os membros da elite tinham que ter nacionalidade brasileira. 

2. Todo membro que ocupou o mesmo posto mais de uma vez foi codificado 
por cada perlodo de pennanência no cargo. 

3.  Na ausência de dados para uma determinada caracteristica, nos casos em 
que os dados eram praticamente completos, convencionou-se que o membro da 
elite carecia do atributo, e o item foi codificado negativamente. Apenas nos casos 
em que a maioria esmagadora dos dados não era disponível codificou-se " ausência 
de dados". 

4. O código " não aplicável" foi introduzido sempre que um membro era 
muito jovem para tcr participado de um determinado evento,já havia morrido, ou 
já se retirara da atividade política. 

5. Todos os eventos e todas as experiências que foram codificados positiva
mente ocorreram durante os limites cronológicos preestabelecidos, à exceção 
daqueles referentes especificamente a eventos anteriores a 1 889 e a itens 
pertencentes à educação. à ascendência estrangeira e à residência no exterior, que 
incluíam também a experiência pré- 1 889. 

6. Se um membro representou um estado num cargo federal além daquele 
para o qual foi codificado, a parte da sua carreira fora do estado estudado não foi 
codificada. (Por exemplo, Rivadávia Correia, na sua juventude, foi membro da 
elite de São Paulo, mas posterionnente representou o Rio Grande do Sul como 
ministro do governo federal). 

7. Múltiplas profissões foram codificadas, a saber: todas as profissões e ocupações 
detectáveis no penodo 1 88 9- 1 937. Convenções espedficas: um exportador foi 
também classificado como comerciante; um comissário não foi classificado 
como banqueiro, uma vez que este último tenno implica a direção de um processo 
mais amplo (embora houvesse uma considerável coincidência de funções); 
editores de jornais, empreiteiros da construção e construtores de ferrovias foram 
todos classificados como industriais, e todos os juizes também foram classificados 
como advogados. 
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8 .  Todos os juízes dos tribunais dejustiça estaduais foram codificados como 
tendo sua base política na capital do estado onde atuavam. Visto que a maioria eram 
juízes profissionais, foram classificados desse modo pelo fato de não terem cliente
la local e dependerem de diretivas do governo estadual ao qual estavam ligados. 

9. Os presidentes do Banco do Brasil incluíram apenas aquele grupo que 
ocupou o cargo entre 1 906 e 1937. O banco foi completamente reorganizado em 
1 906, quando passou a ter uma missão mais efetivamente nacional. Antes da 
reorganização, o banco não possuía nenhuma agência fora do Distrito Federal, ao 
passo que em 1927 havia 70 agências em todo o país. 

A elite brasileira - cargos públicos ocupados 

ESTADUAL 

Secretário dajusúça, ou secretário-geral; secretário de Finanças; secretário de 
Agricultura; secretário de Educação e Saúde (Interior); secretário de Viação; 
secretário de Segurança; secretário de governo ou interventoria; governador 
(presidente do estado) ou interventor; vice-governador (vice-presidente do estado); 
prefeito da capital do estado; chefe de policia do estado; administrador superior do 
estado (SP/São Paulo/def. : pres. ,  Insútuto do Café. MG/Minas Gerais/def.: diretor, 
Imprensa do Estado, e pres., Instituto Mineiro do Café. PElPernambuco/def. : dir., 
Capitania dos Portos e Inspetor Geral dos Municípios); presidente, banco 
estadual; presidente, senado estadual; presidente, Cãmara estadual, ou presiden
te, Assembléia Constituinte; lider da maioria, Cãmara estadual; presidente, 
Tribunal deJusúça estadual; líder do maior partido ou coalizão não-PR até 1930 
(SP def.: membro, comissão execuúva, Partido Democrático.lMG: não aplicáveV. 
PE def.: membro, facções Martinsjr. eJosé Mariano; membro, antes de 1910, do 
grupo anti-Rosa e Silva; membro, 191 1- 18 ,  grupo anti-Dantas; membro, Partido 
Democrático, década de 1 920); líder do maior partido ou coalizão não-PR; 193 1 -
37 (SP def.: membro, comissão executiva, PDII931-1934; membro, comis
são executiva, partido Constitucionalista, 1934-37. MG def. : membro,_ comissão 
executiva, Partido Progressista. PE def.: membro, bloco dissidente do Partido 
Social Democrático/Facção anti-Lima Cavalcânti); membro, comissão executiva, 
Partido Republicano (MG def.: 1 889-90; Partido Republicano Constitucional, 
1 893-97, definidos como os líderes que assinavam as listas de candidatos ás 
eleições; Partido Republicano Mineiro, 1897- 1 937). 

FEDERAÇÃO 

Ministro da justiça; ministro da Fazenda; ministro da Agricultura; ministro 
das Relações Exteriores; ministro da Educação; ministro do Trabalho; ministro da 
Viação; presidente da República; vice-presidente da República; prefeito, Distrito 
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Federal; presidente, Conselho Nacional do Café, ou seu sucessor, Departamento 
Nacional do Café; presidente, Banco do Brasil ( 1 906- 1937); vice-presidente, 
Senado Federal; presidente, Câmara dos Deputados,ou presidente, Assembléia 
Constituinte; lider da maioria, Câmara dos Deputados; lider, bancada estadual, 
Câmara dos Deputados; ministro, Supremo Tribunal Federal. 

As tabelas que se seguem indicam as variáveis e os valores 'para Pernambuco, 
Minas Gerais e São Paulo. 



VARIÁVEIS E VALORES NOS TRÊS ESTUDOS DE ELlTES 
(FREQ.ÜÊNCIAS AJUSTADAS EM PERCENTAGENS) 

CATEGORIAS E VARIÁVEIS PERNAMBUCO MINAS GERAIS SÃO PAULO COMPOSTO 

VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO 

EVENTOS POLÍTICOS 

la. Monarquista que aderiu à República por declaração pú-
blica. 15 de novo de 1889-31 de dez, de 1891 73,8% 80 48,2% 83. 49,5% 105 56,3% 268 

1 b. Monarquista que aderiu à República, 1892- 1 900 3,8 80 2,4 83 O 105 1 ,9  268 
> 

Ic. Republicano histórico: republicano auto�roclamado an- :<> 
tes da Abolição.(13 de maio de 1888) 21 ,3 80 4 1 ,0 83 49,5 105 38,4 268 � g. 

Id. Republicano de última hora: declarou-se publicamente " 
'" 

republicano entre 1 3  de maio de 1888 e 1 4  de novo de 1889 1 ,3 80 8,4 83 1,0 105 3,4 268 ." O 
O-

2. Abolicionista antes de I? dejan. de 1887, que reivindicava a " 
"" 

extinção completa da escravidão dentro de uma década ou O 
menos 16,8 95 8,6 1 1 6  19,8 1 I 1  14,9 322 

3. Panidário de Deodoro: apoiou a tentar:iva de golpe de 
Deodoro entre 3 e 24 de novo de 1 8 9 1  5,2 97 5,9 1 I8 12,3 122 8,0 33.7 

4. Não aceitação da poUtica de valorização: ruptura com a 
silUação estadual em qualquer momento O 1 I 4  O 1 3 1  1,0 206 0,4 451 

5.  Ruptura com a situação estadual quanto à sucessão presi-
dencial em 1909- 10 23,7 135 10,7 149 7,9 164 13,6 448 

6. Ruptura com a situação estadual quanto à sucessão presi-
dencial em 1921-22 6,8 1 1 7  4,6 1 5 1  0,6 178 3,6 446 ao 

"" 
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VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO 

7. Ruptura com a situação estadual quanto à sucessão presi-
dencial em 1929-30 22,1 1 1 3  5,9 136 3,2 125 9,9 374 

8. Tenente: tenente ou aliado polltico dos tenentes após 24 
de out. de 1 930. 18,9 1 1 1  2,9 138 5,8 1 7  I 8,3 420 

LIDERANÇA NÃO POLÍTICA 
ti> " 

9. Juiz: juiz de direito ou hierarquicamente superior 25,9 205 16,8 2 1 4  19,4 242 20,6 661 8 
,, ' 

lO. Líder cultural: membro, academia estadual de letras ou �: 
academia nacional de letras 8,2 196 4,7 2 1 4  5,8 241 6, 1  651 O -" � 

1 1 .  Líder trabalhista: funcionário, sindicato (local), ou unida- " 
:3 de ou organização superior 1,0 196 O 2 1 4  O 243 0,3 653 ., O. 

12. Membro de clube social: qualquer um ou mais de um dos 
O " 

seguintes: SP def.: Sociedade Hípica, Clube Comercial, e!. 
Jockey Clube. Clube Adético Paulista, Automóvel Clube. 
MG def.: Automóvel Clube,jockey Clube. PE def.: Clube 
Internacional,jockey Clube Sport. Centro Pernambucano 
do Rio 15,3 196 1 1 ,2 2 1 4  27,4- 241 18,4 651 

13.  Dirigente de sociedade agrícola: SP def.: Sociedade Rural 
Brasileira, ou qvalquer uma das suas entidades constituti-
vas antes da consolidação - Centro Agrícola, Sociedade 
Paulista. de Agricultura, Liga Agrícola Brasileira, ou Asso-
ciação de Lavradores de Café. MG. def. : Sociedade Minei-
ra de Agricultura. PE de(: Sociedade Auxiliadora de Agri-
cultura de Pernambuco 6,6 196 1,9 2 1 4  6,7 239 5, 1 649 
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VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO 

14. Dirigente, Associação Comercial estadual 4,1  196 0,5 2 1 4  3,7 242 2,8 652 

15.  Dirigente, Ordem dos Advogados ou Instituto dos Advo-
gados 0,5 196 5, 1 2 1 4  4,1 242 3,4 652 

LIGAÇÕES COM O ESTRANGEIRO 
16. Advogado de companhia estrangeira operando no Brasil: 

Def.: de estrangeira: pelo menos 5 1  % das ações pertencen· 
tes a pessoas de nacionalidade estrangeira 4,3 187  2,3 2 1 3  0,8 240 2,3 640 

> 
1 7 ,  Importador: gerente ou dirclOf de. ou investidor em firma ;<I 

de importação 1 , 1  188  ° 214 2,9 239 1 ,4 M I  !;! O 
;: 

18 .  Exportador, gerente ou diretor de, ou investidor em firma <"> 
." 

de exportação 7,4 189 0,5 2 1 4  6,7 239 4,8 642 O 
O-
,." 

19.  Gerente ou diretor de, ou investidor em firma estrangeira "" 
operando no Brasil; estrangeira definida no 1 6  2,7 188 2,4 2 1 1 9,2 239 5,0 638 O 

20. Pelo menos um dos genitores nascido no estrangeiro 4,3 188 2,8 2 1 3  4,6 239 3,9 640 

2 1 .  Esposa nascida no estrangeiro 1 , 1  188  O 214 2,1 238 I, I MO 

22. Pelo menos um ano de estudo em qualquer nivel no es· 
trangeiro 6,9 189 5 , 1  2 1 4  13,4 239 8,7 M2 

23. Residência no estrangeiro duramc pelo menos seis meses 20,3 187  7 ,5  2 1 4  31,9 238 20,3 629 

24. Cônsul junto a governo estrangeiro 2,1 188 ° 2 1 4  0,4 239 0,8 641 

25. Condecorado por governo estrangeiro 1,6 188 0,9 2 1 4  8,8 239 4 , 1  641 
00 
'" 
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COMPOSTO 

VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO 

26. Contratarlor de imigrantes: diretor ou gerente de, ou in-
vestidor em empresa privada ou governamental ligada à 
imigração 0,5 188  0,9 2 1 4  4,2 239 2,0 641 

27. Brasileiro naturalizado I ,  I 188  0,5 2 1 4  0,4 239 0,6 641 

28, Titulo estrangeiro: detentor de titulo de nobreza estrangei-
ro ou papal 2,1  188  0,5 214  0,8 239 1 , 1  641 '" 

r> 

�. 
LIGAÇÕES INTERESTADUAIS �r O 

29. Político ou funcionário administrativo em outro estado: � 
juiz de direito, deputado eSladual ou deputado federal, ou " � 
ainda o mencionado anteriormente (i,e. as posições defini- a 
doras - 1 7/18  postos estaduais e 1 7  federais) 6,9 195 6, 1 2 1 4  7 , 1  238 9,7 647 ., Q. O " 

30. Carreira profissional em outro estado, retomando depois � 
ao estado natal: tempo mínimo. um ano 12,9 194 3,3 2 1 4  7 , 1  240 7,6 648 

3 1 .  Carreira profissional no Distrito Federal 17 ,5  194 14,5 2 1 4  1 ,3 240 10,5 648 

32. Carreira profissional no Distrito Federal. retornando de-
pois ao estado natal 7,2 194 2,3 214  5,8 240 5 , 1  648 

33. Empregado em qualquer órgão oficial interestadual: p.ex., 
uma convenção cafeeira interestadual 4,6 195 0,5 2 1 4  0,4 239 1 , 7  648 

34. Nascimento fora do estado 14,5 193 1 3 , 1  2 1 4  18,6 236 15,6 643 
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VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO 

35. PoUtico ou funcionaria administrativo em outra provinda 
ou no Munidpio Neutro antes de 15 de nov. de 1889: Def.: 
funcionário é juiz de direito, deputado provincial, deputa· 
do geral, ou mencionado anteriormente (Le. equivalentes 
no periado imperial dos postos citados no 29) 2 1 .2 193 4.2 214  12.5 1 1 2  12,3 5 1 9  

36. Colégio em outro estado ou no Distrito Federal: tempo mí-
nimo, um ano acadêmico 8.3 193 13.6 2 1 1  19,7 234 14,3 638 

EDUCAÇÃO > 
37, Curso de direito no estado 71.8 196 14.1 2 1 3  62.5 240 49.8 649 � 
38. Curso de direito em outro estado ou no Distrito Federal 3.6 193 42.3 2 1 3  5.0 241 16,8 647 ;: 

iJ. 
39. Curso de direito feito em mais de um lugar: pelo menos O 

um ano na escola de direito de um outro estado (ou Distri- p.. 
" 

to Federal), que não aquele onde o diploma foi obtido 1.6 193 5.1 2 1 4  2.9 242 3.2 649 "" 
o 

40. Curso de medicina na estado 0.5 193 O 213 0.4 241 0.3 547 

4 1 .  Curso de medicina em outro estado ou Distrüo Federal 7.3 193 10,4 212 5.0 240 7.4 645 

42. Curso de medicina feito em mais de um lugar: análogo ao 39 O 193 0.9 214  O 242 0.3 649 

43. Curso de engenharia no estado 3.1  193 8.4 2 1 4  4.5 242 5.4 649 

44. Curso de engenharia em outro estado ou Distrito Federal 2,6 193 2.3 213  2.1 242 2.3 648 

45. Curso miliW': graduação na Academia das Agulhas Ne-
gras, Escola Militar no Rio. Colégio Militar em Porto Ale-

00 gre. ou seu equivalente imperial no Ceará 4.1  193 0.9 214  2.1 241 2.3 648 ..., 



'" 
CATEGORIAS E VARIÂVEIS PERNAMBUCO MINAS GERAIS SÃO PAULO COMPOSTO '" 

VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO 

46. Curso de farmácia 0,5 193 3,7 2 1 4  1 , 2  242 1,8 649 

47. Outro curso universitário 4,1 193 0,9 2 1 4  10,4 241 5,4 648 

48. Diploma secundário, sem curso superior 4,7 193 7,1 2 1 0  5,8 241 5,9 644 

49. Até a escola secundária, sem diploma 1,0 193 1,9 209 1 , 7  2 4 1  1 ,6 643 
'" 

OCUPAÇÃO 
'" 
a 

50. Advogado 55,1 2 1 4  67,9 2 1 2  69,3 241 64,3 667 S' 
�: 

5 1 .  Médico 197 12,1  214 7, I 2 1 4  8 , 7  652 
o 

7 , 1  -
g 

52. Jornalista 35,0 197 23,8 2 1 4  26,6 241 28,2 652 
'" 
3 
., 

53. Fazendeiro: proprietário de fazendas produtoras de bens (l, O 
agricolas ou pastoris destinados principalmente ao mCT- " 
cado 18,8 197 16,7 2 1 0  37,7 239 25,1 646 e'.. 

54. Comerciante 13,3 196 5,6 2 1 3  16,6 241 12,0 650 

55, Industrial: proprietário de, investidor em operação de ma-
nufatura ou de processamento (p.ex., usineiro) 12,6 199 D,8 2 1 4  27,8 241 19,9 654 

56. Banqueiro: gerente. diretor, ou conselheiro de. ou investi-
dor em banco 9,1 198 15,0 2 1 4  18,3 241 14,4 653 

57. Educador: professor secundário ou universitário 27,3 199 32,2 2 1 3  21,2 241 26,6 653 

58. Engenheiro 9,4 202 12,7 2 1 3  9,9 242 10,7 657 
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VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO 

59. Padre 2,5 198 0,5 2 1 4  O 253 0,9 665 

60. Militar 4,6 197 0,5 2 1 4  2,5 242 2,5 653 

6 1 . Juiz: juiz de direito ou hierarquicamente superior 19,8 197 17,3 214 19,1 241 18,7 652 

62. N egociame de terras 1 ,0 197 O 2 1 4  2,9 241 1 ,4 652 

63. Comissârio: aquele que fazia empréstimos a CUrtO prazo ;.-
aos fazendeiros O 197 O 2 1 4  3,8 240 1 ,4  651 "" 

� 
64. Geremc, diretor ou conselheiro de, ou investigador em §-

ferrovias em operação no Brasil O 197 5,6 2 1 4  9,5 241 5,4 652 '" ." O 
65. Proprietário de minas ou investidor na mineração 1 ,0 197 3,3 2 1 3  O 241 1,4 651 Q. <1> 

'" 
66. Outra profissão ou ocupação 2,0 197 6,5 2 1 4  4,6 241 4,4 652 O 

LAÇOS DE FAMÍLIA 

6 7 . Relacionado a pelo menos um Outro membro da elite do 
mesmo estado, até primo*irmào·consangüínco ou afim 34,3 198 46,3 1 7 7  42,5 240 41,0 6 1 5  

68. Membro d a.  ou relacionado à elite imperial, até primo-ir-
mão, consangüíneo ou afim, ou descendente direto até ne-
to. De( de elite imperial: senadores, ou detentores do Útu-
lo de barão ou outros hierarquicamente superiores 27,4 197 16,2 185 19,7 239 2 1 , 1  621 

69. Relacionado a pelo menos um membro de qualquer outra 
00 elite estadual analogamente definida(não apenas as de PE, "" 



<O 
CATEGORIAS E VARIÁVEIS PERNAMBUCO MINAS GERAIS SÃO PAULO COMPOSTO 

O 

VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO 

SP ou MG) até primo-innão consangüineo ou afim 12,0 192 4,3 185 0,8 241 5,3 6 1 8  

70. No Congresso Federal: serviu pelo menos uma vez (desig-
nado ou eleito) durante 90 dias Ou mais. na Câmara ou no 
Senado 55,7 192 5 1 ,2 209 3 1 , 7  252 45,0 653 

7 1 .  Na legislatura estadual: serviu pelo menos uma vez (desig-
cn nado Ou eleito) durante 90 dias ou mais. na Câmara ou no " 

Senado 30,9 194 47,4 209 48,6 255 43,0 658 a 
5' 

OUTRAS VARIÁVEIS, COMPOSTOS OU ITENS DERIVADOS DE "CARGOS POLÍTICOS OCUPADOS" 
�: o 
-
a 

Republicano histórico: composto de lc- l d  22,5 80 49,4 83 50,5 105 4 1 , 8  268 " 
3 
., 

Que aderiu à República: composto de la-Ib 77,6 80 50,6 83 49,5 105 58,2 268 Q. O 
Idade na primeira posição definidora de c!ire: ê.. 

Mínima 19 186 23 1 8 1  25 230 597 
Máxima 78 186 80 1 8 1  85 230 597 
Média 43,0 186 43,3 1 8 1  46,0 230 44,2 597 
Mediana 42,3 186 41,9 1 8 1  45,1 230 43,3 597 

Idade na primeira posição definidora de elite, agrupada 
em intep,'alos de 10 anos: 

29 ou menos 16,7 186 5,0 1 8 1  3,5 230 8,0 597 
30-39 22,0 186 36,5 1 8 1  23,9 230 27,1  597 
40-49 29,6 186 32,0 1 8 1  39,6 230 34,2 597 
50·59 18,3 186 20,4 1 8 1  2 1 ,3 230 20,1 597 
60 Ou mais 13,4 186 6,1 1 8 1  1 1 ,7 230 10,6 597 



CATEGORIAS E VARIÁVEIS PERNAMBUCO MINAS GERAIS SÃO PAULO COMPOSTO 

VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO 

Geração polltica: 
Primeira: nascido ames de 1869 50.8 193 50.3 1 8 1  46.1  230 48.8 604 
Segunda: nascido entre 1869 e 1888 29.5 193 31,5 1 8 1  33.9 230 3 1 ,8 604 
Terceira: nascido em 1889 ou depois 19,7 193 18,2 1 8 1  20.0 230 19.4 604 

Ocupou O primeiro cargo após a Revolução de 1930 14.9 268 21.5 2 1 4  37.3 263 24,7 745 

Trabalho fora do estado: composto de 29-33 43.6 195 22.4 2 1 4  16,8 238 26.7 647 

Ligação fora do estado (educação, experiência, laços de :>-
família): composto de 29-34, 36, 38-39, 41-42, 44-45, :00 
69 64.9 185 72.1 1 8 3  39.3 229 57,3 597 '! O 

Ligação com o estrangeiro: composto de 1 6-28 33,3 186 15,7 210 48,1 237 33.0 633 
2" '" 
"" O 

Bacharel: composto de 37-42 8 1 .3 194 73,8 2 10 76.2 239 76,9 641 "'" '" 
'" 

Ausência de curso universitário: composto de 48-49 5,7 193 9.2 206 7.5 241 7.5 640 o 

Homem de negócios: composto de 54-56, 63-65 24.4 197 34,9 2 1 2  4 1 .3 240 34,1 649 

Membro do complexo agroexponador: composto de 13, 
1 8, 53, 63 26.2 187 1 7, I 210 40,3 233 28,4 630 

Relacionado à elite republicana Ou imperial: composto de 
67-69 45.3 192 52.9 170 49,6 236 49.2 598 

Membro do comitê executivo do PR 14,9 276 32.2 2 1 4  28.5 263 24.6 753 

Líder da oposição: composto de todos os membros dos co· 
<C mitês executivos nãCFPR 10.5 276 8.4 2 1 4  20.5 263 13,4 753 



CATEGORIAS E VARIÁVEIS 

Llder do panido: composto de todos os membros dos co· 
mitês executivos do PR e nào-PR 

Governador (presidente do Estado) 

Experiência legislativa: composlO de 70-71 

PERNAMBUCO MINAS GERAIS sÃO PAULO COMPOSTO 

VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO 

25,4 276 38,8 2 1 4  48,3 263 37,2 753 

6,2 276 7,9 2 14  8,0 263 7,3 753 

65,6 276 68,4 209 57,1  252 63,2 737 

Nota: Esta não é uma lista de todas as variáveis testadas; em alguns casos os dados eram muito incompletos para merecer sua inclusão aqui. Os valores omi
tem os casos em que não foi encontrado nenhum dado e aqueles aos quais o item não era aplicáveL O número refere-se ao numero de casos válidos dos 
quais as percentagens foram derivadas. 
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ELIZA MARIA PEREIRA REIS - Lamento não ter tido tempo suficiente para 
examinar os trabalhos com todo o cuidado que mereceriam. Como só tive acessO 
aos textos à última hora, terei que me limitar a usar a excelente análise que nos foi 
apresentada basicamente como ponto de referência para algumas reflexões sobre 
o tema geral dessa sessão, que é precisamente o reexame da questio da continuida
de ou ruptura implícita no movimento revolucionário de 30. Desde já, é 
importante lembrar que, quando falamos aqui de "continuidade", referimo-nos 
ao sentido da mudança, e não à total ausência dessa última. Como Gerschenkron 
salientou muito hem, a continuidade histórica diz respeito à natureza da mudança 
e não à total ausência de transformaçõesl . 

Inicialmente gostaria de salientar que vejo o trabalho de Aspásia Camargo 
sobretudo como um esforço bem-sucedido de promover uma síntese interpretati
va das diversas tendências subjacentes à literatura sobre a Revolução de 1 930. 
Análises convergentes e divergentes foram por ela recombinadas ou reconciliadas; 
é assim que se torna possível entender de que maneira uma revolução de classe mê
diase combina com uma revolução de oligarquias rurais; como é que o elemento mi
litar, através do tenentismo, se insere nessa conjuntura revolucionária; e, de uma 
maneira geral, como é que a coalizão de forças dispares que caracteriza o 
movimento revolucionário ganha sentido enquanto um todo. Creio que por si só 
esse aspecto do trabalho é mais que suficiente para atribuir-lhe muitos créditos. 
Mas há além disso, um outro aspecto que me parece crucial ressaltar aqui: aquele 
que diz respeito à questio da integração entre as determinações históricas de 
ordem estrutural e as escolhas políticas concretas empreendidas pelos atores 
politicos singulares. A partir de um enfoque de elites politicas, Aspásia Camargo 
nos permite detectar como em conjunturas especificas as escolhas politicas 
concretas influenciaram o rumo do processo de modernização no Brasil. Parece
me da maior importincia esse esforço de resgatar o papel dos atores politicos 
dentro dos parâmetros estabelecidos a nivel estrutural. 

É exatamente nessa questio do papel dos " atores politicos" que gostaria de me 
deter um pouco, para sugerir que o Estado seja também percebido como um ator 
político em si mesmo, como ator que tem interesses próprios. Essa proposição 
teórica ganha relevância aqui em conexão com outra sugestão que quero fazer e 
que diz respeito à Revolução de 30: sugiro que a continuidade mais expressiva entre 
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a República Velha e o perlodo inaugurado pela Revolução de 30 diz respeito ao 
processo de construção do Estado. É o processo de state Imilding que se mantém em 
um mesmo sentido antes e depois de 1 930. E é a esse nlvel que a contribuição das 
oligarquias regionais é fundamental. Não pretendo com isso negar a contribuição 
direta das disputas oligárquicas nos eventos revolucionários de 30. Trata-se tão
somente de adotar uma ótica histórica de longo prazo e observar de que maneira as 
oligarquias concorreram para imprimir ao processo de construção do Estado 
nacional um sentido peculiar que persiste como elemento de continuidade nos 
perlodos pré e pós-trinta. 

Existem sérias dificuldades para se perceber o Estado como um ator pol!tico 
em si mesmo. Entretanto, fugindo ao risco de transformá-lo numa categoria 
ontológica. estou sugerindo que pensemos o ator "Estado" meramente a partir de 
uma perspeaiva organizacional. Nesse sentido, é possível identificar interesses 
espedficos do Estado, interesses que não se sobrepõem e freqüentemente não 
coincidem com os interesses da elites regionais. Creio que esse esforço de captar o 
Estado enquanto ator pol!tico pode ser crucial para ultrapassar um cerro 
detenninismo social implícito nas análises de processos de modernização conserva
dora. No caso específico do Brasil, que aqui nos interessa, é posslvel ver nesse 
Estado, que tem interesses próprios. parâmetros organizacionais consolidados 
antes de 1 930 que contribuem para imprimir um sentido conservador á 
modernização do perlodo Vargas. E quando sugiro que tais parárnetros organiza
cionais foram consolidados antes de 30, não pretendo sequer ser original. Temos 
aqui na mesa conosco o prof. Vitor Nunes Leal, que de forma brilhante e pioneira 
salientou o processo de fortalecimento do poder estatal que tem lugar sob a Repú
blica Velha2• 

A parrir do insight que as análises do prof. Nunes Leal sobre o coronelismo nos 
proporcionaram, sugiro que dediquemos maior atenção ao processo de concen
tração e centralização do poder que tem lugar antes de 1930. Chamo atenção para 
esse aspecto não porque pretenda estabelecer uma identidade entre centralização 
do poder per se e modernização conservadora, mas simplesmente porque existem 
evidências sugestivas de que a centralização que teve lugar durante a República 
Velha caminhava no sentido de consolidar um Estado bastante diferente do 
modelo liberal-burguês. Se a longo prazo 

'
predominou a "modernização pelo 

alto" ou "modernização conservadora", isso longe de ser uma fatalidade histórica 
deve ser entendido como resultante da interação entre oligarquias rurais e 
interesses organizacionais do Estado. É claro que essa interação é complexa e sua 
captação problemática, sobretudo se se tem em vista que há uma enorme 
sobreposição entre as elites econômicas e as dites políticas, como o professor Love 
vai mostrar em breve. É dificil não cair naarrnadilha do determinismo social num 
contexto onde as elites estão tão organicamente ligadas. De qualquer forma, não 
resta dúvida de que a própria superposição das elites é uma dimensão imponante 
para o entendimento da constituição da ordem pública no Brasil e suas relações 
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com a ordem privada. Para se entender por que a centralização de poder esteve 
associada ao autoritarismo no contexto brasileiro, há que se ter em conta os 
padrões especificos de interação entre o público e o privado, bem como o timing 
dos processos de ,/ate building. 

Finalmente, outro aspecto que gostaria de destacar aqui tem a ver com a noção 
de " revolucão pelo alto" ou " revolução de elites", como prefereAspásia Camargo. 
A autora chama atenção para a peculiaridade da Revolução de 30 que, segundo ela, 
residiria em dois aspectos: em primeiro lugar, na ausência de mobilização 
autõnoma das classes subalternas. Em segundo lugar, no fato de que a Revolução 
não implicou uma substituição radical das elites no poder. Parece-me que a anãlise 
histórico-comparada poderia vir a contribuir de forma decisiva não apenas para 
relativizar essa suposta peculiatidade de nossa revolução, mas também para 
avançar no sentido de um maior refinamento na área da teoria das revoluções. 

Assim, por exemplo, uma aproximação da experiência brasileira de 30 com a 
chamada revolução conservadora da Alemanha de Bismarck pode ser extrema
mente fénil. Lembremos aqui tão-somente que lá, como aqui, o próprio fato de as 
elites agrárias estarem regionalmente segmentadas desempenhou um papel 
crucial na elaboração da política econômica, com repercussões decisivas na esfera 
política. Nesse sentido, os contrastes e paralelos entre essas duas experiências 
poderão talvez contribuir para resolver impasses teóricos que mesmo as análises 
especificamente voltadas para as "revoluções de elite" não conseguiram resolver. 
A modernização conservadora que o Japão experimentou sob a dinastia Meiji 
seria outro elemento de comparação interessante. Igualmente relevante seria o 
exame dos contrastes com outras elites regionais para se entender as implicações 
de longo prazo das revoluções. Por que o conflito regional que levou à guerra civil 
nos Estados Unidos, por exemplo, implicou a vitória definitiva do capitalismo 
liberal-burguês sobre o capitalismo autoritário, enquanto no Brasil as fórmulas de 
conflito e negociação entre elites regionais tiveram implicações tão distintas? No 
mesmo sentido, análises comparadas tais como a que Love nos sugere entre as 
elites mexicanas e brasileiras podem propiciar novas linhas de investigação de 
maior importãncia para uma reavaliação do significado da Revolução de 30 no 
Brasil e, porque não, das revoluções em geral. Creio que esses são elementos 
imponantes para reflexão, agora que já temos uma perspectiva histórica de 50 
anos que deve nos ajudar a repensar a experiência brasileira e também a própria 
compreensão teórica dos processos revolucionários. Essas sugestões têm um 
caráter eminentemente exploratório; são sobretudo uma incitação à análise 
histórico-comparada. Nesse sentido, creio que o trabalho deAspásia Camargo nos 
fornece um ponto de panida extremamente útil: ele nos proporciona um respaldo 
emplrico bem fundamentado, que em confronto com outras experiências 
históricas poderá levar a reavaliações e, quem sabe, à alguma revisão teórica 
fundamental. 
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NOTAS 
1 .  Gerschenkron, Alexander, Continuil)' in History and other essays. (Cambridge, Mass.: Belknap Press, 
1968) pp. 12-13. 

2. Nunes Leal. Vitor, C01'O'TtdUmo. tnxada e voto; q munidpio e o sistema represmiativo no Brasil, (Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 1948). 



jOHN WIRTH - Parafraseando a frase famosa e deliciosa de Antônio Carlos -
"Façamos a revolução antes que o povo a faça" -, eu diria: "Fizemos a revolução 
antes que os historiadores a fizessem". Realmente, já temos 50 anos de história 
sobre a Revolução de 30 e sobre as raízes desta revolução - tão importante na vida 
nacional, e fatalmente vamos ter mais 50 anos de história e de historiografia sobre 
esses mesmos acontecimentos. A propósito, usamos para estudá-los uma tecnolo
gia inimaginável pelos revolucionários daquela época. Dados analisados com a alta 
tecnologia da IBM e de outras companhias - realmente é uma coisa fundamental. 
E foi o que Robert Levine,]oseph Love e eu fizemos. Mas é bem provável que os 
historiadores do futuro possam dizer: "O.K. Aqueles três americanos fizeram 
um caso clássico de GIGO". Eu não sei se vocês conhecem essa expressão deliciosa 
- GIGO - garbage in, garbage out, que quer dizer "lixo entra, lixo sai". Em suma, 
esta é uma tentativa de análise, ainda há muito o que fazer e não existem soluções 
mágicas de computador. Os historiadores é que interpretam os dados. São eles que 
fazem o trabalho do futuro. Quero fazer alguns comentários sobre o poder da elite 
regional em 30. Como o Love afirmou, a elite era bastante forte. Havia uma tal 
interligação entre a elite política e a elite econômica que podemos chamar aquela 
elite de comissão executiva da burguesia da época . . .  Era a elite do poder, e tão forte 
que é um pouco diflcil imaginar como foi derrotada na época. Ela realmente 
detinha o poder nos estados. E como foi possível para Vargas e a equipe da 
revolução dominar as elites regionais, tão bem organizadas em partidos políticos? 
em nosso estudo, fica evidente que a organização panidária - o PRM e o PRP - era 
forte, até mesmo em Pernambuco. Em 1 930 e quase até 1937.  Assim, acabar com 
eles era bem difIcil. Como isso foi possivel? Primeiramente, houve a crise 
econômica, que em nosso trabalho desempenha papel importante. 

Diante da crise econômica mundial, as elites regionais perderam a capacidade 
de manobrar, de manter a integridade econômica a nível estadual. Faltava-lhes 
dinheiro, faltava-lhes capacidade de contrair empréstimos do estrangeiro. Houve 
uma crise de desemprego também. A crise chegou a tal ponto que fatalmente levou 
o governo central a gerir a economia E assim o fez. Até a elite paulista, a mais 
poderosa, não foi capaz de manter a situação econômica de seu estado. Pela 
primeira vez, as elites estaduais perderam o controle da economia em função da 
crise mundial. O certo é que tal fracasso não se explica por razões internas, mas 
extenas. 

Em segundo lugar, as elites regionais perduraram porque elas não estavam 
completamente fora de ação, como a Aspásia já disse bem. já existiam forças de 
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integração atuantes antes da Revolução de 30, e as elites estaduais panicipavam 
desse processo. Estavam fazendo alguma coisa para integrar o país, antes do 
trabalho iniciado pelos revolucionários e, daro, bem antes da chegada do Estado 
Novo, quando o processo se acelerou. No trabalho de Ângela Maria de Castro 
Gomes,A burguesia e o traballw, encontramos bons exemplos de grupos econômicos 
articulando-se nacionalmente para tomarem conta de problemas que realmente 
tornaram-se nacionais, e não mais regionais. Então, como a elite econômica e 
politica da República Velha estava tomando a iniciativa, era mais diflcil acabar com 
elas. Elas não foram completamente irrelevantes. E mesmo depois da Revolução 
de 30, continuaram agindo nesse sentido de integrar. Assim, a integração avançava 
no cenário nacional e no cenário estadual e local. em um processo complexo. 
Vargas e o grupo que o cercava levaram quase sete anos para dominar esse 
processo de integração que outros conduziam a nível estadual. 

Em terceiro lugar, falando sobre a ideologia daquele grupo,já havia também um 
tipo de democracia oligárquica. Um tipo de democracia que não era completa
mente falsa, e por isso foi mais diflcil acabar com aquele grupo que controlava o 
poder. Se não fosse assim, seria impossível imaginar a capacidade de o grupo 
pennanecer no poder. O voto era imponante tanto para o Congresso quanto para 
os legislativos estaduais. O sistema liberal da época funcionava até ceno ponto. E 
podemos dizer que a Revolução de 30 foi, em seus modos de pensar, um tipo de 
revolução liberal frustrada Isto porque, anteS da revolução - em 1929 especial
mente -; havia um movimento de modernização dos partidos. e ainda precisamos 
investigar muito mais sobre aquela possível abenura liberal que se delineava na 
época Realmente, foi um tipo de liberalismo frustrado, ainda com possibilidades 
de se desenvolver. Abalado pela crise econômica, este liberalismo perdeu-se 
rapidamente por causa do ataque vindo dos direitistas. Acho que o trabalho dos 
tenentes foi muito imponante. porque eles desautorizaram o liberalismo, 
ocupando o centro do debate ideológico. Fizeram isso com um grande sucesso. O 
liberalismo quase desapareceu da politica. E desapareceu rapidamente da 
historiografia da época também. A direita ganhou decisivamente nesta batalha 
contra o liberalismo, porque também ela tinha meios de incorporar os novos 
grupos. O liberalismo falava sobre os problemas da dasse média das cidades, dos 
sindicatos, do populismo urbano. Tudo isso estava daro no programa da Aliança 
Liberal. Mas a direita também tinha possibilidades de incorporar esses mesmos 
setores com outro tipo de politica, que era realmente, como todo o mundo sabe, 
um tipo de modernização conservadora. E eles ganharam, porque aquele tipo de 
liberalismo oligárquico ainda continua nos Estados Unidos quase até 37. E por isso 
foi ainda mais diflcil acabar com ele. 

Um quano ponto que quero focalizar brevemente é sobre o papel da liderança 
política, porque foi um pouco por acaso que a revolução aconteceu. Se não fosse a 
campanha de Washingron Luís, empenhado em punir Minas Gerais, é diflcil 
imaginar o êxito da revolução em meio a tantas lutas interoligárquicas. A crise 



A Revolução de 30 99 

econômica mundial é uma coisa. A campanha de Washington Luis contra Minas 
Gerais - chegando quase ao ponto de uma intelVenção militar, que jamais havia 
ocorrido em Minas antes - é outta coisa. E porque Washington Luis puniu tanto 
Minas Gerais, reduzindo o tamanho de sua delegação - refiro-me à degola de 
Washington Luís contra Minas -, cortando o acesso aos créditos externos, quase 
terminando com o poder político de Minas . . .  Era o tipo de liderança da época. É 
também importante o papel dos tenentes depois da revolução. Foi um grupo bem po
deroso no sentido de que eles tinham idéia de como manobrar o poder. Eles queriam 
fazer alguma coisa, e as oligarquias estavam atadas à situação econômica. E nesse 
tipo de mudança, é fundamental haver um grupo que realmente saiba o que quer 
fazer com o poder. Confuso como eles eram, eles ainda assim constituíam um 
grupo de poder. A intelVenção dos tenentes foi, de fato, decisiva. 

Poderia fazer mais comentàrios sobre isso, mas acho que o meu tempo está 
chegando ao fim. No entanto, não posso deixar de falar sobre a liderança de Vargas 
e a liderança de Roosevelt. Depois de 1929, o liberalismo no mundo ocidental 
declinou, e mesmo nos Estados Unidos o sistema de Rooseveltdemorou a ganhar. 
Foi ele quem salvou o capitalismo nos Estados Unidos, daro, e o liberalismo 
também, Lá, ainda estamos vivendo no sistema de Roosevelt. Porém, naquela 
época, a força, a direção da história não era tão clara. Em tomo de 1940, Roosevelt 
ganhou mesmo, e depois tomou-se um grande lider mundial. As forças liberais 
recuperam-se, e o jogo do mundo ocidental venceu mais uma vez. Mas isso levou 
dez anos, fato que abriu espaço para outras lideranças. Ao mesmo tempo, no 
Brasil, Vargas tornava-se um grande lider, fazendo a sua politica muito hábil. 
Esperando. manobrando e finalmente conseguindo um grande triunfo no sentido 
de erguer um Estado competente, um Estado que realmente foi o berço do Estado 
Nacional no Brasil, e que ainda continua. 



DEBATES 

LÚCIA LIPPI OLIVElRA - Aspásia caracterizou bem o penodo de 30 a 37 como 
período de confronto. de luta, e colocou o processo de centralização como a ques
tão principal em tomo da qual se travam os debates. Vargas é o homem que vai 
desenvolver o controle das oligarquias, e Góis, o controle do Exército. Pensando 
nisso e incorporando a sugestão de Elisa de se considerarem os interesses 
organizacionais do Estado, fico com a seguinte dúvida: 37 estava ou não contido 
em 30? Os ideólogos do Estado Novo reafirmam a cada momento que 30 só se 
completa em 37. Mas a meu ver isto não é claro. Não era fatal que esse processo de 
controle das oligarquias obtivesse êxito. A história não estava necessariamente 
escrita em tudo. Agora, se eu incorporo o problema dos interesses organizacionais 
do Estado, a coisa fica mais di/lcil ainda. Do ponto de vista desses interesses, a 
tônica da centralização já vinha sendo dada antes de 30. A pergunta que me fica é a 
seguinte: quando essa oligarquia que existia, que funcionava nos estados se une a 
um projeto do Estado, por que é que ocorre um processo liberal burguês? O que 
resulta é uma proposta do tipo autoritário-burocrático. Será que essa possibilidade 
liberal burguesa está afastada da nossa história? E por que isso? 

ASPÁSIA CAMARGO - Acho que essa questão do desdobramento do processo revo
lucionário é realmente muito importante, sobretudo porque os equívocos se acumu
lam em tomo dela. É uma posição oficial do Estado Novo admitir que a Revolução de 
1930 permaneceu inconclusa até racionalmente desembocar no pacto de 1 937. O 
Estado Novo aparece, portanto, como o desfecho natural de um processo 
conflituoso. E como a pacificação forçada, e necessária, de conflitos ideológicos 
insolúveis. 

Tive oponunidade de observar também recentemente, nos debates acadêmi
cos que decorreram no cinqüentenário da Revolução de 1930, posiçôes idênticas. 
Apenas com o sinal inverso. Dentro desta mesma lógica, surgia o seguinte 
comentário: "A Revolução de 30 é 37, ponanto não interessa estudar o que veio 
antes, e sim o seu próprio desfecho", ou seja, o pacto autoritário tal como foi 
montado em 37,  e não suas origens: a Revolução de 30. Minha discordância com 
esse tipo de posição é total. A conclusão a que cheguei é de que 3 7 é, de fato, o 
momento de triagem e de depuração dessas elites. Nesse particular, penso que o 
esrudo dos atores que compôem essas elites toma mais compreens(ve! todo o 
processo. Mas é preciso não esquecer que os focos de conflito são muitos, e que os 
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temas do dissidio são diversos. E mais ainda, que eles se sucedem ao longo do 
tempo, estabelecendo uma lenta filtragem entre os diferentes segmentos e as 
diferentes propostas que ascendem com a Revolução de 1 930. A Revolução de 32, 
que nos remete ao confronto regionalismo/centralização, é um deles; a rebelião 
de 35, que remete à polarização ideológica, é outro. E desse processo resulta a 
maior integração de um universo político antes bastante disperso e heterogêneo. A 
dose de autoritarismo necessária à criação do consenso seria, a meu ver, objeto de 
controvérsia. Mas não resta dúvida de que as tendências autoritárias da ordem 
mundial influenciaram diretamente o nosso próprio modelo. Como irão influen� 
ciar a abertura de 1945, em sentido inverso. 

Realmente, acho que o estudo do periodo 30/37 é de uma importãncia 
fundamental. É um periodo rumultuado que em geral desencoraja os historiado
res; daí uma cena tendência a simplificar as coisas. Hoje, podemos ver com maior 
clareza que a conjuntura de 3 1  no pais é bem diversa da conjuntura de 33, que 
por sua vez é totalmente distinta da de 34 ou 36. E mais, que estas diferenças 
importam. de modo que " a  aceleração do tempo histórico". que mencionei aqui 
como uma característica dessa revolução das elites, mais do que nunca está 
presente nesse periodo conjunturalmente muito rico. Julgo que vale a pena fazer 
uma pesquisa de laboratório sobre ele, buscando investigar divagens, alianças e 
formas de aproximação desses grupos, seja ao nivel ideológico, sej a  ao nivel das 
instiruições, seja ainda ao nivel regional e do próprio Estado. 

E o liberalismo,como ficou? O segmento "liberal", passadas as três etapas da 
revolução a que aludi, será paulatinamente marginalizado. Embora atue como 
elemento legitimador da "etapa liberal" e mobilizadora da revolução - marcada 
pela campanha pública, os movimentos populistas e rudo o mais -, esse segmento 
será alijado no momento seguinte. E será alijado, não por uma simples fatalidade 
estrutural, mas porque as forças de condução da revolução no seu final, decisivo, são 
tenentistas, castilhistas, positivistas - antiliberais por excelência -, embora com 
nitidas conotações reformistas. Essas forças não são, de fato, sequer sensíveis ao 
voto secreto, embora acenem para a modernização das estruturas políticas. Em 
outras palavras, pretendem implantar a modernidade mais pela via do Estado do 
que da representação. 

O liberalismo entre nós foi sempre muito capenga. Algumas lideranças, como 
por exemplo Assis Brasil, que tinham compromisso com o programa, não se 
nudeavam em tomo de panidos com clientela e plataforma consistente. A prova é 
que Vargas conseguiu neutralizar esses grupos no pós-30, manipulando exata
mente seus interesses e reivindicações particularistas. 

Em suma, a condusão a que se chega é de que o liberalismo foi destruido nos 
anos 30 porque já era muito frágil desde antes. Isto se evidencia tanto ao nivel do 
processo revolucionário em si quanto de seus desdobramentos no periodo pós-30. 
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Procurei apenas mostrar que a hierarquização e o desempenho das forças 
revolucionárias explicam muito do que virá a seguir. 

ELISA MARIA PEREIRA REIS - Vou tentar dar uma resposta rápida para a ques
tão demasiado complicada, que a Lúcia Lippi colocou. 

Acho que, quando a gente fala na inviabilidade do liberalismo na conjuntura 
revolucionária de 3D, não vai nisso nenhuma afirmação de cunho genealógico, de 
que o Estado brasileiro estava geneticamente comprometido com alguma coisa 
antiliberal. A meu ver, se se parte de duas noções muito concretas, chance histórica 
e escolha politica, dá para entender a evolução do processo e o triunfo da 
orientação não-liberal. Em outro contexto histórico, por exemplo, na Revolução 
de 1 8 48, na Alemanha, não estava implícita a aliança entre junkers e indústria que 
vai se processar mais tarde. Não sei tampouco se 1 9 1 7  estava implicito em 1905. 
Em suma, a nível de chance histórica e pensando no Estado como organização há 
dados muito concretos. Não me refiro apenas ao fato de o Estado estar se 
fona.Jecendo, já que o fona.Jecimento é uma tendência de qualquer Estado 
moderno (a modernização implica nisso). Mas o Estado tem uma vantagem 
estratégica: o timing do seu fona.Jecimento avança mais do que o timing de 
incorporação de novos atoreS políticos. Em 30, o Estado está numa posição 
privilegiada para tutelar a entrada de novos competidores, novos atores na arena 
política. Ao nível da chance história, é isso que ocorre. Ao nível da escolha 
concreta, ai tem-se toda a margem de liberdade poss[vel para entender que os 
homens fazem a sua própria história: fazem coisas concretas diante de situações 
também concretas. 

VÍTOR NUNES LEAL (PRESIDENTE) - Eu gostaria de colocar dois ou três 
problemas - mais problemas do que propriamente objeções. Um deles diz 
respeito à acumulação profissional, observada em São Paulo, entre fazendeiros, 
banqueiros e �andes comerciantes. Se eu estiver enganado, o prof. Celso Furtado 
me corrigirá. E uma noção corrente a de que a acumulação de capital em São Paulo 
começou na agricultura, que tinha sobras das exportações e, ponanto, foi a 
agricultura que fez a indústria, foi a agricultura que fundou os bancos. Então, era 
muito natural que, numa cena fase, banqueiros. agricultores e industriais em São 
Paulo fossem a mesma gente, o mesmo grupo social. E ste é um dado que me 
parece relevante na composição profissional das elites. 

Outro ponto se refere à colocação da estrutura partidària, especialmente na 
República Velha, com o status de elite, juntamente com as posições oficiais no 
governo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciàrio. Ora, sabidamente, na 
República Velha, no periodo mais importante e afirmativo do coronelismo, não 
havia independência do partido em face do governo. Partido e governo, 
comumente, eram a mesma coisa. O governador do estado escolhia os membros 
da comissão executiva; os membros da comissão executiva, por indicação do 
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governador do Estado, escolhiam o sucessor do mesmo; e assim por diante. Então, 
na verdade, não eram duas elites. Havia uma duplicação de posições na mesma 
elite. Era tudo farinha do mesmo saco. Portanto, não era uma posição que 
conduzia à outra. As posições eram mais ou menos as mesmas. 

OutTO aspecto para0 qual eu pediria atenção é o da mencionada continuidade 
entre 1 930 e 1937. Sou mais velho do que quase todos os presentes. Lembro-me 
bem de que, na justicativa do Estado Novo, em 1 937,  Francisco Campos 
classificou a Revolução de 1932 como anti-3D. Era uma contra-revolução, porque 
contrária a Getúlio. E a Constituição de 34, ou o regime de 34, que nascera da 
Revolução de 32 - a Constituinte só foi convocada em conseqüência da Revolução 
de 32, como forma de conciliar os desavindos dessa revolução - era considerilda 
uma continuação de 32, ponanto, uma contra-revolução . Glaramente, Francisco 
Campos dizia, em outras palavras: Trinta e dois e 34 são a contra-revolução. 
POITanto, 37 é a continuação de 30. A revolução retoma o seu caminho. 

Isso me parece ter sido muito mais uma justificativa do que uma análise do 
grande advogado e politico que foi Francisco Campos - que nestas horas fazia 
menos ciência do que politica. Ele era um ideólogo do poder. Ninguém neste pais 
acreditou mais no poder do que ele. A única experiência politica de Francisco 
Campos fora do poder foi quando se candidatou a deputado federal com cédula 
avulsa, como então se permitia, e foi derrotado, derrotado no estado natal. 
Cenamente, não poderia ter, da democracia representativa, uma experiência 
favorável. Chegou a desempenhar funções parlamentares com grande brilho, 
porque era uma das mais lúcidas inteligências que este pais já produziu e tinha 
cultura excepcional. Mas, no esquema da República Velha, ele era fruto ,da 
"politica dos governadores", vinha na chapa do governo estadual. Depois, com a 
Revolução de 30, chegou a ministro de Estado, porque Minas fez a revolução e era 
ele uma das figuras mais eminentes desse estado. Mas nunca disputou posição 
eletiva por conta própria, salvo naquela malfadada experiência. No entanto, 
quando tinha o poder na mão, e porque sÓ acreditava no poder, Francisco Campos 
achava que podia fazer milagres. E a este respeito, quanto a 1937, alguma coisa 
talvez possa ser explicada em termos de personalidades. Trinta e sete, na 
Constituição, é uma coisa; na prática getuliana, outra coisa completamente 
diferente. Basta ver que a Constituição de 3 7  previa um plebiscito para legitimar o 
novo regime, e Getúlio nunca se preocupou em conVOCar esse plebiscito. Q.uando 
da emergência da guerra, um dos proveitos que Getúlio tiTOU da situação foi 
suspender, em agosto de 1942, em virtude da declaração do estado de guerra, um 
anigo da Constituição "quanto ao curso do prazo", Pasmem os senhores; esse 
anigo, que ficou suspenso quanto ao curso do prazo é o que fixava em seis anos o 
perlodo presidencial. Assim, o curso ficava suspenso pela emergência da guerra, e 
os mesmos seis anos continuariam a ser contados a panir do final da guerra! 

Getúlio tinha uma visão pessoal, até personalista, do poder, o que talvez se 
explica"e, naturalmente, pela sua formação castilhista - influência que passaria de 
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Júlio de Castilhos para Borges de Medeiros. A esse respeito, Getúlio era um gaúcho 
autêntico cioso da continuidade do poder. Mesmo o prazo de seis anos, previsto na 
Constituição de 37, foi Getúlio - segundo depoimento que recolhi certa vez de 
Carlos Medeiros Silva - quem recomendou a Chico Campos, pois este havia 
proposto quatro ou cinco. Getúlio tinha uma noção tão pessoal, e de ceno modo 
comodista, do governo que, quando Chico Campos lhe trouxe a exposição que 
haveria de ler no rádio para justificar o golpe de estado de 1 937,  o presidente 
folheou-a por alto e disse: "Está um pouco grande". Campos respondeu: 
"Presidente, isso se faz uma vez na vida". Getúlio retrucou: "Mesmo assim, está 
um pouco grande" . 

Ponanto, é preciso compreender 37, em grande pane, no recorte getuliano,já 
que ele era, incontestavelmente, o chefe polltico da nação. Se pudesse prolongar o 
seu periodo presidencial por mais tempo, depois que terminou a guerra, ele o teria 
feito. E assim o tentou. Tentou com o Uqueremis'mo"; tentou com o movimento 
"Constituinte com Getúlio" etc. Não o conseguiu por circunstâncias diversas. 

Por tudo isso, não me parece muito correto, em tennos científicos,. explicar 
lodos os acontecimentos políticos em função de um enquadramento rigorosamente 
sociológico. A este respeito, tenho posição já externada mais de uma vez. Cenas 
explicações, em plano puramente social e econômico, são mais compreensíveis 
nos grandes lapsos da história, quando os acontecimentos menores, tudo aquilo 
que poderiamos chamar de micropolltica fica esmaecido, perde sentido diretivo e 
só aparecem as cordilheiras dos acontecimentos históricos. Mas, quando se vai 
estudar um periodo de dois, três ou quatro anos - o que só pode ser feito ao nivel 
da micropolitica -, as considerações de ordem sociológica são sem dúvida 
importantes. Sem elas, não se compreende o contexto econômico nem o social, 
que são fatores ou limitações da ação politica. Mas a ação política, em si, nesses 
perlodos mais reduzidos, tem muito mai� autonomia do que à primeira vista se 
supõe, quando se cuidada in/luência desses fatores gerais sobre a atuação concreta 
dos homens públicos. Se assim não o fosse, os homens públicos não difeririam 
tanto na sua biografia, a história não revelaria tanta disparidade entre as grandes 
figuras politicas. Todos estariam procedendo mais ou menos, dentro dos mesmos 
padrões, que seriam comandados pelo detenninismo social. 



FORÇAS ARMADAS E POLÍTICA, 1 930- 1 945 

José Murilo de Carvalho 
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"O Exército é a vanguarda do povo" 
Um Cadete, 1 93 1 .  

José MUTilo de Caroalho 

" " 0 a essência do regime envolve o conceito de militarização do 
Estado . . .  e o Exército . . .  coexiste com a própria estrutura do Estado, de 
que constitui o elemento dinâmico de afirmação e defesa". 

Az<vedo Amaral, 194()l. 

Introdução 

Com o surgimento da Segunda República, em outubro de 1 930, as Forças 
Armadas, particularmente o Exércit02, se viram projetadas no centro do poder 
nacional de maneira muito mais decisiva do que no inicio da Primeira. O conflito 
entre as principais forças politicas civis e a derrota da mais poderosa delas abriram 
espaço para que o setor militar da burocracia estatal conquistasse afinal a parcela 
de poder que não conseguira na última década do século passado e ela qual viera 
aspirando e às vezes lutando de armas na mão durante a Velha RepúblicaS . 

A consolidação do poder militar, no entanto, e a definição do conteúdo de sua 
ação politica exigiria um longo esforço e o enfrentamento de correntes opostas, 
tanto dentro como fura da organização. E isto por várias razões. A primeira delas � 
que a revolução não fora resultado de consenso dentro das Forças Armadas. pelo 
contrário. Embora não tenha sido ainda feito um trabalho mais cuidadoso sobre 
seus aspectos militares, é fora de dúvida que a maior parte do êxito do movimento 
se deveu à ação dos dois grandes estados envolvidos - com suas poderosas policias 
militares, tão antagonizadas pelas forças federais - e à participação popular, 
grande no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. A Marinha praticamente ignorou 

• Este trabalho constitui parte de um projeto de pesquisa desenvolvido no CPDOC sob a coordenação 
do autor. Completam a equipe, Vanda Maria Costa Aderaldo. Lúcia Lahmeyer Lobo e Marcos Luis 
Bretas da Fonseca., que desenvolvem outros aspectos da problemática das Forças AnnadM entre 1930 e 
1945. A eles agradeço a excelente colaboração na coleta e na interpretaÇão dos dados, permanecendo 
minha responsabilidade final pelo texto. 
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o movimento: H Rarlssimos foram os seus elementos que conheceram o que se 
passava nos meios em que se preparava a revolução", reconheceria o próprio 
ministro em 1 9324 . Participaram apenas alguns oficiais remanescentes da revolta 
de 1 924. Quanto ao Exército, pode-se dizer que a maioria dos oficiais não aderiu 
ou, se o fez, foi quando não havia perspectiva da resistência No Rio Grande do Sul 
mais de 300 oficiais se entregaram presos e nenhuma guarnição aderiu em bloco. 
Em Minas todas as guarnições resistiram no primeiro momento, salientando-se a 
luta do 12? RI na capital do Estado, que resistiu até o dia 8. Até a iniciativa do 
Movimento Pacificador, a 1 �, 2� e 6� Regiões Militares (com sedes no Rio, em São 
Paulo e em Salvador) mantinham-se leais ao governo. A 24 de outubro, as forças de 
ambos os lados ainda se equivaliam em termos militares. A adesão da guarnição do 
Rio, sob a liderança do comando do Exército, foi antes fruto de uma falta de 
disposição geral para a resistência do que de derrota militar. Ela se constituiria 
exatamente numa tentativa de evitar os possíveis exageros da facção minoritária do 
Exército que vinha comandando as tropas rebeldes5 . 

A segunda razão é que, ao lado do fato de que só uma minoria tinha 
ativamente participado da preparação do movimento, essa minoria era composta 
principalmente de oficiais subalternos, muitos deles remanescentes dos movi
mentos rebeldes da década de 20, cuja reintegração e rápida promoção iriam 
perturbar profundamente a hierarquia e o sistema de promoções do Exército. A 
Marinha seria poupada deste trauma por ter poucos elementos a reabsorver. 

Finalmente, um fato pouco lembrado, o próprio papel dos oficiais subalternos 
tem sido excessivamente exagerado, como parte da mitologia criada em tOTno da 
revolução. Exame cuidadoso dos levantes nas várias unidades mostra com clareza 
o papel muito importante dos sargentos em todos eles. Tanto no Sul como no 
Nordeste, os tenentes pouco teriam conseguido sem o apoio dos sargentos, que 
eram os que efetivamente possuiam o controle da tropa. Inúmeros deles tiveram 
que ser comissionados em segundos-tenentes e comandaram pelotões no avanço 
das tropas rebeldes6. Isto traria novas dificuldades para o período pós-revolu
cionário: não só teria que ser resolvida a questão dos comissionados, como, de 
modo geral, o abandono dos sargentos após a vitória, cujos beneficios foram 
principalmente distribuídos entre os oficiais subalternos, contribuiria para a 
inquietação das praças e sua transfonnação em foco de apoio a outras revoltas ou 
em promotoras elas próprias de rebeliões. 

Assim, o Exército que emergiu da revolução seria uma organização frag
mentada ao longo de várias clivagens que se iriam manifestar no ambiente quase 
caótico que se seguiu. A divisão interna era agravada pelo conflito externo, que 
vinha de longa data, entre militares e lideranças civis, especialmente as dos grandes 
estados. A rivalidade tinha sido abandonada durante a luta, mas ressurgiria logo 
depois, O receio do militarismo atingiria até mesmo os líderes civis mais próximos 
dos tenentes como Osvaldo Aranha, sem falar na liderança paulista, que jamais 
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conviveria em paz com os militares vencedores. A situação gaúcha também não 
aceitaria o tenentismo e evoluiria para uma aberta colisão com o Exército. Essa 
liderança civil possuia longa prática de detectar e manipular em seu favor as 
ambições e cisões internas do Exército e continuaria a fazê-Io, agora com mais 
razão, por estar seu dominio ameaçado. 

Em meio a esse jogo de forças gestar-se-ia um projeto hegemônico por parte 
de um setor do Exército, que iria aos poucos eliminando propostas alternativas, até 
consolidar-se com o golpe de 1 937, ou melhor, com a derrota do levante 
integralista de 1 938. O projeto incluia aspectos que diziam respeito à estrutura 
interna da organização militar, às relações da organização com o Estado e a 
sociedade, e à sociedade em geral. Nosso objetivo será analisá-lo em suas várias 
dimensões e buscar seu sentido para o sistema politico como um todo. O exame 
dos projetos alternativos será feito em outros trabalhos do estudo em andamento 
no CPDOC. Concentraremos o esforço em traçar as grandes linhas e o conteúdo 
do processo sem maiores preocupações com a reconstituição fatual, em geral já 
satisfatoriamente realizada7 . 

1 .  As forças fragmentadas 

O estado de indisciplina que tomou conta do Exército após a vitória pode ser 
facilmente demonstrado através de uma listagem das revoltas, levantes, conspi
rações, agitações, protestos coletivos, ou até mesmo greves, que marcaram o 
periodo. Por este levantamento poderemos ter também uma idéia do conteúdo 
das várias correntes que disputavam o predominio dentro da organização militar. 
Os resultados do levantamento estão no Q.uadro I. 

A montagem do quadro apresentou algumas dificuldades que exigem cenos 
widados de interpretação. Nem sempre foi fácil distinguir claramente a natureza 
dos movimentos e apontar com segurança os que deles participaram. Com 
freqüência as informações foram tiradas de correspondências e relatórios pessoais 
que deixam a desejar quanto à precisão. No que se refere à participação, raramente 
um movimento se limitava a apenas um escalão hierárquico. A distinção só era 
mais nítida em alguns movimentos de sargentos e generais, nos extremos da 
hierarquia. Na maioria dos outros casos havia envolvimento de mais de um 
escalão, embora sempre predominasse um ou outro em tennos de iniciativa e 
liderança. Por esta razão, e por ser a informação relevante, foi mantida a distinção. 
Nos casos em que se tornava diReil uma.opção, ou em que havia envolvimento, em 
algumas ocasiões determinante, de civis, adotou-se a classificação de participação 
mista. Q.uanto ao tipo de movimento, a classificação não deixou às vezes de ser 
também arbitrátia e empobrecedora. Mas ela nos pareceu imponante para dar 
uma idéia da intensidade e da gravidade da ação. A lista completa dos movi
mentos, com a respectiva fonte de informação, é fornecida no H Apêndice referente 
ao Q.uadro I". 
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o quadro é eloqüente. As queixas generalizadas de indisciplina e de caos na 
organização militar correspondiam à realidade dos fatos. E esta realidade era sem 
dúvida ainda mais grave do que demonstra o quadro, pois grande número de 
pequenas indisciplinas, protestos individuais, atritos dentro das unidades não 
aparece, assim como também não aparecem manifestações de militares de caráter 
mais político-partidàrio como as que se davam no Clube 3 de Outubro ou nas 
vàrias legiões revolucionárias. Não está também incluída a Revolução de 1932. 
Note-se, ainda, que dos 94 movimentos computados, apenas 19 não se referem ao 
Exército: seis são de militares das Forças Públicas e 1 3  da Marinha. Só este último 
ponto já mereceria uma análise especial, pois indica grande diferença no 
comportamento político da. três tipos de corporação militar, organizadas, em 
tese, em torno de princípios semelhantes de disciplina e hierarquia. 



QUADRO I 

Movimentos Milimres, 1930-1945 

Panicipação Principal Out. 1930-34 1935-39 1940-45 Total Geral 

Ag. Pc. Rev. Tot. Ag. Pro Rev. Tot. Ag. Pc. Rev. TOl. Ag. Pr. 

Generais 5 4 - 9 2 4 - 6 2 - - 2 9 8 

Outros oficiais 10 3 2 15 5 2 4 1 1  2 - - 2 1 7  5 

Praças 14 I 5 20 8 3 2 1 3  1 - - 1 23 4 

Mista 3 - 3 6 8 - - 8 1 - - 1 12 -

TOTAL 32 8 10 50 23 9 6 38 6 6 6 1  1 7  

Ag. = agitação; Pr. == prQ[eslO; Rev. = revolta. 
Agitação inclui conspirações. Revolta inclui casos de motim. Uma greve de cadetes em 1934 foi classificada como proteslO de oficiais. 
Quadro organizado por Lucia Lahmeyer Lobo 
Fontes: Veja apêndice para lista dos mOvimentos e fomes de informação. 
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o primeiro aspecto a observar no quadro é a evolução dos números ao longo 
do tempo. A partir de uma média de nove movimentos por ano nos dois primeiros 
periodos, verifica-se uma queda brusca para apenas um na fase final. A queda teve 
inicio em 1 937 e acelerou-se a partir de 1939, indicando com nitidez a vitória de 
uma facção sobre as demais - o que lhe tinha possibilitado a esta facção impor seu 
controle sobre a organização a ponto de fazer dela a base do regime autoritário 
então implantado. 

Um segundo ponto imponante, e mesmo surpreendente em face da visão 
comum, tenentisra, que se tem do período, é o número substancial de movimentos 
de oficiais generais e, mais ainda, a intensa atuação das praças. No caso dos 
generais, trata-se as mais das vezes de conspirações visando golpes politicos, ou de 
protestos em face de golpes dados por outros generais. No caso das praças, trata-se 
quase sempre de conspirações visando revoltas ou de revoltas levadas a efeito. 
Analisemos os movimentos com um pouco mais de atenção. 

o envolvimento político de generais era uma longa história no Brasil, com 
raízes mesmo no Império civilista. Sendo a promoção de generais atribuição do 
Presidente da República, este tinha nas mãos um poderoso instrumento para 
punir ou premiar oficiais. A promoção nestes casos perdia em geral qualquer 
conotação de prêmio ao desempenho, para significar apenas recompensa pela 
lealdade poUtica. A disputa fazia-se então em torno da busca de apadrinhamento 
politico. Com a implantação do Exército no centro do poder, e com a quebra geral 
do princípio da disciplina, a disputa acirrou-se e adquiriu nova conotação, pois 
muitos generais passaram a ver-se como naturais candidatos à presidência da 
Repúblicaou aos postos de maior influência na organização, (orno o Ministério da 
Guerra e a chefia do Estado-Maior. A instabilidade política geral facilitava o jogo 
de poder pois permitia muitas vezes vincular a disputa pessoal, ou mesmo 
organizacional, a causas mais amplas que envolviam paliticas civis. Nesse último 
caso estavam a Revolução de 1 932 e a luta pela eliminação de Flores da Cunha em 
1937.  Eram freqüentes as acusações mútuas entre generais, ou de civis contra 
generais ,  de conspiração para a tomada do poder. Foram envolvidos em tais 
arusações dos generais Leite de Castro, Góis Monteiro, Valdomiro Lima, Eurico 
Dutra, Lúcio Esteves, Daltro Filho, Deschamps, Rabelo, Guedes da Fontoura, 
Pantaleào Teles, Mariante etc. As conspirações de generais assumiam caráter mais 
sério por ocasião de eleições presidenciais, como em 1934 e 1937. Falou-se também 
abertamente de uma conspiração de generais em 1 935, quando o Congresso 
hesitava em votar o aumento de vencimentos dos militares. Em todas essas 
ocasiões tramava-se a tomada do poder através de um golpe da cúpula militar. Na 
maioria dos casos, as circunstâncias politicas externas à organização não favo
reciam os conspiradores. Somente conseguiram êxito em 1 937 e 1 945, em torno 
do presidente no primeiro caso, contra ele no segundo. 

As manifestações de generais, se indicavam a precariedade dos padrões 
disciplinares da organização, indicavam também a instabilidade do sistema de 
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poder em gestação. Quebrado o antigo sistema de lealdades que prendia os 
generais aos presidentes, somente a criação de novos vínculos poderia evitar os 
freqüentes pronunciamentos. Seria umas das principais preocupações da situação 
vitoriosa estabelecer esses vínculos, o que foi feito pela rápida substituição da 
cúpula militar do velho regime, como veremos adiante. 

Conflitos menos visíveis, mas mais sérios do ponto de vista da organização, 
eram os que envolviam as praças, particularmente os sargentos. A história dos 
sargentos ainda não foi escrita e não será aqui que iremos sanar esta lacuna. É 
certo, no entanto, que a história militar de 1 889 a 1945 e as análises feitas até aqui, 
incluindo as nossas, padecem de fone viés em favor do oficialato em geral e dos 
oficiais subalternos em especial. Além de intensa participação na própria 
Revolução de 30, os sargentos se salientariam em 1932 e em todas as revoltas 
lideradas por oficiais subalternos, particularmente as de 1 935. Mais ainda, os 
sargentos, às vezes cabos e soldados. levaram adiante movimentos próprios que 
despertavam reação violenta de parte dos oficiais, inclusive dos tenentes refor
mistas. Ao contrário dos generais, os movimentos típicos de sargentos eram as 
rebeliões de quartéis, freqüentemente violentas, com demandas às vezes radicais, 
embora pouco articuladas. Vejamos alguns exemplos. 

Em junho de 193 1  rebelou-se o 25� BC de Teresina, sob o comando de cabos e 
soldados e alguns sargentos. Os rebelados depuseram o interventor Landri Sales e 
colocaram um cabo em seu lugar. Foram dominados com o auxilio da força 
pública. Meses depois, em outubro de 1931, r(;'oltou-se o 2 1  � BC de Recife, sob a 
liderança de sargentos e com a participação de operários. Os oficiais foram presos, 
o comandante e um tenente foram mortos, houve centenas de feridos. os 
revoltosos ocuparam os bairros de Boa Vista e Soledade. A reação das autoridades 
foi violenta, sob o comando do intelVentor Lima Cavalcânti. auxiliado por seu 
chefe de policia, tenente Bizarria Mamede, e com promessas de ajuda de tenentes 
interventores, como Juraci, da Bahia, Carneiro de Mendonça, do Ceará, Hercolino 
Cascardo, do Rio Grande do None, e com o apoio efetivo dos interventores da 
Paraiba, onde Ernesto Geisel comandava o 22� BC, e de Alagoas. Meses depois, 
outro tenente faria um relatório a Getúlio sobre a situação dos revoltosos presos 
em Recife e reconheceria o excesso de rigor das autoridades, informando: "Há até 
individuos de testículos quebrados a pontapés". O general Lúcio Esteves chegou a 
esboçar um decreto de lei marcial a ser apresentado ao presidente para combater 
os rebeldesS . Outro exemplo foi a revolta do 1 8� BC de Campo Grande, liderada 
por alguns sargentos transferidos do 21� BC de Recife. Na luta resultaram um 
mono e três feridos. Segundo a versão oficial os três sargentos que lideraram o 
movimento foram logo depois mortos. por terem resistido à prisão; segundo 
outras versões, assassinados. O comandante da Circunscrição Militar de Mato 
Grosso, general Klinger, afirmaria que eles tinham prestado à sociedade "o melhor 
serviço que ainda podiam dar e era o de resistirem para serem tratados em 
conseqüêncÍa"9. 
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Um movimento que não chegou a explodir mas que possuia aniculação mais 
complexa foi preparado em São Paulo e estendeu-se de 1933 a 1934. Os líderes 
inspiraram-se nos acontecimentos de 3 de setembro de 1933 em Cuba, quando 
uma revolta de sargentos e cabos acabou levando à queda do presidente Céspedes 
e eventualmente à subida do sargento Fulgêncio Bastista à chefia do governo. Um 
deles, sargento Antônio Luís Bastos, do 4? BC, dizia-se o futuro Fulgêncio Batista 
brasileiro, numa indicação da ambição do movimento e do grau de informação 
política de seus dirigentes. A revolta final, marcada para março de 1934, deveria 
contar com o apoio de operàrios e previa a mone do comandante da Região, 
general Daltto Filho, e dos oficiais. O levante não se realizou por terem sido presos 
seus chefes, embora pequenas explosões, sem maiores conseqüências. se tenham 
verificadolO . 

As revoltas de graduados tinham muito a ver com sua situação dentro da 
organização militar. As queixas abrangiam ampla gama de reivindicações, com 
ênfase na falta de estabilidade, na ausência de promoções, nos salários baixos, na 
falta de assistência social. Logo após a revolução, o decreto 19 .507, de 18  de 
dezembro de 1 930, permitira aos sargentos com mais de dez anos de serviço servir 
até 25 anos sem necessidade de reengajamento. Os que não tinham dez anos 
ficavam dependendo de repetidos reengajamentos que podiam ou não ser 
concedidos, dependendo do critério, ou do arbítrio do comandante, ao avaliar sua 
capacidade e sua conduta. Conforme depoimento de um ex-sargento, "quando 
um comandante queria se ver livre de um sargento, jogava ele no comportamento 
regular ou mau e chegava na hora de reengajar ele era exc\uido"l l .  A situação 
piorou ainda mais em 1937, quando o ministro Dutta baixou um aviso ordenando 
que os sargentos que não tivessem dez anos de serviço em 1 930 fossem licenciados 
(Aviso de 31/5/37). Esta orientação foi confirmada pela Lei de Servko Militar de 
1 939 que, no propósito de formar reservas de graduados, recomendou a não
pennanência de sargentos na tropa por mais de nove anos. Foi a famosa "lei 
Dutra", que tantos transtornos causaria aos sargentos. 

No que se refere a promoções, a situação não era melhor. Desde 1930 estavam 
suspensas devido ao grande número de comissionamentos havidos durante a 
revolução e durante a revolta paulista. Somente em 1 938 foram elas abenas. Outro 
ponto negativo era a assistência. Como os sargentos não tinham estabilidade, 
ficavam a descobeno no que se refere à aposentadoria, pensão, auxl\io hospitalar, 
funerário etc. Tornavam-se assim vitimas de institutos privados ou eram forçados a 
criar, eles próprios, sociedades beneficentes do tipo das que existiam entre os 
operários12 .  

Tudo isto levava à insatisfação permanente das praças. E m  carta a Osvaldo 
Aranha, datada de 1 9H, dois sargentos do RCI de Uruguaiana se referiam a uma 
"decantada má vontade quanto às aspirações dos sargenlOs do Exército", e 
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afinnavam que as mazorcas e guerrilhas do Exército tinham sido alimentadas pelo 
incitamento intestinal dos sargentos que estavam em posição estratégica, contando 
com a confiança dos chefes e a amizade dos subordinados. E finalizavam: " uma 
classe que se revolta e que está pronta a pender para o lado que sopra o vento tem 
que sentir fome e sede de justiça" 1 3 .  Em outro documento enviado a Osvaldo 
Aranha em 1 938 eram feitas queixas semelhantes e era sugerido que os sargentos 
podiam constituir melhor apoio para o governo do que os tenentes outubristas, 
pois estes faziam imposições e perturbavam a disciplina Era lembrado novamente 
o exemplo de Cuba, e eram cobradas promessas de Getúlio feitas no início da 
revolução no 7 � BC de Porto Alegre, quando muitos sargentos tinham assumido os 
postos dos oficiais presos! 4 .  Em circular secreta de 1 933 que convocava um levante 
geral da classe, os sargentos pediam a pura e simples extinção dos graduados, a 
transformação de todos os sargentos em suboficiais, servindo sem reengajamento 
até completar o tempo de serviço, e o aumento de vencimentos15 . Finalmente, em 
manifesto intitulado " Em prol da Revolução Social. Aos Sargentos do Brasil", o 
problema era colocado de maneira ainda mais radical. Os sargentos, dizia o 
manifesto, provêm na quase totalidade da classe proletária, que é explorada pela 
classe burguesa, sendo, portanto, dever de consciência levantarem-se de armas em 
punho para combat<::r o regime. No programa�stavam incluídas a transferência de 
todos os oficiais para uma Delegação de Educação, onde ficariam sob observação, 
e a promoção de sargentos a todos os postos de oficialato, sendo privativa deles 
também a matrícula na Escola Militar e na Escola Naval!6. 

O último documento mostra o limite a que podia chegar a rebelião de praças 
na conjuntura brasileira. As praças eram de fato recrutadas entre as camadas 
proletárias da população, diferentemente do que acontecia com os oficiais. Na 
medida que a rigidez das normas de promoção dentro do Exército reforçavam, ou 
confirmavam, a estratificação externa, e que a socialização nos princípios da 
disciplina nâo era suficientemente forte para superar a consciência da exploração, 
o conflito permanecia latente e podia explodir quando favorecido por conjunturas 
especiais. Quando trabalhadas por elementos do Partido Comunista as praças 
mais facilmente extrapolavam a dominação de que eram vítimas dentro da 
organização para a sociedade como um todo, alinhando-se com suadasse de origem e 
identificando os oficiais como inimigos, não só organizacionais como também de 
classe. Essa visão do problema estava claramente colocada em carta do ex-capitão 
Luís Carlos Prestes, publicada no DiárW da Noite de 27 de março de 1 93 1 .  Nela 
Prestes chamava de imbecil o programa revolucionário dos tenentes e apelava aos 
soldados e marinheiros no sentido de ajudá-lo a liquidar" esta canalha" , voltando 
suas armas contra os chefes "lacaios da burguesia" I 7 . Na práti� no entanto, as 
formulações programáticas dos movimentos de praças pennaneceram confusas e 
sua organização precária. A ação polftica era determinada antes pela condiçãó 
militar do que pela condição de classe, resultando em rebeliões de quartel com 
limitado apoio externo, como aliás aconteceria com os próprios movimentos dos 
oficiais que aderiram ao Partido Comunista. 
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Mas os movimentos de praças, apesar do que foi dito, eram sempre percebidos 
como potencialmente disruptivos em termos organizacionais e sociais, provo· 
cando fone reação negativa entre os oficiais, que também, sem dúvida, não 
perdiam de vista o exemplo cubano. As autoridades militares mostravam-se 
profudamente suspicazes em relação a qualquer movimento organizativo dos 
sargentos, até mesmo as sociedades beneficentes. Góis Monteiro, quando mi
nistro, não quis sequer tomar conhecimento de uma recém-fundada Federação de 
Sargentos, alegando que os sargentos não eram classe, mas apenas uma categoria 
dentro da classe militar, e não podiam defender interesses distintos do da classe 
militar como um todo: "Nunca houve no Exército, e com ele é incompatível, essa 
idéia de classe no sentido moderno (sindical) de se contraporem umas às outras em 
busca de beneficios exclusivos. E é clarissima a nocividade de tais criações 
esdrúxulas nas classes armadas" . Os defensores naturais dos sargentos, acres
centaria, eram seus chefes e o próprio Exército. Dutra, como era de se esperar, 
seria ainda mais rigoroso quando ministro. No aviso 398 de 6/9/37 alenava para o 
perigo da penetração da atividade poUtica, especialmente do comunismo, dentro 
do Exército através das associações beneficentes de sargentos, e procurava 
desarticular tais movimentos. O receio dos oficiais generais e superiores quanto à 
atuação dos sargentos fica ainda mais claro na atitude de B. K(inger. Infonnado, 
em 1 933, de que seus colegas de conspiração estavam fazendo contato com 
sargentos. ele reagiria com vigor, condenando a iniciativa como crime de lesa
disciplinaiS .  

Pouquíssimas foram as manifestações d e  oficiais superiores, razão pela qual os 
colocamos junto com capitães e oficiais subalternos. Q.uanto aos últimos, sua 
facção ativista, remanescente das lutas da década de 20, passou a ter uma ação mais 
defensiva, pois achavam-se agora nas posições de poder e enfrentavam a reação 
enérgica de adversários de fora e de dentro da organização. Nos três primeiros 
anos tentaram organizar-se a fim de dar base mais sólida de poder ao governo 
ditatorial para que ele pudesse implementar o programa revolucionário. Seu 
drama provinha do fato de que não houvera, na realidade, uma vitória militar e a 
estrutura do Exército pennanecera intata, inclusive em tennos de pessoal. O 
máximo que conseguiram foi fazer algumas alterações nos altos escalões e 
eliminar alguns contra-revolucionários mais conspícuos através de reformas 
administrativas. Dai terem sido forçados rapidamente a localizar sua atuação fora 
dos limites organizacionais, o que se deu com a criação do Clube 3 de Outubro. 
Com isto tinham o campo mais livre, mas ao mesmo tempo reduziam a eficácia da 
ação no que dizia respeito aos colegas de caserna. 

Entre as tentativas iniciais de se organizarem dentro do Exército, pode-se citar 
o Pacto de Honra de 24 de fevereiro de 1931 - sem dúvida uma referência aos 
Pactos de Sangue de 1 889-, que buscava reunir os elementos revolucionários a fim 
de dar apoio a Getúlio, delegando plenos poderes de representação a Góis (pelas 
2�, 3� e 5� RM e pela CM de Mato Grosso), a Leite de Castro (pelas 1 � e 4� RM). e a 

Juarez Távora (pelas 6�, 7 � e 8� RM), e autorizando-os a desde logo se 
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empenharem perante o presidente da República em promover a reorganização do 
Exército e a colocação nos postos de comando e na Comissão de Promoçoes de 
elementos revolucionários de confiança, e em reformar administrativamente os 
oficiais inidôneosl9 .  Outro documento enviado a Getúlio em maio de 1 93 1 ,  
assinado por Góis, Eduardo Gomes, Cascardo, Juarez e outros, reconhecia o 
estado de anarquia geral existente no Exército, o predominio de duas menta
lidades antagônicas e o fracasso da tentativa de uni-lo através da colocação de Góis 
na chefia do Estado-Maior. Propunha, em conseqüência, a continuação da 
ditadura até que fosse implantado o programa revolucionáriifo . Em abril de 1 93 1  
um autoproclamado Comitê Revolucionário do Rio de Janeiro lançaria uma 
Proclamação ao Exército, atacando violentamente os situacionismos estaduais, 
especialmente o gaúcho e o mineiro. aos quais atribuía a divisão do Exército em 
grupos conflitantes, e propunha a união da mocidade militar em torno de um 
amplo programa de reformas políticas, sociais e econômicas. Propunha ainda"o 
fortalecimento das Forças Armadas pois, segundo eles, palses incultos como o 
Brasil deviam ser tutelados "pela corporação mais bem organizada e menOs 
viciada, pela elite mais autorizada e mais fone, o Exército"21 . 

Como era esperado, as reações dentro da organização foram enérgicas, não s6 
no que se referia à disputa pelo poder, mas também à concepção do que devesse 
'er o papel adequado para o Exército. Desde logo, criou-se o problema da 
reincorporação dos anistiados, que eram o grosso dos ativistas. SódaEscolaMilitar 
haviam sido expulsos uns 600 em 1922. Os que voltaram, os "picolés", queriam 
contar antiguidade a partir de 1922, o que não foi aceito pelos "rabanetes". Afinal 
resolveu-se a situação com a criação de um quadro paralelo para os primeiros22 . 
Alguns dos próprios participantes mais ativos da revolução tinham sérias dúvidas 
sobre a atuação politica dos colegas. O Pado de Honra , por exemplo, despenaria a 
reação enérgica do capitão Heitor da Fontoura Rangel, expressa em cana ao 
primeiro-tenente A. Etchegoyen. Nela Rangel acusava os subscritores do Pacto de 
ajudar a implantar a subversão e a anarquia no Exército, de sovietizá-Io através de 
sua divisão em três regiões e da criação dos delegados e subdelegados. Segundo o 
capitão, o povo, e não o Exército, tinha feito a revolução, e ela não podia ser por 
este tutelada. Sugeria antes o reforço da autoridade e da disciplina, a defesa da 
ordem contra o bolchevism023 . Era uma primeira escaramuça na luta entre os 
"soldados de Tasso Fragoso" contra os "tenentes de Juarez", como se dizia na 
época, numa referência ao chefe da Junta Provisória e ao lider revolucionàri024. 
Reação mais organizada viria logo depois com a criação de um movimento 
intitulado União da Classe Militar, cujo manifesto foi redigido por um grupo de 
majores e capitães, com o apoio explícito de vários generais ligados ao Movimento 
Pacificador, como Tasso Fragoso, Mena Barreto, e do coronel Benoldo K.linger, o 
promotor do movimento. O documento colocava toda ênfase na união dos 
militares em torno de seus chefes, dentro dos principios da hierarquia e da defesa 
da organização contra a divisão interna, e pregava o "combate à intromissão 
indébita dos militares na política e nas esferas da administração civil"25 .  
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Essas dificuldades, como foi dito, fizeram com que os revolucionários 
desviassem sua ação para fora da organização militar. O Clube 3 de Outubro seria 
o principal núcleo de ação revolucionária. Sua composição deixa clara a 
predominância de capitães e subalternos entre sócios militares. 

Q,UADRO 2 

Postos dos sócios militares do Clube 3 de Outubro (%) 

Postos Exército Marinha 

Oficiais Generais 2 4 
Oficiais Su periores 1 3  lO 
Capitães 30 72 

Oficiais Subalternos 55 1 2  

Su boficiais - 2 

TOTAL 100 100 
(N=129) (N-50) 

. .  . . Fome: Clube 3 de Outubro, Fuhm de mscnçacdos soaos, CPDOC CO/Fichas Inse. Havlaamda 7 1  afinaIS 
do Exército para os quais não consta a patente, o mesmo acontecendo com 21 oficiais da Marinha. Para 
Qurros 56 militares, as fichas não indicam a corporação a que pertenciam. O total de militares subia a 
327, correspondente a 38% do total de sócios. Entre os primeiros 99 inscritos, no e�tanto. havia 61 
militares, ou seja, 6096. 

No entanto, fora da organização, a resistência também se deslocava para as 
lideranças civis dos grandes estados, e em certo momento os próprios lideres 
militares revolucionários, como Góis Monteiro, passaram a considerar incômoda 
a ação do Clube. Osvaldo Aranha pediria demissão em março de 1 932, alegando 
que o Clube se desviara dos rumos da revolução. Por razões opostas, a esquerda 
também se desencantaria com a ineficácia da atuação e começaria a debandar. H. 
Cascardo sairia em fevereiro de 1 933, declarando-se um " socialista integral" . O 
Clube se esvaziaria e seriam também frustradas as tentativas de reformulá-lo em 
termos partidários mais amplos26. 

A esquerda tenentista ingressaria logo depois na ANL e alguns no Partido 
Comunista. Os últimos acabariam nas quarteladas de 1935, que se constituiriam 
em um dos mais poderosos instrumentos utilizados pela facção dominante para 
solidicar seu controle, e na melhor contribuição dos militares à destruição de 
propostas alternativas, tanto dentro como fora da organização militar. Os outros 
elementos do tenentismo ou fariam carreira na política, ou retornariam à vida mi
litar, ou fariam ambas as coisas, de vez que as leis da época o pennitiam. Presos e 
exilados uns, promovidos outros, envolvidos pela politica ainda outros, os 
tenentes desapareceriam da política nacional como atores militares após 1935. 

Temos, assim, um quadro de profundas divisões. Pelo menos duas grandes 
clivagens percorriam a organização: uma horizontal, separando praças de oficiais; 
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outra vertical, separando o s  intervencionistas reformistas dos neutralistas, estes 
em geral mais conservadores. A primeira era estrutural, pane do modelo de 
organização militar adotado, que poderia ter seus efeitos apenas minorados por 
uma legislação menos rigida e discriminatória, mas que dificilmente poderia ser 
eliminada. A segunda era ideológica e dividia principalmente os oficiais. 
Correspondia basicamente a modelos distintos de relações entre Exército e 
política. Os oficiais contrários à intervenção militar na poütica refletiam os 
ensinamentos da Missào Militar Francesa e, em menor escala, a influência do 
profissionalismo alemão. Refletiam o modelo de relação entre força armada e 
política desenvolvido nas democracias liberais do Ocidente, onde a solidez da 
ordem burguesa permitia, e mesmo pedia, exércitos primordialmente dedicados à 
tarefa de defesa externa, alheios ao jogo político interno. Era esta a posição de vários 
dos jovens turcos estagiários do Exército alemão no inicio da segunda década do 
século, como Leitão de Carvalho e Euclides Figueiredo. O próprio Góis Monteiro 
defendia essa posição antes de 1930: "Nas lutas políticas, o Exército não deve 
passar do grande mudo - condição essencial de sua coesão e eficiência e até mesmo 
de sua existência como instituição. Sua verdadeira e única política é a preparação 
para a guerra" (ênfase GM)27.  A referência ao grande mudo era inequivoca: falava o 
brilhante ex-aluno dos cursos de aperfeiçoamento e de Estado-Maior da Missão 
Militar Francesa. Era também esta a posição que podíamos dizer natural para o 
grosso da organização. A panicipação do Exército nas disputas panidárias trazia 
uma série de inconveniências para a carreira e para o exerddo da profissão. Era 
benéfica apenas para a minoria de elementos mais agressivos, movidos por 
ambição pessoal ou ideais politicos. O grosso tendia a preferir a regularidade das 
nonnas organizacionais. 

o intervencionismo reformista era um híbrido, desenvolvido em países de 
transformação burguesa retardada. No Brasil ele foi tributário da influência 
positivista, cujos resíduos ainda persistiam na década de 30, através de alguns repre
sentantes como os generais Manuel Rabelo, jocosamente chamado de "cidadão 
mendigo", Horta Barbosa, Rondon e o velho Ximeno de Villeroy, sobre>;vente das 
agitações do fim do Impériif8• O tenentismo herdaria de seus precursores positivistas 
o intervendonismo e o reformismo, mas deles se afastaria pelo caráter mais 
militarista de sua ação. Os positivistas eram basicamente civilistas, o mesmo não 
acontecendo com os tenentes, que mais facilmente aceitavam o predomínio 
militar na politica e a necessidade de fortalecimento das Forças Armadas. Na 
versão mais à esquerda, certos setores do intervencionismo refonnista, sob a 
influência do panido Comunista, tendiam para o modelo de exército popular, no 
estilo do que se formou nos primeiros tempos da Revolução Russa e, principalmen
te, na fase de luta da Revolução Chinesa. Mas era apenas uma tendência, pois 
nunca conseguiram realmente uma aliança de soldados, operários e camponeses. 
Somente após a derrota das revoltas de 1935 é que se tentou com mais empenho a 
formação de um exército revolucionário do tipo milícia popular, mas sem 
nenhum êxito.29 Esse modelo implicava a transposição da luta de classes para 
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dentro da organização, fazendo com que a liderança caisse normalmente nas mãos 
das praças, o que assustava muito tenente de classe média. 

As circunstãncias politicas tornavam totalmente utópicas as posições neutralis
tas e as defensoras do exército popular. Por outro lado, a incapacidade dos 
reformistas em controlar a organização tomava sua ação ineficaz. Provocando 
conflitos internos, eles ameaçavam a própria capacidade da organização de manter 
a posição de poder a que chegara. Como conseqüência, desenvolveu-se e 
fortaleceu-se aos poucos uma terceira versão das relações do Exército com a 
politica, a que poderlamos chamar de intervencionismo controlador. Ela se 
concretizaria através de uma aliança dos profissionalizantes com os intervencio
nistas, em tOrno de mudança no conteúdo da intervenção. A transformação foi 
progressiva e teve como marcos principais a Revolução Constitucionalista, as 
revoltas de 1935 e 1937. Veremos a seguir o sentido geral que tomou, sem muita 
preocupação com datas. 

2. Abrindo a sociedade ao Exército 

Muitas das medidas que concretizaram a transfonnação eram consensuais 
entre todos os grupos em que se dividia o Exército. Diziam respeito basicamente 
ao fortalecimento da organização em termos de material,. de efetivos, de 
capacidade de mobilização do pals.so Esse fortalecimento dependia de um variado 
elenco de iniciativas, algumas mais internas à organização, outras afetando as 
relações da organização com a sociedade. Começaremos pelas últimas. 

Diferentemente do que aconteceu com as revoluções burguesas em relação 
aos exércitos absolutistas, quando o problema era abrir a organização militar, par
ticularmente o oficialato, à penetração da burguesia (a luta pela carreira aberta ao 
talento), no caso brasileiro a longa luta do Exército visava abrir a sociedade à sua 
penetração através do recrutamento de soldados e de oficiais, e da fonnação de re
servas. Tradicionalmente o Exército se ressentia da incapacidade de implementar 
um sistema de recrutamento que atingisse a todas as camadas da população, e da 
distância social que separava seu quadro de oficiais das elites civis. A incapacidade 
de recrutar redundava também na incapacidade de formar reservas, resultando 
num tipo de exército profissionalizado de alto a baixo, mas com reduzida capa
cidade de mobilização. O enfrentamento desses problemas básicos seria um dos 
pontos que mobilizariam b consenso dos militares em meio às dissensões dadéca
da de 30. 

Os exércitos nacionais pennanentes, à diferença dos mercenários, se relacio
nam com a sociedade de duas maneiras básicas, que podlamos chamar - usando 
terminologia da análise econômica cunhada por Albert Hirschman - de backward 
ünl<ages (vinculações para trás) e forward linlulges (vinculações para frente). A 
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primeira vinculação dá-se no processo de recrutamento de oficiais e praças, no 
fluxo de pessoas da sociedade para o exército. A segunda diz respeito ao fluxo de 
pessoas do exército para a sociedade. Ambas podem variar e têm variado 
amplamente ao longo da hist6ria dos exércitos modernos, com imponantes 
conseqüências para a natureza da organização militar e para a politica em geral. 
Para s6 ficarmos no caso do Exército brasileiro, pode-se dizer que sua luta se deu 
no sentido de passar de uma organização totalmente profissionalizada para uma 
organização nacional em que o profissionalismo ficava cada vez mais limitado ao 
quadro de oficiais. Em termos de vinculações para trás, as mudanças tentadas. e em 
boa pane conseguidas até o final do periodo, podem ser ilustradas pelas figuras 1 e 2. 

Figura I Figura 2 

Recrutamento, 1 91 6  Recrutamento, 1 945 
Classe alta 

1- --
-

-
- - - - Classe alta 

Setores Médios 

-c -r -I- -- Setores Médios 

Proletariado Proletariado 
S G O 

s= soldados; G= graduados; 0- oficiais 

- �- - - t- -
- - 4  - - -

S G O 

A Figura 1 representa a situação até o início da implementação da lei do soneio 
militar em 1 9 1 6. A panir dai iniciou-se o processo de mudança que, no entanto, s6 
foi acelerado ao final da década de 30, em parte novamente sob o incentivo da 
proximidade de outra guerra mundial. Neste modelo, os soldados eram em sua 
totalidade recrutados entre o proletariado, seja por apresentação voluntária, seja, 
na maioria dos casos, por recrutamento forçado. Pennaneciam durante anos no 
Exército, reengajando-se sucessivamente. O mesmo acontecia com os graduados 
(cabos, sargentos, subtenentes), que não eram senão os soldados que conseguiam 
promoção às várias graduações. Os oficiais recrutavam-se em camadas algo 
superiores, sem, no entanto, atingir a classe alta, ou só a atingindo excepcional
mente. Vários provinham das fileiras, através da promoção de subtenentes a 
segundos-tenente,sSl . 

Este era um Exército que, não sendo de casta, também não era democrático. O 
oficialato não era privilégio da classe dominante, como por muito tempo se deu na 
Europa, mas, por outro lado, esta classe era inacessível ao serviço militar. O 
proletariado compunha a totalidade das praças, mas as barreiras internas 
dificultavam seu acesso aos altos postos da carreira. A luta contra esta situação 
vinha de longa data, mas só tivera impulso significativo em 1 9 1 6  sob o influxo da 
guerra e da campanha de Olavo Bilac no sentido de sensibilizar as classes médias e 
alta para o serviço militar. A campanha inspirava-se também, em pane, na lei 
argentina de 1 9 1 1  que vinculava estreitamente o exercício do direito do voto, à 
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prestação do seIViço militar, identificando na prática o civis ao miles, a sociedade ao 
Exército32. Era o primeiro passo para dar conteúdo real à velha idéia do cidadão
soldado, anteriormente usada para justificar a atuação polltica dos oficiais (a idéia 
era utópica num contexto em que a grande maioria dos soldados era composta de 
analfabetos aos quais a própria constituição negava o direito de voto). 

Os resultados foram muito lentos e ao final do período ainda se estava longe de 
atingir o objetivo, mas já havia uma mudança nltida na direção indicada pela 
Figura 2. O soneio já atingia a todas as camadas da população, e o serviço se 
ampliara substancialmente através da ativação dos Tiros de Guerra, das Escolas de 
Instrução Militar e das Escolas de Instrução Militar Preparatória. Em 1939, por 
exemplo, havia em funcionamento 262 Tiros de Guerra, 1 16 Escolas de Instrução, 
e 1 15 Escolas Preparatórias num total de 493, além de outras 3 1 3  que não estavam 
funcionando33 .  Mais do que apelos patrióticos ao estilo dos de Olavo Bilac, 
contribuiriam para a lenta transformação medidas punitivas que iam aos 
poucos sendo implantadas. Um decreto de 1 933 (n? 22.885) pela primeira vez 
exigia o cenificado de serviço militar para o exercício de cargo público, exigência 
incorporada à Constituição de 1934, por insistência de Góis Monteiro. Na 
subcomissão que elaborou o projeto de Constituição, Góis pediu mesmo o serviço 
militar para todos, inclusive as mulheres, e a exigência do certificado de reservista 
para o exercicio do voto, como na lei argentina. No Relatório de 1 939 Dutra sugeriu 
a negação do direito de pleitear em juízo a quem não tivesse cumprido as 
obrigaç� militares. Todas essas medidas foram consolidadas na Lei do Serviço 
Militar de 1 939, que ainda acrescentou multas para insubmissos e taxas para 
isento�4 .  Apertava-se o cerco ao cidadão na busca do objetivo do serviço militar 
obrigatório, pessoal e universal. 

Por outro lado, a melhoria no ambiente dos quartéis, os movimentos 
revolucionários e mudanças no sistema de ensino tinham possibilitado a entrada 
de elementos da pequena burguesia para o quadro de graduados. Foram criadas 
Escolas Preparatórias de candidatos para a Escola Militar. Os alunos dessas escolas 
que não conseguiam ingresso na Escola Militar eram admitidos como sargentos, 
fato que elevava substancialmente o nivel social e cultural do grupo. Em 1938, por 
exemplo, dos 201 alunos matriculados no Curso Preparatório da Escola Militar, 52 
eram filhos de militares, 60 de comerciarios 41  de funcionários públicos. O 
oficialato, por sua vez, conseguia já atrair um pequeno número de filhos de classe 
alta35. Se no caso dos conscritos funcionava mais a coerção, no caso dos oficiais 
funcionava antes a atração, que dependia de mecanismos mais complicados, como 
a própria posição de poder do Exército, o status social do militar e seu nivel de 
vencimentos em comparação com os do mercado. 

Não menos importantes eram as rransfonnações nas vinculações para a frente. 
O exército tradicional recebia da sociedade seus elementos e os devolvia em geral 
apenas por expulsão ou por final de carreira. A progressiva implementação do 
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soneio foi tomando possivel acabar com o soldado profissional através da 
limitação imposta aos engajamentos e reengajamentos. Ao final do periodo, a 
maioria dos soldados era já composta de conscritos que serviam um ano e 
voltavam á vida civil. Algo semelhante, embora em muito menor escala, foi feito 
em relação aos sargentos e cabos. Vimos acima a introdução de legislação que 
procurava limitar o tempo de serviço dos sargentos, sendo a principal a Lei do 
Serviço Militar de 1 939, que forçou a passagem à reserva de grande número de 
sargentos. A idéia era fonnar reseIVas também de graduados, para o que era 
necessário fazer circular mais rapidamente o pessoal a fim de abrir claros para 
novas incorporações%. No limite, significava uma tendência a eliminar a 
profissionalização dos sargentos, mantendo apenas como profissional o corpo de 
oficiais. A fonnação de reservas de oficiais começou a ser feita através dos NPOR e 
CPOR que forçavam ao serviço militar os filhos da classe alta. Os dois modelos de 
organização podem ser ilustradas através das figuras 3 e 4. 

Figura 3 
Exército e Sociedade, J 920 
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Exército e Sociedade, 1940 
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Obs.: CPOR = Centros Preparação de Oficiais da Reserva; Te = Tiros de Guerra; EIM = Escolas de 
Instrução Militar; EIMP = Escolas de Instrução Militar Preparatória. 

A Figura 3 corresponde a um modelo de exército totalmente profissionaliza
do, só com comunicações internas e para trás, um exército que apenas recebe da 
sociedade, sem devolvê-Ios, os soldados e pane dos graduados e oHciais. A maioria 
dos graduados é recrutada internamente entre os soldados; pane dos oficiais 
provém dos graduados e outra parte substancial dos fIlhos de oficiais e de graduados. 
É uma organização fechada sobre si mesma, isolada devastos setores da sociedade, 
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partirularmente dos setores dominantes. Conseqüentemente, e tncapaz de 
influenciar a sociedade através do processo de treinamento e socialização de 
reservas. Outra é a situação representada na Figura 4. Há aí, em todos os níveis da 
hierarquia, relações para a frente, muito intensas a nível dos soldados, através dos 
Tiros de Guerra, da Escola de Instrução Militar e das Escolas de Instrução Militar 
Preparatória; menos intensas a nível dos graduados, substancial a nível dos oficiais 
através dos centros de preparação de oficiais da reserva. Acham-se igualmente 
intensificadas as vinrulações para trás. Embora ainda de maneira imperfeita, o 
recrutamento já atinge todas as camadas sociais. Elementos da classe alta já são 
obrigados ao serviço militar, mesmo que seja através dos CPOR. A organização 
penetra amplamente na sociedade e adquire sobre ela uma capacidade de controle 
até então inexistente. 

Havia um inegável sentido militar na transformação, o que a tornava ponto 
consensual nas reivindicações das várias correntes militares. Desde a Primeira 
Guerra Mundial, e mesmo antes, com a chegada dos estagiários do Exército 
alemão, enraizara entre os chefes militares mais conscientes a idéia de que as 
guerras modernas não se dariam mais apenas entre exércitos, mas exigiriam a 
mobilização da nação inteira, seriam guerras totais. O sistema brasileiro os irritava 
e frustrava por levar às fileiras as faixas menos qualificadas da população e por 
impedir a formação de reservas, e conseqüentemente, impossibilitar a mobiliza
ção geral em caso de necessidade. A Argentina era freqüentemente apontada como 
exemplo a seguir, mormente porque nos planos estratégicos da época ela se 
constituía também no inimigo mais provável e mais perigoso. 

Mas a conotação politica da transfonnação não era menos imponante. Estava 
o Exército no centro do poder politico, dizendo-se encarnação dos interesses 
nacionais, acima dos interesses regionais e partidários e, no entanto, não possuia 
nenhuma capacidade de influenciar a população, não só em termos de preparação 
militar, de disciplina dos corpos, como diria Foucault, mas também - o que era 
essencial para seu projeto - de disciplina das mentes. Ao se queixarem da elite civil 
por não lhes conceder os meios de fortalecimentos da defesa nacional e da 
população em geral por fugir do quartel, os militares atribuíam esses males ao 
civilismo e ao liberalismo das elites, à aversão à disciplina por parte das massas, ao 
pacifismo de todo,37 .  Daí a grande importãncia dada à guerra pelas mentes, 
através da educação moral e cívica da população, da qual o Exército deveria ser o 
principal agente, embora pressionasse também as escolas civis para colaborar. Esta 
guerra incluía não só o combate ao comunismo, mas também a luta mais ampla 
pela transformação dos valores sociais no sentido de torná-los compaúveis com as 
tarefas da defésa nacional. Através do serviço militar ampliado, da formação mais 
extensa de oficiais da reserva, conseguia-se devolver à sociedade milhares de 
cidadãos doutrinados não só na rejeição ao comunismo, mas também na 
valorização da nação, na importância da defesa nacional, na crença, na inevitabi
lidade das guerras, na necessidade de se preparar para elas e, até mesmo, na 
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conveniência de um governo fone que promovesse o progresso do pais. O esforço 
fica bem caracterizado no titulo de um artigo de Menotti del Pichia publicado 
na Nat;ão Annada em dezembro de 1 94 1 :  "A Pátria é hoje uma imensa caserna". 

3. Fechando o Exército à sociedade 

A abenura da sociedade ao Exército, que acabamos de ver, poderia ter como 
conseqüência torná-lo mais vulnerável a pressões externas, torná-lo realmente 
popular e democrático. O modelo totalmente profissionalizado, falando em tese, é 
inadequado para a defesa externa, mas eficiente na manutenção da ordem interna, 
o oposto acontecendo com o modelo abeno. Mas nesse problema do relaciona
mento do Exército com o povo as correntes militares se dividiam. De um lado 
havia os que, como o cadete citado no início, acreditavam no Exército até mesmo 
como vanguarda do povo; de outro havia o grosso dos oficiais de tendência mais 
conservadora e mais preocupados com a integridade da organização. Estes 
últimos se queixavam exatamente do excesso de influência externa dentro do 
Exército, da introdução nele de conflitos po][ticos e sociais que vinham de fora 
dividindo-o em outras tantas facções, penurbando a disciplina, paralisando-o, 
senão mesmo destruindo-o. Daí preferir esse grupo falar no Exército não como 
encarnação do povo, mas como expressão da nação. Com este conceito mais 
abstrato, legitimava-se a ação militar sem a necessidade de ter ela que refletir 
interesses concretos da população ou de parte dela. Era mesmo para eles essencial, 
na realidade, isolar a organização, imunizá-la do contato com a política, isto é, 
com qualquer tipo de conflito que dividisse a população38 .  

A fim de evitar que a abenura da sociedade tivesse o efeito de abrir também o 
Exército, várias medidas foram tomadas, agora já nào consensuais, mas fruto do 
domínio da coalizão vencedora. As medidas centraram-se na seleção e na 
formação do corpo de oficiais, pois no novo esquema eram eles os únicos 
verdadeiramente profissionais. Uma primeira série de disposições veio reforçar a 
tendência no sentido de dificultar a promoção de praças a oficiais. O Decreto 1 .351  
d e  7 de fevereiro de 1 8 9 1  mandava preencher metade das vagas d e  segundo
tenente com praças, a outra metade com alferes-alunos, se os houvesse. Já a lei de 
promoções de 1 934 (decreto de 1� dejunho) só permitia a promoção de praças ao 
posto de segundo-tenente em casos excepcionais e se não houvesse número 
suficiente de aspirantes. Além disso, para promoção a postos subseqüentes, exigia 
o curso de fonnação de oficiais da respectiva arma ou serviço. O Decreto-lei n� 38 
de 2 de dezembro de 1 937, que regulava as promoções, não mencionava sequer 
essa possibilidade e não admitia mesmo a promoção por bravura de praças a 
oficiais, aceita ainda pela lei de 1934. Esta última possibilidade voltou a ser 
admitida em 1 943 como incentivo à participação na FEB (DL. n� 5.625, de 29 de 
junho de 1 943). 
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Mas as iniciativas mais explícitas foram as tomadas com relação ao recruta
mento de oficiais através da Escola Militar. Já em 1934, na subcomissão que 
elaborou o anteprojeto de Constituição, Góis se queixaria do fato de que a Escola 
Militar atraia mais alunos pobres, levados antes por motivação econômica do que 
por vocação para as annas. E observava: "E é essa a razão por que se vê grande 
número de militares doutores, sociólogos, ginecologistas etc., que têm vocação para 
tudo, menos para militares; sentem horror à caserna e são tudo menos milita
res"S9. As medidas concretas no sentido de mudar a situação vieram principal
mente durante o Estado Novo. O Relatório secreto do ministro, referente ao ano de 
1940, mencionava algumas delas: só permitir o ingresso na Escola Militar a 
candidatos provenientes do Colégio Militar do Rio de Janeiro, das Escolas 
Preparatórias de Cadetes e da tropa; estabelecer exigências para ingresso em todos 
os estabelecimentos de ensino militares relativas à situação familiar dos candidatos 
com respeito à nacionalidade. religião, orientação política e condições morais. 
Tais dispositivos se encontram nas instruções para o concurso à Escola Militar do 
ano de 1942 e merecem ser reproduzidos. Entre as condições para aprovação, 
além da capacitação fisica e intelectual do candidato, exigia-se " que as condições 
de ambiente social e doméstico (nacionalidade, religião, orientação politica e 
origem, inclusive dos pais, e condições morais de ambiente de família) não 
colidissem com as obrigações e deveres impostos aos que se destinam à carreira 
das armas, não se prestem a perturbar o perfeito e espontâneo sentimento 
patriótico e não constituam óbice a sua completa integração na sociedade civil". As 
mesmas exigências foram feitas para matriculas no Colégio Militar e nas Escolas 
Pr�paratórias de Cadetes 40. 

Nas circunstâncias da época, tais dispositivos significavam excluir do Exército 
os não-católicos, panicularmente os judeus. os filhos de imigrantes, os pretos, os 
filhos de pais não legalmente casados, e os filhos de pais cujas idéias políticas não 
agradassem ao regime. No que se refere à restrição aos judeus, o RelatórW de 1 940 
julgava dispensável justificá-la, pois se tratava de raça sem noção de pátria e "não 
têm seus membros credenciais para o exerácio da profissão militar". A execução 
dessas medidas ficava a cargo dos comandantes das escolas, que podiam criar 
comissões secretas para investigar a vida dos candidatos. A recusa de matrícula por 
qualquer das razões acima não precisava ser justificada pelo comandante, que 
simplesmente mandava arquivar o process04 1 .  

Embora em pane Íruto do espirito dominante no Estado Novo, as restrições 
não foram de todo abolidas após 1 945. Nas instruções para concurso à Escola 
Militar em 1947, em pleno regime constitucional, foram eliminadas apenas as 
referências à origem dos pais e à integração na sociedade civil. pennanecendo o 
resto. Expurgados os pruridos racistas e anti-semitas, ti picos do ambiente anterior 
à derrota nazista, permaneceu a preocupação de selecionar ao máximo o corpo de 
oficiais que, no dizer de um general insuspeito de colaborar com o Estado Novo, 
deveria constituir-se numa aristocracia inteleaual, fisica e moral42. 



A Revolução de 30 129 

Além desse poderoso filtro que se colocava na porta de entrada de oficiais, 
foram desenvolvidos ou aperfeiçoados outros mecanismos de natureza mais 
interna à organização, destinados a homogeneizar ideologicamente o oficialato e 
imunizá-lo a doutrinas consideradas disruptivas tanto da corporação como da 
nacionalidade. Um documento do capitão Severino Sombra, conhecido por suas 
atividades à frente da Legião Cearense do Trabalho, encomendado pelo Ministro 
da Guerra, Góis Monteiro, e datado de 1 934, colocava com meridiana clareza a 
necessidade de fazer apreparação ideoMgica (sic) do Exército, por ser ela a essência 
mesma da política social de um exército moderno. Essa preparação se fazia necessá
ria, ainda segundo Sombra, para enfrentar a ameaça comunista que tinha no Exército 
um de seus alvos principais (O Partido agia através das Comissões Antimilitarista Mis
tas). E para realizá-la, nada melhor do que seguir o exemplo dos próprios comunistas, 
para quem a educação política dos soldados era preocupação fundamental. "Não 
hesitemos, concluía, em empregar os próprios métodos soviéticos na ofensiva 
contra o comunismo." E sugeria, como medidas práticas, o ensino da Sociologia 
na Escola Militar; de Economia Social nas escolas de sargentos; a promoção de 
conferências na escola de Estado-Maior e de aulas de moral e cívica para praças, 
além do uso intensivo do rádio, cinema, etc43 . 

Ainda outrO mecanismo de isolamento dos oficiais foi a legislação sobre 
panicipação política em organizações de caráter panidário. A participação foi 
intensa nos primeiros anos após a revolução, tanto em termos individuais como 
coletivos, principalmente a nível de oficiais subalternos. O Clube 3 de Outubro e 
os interventores militares agiam como autêntico grupo de pressão sobre o 
governo, para irritação de outros militares e, mais ainda, das chefias políticas civis. 
Mas já na subcomissão de 1 933, Góis defenderia uma posição radical de proibição 
total da panicipação politicados militares. Sugeriu proibir o voto a todo e qualquer 
militar da ativa; proibir a participação em organizações de caráter poHtico; agregar 
sem vantagens os militares eleitos para cargos públicos; passar obrigatoriamente 
para a reserva os que ficassem mais de seis anos em cargos eletivos. A subcomissão 
aprovou a maioria das sugestões, mas nos debates da Constituinte quase todas 
foram derrotadas e a Constituição ficou próxima à de 1 89 1  quanto a esse ponto. 
Na realidade, favoreceu ainda mais a participação do que a anterior, ao dar o 
direito de voto não só aos oficiais como também aos sargentos. Os constituintes, 
entre os quais havia 20 militares, três dos quais reformados, mantiveram também as 
vantagens dos militares eleitos, exceto os vencimentos, e estenderam para oito 
anos contínuos, ou 1 2  descontínuos, o perfodo de exercício de mandato ao fim do 
qual seria obrigatória a passagem para a reserva A Constituição manteve também 
a cláusula " dentro da lei" de 1 89 1 ,  que qualificava a obediência dos militares e 
servia para justificar rebeliões. 

Logo após a promulgação da Constituição, um editorial da Defesa Nacional 
criticava a concessão do direito de voto a cadetes e sargentos e a falta de proibição 
explícita aos militares de participação em organizações políticas. Afirmava manter 
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o mesmo sistema da República Velha, com efeitos mais intensos pois agora eram 
mais íntimos os pontos de contato entre a politica e as classes armadas. Comentava 
que os militares profissionais defendiam a exclusão total da participação, pela 
necessidade da profissão e a exemplo de outros paises, inclusive a Rússia, ao passo 
que os políticos fardados defendiam a participação, tangendo as cordas dos 
sofismas da soberania popular44 • 

As revoltas de 1 935 iriam provocar grandes modificações na legislação. A mais 
drástica seria a Emenda n� 2 à Constituição, que permitia a cassação por decreto da 
patente dos oficiais que se envolvessem em atividades subversivas - o que 
possibilitou a expulsão de um grande número deles. A medida foi tão radical que 
provocou a reação do próprio Góis Monteiro, que acusou-a de desmoralizar o 
corpo de oficiais, ajudando assim, mais do que impedindo, a bolchevização do 
pals45• A Constituição de 1937 revogaria este dispositivo, mais incorporaria a 
demanda radical de Góis em 1934: proibição do voto a todos os militares da ativa. 
Retirava ainda a cláusula "dentro da lei", obrigando as Forças Armadas à "fiel 
obediência à autoridade do presidente da República". Cortava-se pela raiz mais 
um laço de contato entre oficiais e o mundo civil. 

Através destes e de outros mecanismos, buscava-se tanto prevenir os perigos 
que pudessem advir do novo modelo de organização adotado, como sanear as 
contaminações que, segundo os chefes militares, há muito minavam o Exército. O 
objetivo, segundo dissera Góis Monteiro na subcomissão já mencionada, era só 
admitir a atuação do Exército "como força militar em bloco", sem contestações 
internas. Mas para isso, além das medidas de isolamento, era necessário um 
trabalho interno de homogeneização da cúpula militar em torno do novo sistema 
de lealdade e das novas concepções do papel das forças armadas. É o que veremos 
a seguir. 

4. A renovação da cúpula militar 

Vimos a situação de caos e de ameaça à hierarquia e à disciplina criada após a 
revolução, manifestada nas agitações de militares de todas as patentes. Dada a 
natureza hierárquica da organização, a recomposição só seria possivel com a 
reconstituição da cúpula militar em tomo do grupo vencedor. A tarefa não era 
fácil, pois não havia sequer um general entre os vitoriosos, à exceção de Isidoro, 
que foi readmitido em fins de 1 930. Foi necessàrio, logo de inicio, promover Góis 
Monteiro a toque de caixa, a fim de colocar um elemento de plena confiança no 
topo da hierarquia. Tendo comandado a revolução como tenente-coronel, ele foi 
promovido a coronel em março de 1 93 1 ,  a general·de-brigada em maio deste 
mesmo ano e a general-de-divisão, o mais alto posto na época para tempo de paz, 
em outubro de 1932. Só então os revolucionàrios puderam dispor de um dos seus 
para ocupar os mais altos postos da administração militar. A tentativa de fazer de 
Góis chefe do EME em 1 93 1 ,  quando ainda era apenas general-de-brigada, 
despertara grande reação, tendo o governo que voltar arrás. 
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A partir da subida de Góis, no entanto, o processo tomou-se viável. embora 
nada fácil .  A mudança começou com a eliminação dos velhos generais-de-divisão 
de menor expressão, para o que contou o governo com a colaboração do ministro 
Leite de Castro que, embora revolucionário de última hora, parece ter apoiado 
sinceramente a nova situação. O mais diReil, no entanto, era substituir os mais 
jovens generais-de-brigada nomeados pelo antigo governo. Um dos beneficios 
laterais que a Revolução de 1 932 trouxe para o governo foi dar-lhe a oportunidade 
de fazer isto. O movimento de São Paulo, do ponto de vista militar, assim como do 
civil, foi feito de acordo com a hierarquia, à diferença do de 1930. A reivindicação 
de seus chefes militares era exatamente restaurar a disciplina e a hierarquia nas 
forças armadas. Ironicamente, serviu para que os oponentes pudessem fazer 
exatamente isto, mas a seu favor. Ela pennitiu substituir não só elementos da 
cúpula, mas também dos escalões intermediários, servindo de verdadeiro e 
definitivo teste de lealdade ao novo governo. A composição do grupo deportado 
ou reformado em 1 932 foi a seguinte: 

DEPORTADOS 

Generais 7 
Coronéis 6 tren-Coronéis 6 
Majores 7 

Capitães 12 trenentes 1 0  

trotal 48 

QUADRO 3 

Oficiais do Exército punidos em 1932 

Só REFORMADOS 

Capitães 85 
Tenentes 231 
Aspirantes 48 
2P Ten-Comis-
sionados 94 

Total 460 

Fonte: GV 32. 12.05/2 para deponados; 
BK 33. 1 1 .01 para reformados. 

A maioria foi anistiada em 1 934, mas ficou com a carreira prejudicada, 
principalmente os oficiais superiores - majores, tenentes-coronéis e coronéis. 

Com o auxílio da guerra, pôde o governo renovar praticamente toda a cúpula 
militar até o final de 1 933. Havia no exército ao todo em tomo de 1 5  generais-de
divisão e 25 generais-de-brigada. Entre 1 930 e 1 933 foram, por uma razão ou 
outra, excluidos 1 4  generais-de-divisão e 1 8  generais-de-brigada. No mesmo 
periodo foram nomeados dez novos generais-de-divisão e 26 novos generais-de-
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brigada. Destes 26, dez foram promovidos em 1931  e dez em 1932, logo após a 
Revolução Constitucionalista. Assim é que em 1 935 todos os generais-de-brigada 
tinham já sido promovidos após a revolução. Deste grupo, particularmente dos 
que tiveram sua lealdade testada durante a revolta paulista, saiu praticamente toda 
a liderança militar até 1945. Entre eles estavam Góis Monteiro, Eurico Dutra, Parga 
Rodrigues, Guedes da Fontoura, Lúcio Esteves, Paes de Andrade, Manuel Rabelo, 
José Pessoa, Horta Barbosa, Pantaleão Pessoa, Cristóvão Barcelos, Mauricio 
Cardoso, etc. A união do grupo era reforçada pela liderança de Góis Monteiro e de 
Eurico Dutra. O primeiro certamente teve papel decisivo inclusive na escolha dos 
novos generais. dada sua posição de oficial revolucionário mais graduado 
(Izidoro fora deportado em 1932) e o grande acesso que tinha a Getúlio Vargas46 . 
Góis e Dutra completavam-se: o primeiro era o estrategista, o formulador da 
política militar da época; o segundo era o implacável executor desta política. O 
Quadro 4 dá uma idéia da composição do grupo dominante, definido pela 
ocupação dos postos principais. 

o quadro mostra quatro fases bem distintas. A primeira, que vai até o início de 
1 933, em que dominam ainda os generais de antes da revolução, sobressaindo-se 
Tasso Fragoso. O segundo, que vai até 1 937, em que se combinam os dois grupos, 
já com a participação de Góis e Dutra no ministério e na direção do Clube. O 
terceiro é de domínio total da dupla, particularmente na fase em que Meira 
Vasconcelos (promovido em 1934) ocupou a presidência do Clube. Finalmente o 
quarto penodo, em que o controle ainda é mantido, mas já com algumas fissuras, 
como a presença de José Pessoa no Clube, eleito em chapa de oposição, que 
derrotou o candidato de Dutra, Valentim Benicio, por 702 votos a 27 1 .  A 
predominância de Góis e Dutra se manifesta no fato de que o primeiro seria 
ministro duas vezes( 1934-35, 1945-46) e por mais de seis anos chefiaria o EME 
Uulho de 1 937 a dezembro de 1943), na segunda mais longa gestão da história do 
órgão até hoje; Dutra por, sua vez, seria ministro da Guerra pelo tempo recorde de 
oito anos. Além de ocupar por tanto tempo as posições formais de comando, 
ambos foram ainda presidentes do Clube Militar, tradicional fonte de manifes
tação de descontentamento do oficialato. Não significava isto, no entanto, que 
ficavam desde logo eliminados os atritos entre generais, mas eles eram grande
mente reduzidos. É de notar, por exemplo, que boa parte dos atritos de Góis, o 
lider inconteste do grupo, se deu com generais promovidos antes de 1930, como 
Tasso Fragoso, Mena Barreto, João Gomes, Valdomiro Lima, Mariante, Andrade 
Neves. Dentre os novos, haveria apenas uma grande dissidência em 1937, em tomo 
do golpe de estado e do fechamento da AIB. Neste penodo seriam afastados seis 
generais-de-divisão e quatro de brigada. A solidez do esquema montado permi
tiu, no entanto, que este pequeno expurgo fosse feito sem maiores transtornos. 



Q,UADRO 4 

Ministros da Guerra, Chefes do EME e Presidentes do Clube Militar, 1930/45. 

A N O S  

1930 JI J2 JJ J4 J' J6 J7 J8 J9 40 41 42 4J 44 45 

Min. da Guerra L. Castro Id. E.Cardoso Id. Góis j. Gomes Id. Dutra Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Góis 

Chefia EME Malan Tasso A. Neves Id. Silveira Pantaleào P. Andrade Góis Id. Id. Id. Id. Id. Id. M. Cardoso Barcelos 

Pres. Clube M. J. Gomes Aranha Id. Dutra Id. Góis Id. Parga Id. Meira Id. Id. Id. Id. J. Pessoa Id. :>-
Fonte: Para ministros da Guerra, Tcodorico Lopes e Gentil Torres, Ministros da GuarG do Brasil, 1808-1 949, Rio de Janeiro, 1949, s/ed. ;::c 

Para o EME. Síntese da euolw;ãohutóricado Estado-Maiordo Exército (periodo: 1 896- 1 978), publicação do próprio EME. Para o dube,Revi.I"ta drJ Clube Milj- � 
lar, vários números. 2-
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Um fator adicional que facilitou a formação e a manutenção desse arranjo foi a 
permanência de Getúlio Vargas na Presidência como elemento acima - embora 
não fora - das disputas. As várias tentativas de golpe militar, inclusive de Góis, se 
frustravam pelas grandes resistências que tal solução encontrava canto fora como 
dentro da organização. O Exército da época não possuía o grau de controle interno 
capaz de manter unida a corporação numa situação em que a presidência estivesse 
aberta à disputa de generais. 

Além de formar a nova cúpula dirigente, e em pane como conseqüência dessa 
formação, foi promovida também a homogeneização da organização através do 
expurgo de elementos desviantes. O cálculo numérico dos expurgados é dificil 
porque muitas vezes as razões da exclusão não são explicitadas. O processo de 
cassação de patente era inequivocamente poBtico, mas durou pouco tempo. Em 
muitos outros casos fica incena a razão da punição: se politica, se de outra 
natureza. Acresce ainda que a exclusão era apenas a ponta do iceberg. Uma série 
enorme de outras punições menores, desde a transferência à detenção, podia 
prejudicar definitivamente a carreira de um oficial. O quadro 5 é apenas uma 
primeira tentativa, certamente imperfeita e incompleta, de dar uma idéia da 
dimensão do expurgo. 

Q.UADRO 5 

Militares de Exército excluídos por razões poüticas, 1931-38 

ANOS OFICIAIS PRAÇAS 

1 93 1 -32 5 1 7  492 
1 935-36 107 1 . 136 
1 937-38 - 247 -- --
Total 624 1 .875 -

Fontes: AE. Minutas do Gabi1ute do Ministro da Guerra; Bolrliru dtJ Exército de 1935 a 1938; Boletins Intmws 
do 3� RI, 29!l BC e 2 1 !>  BC; listas de presos pollticos militares na Casa de Detenção e Casa deCorreçâo 
do Rio de Janeiro. Estas listas nos foram facilitadas generosamente por Samuel Aclamo. O quadro foi 
organizado por Vanda Costa Aderaldo, com o auxilio de Marcos Bfetas. 

Nota: Porexclusào entende-se qualquer afastamento por motivos politicos. Não foi feito levantamento 
para os anos de 1933 e 1 934. Os oficiais excluirlos em 1932 foram quase todos anistiados em 1934. Os 
outws, paniculanneme os envolvidos no levante de 1935, só o foram em 194-5. 

Embora cenamente muito subestimados, os dados dão já uma idéia do 
esforço de homogeneização polltica dos quadros, esforço que atingiu tanto os 
oficiais como os praças. Deve-se lembrar também que as punições se davam em 
meio a um ambiente generalizado de medó, principalmente após a promulgação 
da Lei de Segurança N acionai, em abril de 1 935, e da criação do Tribunal de 
Segurança Nacional, em setembro de 1 936. Falando sobre o ambiente na Escola 
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Militar por esta época, uma testemunha afirma: "Naquele tempo entrar na política 
era uma coisa perigosa Havia muito choque. Havia partidários da ANL e daAIB, 
muito medo, muita insegurança, revistas nos armários, o , ,  Me pegaram uma vez 
com um livro do Stefan Zweig. O tenente ficou impressionado porque não sabia 
quem era Stefan Zweig"47 .  O ambiente nos quanéis pode também ser avaliado 
pelo número de processos que chegavam ao Supremo Tribunal Militar, como 
mostra o Quadro 6. 

QUADRO 6 

Supremo Tribunal Militar, 1933-38 

ANOS 
Processos 1 933 1 934 1 935 1 936 1 937 1938 

Apelações 1 8 1  239 824 843 725 910  
Habeas-corpus 430 288 351 421 879 1 . 703 
Condenações transitadas 
em julgado • 1 39 369 460 428 6 1 6  
Absolvições • 85 84 137  134 1 65 

• Sem informação. 
Fontes: para 19S5,RelatóriodoMinistroM Gut1Ta de 1 936, p. 148; para 1934, RtlatórW referenteaeste ano, 
p. ISS; para o resto, Relat6rio referente ao ano de 1938, p. 8 1 .  Não houve Relatório para 193 I e 1 932. A 
partir de 194-0 os Relatórios passaram a ser secretos. 

Os números são eloqüentes em mostrar um aumento, entre 1 933 e 1938, de 
cinco vezes nas apelações e condenações e de quatro vezes nos pedidos de habeas
corpus. Sintomaticamente, as absolvições apenas duplicaram. Naturalmente, a 
maioria desses processos não era de natureza política. No entanto, o esforço para 
eliminar a atividade política dentro da organização passava necessariamente por 
um enrijecimento geral com relação à disciplina. Quanto mais enquadrado o 
militar nas normas disciplinares, mais fácil seria também mantê-Io afastado da 
politica, e isto tanto pelo hábito da obediência como pela maior socialização nos 
valores organizacionais e pelo maior envolvimento nas tarefas profissionais. 
Sintomático dessa orientação geral quanto à disciplina é o DL 3.038 de 10  de 
fevereiro de 1 94 1 ,  que dispõe sobre a declaração de indignidade para o oficialato. 
Por ele, tanto podia ser declarado indigno e, portanto, perder posto e patente 
passando a ser tido como morto, o oficial que se filiasse a panido ou organização 
proibida por lei e desrespeitasse a nação e a bandeira, como o que cometesse 
roubo, estelionato, falsidade documental e atos contrários à natureza e ao pudor 
individual. 

A abenura da sociedade ao Exército, o fechamento da organização, a 
formação de um grupo hegemônico interno eram aspeaos da estratégia de 
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fortalecimento da corporação militar tendo em vista a consolidação e ampliação 
do poder que conquistara dentro do Estado. Resta ver seu fortalecimento naquilo 
que era próprio da natureza de seu poder: os efetivos e o equipamento , 
juntamente com os meios para ampliá· los. Este fortalecimento é que estabeleceria 
o ponto de partida para qualquer pretensão de poder a nível nacional: o controle 
sem contraste dos meios flsicos de coerção. Será este nosso próximo ponto. Como 
nas seções anteriores, mostraremos antes as tendências, deixando que os próprios 
dados sugiram a maior ou menor relevância dos cones temporais geralmente 
adotados na historiografia do período. 

5. Os recursos de poder 

A luta do Exército e da Marinha por maiores efetivos, melhor aparelhamento, 
mais recursos, vinha de longa data. Eram infaliveis as queixas de todos os ministros 
com relação ao que julgavam ser descaso das elites civis governantes com relação 
ao preparo das duas corporações para o adequado exercício de suas hllH.;Úl'S. Após 
1930 aumentaram as pressões sobre o governo, sobre o qual possuíam agora Illuito 
maior capacidade de pressão. No que se rerere ao Exército, a evolw::ào dos ('ft'li\'o'i 
se deu de acordo com o que mostra o Q.uadro 7 .  

Q.UADRO 7 

Efetivos do Exército, 1930-1944 

ANOS 
Efetivos 1 930 1932 1 934 1 936 1 940 1 944 

Oficiais 4.185 5.037 6 . 1 0 3  6.585 6.429 10 .087 
Praças 43.812 5 7.358 74. 079 74.284 - 161.213 
Total 47.997 62.395 80. 1 82 80.869 93.000 1 7 1 .300 

Fontes: para 1930, 1932, 1934, 1936 e 1940, AlmaMques do Ministmo da GW7TU, 1 9 3 1 , 33,35. 37 , 4 1 .  Os 
dados para praças em 1936 são da Coieçào de Leir (Lei 1 3 1  d(' 09/ 1 '2/35:. O !Dt,tl \ )ar<-t 1 �4{l f()i !iradl)d(' 
gen. Eurico Dutra, O Exirâw em dez anos de gavmw do presidente Vargas, p. 27.  Os dados para 1944, de 
dbcumemo do Arquivo Getúlio Vargas, GV 44.06.00. Neste último ano, estão incluídos em praças 1080 
cadetes. 732 alunos de Escolas Preparatórias e 6.330 dos CPOR e NPOR. O quadro foi montado por 
Lúcia Lahmeyer Lobo. 

Apesar da grande dificuldade de conseguir bons dados de d(·ti\'o:-. ! l O  período 
(os Relatórios, que só foram ostensivos até 1 939, não os dão), o quadro acima não 
deve estar muito longe da realidade. Excetuando·se o ano de 1 944 pela 
excepcionalidade de que se revestiu, vê-se que os efetivos dup�icararn durante a 
década de 1 930, com grandes avanços em torno de 1 932 e após o Estado Novo. Os 
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dados não indicam toda a mudança havida porque não incluem as reservas 
formadas. Como vimos, a formação de reservas de praças e de oficiais foi uma das 
principais inovações do periodo. Calculou-se, por exemplo que apenas 5 1  % dos 
oficiais subalternos da FEB foram tirados da ativa, sendo o restante distribuido 
entre R-I ( 1 3%) e R-2 (36%)48 

Esse aumento contrasta com o que se verificou nos efetivos das polícias 
militares, guardas-civis c bo mbei ros. como indica o Quadro 8.  

QUADRO 8 

EfrtiVOJ das Polkias Mititarf5, Guardas-Civis e Corpos de Bombeiros) 1 933-42 

ANOS POL. MILITAR G. C IVIL BOMBEIROS TOTAL 

1 933 38.2 13  8.578 - 46.791 
1 937 45.684 8.855 3.384 57.923 
1 942 48 . 8 1 2  8.862 3.67 1 6 1 .345 

FOl11es: A Imdri05 rslalist;cor de 1 936, pp. 4 1 1 - 1 2; dt> I 939-40, pp. 1280-8 J e 1284; de 1941-45, pp. 515-16.  
0, !latins r{'kn'lll('� a bIJIIlIH'in), t '  h'1lanla�-ci,-is. n o  ;1110 de 1942. (' e m  alguns estados nos outros anos, 
�(' f('f('rem às capilais apenas. 

Vê-se que não houve aumento de guardas-civis e de bombeiros (eles vão aqui 
incluídos porque eram elementos de que sempre se fazia uso nas rebeliões. como 
auxiliares das tropas do Exército ou das polícias). Quanto às polícias militares o 
aumento foi mínimo, e quase todo ele verificado entre 1 933 e 1 937.  A panir do 
Estado Novo, praticamente paralisou-se o crescimento das polícias, a essa altura 
postas sob controle do Ministério da Guerra. A luta contra o que os militares 
chamavarn de pequenos exércitos ('staduais estava vencida, e pequenas recaldas 
posteriores à redemocratização de 1945 não chegariam nunca a reproduzir a 
situação anterior a 1930. Se ainda continuava em situação precária quanto à 
capaddadc de defesa externa, no que se refere ao controle interno dos meios de 
repressão o EX('rcito se tornara hegcmônico. A proibição imposta às polícias de 
usarem certos lipos cle armas como canhões tornaria a superioridade indiscutivel. 

Outra batalha antiga era pelos recursos orçamentanos. A panicipação do 
EX('rcilO (' da Marinha nas dc�p("�a� do on.-amcnto fed eral estão indicadas no 
Quadro 9. 
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Q.UADRO 9 

Gastos Militares, 1929-1946 (%) 

Ministérios 

ANOS EXÉRCITO MARINHA AERONÁUTICA TOTAL 

1 929 12,5 7,2 1 9,7 
1 930 1 2,3 7,3 19,6 
1 93 1  1 3,5 6,0 19,5 
1 932 25,0 6,4 31,4 
1 933 1 7,6 7,3 24,9 
1 934 1 9,6 7,6 27,2 
1 935 18 , 1  6,7 24,8 
1936 1 7,6 6,7 24,3 
1937 19,9 9,7 29,6 
1938 1 9,2 1 1 ,2 30,4 
1939 1 8 , 1  7,2 25,3 
1940 1 9,0 7,8 26,8 
1941 1 9,3 7,3 26,6 
1942 23,5 7,5 5,5 36,5 
1943 1 7,4 7,0 5,8 30,2 
1944 1 8,4 7,2 6,5 32,1 
1945 1 6,3 6,3 6,3 28,9 
1 946 1 8,8 7,8 9,2 35,8 

Fonte: Ba/aTlfos da União., 1 929-1 946. 

Vê-se que 1 932 e 1 937 novamente se constituem em dois marcos importantes. 
No primeiro destes momentos, a mudança maior se deu com relação ao Exército. 
O grande salto de 1 932 foi devido à guerra paulista, mas o imponante é notar que, 
passada esta, o nivel de gastos se manteve em 696 acima do de 1 93 1 . 

Em 1 937 o aumento mais substancial se deu em relação à Marinha de Guerra, 
que quase dobrou suas dotações entre 1 936 e 1 938, embora tenha em 1 939 voltado 
a niveis mais próximos aos de 193649. A criação da Aeronáutica em 1 942 também 
significou um aumento liquido nOS gastos, pois não implicou nenhuma reduçào 
nos gastos da Marinha e pouca nos do Exército. É preciso obseIVar, no entanto, 
que os gastoS referentes aos anos de guerra não correspondem ao total realmente 
dispendido, pois não incluem o montante relativo ao Le7UI. Lease Bill que a missão 
Souza Costa no inicio de 1 942 conseguiu elevar a 200 milhões de dólares, 100 para 
o Exército, 50 para a Marinha e 50 para a Aeronáutica. Este crédito era destinado à 
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compra de armamento, pagando o Brasil apenas 35% do material recebidoS°. 
Acresce ainda que dos gastos referentes à FEB, o Brasil só entraria com o 
fardamento, pagando viveres pelo Lend Lease e recebendo gratuitamente o 
armamento e equipamento do V Exército, no valor aproximado de 20 milhões de 
dóIaresS1 •  Após a guerra, o fornecimento de armamento americano continuaria 
através de novos acordos e da venda pelo War Surplus52 . 

Embora as quantias fossem pequenas em relação às necessidades das Forças 
Annadas de um país das dimensões do Brasil, em termos comparativos os gastos 
eram altos, como indica o quadro seguinte apresentado à Câmara por ocasião das 
discussões em torno do aumento dos vencimentos militares em 1935. 

Q.UADRO 10 

Gastos com Exército e Marinha em vários países, 1933 
(% dos orçamentos) 

PAÍS 

Polônia 
Brasil 
ponugal 
Itália 
Venezuela 
França 
Japão 
Inglaterra 
Estados Unidos 
Bélgica 

GASTOS 

33,8 
24,9 
21 ,4 
20,0 
2 1 ,4  
1 7,0 
15,1  
1 4,6 
1 1 ,6 

8,3 

Fontes: Voto em separado do sr. Fábio Sodré, Didriodo Prxkr Legislativo, Ano li, abril de 1935, p. 2894-. 
Os dados foram tirados do lhe Stalesmen Year Book de 1934-. Selecionamos apenas alguns dos países 
listados. Nos casos da Itália e Inglaterra, estão incluidas despesas com a aviação. 

Além da constatação da imponância dos gastos, pelo menos a partir de 1 932, 
outro aspecto interessante a examinar é como se chegava a esse orçamento 
relativamente alto. O Q.uadro 9 só fornece a despesa realmente efetuada e não dá a 
orçada Para isto elaboramos o quadro seguinte, que nos fornece a proporção dos 
créditos não-orçamentários em relação ao total de créditos. 
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QUADRO l i  

EX<rcito e Marinha, % dos créditos niio-arçamentárWs sobre o total de créditos, /932-47  

ANO 

1 932 
1 933 
1934 
1 935 
1 936 
1 937 
1 938 
1 939 

- . .  
1 942 
1 943 
1 944 
1 945 
1 946 
1947 

EXÉRCITO 

2 
1 2  
1 9  
1 3  
l i  
27 
56 
22 

. . 
45 
15  
2 
8 

37 
9 

MARINHA 

3 
16  
4 
2 
5 

41 
58 

5 
. . 

24 
I 
0,4 
0,3 

40 
9 

Fontes: BaJaflVjs OrçammUfrios da União.. para 0$ respectivos anos. 

Nota: Em créditos não-orçamemários estão incluídos os suplementares, especiais e extraordinmos. Os 
anos de 1940 e 1941 foram excluidos porque os balanços 56 fornecem a despesa paga. 

O quadro mostra um fenômeno importante: parte substancial dos recursos 
alocados aos ministérios militares, em alguns casos mais de 50%, o era fora da 
previsão orçamentária normal, através de créditos adicionais, especiais, extraor
dinários etc. Isto significa que o volume real dos gastos era de certa maneira 
ocultado, evitando-se assim problemas maiores nas discussões do orçamento nos 
perlodos de funcionamento do Congresso. Significa também que a verdadeira luta 
pelo orçamento se dava dentro do próprio Executivo, no corpo a corpo entre os 
ministros militares e o ministro da Fazenda, com a mediação do presidente da 
República. Mesmo quando em funcionamento o Congresso, podiam ser pedidos 
créditos extraordinários que não precisavam de aprovação legislativa. Durante o 
Estado Novo, havia mesmo decretos-leis reservados que abria créditos para 
compra de armamento. A correspondência dos ministros da Guerra com os da 
Fazenda e com o presidente traz vários exemplos de negociações a respeito da 
destinação de recursos. Em uma delas, Souza Costa, ministro da Fazenda, pedia a 
Dutra uma redução na proposta orçamentária da Guerra, alegando exatamente 
que as grandes despesas para aquisição de material bélico corriam por conta de 
créditos especiais5S. 
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Outro pomo importante revelado pelo quadro é a variação n o  montante de 
créditos não-orçamentários. Após 1 932, como sempre, há um primeiro salto. Mas 
o mais interessante é que fica agora bem claro o que sucedeu em 1 937 e 1 938, em 
torno da decretação do Estado Novo: houve um enonne aumenta nos créditos 
não-orçamentários, tanto para o Exército como para a Marinha, chegando eles em 
1938 a superar os créditos orçamentários. Houve uma queda em 1944 e 1 945, 
provavelmente pelo afluxo dos recursos do Lend Lease Bill. Está ai sem dúvida uma 
pane importante do acordo que levou à sustentação do Estado Novo pelas Forças 
Armadas. A mudança efetivada em 1937 fica bem caracterizada no fato de que, de 
1 932 a 1 936, os gastos do Ministério da Guerra sempre superaram os créditos, ao 
passo que dai em diante houve sempre um superávit ao final do exercício. 

o único enfrentamento abeno dos militares com o governo a propósito de 
problemas financeiros deu-se no início de 1935, quando foi discutido na Cãmara o 
projeto de aumento de vencimentos enviado pelo governo a pedido dos ministros 
militares. A discussão do projeto provocou enonne celeuma quando o relator da 
Comissão de Finanças e Orçamento propôs aumento de impostos sobre grande 
variedade de produtos, muitos de consumo popular, como tamancos, sabão, 
palitos, charque, bacalhau, botões etc, para cobrir as despesas adicionais exigidas 
pelo aumento. Houve grande reação popular e discussôes pela imprensa, o que 
provocou a contra-reação de chefes militares com ameaças até de golpe militar. O 
ministro da Guerra chegou a enviar circular aos generais dizendo que renunciaria 
ao cargo se o aumento não fosse votado e que nenhum outro general aceitaria 
substitui-lo. Alguns generais discordaram dessa atitude, que qualificaram ser 
própria de "aventureiros e caudilhos". Afinal, a Cãmara chegou a uma solução 
conciliatória, votado um abono provisório para os funcionários militares e civis. 
Getúlio aprovou apenas a parte referente aos militares e vetou a dos civis, 
provocando de um representante classista dos últimos na Câmara o comentário: 
"Pobre funcionalismo público. Por que, também, não te deram armas?"54 

o incidente, em que se envolveu também Flores da Cunha tentando conseguir 
a demissào de Góis, o que afinal conseguiu, serviu de mais um argumento para este 
general profligar a interferência da politica nos negócios militares, as "maquina
ções contra a existência do Exército", o "  diabólico plano poHtico" contra as Forças 
Armada,s5 .  Tratava-se, na realidade, de uma fraqueza da própria organização 
militar que. na presença de divergências externas, também se dividia interna
mente. Ao tentar jogar seu peso de ministro para resolver a questão, Góis provocou 
a reação de colegas generais como José Pessoa e Manoel Rabelo, aproveitadas por 
politicos civis como Flores da Cunha, envolvidos em jogadas de poder que visavam 
a própria Presidência da República. A divisão interna forçou o recuo dos 
conspiradores e a demissão do Ministro. Na percepção de militares como Góis,já 
se desenhava nítida a convicção de que não se conseguiria implementar uma 
política militar adequada enquanto permanecesse a interferência da polftica civil 
dentro da organização. Sucedia que esta não se achava em condições para evitar 
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totalmente a penetraçã056 , resultando dai a convicção de que somente eliminando 
a politica do lado de fora é que se conseguiria também eliminá-la internamente. 
Este pensamento já fora formulado no inicio da década pelo próprio Góis, na 
famosa expressão de que se deveria fazer a política do Exército e não a polttica no 
Exército. 

o Estado Novo foi a política do Exército, como concebida por Góis e pelo 
grupo de generais a seu redor. Na parte referente à organização especificamente, 
essa política se traduziu num grande esforço de renovação e aperfeiçoamento 
profissional. A prestação de contas de Dutra de 1940 é eloqüente quanto a esse 
ponto: foram reformuladas todas as leis básicas do Exército, foram construídas 
escolas e quartéis, foram organizados vários corpos, impulsionou-se o plano de 
reequipamento e armamento através não só de compras ao exterior, mas 
igualmente de incentivo à indústria bélica nacional. Tal orientação conquistava o 
apoio do grupo profissional, mesmo que alguns de seus membros divergissem 
politicamente das diretrizes gerais do regime. Foi o caso, por exemplo, de Leitão 
de Carvalho, que viu seu sonho de profissional realizado ao ser nomeado 
comandante da 3� RM , onde pôde executar as grandes manobras de 1940 em 
Saican. Ao concluí· las, diria ele que a "instituição do regime de paz política e de 
real interesse por nossas forças annadas inaugurado a 10 de novembro" é que 
permitira um ano de instrução da tropa sem interrupções provocadas pelas 
disputas panidárias; é que permitira o devotamento completo ao preparo 
profissional dos quadros e ao final, as próprias manobras57 . 

Esta dedicação intensa às tarefas profissionais, possibilitada pela intervenção 
de 1 937, iria consolidar a capacidade de controle da organização, inclusive sobre a 
sociedade, o que era, aliás, parte da própria política do Exército como concebida 
por Góis. É o que veremos a seguir. 

6. Forças Annadas e Estado 

"E o pior de tudo é que .. .  esboça-se no fundo desse quadro escuro o espectro 
sinisrro do militarismo, cuja espada de Dâmocles, sustida por tênues fios, impende 
ameaçadoramente sobre as nossas cabeças."58 A frase de Borges de Medeiros 
retratava um ponto crucial da luta política do período posterior à revolução. As 
elites civis dos grandes estados que se tinham envolvido na revolução descobriam 
agora que tinham estado bancando os aprendizes de feiticeiro. A construção de 
nova ordem hegemônica em bases puramente civis, como acontecera ao final dos 
governos militares no início da República, revelava-se agora impossível. E nos 
primeiros momentos, o receio não era apenas de quebra do governo civil, mas 
até mesmo de quebra da ordem social. Borges respondia à carta de Osvaldo 
Aranha em que este propunha a criação das Legiões como meio de fortalecimento 
do poder civil contra as ameaças de predomínio militar: "Ou organizamos a 
opinião pública do Brasil em torno de determinadas idéias que, por fudamentais, 
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devem ser comuns a todos, ou teremos a ditadura militar ou asecessão" (ênfase OA), 
Poucos dias depois especificava melhor seu pensamento: " O  prurido militarista, que 
explode e procura apropriar· se de todos os nossos movimentos dvicos, tomou 
novo rumo, muito pior, deixando contaminar-se de esquerdismo e até de comunis
mo! É o Luís Carlos Prestes. Assim, sem coesão, antes ferido de indisciplina, o 
Exército ameaça constituir um perigo, não à ordem atual, mas às próprias 
instituições basilares do organismo nacional" (ênfase OA)59 

Estavam ai indicados os dois termos do conflito fundamental da época e cuja 
solução estaria na base do arranjo de 1 937. D e " m lado, a defesa do poderpolitico 
das oligarquias regionais ao estilo da Primeira República, de outro o receio maior 
de transformações nas bases sociais de seu poder. Em outras palavras, o problema 
do regime politico começava a complicar-se com o problema da natureza do 
Estado. Num primeiro momento de impulso revolucionário. o Exército, ou sua 
parcela mais agressiva, parecia estar do lado da transformação não só do regime, 
mas também do próprio Estado, despertando o antagonismo visceral das 
oligarquias regionais que, se eram contrárias à mudança do regime, o eram muito 
mais ainda do Estado. 

Como que respondendo às acusações de Osvaldo Aranha, a "Proclamação ao 
Exército", já mencionada, indicaria, um mês após as cartas, os pontos de vista da 
jovem oficialidade revolucionária. A maior ênfase do programa ia para o ataque à 
"politicalha dos partidos", especialmente os do Rio Grande do Sul e de Minas, os 
de São Paulo sendo algo poupados por causa do interventor tenente. A 
Proclamação pedia o fortalecimento das Forças Armadas (incluindo elevação dos 
efetivos a 1 30 mil, quase o triplo do existente), a incorporação ao Exército das 
polícias militares, e várias refonnas sociais como salário mínimo, lei de greve, 
divisão de latifúndios e a promoção da indústria siderúrgica. Terminava atacando 
exatamente as polícias militares e as Legiões imaginadas por Osvaldo Aranha, 
como instrumentos do fascismo, cadafalso da liberdade, mone do Exército. A 
única concessão que faziam, destoando das posições em geral tomadas pelos 
revolucionários, era a aceitação do parlamentarismo como fonna de governo, o 
que se explicava por razão tática, uma vez que buscavam o apoio dos libenadores 
gaúchos contra Floreg6o. 

O último ponto é importante para mostrar o problema central que enfren
tavam Exército e oligarquias regionais. Embora atacando os partidos estaduais, os 
signatários da Proclamação tentavam conquistar o apoio de um deles e deixavam 
de atacar o Partido Democrático por estar ele ainda apoiando o governo 
revolucionário. O problema dos dois lados é que estavam internamente divididos 
e eram incapazes de apresentar uma frente unida contra o adversário. Vimos com 
ampla evidência a divisão dentro do Exército. Por seu lado, apesar dos esforços de 
Osvaldo Aranha, o poder civil não se conseguiria organizar através de Legiões. 
Borges não as aprovou. Em São Paulo, ficaram nas mãos tenentistas de Miguel 
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Costa e em M inas também não foram à frente. Os grandes estados continuavam 
divididos internamente e competindo entre si. 

A criação da Frente Única Paulista, no entanto, iria possibilitar a formação de 
uma coalizão com dissidentes de Minas, do Rio Grande do Sul e do Exército para 
tentar uma solução pela força. Seria o primeiro grande round da luta, no qual o 
problema do regime é que se colocaria em primeiro plano: demandava-se o fim da 
ditadura, a volta ao sistema constitucional e, do lado militar, a volta à obediência. à 
hierarquia e aos princípios da disciplina. A vitória dos revoltosos era altamente 
provável, só não acontecendo pela retirada da adesão prometida de outros estados, 
particularmente do Rio Grande do Sul. Osvaldo Aranha passaria constantes e 
desesperados telegramas a Flores, tentando garantir sua lealdade. O receio das 
conseqüências de uma vitória paulista, com os ressentimentos acumulados após a 
derrota de 1930, talvez tenha sido o principal fator da não-adesão de Flores. Em 
carta a Borges, Osvaldo Aranha insistiria no perigo do restabelecimento do 
predominio paulista61 . Do lado do Exército, e mesmo da Marinha, as simpatias 
com os constitucionalistas eram grandes. Tasso Fragoso pediria demissão da chefia 
do Estado-Maior do Exército em protestO contra o bombardeio aéreo de São Paulo, 
e o Clube Naval faria manifesto em apoio ao C hefe da Esquadra que se negara a 
bombardear São Paulo. As Memórias que Góis escreveu durante a luta indicam a 
precariedade militar das tropas do governo e admitem ter existido a possibilidade 
real de uma vitória até sem adesão dos outros estados. Um mês após o inicio da guer· 
ra, Góis anotava simpatias gerais para com a causa paulista, inclusive no Rio (onde " o 
derrotismo é um esporte"), na burguesia. entre os intelectuais, no funcionalismo. 
nos meios proletários, entre os militares62• 

Apesar da vitória, o governo saiu do conflito cônscio da precariedade de suas 
bases de sustentação, tanto no meio civil como no militar, Foram em conseqüência 
abandonados os namoros com uma ditadura de cunho reformista, e admitiu-se a 
constitucionalização do país, No Exército,já vimos algumas das conseqüências da 
guerra no sentido de facilitar a constituição de um novo núcleo dirigente e de 
fortalecer a organização em termos de efetivos de dotações orçamentárias. 
Grandes somas foram gastas na compra de armamentos, especialmente aviões, e 
aumentou a pressão militar pela " emancipação da indústria bélica que é a vida do 
Exército"63 . 

A guerra servira para dramatizar a precariedade do Exército como máquina 
de guerra, mesmo para efeito de operações internas. Este fato foi aproveitado pelas 
autoridades militares, com Góis à frente, para pressionar o governo no sentido de 
dotar o pais de forças armadas aparelhadas adequadamente para suas tarefas 
internas e externas. A mais completa formulação deste plano está no documento 
enviado a Vargas por Góis Monteiro no inicio de 1934, estabelecendo as condições 
para aceitação do cargo de ministro. Nele Góis afirma a inexistência de uma 
política de guerra desde a Proclamação da República e o total descuido dos 
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governos pelos problemas da defesa nacional. Propõe uma longa série de medidas 
de caráter militar, i ncluindo a criação de um Conselho Superior da Defesa 
Nacional. 

o mais imponantc do documellto , no emanto, sào o amplo diagnóstico que 
Etz da situação econômica, social (' política do pais e as medidas que sugere. O 
Brasil, segundo Q:'is, voltava com a nova Conslituição ao liberalismo moribundo, 
ao domínio do individuaJislllu c dos regio nalismos, com suas massas empobreci
das e ignorantes, indústrias sujeitas ou penencentes a concessões estrangeiras. e eli
les paras i tárias e exploradoras. Mais do que a falta de uma política de guerra, diria 
ele, " não há lima po/t'tira l 'frdadfiramenle nacional, aferida para realizar um destino 
nacional. declarado t' pateme", (ênfase GM). Quanto à defesa externa, o país devia 
preparar-se atraü's de lima polí t ica e um plano de guerra visando principalmente 
"a mais poderosa na(:ào americana", para o que propunha um plano de sete anos 
que possibil itassc o domínio aéreo c marítimo e a organização de um exército de 
cam pan ha para o primeiro choque. I nt ernamente sugeria um vasto elenco de 
IIlcdidas que iam desde a promoção da indústria nacional, especialmente de 
morores, aviôcs, viaturas e siderurgias; até planos que envolviam a educação 
1Iloral , cívica e física, a i mprensa, a organização sindical, etc. Insistia no combate 
(lO estadualislllo, no reforço ao espírito de nacionalidade, na regulação da vida 
econô1Ilica, na reforma das illstituiçôes do Estado, e lam entava não ter sido criado 
U1ll  partido surial-nac;rmalúta que fornc<.:esse quadros para o Estado e guias para as 
1Ilassas. Em países COIllO o Brasil, dizia mais, " u m  Exército bem organizado é o 
instrumento mais poderoso de que dispôe ° governo para a educação do povo, 
("(msolidac.;ào do espírito nacional, neutral izad or das tendências dissolventes 
introd uzidas pelo i migrantismo" U:'llfase GM)64 . 

Estava aí enunciado todo o projeto do intervencionismo controlador: ampla 
intervenção estataJ em todos os setoreS; ênfase na defesa externa e na segurança inter
na; preocupação com a eliminação do conflito social e político em tomo da idéia 
nacional; industrialismo nacionalista; e a presença das Forças Armadas, especial
mente o Exército, como principais propulsoras do processo a panir de uma 
p()sição he�emôn iça dentro do Estado . Em 1 937 as circunstâncias internas e 
externas permitiram à corporação militar, já suficientemente unida, implantar a 
nova ditadura dentro do projeto há tempos em gestação. Góis já aventara a 
possibilidade do golpe em 1935, mas descartara a alternativa por não haver 
consenso, nem mesmo dentro da corporaçãob5.  

Não vamos aqui reconstituir os acontecimentos. Do ponto de vista de nossa 
análise, além das revoltas de 1 935 que poss ib il itaram a intensificação do expurgo 
de elementos divergentes dentro do Exército, O fato mais imponante, e que 
merece atenção especial, foi a queda de Flores da Cunha Foi com ela, pode-se 
dizer, que terminou de fato a Primeira República Tratava-se da culminação do 
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esforço do Exército para obter o controle dos aparatos militares estaduais que de 
longa data faziam da responsabilidade constitucional do primeiro pela defesa 
nacional e pela garantia das instituições uma ficção. Este era um ponto que unia 
todos os militares, independentemente de suas orientações políticas66. Não havia 
como negar que as polícias militarizadas extrapolavam de muito. em termos de 
efetivos e armamentos, o necessário para uma atividade meramente policial. No 
entanto. tinham sido muitas vezes úteis ao próprio Exército no combate a revoltas 
militares, como as da Coluna Miguel Costa-Prestes. Mas era crucial que elas 
deixassem de ser uma força à disposição dos governos estaduais e passassem a 
auxiliares do Exército, sob o controle do Estado-Maior, como seria determinado 
pela Constituição de 1 937. 

A crise gaúcha vinha-se desenvolvendo há muito tempo e ao final caracteri
zou-se como verdadeira operação bélica, conforme fica claro no relatório do 
general Daltro Filho, comandante da 3� Região Militar e executor da operação. 
Além dos seis mil homens da Brigada, Flores dispunha dos batalhões de 
provisórios que uma fonte avaliava, certamente exagerando, em 300 mil, para um 
contingente de 20 mil das tropas federais. A defecção de pane da Brigada e a incer
teza quanto ao apoio de outros estados levaram Flores a admitir a derrota e a não 
arriscar seu próprio 1 93267• 

A conjuntura de 1937, no entanto, era muito diferente da de 1932, o que dava 
uma conotação também diversa à queda de Flores. À vitória de 1 932 seguiram-se 
medidas que significavam, na verdade, a vitória dos derrotados, pois implicavam a 
aceitação da tese dos revoltosos: a volta ao regime constitucional. Em 1 937, ao 
contrário, a vitória do governo sobre Flores foi seguida de imediato pelo golpe que 
interrompia o processo eleitoral em andamento, impunhaa volta ao regime discri
cionário, ao qual se opunham não só Flores como os candidatos, à exceçào de Plínio 
Salgado e os governadores da Bahia e de Pernambuco. O governo venceu em toda 
a frente e o sentido da vitória foi além da simples eliminação do último foco de 
política regional. 

É que neste segundo round não era mais simplesmente o regime que constituia 
a principal preocupação dos contendores. A campanha presidencial adquirira 
contornos que a diferenciavam das anteriores. Um arguto contemporâneo assim a 
analisava: "Todos se iludem pensando que vamos para uma campanha política no 
sentido anterior a 1930. Desta vez a posição social está enquadrada no terreno. 
Questão social é revolução. Isto vai virar Espanha". O mesmo analista via quatro 
correntes em luta violenta: o integralismo, o comunismo, o Exército e o regio
nalismo com suas polícias estaduais. Destas quatro, Exército e integralismo 
tendiam a aliar-se, ficando os comunistas em posição dúbia: embora fossem anti
regionalistas, apoiavam Flores como elemento de luta armada contra o integralis
mo; mas também apoiavam José Américo como fator popular de luta democráti
ca68. A campanha deJosé Américo, candidato inicialmente apoiado pelo governo, 
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foi aos poucos adquirindo tonalidades inaceitáveis para o poder. Segundo outro 
observador, esta campanha, "procurando agradar diretamente às classes popula
res, criou uma situação de alarma geral". E ainda outro, no mesmo tom, dizia que 
a opinião pública do sul do pais (escrevia de São Paulo) já procurava outra solução 
pois " está verdadeiramente alarmada, mesmo alarmadúsima, com os rumos que os 
acontecimentos estão tomando", já se falando com simpatia de uma ditadura 
militar (ênfase do missivista). Ou mais diretamente ainda: " O  homem (José 
Américo) está fazendo agitação proletária e das massas inconscientes . . É um 
ambicioso criminal". E dizia-o apoiado pelos comunistas, pelas massas operárias e 
rurais e no Exército (referia-se aos tenentes de segunda classe - talvez os 
comissionados convocados), a caminho de uma frente popula,v9.  

Apesar de todo o viés ideológico que poderia estar afetando tais percepções (os 
missivistas eram pessoas ligadas ao governo e poderiam estar fazendo o jogo 
deste, que era exatamente o de preparar o ambiente para o golpe), não há dúvida 
de que se inverteria a situação em relação àquela descrita por Osvaldo Aranha em 
1931 e citada no início desta seção. Percebia-se novamente um perigo para a 
ordem social, mas agora não da parte do Exército. Pelo contrário, este já aparecia 
como garantia da ordem e aceitava-se mesmo a mudança do regime através do 
golpe militar. Isto é, de ameaça ao regime e à ordem social, o Exército, e sem 
dúvida também a Marinha, passava a ser esteio do Estado. 

Não que o golpe tenha sido consensual. Mas as resistências foram pequenas. 
Houve protestos de alguns generais, logo reformados, dos interventores da Babia e 
de- Pernambuco, logo substituldos, e dos candidatos Armando Sales e José 
América. Mas todos os outros estados o aceitaram, inclusive o interventor de São 
Paulo, a quem foram prometidas medidas de apoio à economia cafeeira. O PRP 
logo depois também daria seu apoio. Certo apoio popular foi dado através dos 
integralistas, os maiores incentivadores da intetvenção. Poucos dias antes do 
golpe, eles fizeram desfilar 40 mil adeptos ao lado dos militares7o. 

Na realidade, a maior reação militar viria exatamente quando foi fechada a 
AIB a 3 de dezembro. O general Newton Cavalcânti, conhecido integralista, 
enviou carta de protesto ao governo. Vários generais foram exonerados de seus 
postos e começaram as conspirações para o movimento, que afinal explodiu em 
maio de 1 938, com grande apoio na Marinha e entre alguns generais do Exército. 
No entanto, foi também reprimida com severidade a revolta integralista, enchen
do-se novamente os cárceres do Rio, como em 1 935. Se ideologicamente o 
integralismo tinha posições próximas das que dominavam na cúpula militar, o 
pertencimento simultâneo a duas organizações tão absOIventes acabava por criar 
problemas de conflitos de lealdade que terminavam por minar a disciplina militar. 
Além disto, o integralismo era mobilizatório, provocava reações politicas contrá
rias, mantendo, enfim, viva a atividade poBtica. E isto era exatamente o que não 
interessava à cúpula militar, que via a oportunidade de eliminar de vez a atividade 
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política e conseguir assim eliminar também as penurbações disciplinares motivadas 
pelo partidarismo7! . A queda de Flores era o fim definitivo da velha ordem e do papel 
subalterno que nela representava o Exército. O golpe, vindo na esteira da 
mobilização popular que se fazia em torno das eleições (não impona se exagerada 
pelo governo), inaugurava os primórdios da nova ordem em que entrariam no 

jogo político novos atores sobre os quais as antigas lideranças não tinham controle, 
incluindo entre eles os próprios integralislaS. Se sete anos antes, uma parcela do Exér· 
cito liderara o movimento de destruição da velha ordem, agora ele servia de parteiro 
para a nova ordem, mas diferente da imaginada pelos revolucionários de 1 930. A 
ênfase agora não seria nas reformas sociais, na representação classista, no combate 
ao latifúndio, mas no desenvolvimento econômico, na indústria de base, na divida 
externa, na exportação, nas Estradas de Ferro, no fonalecimento das Forças 
Armadas, na segurança interna e na defesa externa72 .  

Desaparecera totalmente a idéia de Exército como vanguarda de povo, e 
firmava-se a do Exército coexistindo com a estrutura do Estado cmno elemento 
dinãmico deste, de que falava Azevedo Amaral, citado nO início do trabalho. A 
citação vem precedida do trecho seguinte que a completa: "Estado e Nação 
formam uma unidade, que se completa pela integração perfeita das classes 
armadas na organização politica, como força executiva da vontade estatal. 
Estabelece-se assim uma colaboração harmoniosa entre o Exército e o Estado. que 
é a expressão orgânica da própria Nação", 

Sem dúvida, tais afirmações eram em boa pane tributárias da retonca 
totalitária da época. Mas vimos ao longo de todo este trabalho mostrando que as 
transformações reais se vinham processando no sentido de modificar o papel da 
organização militar na política nacional, e isto em pane independia do discurso 
politico predominante e fazia pane das transformações maiores que se davam na 
própria sociedade e no Estado. O simples enunciado feito acima dos projetos do 
novo regime em matéria de desenvolvimento econômico mostra uma conotação 
que de muito extrapolava o aspecto de autoritarismo pol!tico em geral salientado 
por seus opositores. É muito sintomático que, após o frustrado putsch de 1 938, e 
com o inicio da guerra, elementos da própria esquerda, vinculados à ANL, 
passassem a dar apoio ao governo nos aspeaos desenvolvimentista e nacionalista 
de sua obra7 3 ,  

A ênfase n o  desenvolvimento econômico e, particularmente, industrial seria 
secundada abertamente pelo Exército e talvez mais ainda pela Marinha. O 
problema da siderurgia já fora objetivo de destaque em entrevista do general Leite 
de Castro, quando Ministro da Guerra da revolução, em entrevista dada em março 
de 1931 .  Foram constantes durante os anos seguintes as manifestações em favor de 
uma indústria bélica nacional. A Marinha, a panir de 1936, pelas dificuldades de 
cãmbio para a compra de navios, enveredaria por um amplo plano de construção 
naval, retornando à tradição imperial interrompida desde o inicio da República 
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devido às mudanças na tecnologia de construção que passou a exigir aços especiais 
não produzidos no país. No início ela imponou aço dos Estados Unidos, mas logo 
passou a produzi-lo em fornos elétricos montados na Ilha das Cobras, até que 
viesse a solução da grande siderurgia nacional, pela qual não cessavam os 
ministros de clamar, como condição de libertação da tutela estrangeira. Foi feito 
apelo também à indústria privada, e desenvolveram-se projetos nacionais de 
vários produtos. Com o Estado Novo estas atividades adquiriram ritmo imenso74.  

o Exército demorou um pouco mais a tomar medidas concretas, mas o fez a 
panir de 1 939, quando um aviso do ministro ordenou maior entTosamento com a 
indústria civil nacional; preferência à matéria-prima e máquinas nacionai� 
incentivo a novas indústrias pela garantia de compra etc. O Depanamento de Material 
Bélico passou imediatamente a implementar esta orientação, dinamizando e 
ampliando ao mesmo tempo a produção das fábricas do Exército e oferecendo 
assistência técnica às indústrias particulares, Na expressão de seu diretor, estava 
em organização "um verdadeiro parque industrial adequado às necessidades 
militares" . Vários oficiais tinham sido mandados à Europa para especialização e já 
tinham conseguido, junto a empresas nacionais, fabricar máquinas, antes impor
tadas, a preços muito inferiores. Conseguira-se mesmo produzir aços especiais 
para fabricação de armas75. 

Com a aproximação da guerra, essa atividade cresceu substancialmente e 
envolveu não só Volta Redonda, de cuja negociação participaram intensamente 
dois oficiais do Exército, E. Macedo Soares e Silvio Raulino, como a Fábrica 
Nacional de Motores, a fábrica de aviões de Lagoa Santa, além dos esforços com 
relação ao petróleo, já estudados76. 

Por trás da retórica da identificação Exército-Estado e da visão de ambos como 
expressão orgânica da nação, estava a realidade de um projeto que se caracterizava 
pela nacionalização da política, pelo industrialismo e pela ideologia de nova 
ordem não liberal mas inequivocamente burguesa. Um capitão perguntava-se em 
1935 se seria necessário um novo conceito de forças armadas e respondia 
positivamente, dizendo estar sobrepujado o papel de simples guarda das 
instituições que o liberalismo a elas atribuía O grande mundo francês não era 
mais, segundo ele, o exemplo a imitar, Em seu lu� surgiam os exemplos dos exérci
tos nacionalistas, fascistas, nazistas e comunistas7 . O projeto da intervenção contro
ladora dos militares sem dúvida fugia do modelo de exército burguês clássico. Mas 
o conteúdo concreto da intervenção. particularmente em seus aspeaos nacionali
zantes, industrializantes e de contenção politica, revelava-se compatível com a 
ordem burguesa indus(Tial que se gestava no país, embora fosse a anti tese do 
liberalismo político. 

As transformações trazidas pela guerra que resultaram, ao final, na queda do 
Estado Novo, apenas parcialmente alteraram este quadro. As motivações que 
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levaram a cúpula militar a agir novamente em 1945 foram em parte semelhante às 
de 1 937. As grandes mobilizações de massas promovidas no bojo do queremismo. 
os discursos populistas do presidente. o exemplo do peronismo. constituíam 
agora uma ameaça mais substantiva à ordem social e política do que a percebida 
em 1 93778 O golpe de 1 945 seria coerente com o de 1 937 e não por acaso seria 
promovido pelos mesmos lideres militares. Seu sentido pode ser em parte - e 
pitorescamente - ilustrado por episódios em aparência pedestre: o brigadeiro Ivo 
Borges. participante ativo do golpe. ao chegar em casa encontrou o almoço por 
fazer devido à deserção de suas empregadas. que o acusavam de ter derrubado 
"nosso amigo Getúlio Vargas,,79. 



APÊNDICE REFERENTE AO QUADRO 1 

MOVIMENTOS MILITARES, 1 930-1 945 

(Organizado por Lúcia Lahmeyer Lobo 
com a colaboração de Vanda M. Costa Aderaldo) 

Conforme indica o Quadro 1 ,  os movimentos foram classificados em agitações, 
protestos e revoltas, de acordo com sua fonna e intensidadê. Procurou-se também, 
na medida do possível, determinar sua tendência política e identificar os principais 
responsáveis por sua articulação, Nos casos em que tal identificação não ficava 
clara nas fontes, ou quando era substancial a participação de civis, adotou·se a 
categoria residual de participação "mista", 

A lista cronológica procurou ser pormenorizada. Nem todos os movimentos 
apresentados no Apêndice foram incluídas no Qy.adro 1 .  Os casos em que eventos 
relacionados separadamente fazem parte, na realidade, de um movimento único, 
como tal foram computados. Os casos em que a evidência existente é muito fraca, 
podendo mesmo ser falsa, ou não é clara a natureza militar do movimento, não 
foram computados. Todos os eventos listados, mas não incluídos no �ro 1 vão 
indicados com um asterisco. 

Como cenamente haverá fontes a que não se teve acesso, a listagem que segue 
deve ser tomada como um primeiro esforço de mapear a atuação dos militares no 
perfodo, suscetível de correções e aperfeiçoamentos. 



AGITAÇÕES 

Out 1930 

1 .  Nos meses que se seguem à Revolução de 30, surgem boatos de que o gen. 
Mena Barreto estaria liderando uma contra-revolução na guarnição militar 

carioca. KLINGER, B. ParaiÚl e Desfile. �, O Cruzeiro, 1 958. pp. 358-9. 

2. O gen. Valdomiro Lima é acusado pelo gen. Góis Monteiro de pretender 
implantar uma nova Junta Governativa da qual ele participasse. 
Depoimento do gen. Góis Monteiro no processo de queixa-crime do gcn. 
Valdomiro Lima Agosto 1 937. AN-GM 

1931 

1 .  Em fevereiro, há rumores sobre um golpe armado para depor o interventor do 
estado do Rio deJaneiro, Plínio de Castro Casado. Este sofreria a forte oposição oe 
elementos revolucionários fluminenses e (eria sido nomeado por imposição da 
ala tenentista de Osvaldo Aranha. 
CARONE, Edgar, A República Nova ( 1 930-37). SP, DIFEL, 1 974. p. 297. 

2. Em 24 de fevereiro, é firmado um "Pacto de Honra Secreto" que estabelece a 
união de oficiais revolucionários em tomo de Getúlio Vargas, com o objetivo de 
atender à necessidade de coesão das Forças Armadas e de reorganização do 
Exército. O pacto delega ao cap.Juarez Távora, gen. Leite deCastro e ten. ce!. Góis 
Monteiro plenos poderes de representação junto aos oficiais revolucionários das 
regiões nane, centro e sul. Dentre outra., medidas, propõe que todos os postoS 
militares de comando sejam preenchidos exclusivamente por oficiais revolucioná
rios e que a comissão de promoções seja constituída por elementos de inteira 
confiança dos revolucionários. O pacto que é assinado pelos oficiais Góis 
Monteiro, Eduardo Gomes e outros, prevê a reforma administrativa do militar que 
trair o compromisso assumido. 
Pacto de Honra. Absolutamente Secreto. 24 de fevereiro de 1 931 .  AN-GM. 

3. Em março, um tenente do Corpo de Aviação do Rio de Janeiro informa à 
Chefia de Policia gaúcha que o ministro da Guerra, gen. Leite de Castro, 
compareceu a uma reunião de militares em Niterói, na qual se conspirou COntra o 
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governo. O mlOlstro declarou que o governo queria desprestigiá-lo, tendo 
solicitado a solidariedade dos presentes em qualquer emergência. O tenente
aviador informa ainda que no Rio de Janeiro todo o Corpo de Aviação é getulista e 
parte da guarnição militar conspira. GV 3 1 .03.20 . 

• O Chefe de Polícia do Rio Grande do Sul recebe denúncias em março contra 
oficiais, sargentos e comissionados que estariam conspirando para implantar uma 
ditadura militar sob a presidência do capo Juarez Távora ou capo João Albeno. A 
mesma denúncia é feita a Flores da Cunha por Raul PiJla, que citou entre os 
suspeitos os tenentes Amaro da Silveira, Barreto Viana, Sanabria, José Moura e 
Cunha, Villeroy França e outros. O delegado considera a denúncia infundada, 
atribuindo sua autoria a "perrepistas adesistas" da guerra, gen. Leite de Castro, 
GV 3 1 .  03.20. 

4. Em abril, circula pelas guarnições gaúchas uma "Proclamação ao Exército" 
lançada por um " Comitê Revolucionário do Rio de Janeiro" . O manifesto pretende 
unir os "velhos" e "novos" oficiais revolucionários com o objetivo de instituir uma 
ditadura militar que vigore até a realização do programa revolucionário proposto. 
O programa considera a necessidade de união do Exército, afirmando que os 
países incultos como o Brasil, nos momentos de grandes remodelações, devem ser 
rutelados pelo Exército. Refere-se à ação maléfica da política regional, cujo 
propósito é fracionar as classes armaclás para assenhorar-se do país. Além de 
defender medidas políticas, econômicas e sociais como o regime parlamentar e os 
congressos témicos e a correção da politica que privilegia alguns estados em 
detrimento de outros e da União, o pacto atende a diversas demandas internas à 
organização. Segundo militares do Rio Grande, os emissários do Rio de Janeiro 
têm percorrido as guarniçôes federais buscando apoio para implantar a ditadura 
militar do ministro da Guerra com a possivel conivência do capo João Albeno. O 
comunicado fornecido à Policia gaúcha é de que o Rio Grande,ao contrário do Rio 
de Janeiro, é o grande obstáculo ao golpe. GV 3 1 .05 . 1 7. e GV 3 1 .06.01/ 1 .  

• Em 18  d e  agosto, o Partido Republicano Mineiro é responsabilizado pela 
tentativa de deposição de Olegário Maciel do governo estadual. Próceres do PRM 
como Artur Bernardes e Virgílio Melo Franco, em aliança com Osvaldo Aranha e 
Batista Luzardo, são acusados da iniciativa do golpe. Contudo, a participação do 
chefe do Governo Provisório nesse episódio é comprovada por ordem transmitida, 
através do ministro da Guerra, ao comandante do 12� R.l. para assumir a 
interventoria. Com o apoio da Força Pública, controlada pelo secretário de 
Interior e Justiça, Gustavo Capanema, Olegário Maciel repele o golpe. BK 
3 1 .09.02, Aluisio Leite Guimarães, Depoimtmto (Rio de Janeiro, CPDOC, 1977) 
(mimeo) e Discurso de Aluisio L. Guimarães na Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais em setembro de 1935 . 

• Carta anônima de 3 1  de agosto enviada a Osvaldo Aranha informa que os 
legionários mineiros Gustavo Capanema, Amaro Lanary e Francisco Campos 
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estão indignados com a possibilidade de o Governo Provisório diminuir o efetivo 
da Força Pública e desarmá-Ia. Buscam a adesão de São Paulo e Pernambuco e o 
apoio de outros estados para protestarem caso o Governo Provisório resolva 
destituir o governador,já tendo a Força Pública ocupado os principais pontos das 
estradas, a fim de impedir a entrada das forças federais na capital. Em setembro, a 
Polícia do Distrito Federal é informada de que autoridades mineiras tomam 
medidas de caráter militar através da criação de dois novos batalhões de Policia, 
abertura do alistamento militar, treinamento de novos reservistas e constante 
movimento de tropas e armamento. Segundo o comunicado, o 12? R.I., do 
Exército não está convenientemente preparado para resistir a um ataque das forças 
militares estaduais. OA 3 1 .08.31 e OA 3 1 .09.18/1 1 .  

5. Em setembro, praças d a  Força Pública do Paraná, sob o comando d e  sargentO, 
tentam sublevar-se. Tinham por objetivo assaltar o cofre da Força Pública e 
eliminar os oficiais que oferecessem resistência. Pretendiam marchar para o 
interior do estado, saqueando as coletorias locais. OA 31 .09.2517. 

6. Em outubro, um movimento promovido por oficiais do Exército contrários aos 
oficiais revolucionários combate a participação politica de militares. O programa 
de ação lançado no folheto "União da Classe Militar" propõe que os oficiais 
atraidos por ocupações politicas retomem às suas funções para que se restabeleça a 
coesão das Forças Armadas. A partir do lema "Paz, União e Trabalho", os oficiais 
signatários comprometem-se a lutar pela dedicação profissional de todos e pela 
disciplina em qualquer nível hierárquico, divulgando publicamente o movimen
to. A 27 de novembro, em entrevista à imprensa, o gen. Mena Barreto confirma a 
existência de um documento de apoio ao movimento, elaborado por alguns 
generais, entre os quais se inclui, na companhia de Panta1eão Teles Ferreira e de 
Benoldo Klinger. Majores e capitães reúnem-se com o ministro da Guerra para 
dar uma explicação sobre o apelo que fizeram aos generais no sentido de que 
apoiassem a união da classe militar. Segundo o gen. Klinger, o tenentismo 
responde ao movimento através de discretas ameaças, transferências e preterições 
nas promoções, além de ostensivas promessas de vantagens para os que 
desistissem. BK 3 1 . 1 1 . 1 4  e BK 3 1 . 1  1 .28. 
KLlNGER, Bertoldo. Narrativas autobiográficas. RJ, O Cruzeiro, 1951 .  v. 6 p. 150. 

1932 

I .  Logo após um levante de sargentos ocorrido no 1 8� BC de Mato Grosso, é 
descoberta uma conspiração de sargentos, marcada para eclodir em maio, com o 
objetivo de obter melhorias para a classe. A noticia é dada por boletim do 
comandante da Circunscrição, gen. Bertoldo Klinger, que informa ter sido 
apreendida correspondência anônima do Rio Grande do Sul destinada a um dos 
corpos de tropa paulista A correspondência anuncia que os sargentos estão 
organizados e articulados com uma das facções politicas gaúchas, indicando um 
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profundo ódio pelos sargentos comissionados em tenentes, denominados " sar
gentos melhorados" . 

Ver Revoltas n!\; 1 e 2. BK 32.04.02. 

2. Em final de maio, possivelmente Valder de Lima Sarmanho, Luis Aranha e 
Flores da Cunha comentam, em palestra telegráfica, que sargentos comunistas 
vinham sendo aliciados pelo ex-deputado Azevedo Lima a fim de promover com 
"políticos decaldos" do Distrito Federal um golpe contra o governo. Os 
conspiradores contavam com a adesão de tenentes, em vinude de centenas deles 
terem sido presos pelo ministro da Guerra, não tendo, contudo, nenhum deles se 
vinculado ao movimento. Pensavam obter para o Distrito Federal uma solução 
semelhante a do "caso paulista", que foi resolvido com a nomeação de um 
interventor civil e natural do estado. Segundo as declarações dos conspiradores, 
eles não se opunham ao governo, sendo suas manifestações contrárias ao ministro 
da Guerra. OA 32.05.27/5. 

3. Em junho, o interventor gaúcho comunica que há possibilidade de explodir 
um movimento militar no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul contra a 
permanência do gen. Leite de Castro no Ministério da Guerra OA 32.06.24/1 .  

4 .  Avisos de várias procedências informam a respeito de u m  movimento de 
sargentos, oficiais e comandantes de alguns corpos que pretendem garantir a 
permanência do ministro da Guerra e, caso necessário, depor o chefe do Governo 
Provisório. Segundo Osvaldo Aranha, a situação é grave e a 1 � Região Militar se 
encontra em rigorosa prontidão. OA 32.06.27/7, OA 32.06.28/6 e OA 32.06.29/2. 

5. O comandante do encouraçado São Paulo, capitão-de-mar-e-guerra Carlos 
Augusto Gaston Lavigne, declara ter havido a bordo deste navio, em agosto, uma 
"tentativa de comunismo". Do inquérito abeno resultou a expulsão de seis praças 
da Marinha. 
IPM. Ourubro de 1 932. Testemunha Cap. M.G.C.A. Gaston Lavigne. Gaveta 1 552, 
Gabinete do Ministro. AM. 
Policia do Distrito Federal. 26 de março de 1936. Gaveta 1 550, Gabinete do 
Ministro. AM 

6. Um marinheiro é preso por se achar envolvido em movimento comunista a 
bordo do encouraçado Minas Gerais. 
Polícia do Distrito Federal. 26 de março de 1 936. Gaveta 1550, Gabinete do 
Ministro. AM. 

7. Militar"s e civis, exilados por terem participado da Revolução Paulistade julho, 
articulam a reorganização do movimento constitucionalista. Em Lisboa, 34 
militares delegam a um "Conselho de Generais" poderes para conduzir o 
movimento. Planeja-se a criação de um "Comitê Organizador" 1 sediado em 



A Revolução de 30 157  

Buenos Aires, com um representante dos militares. O movimento armado deverá 
irromper no Rio Grande do Sul e ser secundado por São Paulo, provavelmente 
durante as eleições da Constituinte. Cerca de 80 oficiais do Exército em São Paulo 
ofereceram-se para cooperar no programa de ação. O ten. Severino Sombra 
procura convencer os conspiradores da importância de envolver o Norte no 
movimento. Participam ativamente das articulações, dentre outros militares, o 
gen. Bertoldo Klinger e os coronéis Euclides de Figueiredo, Palimércio Rezende e 
Basílio Taborda. BK 32. 1 2 . 1 9, BK 32. 1 2.20 e BK 32.00.00/ I .  Cartas de Sociedade 
etc, 1 933. 1 5  de fevereiro de 1 933. Gaveta 2346. Gabinete do Ministro. AM. 

1933 

• Militares e civis exilados prosseguem na articulação do movimento constitucio
nalista, que conta com a participação de elementos de São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Os conspiradores do sul do país e 
do exílio divergem profundamente quanto à escolha do chefe do movimento, 
dividindo-se as opiniões em torno do ceI. Euclides de Figueiredo, ccl. Basílio 
Taborda e gen. Bertoldo Klinger. Em novembro, fundam a "Ação Nacional 
Constitucionalista", com o objet.ivo de garantir o funcionamento da Assembléia e 
impedir a eleição de Getúlio Vargas para a Presidência da República. O 
movimento procura obter a adesão de oficiais revolucionários descontentes com 
o governo, esperando fortalecer-se a partir do retomo ao país dos oficiais 
anistiados. Capitães e oficiais subalternos mantêm estreita ligação com os coronéis 
Lima e Silva, Sampaio e Leitão de Carvalho. Discute-se a validade de incorporar à 
. .  Ação Constitucionalista" o movimento de sargentos que pretende o restabeleci
mento da Constituição de 1891 .  Essa possibilidade encontra forte oposição do 
gen. Bertoldo Klinger. BK 33.03. 1 1 ,  BK 33.03 . 1 8 ,  BK 33.04 . 1 4, BK 33.07.07, BK 
33. 1 1 .01 e BK 33. 1 1 .25. 

I .  No I? semestre, o ministro da l\.larinha recebe a d enúnciade um suboficiaJ de 
que um grupo de sargentos projeta um asssalto à sede integralista na Ilha do Go· 
vernador. 
IPM. SO Floriano Sales de Souza. 1 9  de dezembro de 1 935. p. 3. AM. 

2. Uma "Circular Secreta" dirigida aos sargentos do Exército propõe um levante 
para o dia 6 de setembro, a fim de impor a concessão de vantagens para a classe. A 
entidade organizadora do movimento, representando 4 1 2  associados, estabelece 
como principais reivindicações: a criação de um quadro de subo6ciais, em 
substituição aos postos de sargentos; o aumento de vencimentos; a reintegração de 
todos os sargentos excluldos depois de I � de junho, por terem prestado 
solidariedade à entidade e por motivos que não desabonem sua conduta moral. 
São previstas algumas vantagens para as praças do Exército e das milicias estaduais 
que participem do levante. As instruções para o levante determinam a prisão de 
oficiais que não sejam solidários com os sargentos e que se evite o choque com os 
adversários. 
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Circular Secreta. 1 933. AGM·AN. 
Relatório do capo Silva Barros ao gen. Daltro Filho. 24 de fevereiro de 1934. 
AGM·AN. 
Correspondência do ministro da Guerra. 4 de janeiro de 1 937. AEx. 

3. Em setembro, são fornecidos a Danton Coelho detalhes sobre uma conspiração 
que teria por finalidade deflagrar um movimento armado de caráter nacional, 
envolvendo militares e civis de diversas correntes politicas. Participam de 
reuniões, em Niterói e no Rio, comunistas da Marinha de Guerra e Mercante, da 
estiva e do Centro Comunista carioca, inferiores do Exército representantados por 
dois sargentos e oficiais e elementos da Polícia Militar. Os partidos gaúchos, 
Libertador e Republicano e o PNT se fazem representar em reunião realizada 
no Rio de Janeiro. São acusados de estarem conspirando os generais Valdomiro 
Lima e Daltro Filho, Etchegoyen, o chefe de Polícia e Gustavo Capanema, dentre 
muitos outros. 

4. O comandante da 4� Região Militar é informado pelo Catete de um movimento 
marcado para 1 9  de setembro no 1O� e 12? Regimentos de Infantaria do Exército 
em Minas Gerais, provavelmente promovido por sargentos. G e C 33.09.02. 

5. Em 20 de outubro, há informações de que Bias Fortes, Negrão de Lima, Virgílio 
de Melo Franco e Djalma Pinheiro Chagas articulam com os oficiais um 
movimento da Força Pública de Minas Gerais em reação ao acordo que tomou a 
Força Pública dependente do Exército. G e C 33.09.02. 

6. Em carta ao gen. Bertoldo Klinger, o ten. Adacto Pereira de Melo comunica em 
novembro que sargentos do Exército e Marinha, contando com a adesão da Polícia 
e Bombeiros, articulam um movimento armado para restabelecer a Constituição 
de 1891 ,  moralizar o regime e evitar o surto comunista. O programa de ação do 
movimento apresenta basicamente refennas de caráter assistencial e econômico. 
As demandas internas à organização militar dizem respeito aos vencimentos, 
restrição à perda de patente de oficiais e extensão do direito de voto ás praças de 
pré. Uma junta Governativa composta por um general, um almirante e um jurista 
seria encarregada de proceder ás eleições para a Presidência da República e à 
formação dos Congressos. Os sargentos envolvidos na conspiração procuram 
entrar em contato com os militares constitucionalistas através dos tenentes Agildo 
Barata e Adacto Pereira de Melo, representantes dessa corrente. BK 33. 1 1 .0 I .  

7 .  O gen. Bertoldo Klinger é informado pelo ten. Adacto Pereira de Melo que 
conspiram abertamente em prol de uma ditadura militar duradoura parte dos 
"oficiais modernos", os revolucionários de 1930 (rabanetes) desgostosos com a 
situação e a grande maioria dos "revolucionários autênticos" (picolés). Possuem 
como chefes os generais Manuel Rabelo (apesar das criticas ao seu programa 
positivista), Valdomiro Lima, Daltro Filho, Guedes da Fontoura, comandante de 
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Brigada da 2� RM em São Paulo e, possivelmente, o gen. Góis Monteiro. 
Comissõés de picolés, orientados pelo ten. Valter Pompeu, procuram atrair os 
militares constitucionalistas para o seu movimento, acenando-lhes com a anistia e 
a coesão do Exército. BK 33. 1 1 .0 1 .  

8 .  O inspetor d o  Arsenal de Marinha de Ladário informa ao chefe do Estado
Maior da Armada que o sul de Mato Grosso prepara um movimento de caráter 
separatista, no qual encontram-se envolvidos oficiais do Arsenal da Marinha e do 
navio Oyapcck. 
Cartas recebidas e expedidas do Ministério da Justiça, 1 933. 5 de dezembro de 
1933, gaveta 2346, Gabinete do Ministro. AM. 

1934 

1 .  A corrente de militares constitucionalistas defronta-se com o problema de 
politicos aliados aderirem ao governo e de militares da corrente empenharem-se 
em "lutas estéreis". O ten. Adacto Pereira de Melo elabora um plano de ação para 
o caso de a Assembléia Constituinte não levar o pais ao regime legal. O plano prevê 
o estabelecimento de uma Junta Governativa militar que procederá à remodelação 
do alistamento e das eleições até a instalação da nova Assembléia. Com este 
objetivo, os oficiais constitucionalistas procuraram manter-se unidos e atrair 
outras correntes militares. inclusive a dos "revolucionários autênticos". A 
colaboração do meio civil será buscada através das organizações jovens fundadas 
em vários estados, a exemplo da Federação de Voluntários de São Paulo, e das 
forças políticas que apoiaram a Revolução de 1932. Estão integrados na corrente 
quase todos os sargentos das guarnições do none, que são francamente anti-Góis. 
O teo. Adacto afirma que os conspiradores mantêm estreito contato com os 
sargentos, com o objetivo de controlar seus impulsos de subversão. O movimento 
conta no Rio Grande do Sul com o apoio de corpos do Exército e da Brigada. A 
chegada de oficiais anistiados ao Rio Grande favorecerá a conspiração. BK 
34.01 . 1 5, BK 34.03.26 e BK 34.03.29. 

2. Sargentos e cabos dos quartéis de São Paulo aniculam um levante de caráter 
comunista para o início de março. A Delegacia de Ordem Política e o capitão do 
Exército encarregado de averiguar a conspiração, através de agentes infiltrados nas 
unidades militares, descobrem que o movimento conta com a adesão da Força 
Pública e de grande parte do proletariado, irradiando-se pelos estados de Mato 
Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Os conspiradores 
planejam, após o assassinato de autoridades civis e militares do estado e a 
orupação de locais estratégicos, assumir o comando das unidades e designar 
representantes para os cargos administrativos. Um dos sargentos envolvidos 
anuncia que será o Fulgêncio Baústa brasileiro, numa alusão ao recente movimen
to cubano liderado por este sargento. Relatório do capo Silva Barros ao gen. Daltro 
Filho. 24 de fevereiro de 1934. AN-GM. 
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• O ten. Oelfino Rezende escreve ao gen. Benoldo Klinger sobre urna conspiração 
descobena em Minas Gerais de oficiais e comandantes da Força Pública com 
Virgílio de Melo Franco e Bias Fones. São reformados 20 coronéis e tenentes
coronéis e dez majores. BK 34.03.26. 

3. Segundo o ten. Oelfino Rezende, o gen. Tourinho e o capo Mena Barreto 
lideram no Paraná uma conspiração para depor o interventor do estado. 
Representantes destes elementos propõem à corrente constitucionalista uma ação 
conjunta. BK 34.03.26. 

4.  Um movimento de sargentos, reunindo cerca de dez mil homens,pretende a 
melhoria da classe. O grupo é orientado por advogados, talvez de "idéias sociais 
avançadas". Os conspiradores afirmam não ser intenção do movimento imitar 
Cuba, desejando entrar em contato com militares constitucionalistas. O ten. 
oelfino de Rezende é favorável à ligação de oficiais da corrente constitucionalista 
com os sargentos, para dissuadi-los de seus propósitos. BK 34.03.26. 

5. O relatório do ministro da Guerra informa a respeito de um movimemo 
comunista de praças do 4? BE em !tajubá, Minas Gerais. Brasil. Ministério da 
Guerra. Relatório. Rio de Janeiro, 1934. p. 63. 

6. O Bloco Socialista Revolucionário lança um manifesto "Em prol da revolução 
social. Aos sargentos do Brasil". O manifesto incita os sargentos a levantarem-se de 
armas contra o regime. afirmando que a maior parte deles provêm da classe 
proletária. que é explorada pela burguesia. Dentre outras reivindicações, o 
programa propõe o aumento dos efetivos do Exército e do corpo de marinheiros (' 
a extinção das polícias federais e estaduais que seriam incorporadas às Forças 
Armadas. Propõe ainda que todos os oficiais sejam transferidos para uma 
" Delegação de Educação", para exercerem a função de professor sob rigorosa 
vigilância, e que os sargentos sejam promovidos a todos os postos do oficialaw. O 
programa prevê a extinção do direito de civis ingressarem nas Escolas Militar (' 
Naval, tornando-as privativas dos sargentos. Manifesto de 1 934. AN-GM. 

7. O relatório do ministro da Guerra refere-se à expulsão de praças, cabos e um 
sargento da reserva em função de duas ocorrências na 8� RAM emJuiz de Fora. 
Minas Gerais. 
Brasil. Ministério da Guerra. Relatório. Rio de Janeiro, 1 934. p. 63. 

8.  Em 18 de março, o gen. Manuel Rabelo, comandante da 7� RM, envia uma 
carta ao gen. Góis Monteiro, propondo que as Forças Armadas imponham um 
governo fone sob a direção de Getúlio Vargas e a Constituição de Júlio de 
Castilhos. Redige uma "Proclamação ao povo" para ser lançada no momento 
conveniente, na qual ele afirma que a Constituinte se desmoralizou irremediavel
mente. GV. 34.03 . 1 8 .  
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• O gen. Góis Monteiro é acusado por oficiais da corrente constitucionalista de 
conspirar. O ten. Adacto Pereira de Melo afirma que o general, além das 
conspirações de quartel, alia-se a Virgllio de Melo Franco, Bias Fones e outros 
políticos do Partido Progressista que estão em franca dissidência com Benedito 
Valadares e, conseqüentemente, com Vargas. BK 34.03.29 e BK 34.03.26. 

• Em 27 de março, o ministro da Justiça telegrafa a Flores da Cunha, afirmando 
que há um movimento com penetração nos meios militares em favor da ditadura 
militar. 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil. O contexto poütico da constitucimuzliull;âo (um 
ensaio de periodização), coord. de Ângela Maria de Castro Gomes. Capo II2. Rio de 
Janeiro, 1 978.  dato 

• Em 26 de abril, o tenente-coronel Estilac Leal informa ao interventor gaúcho que 
os generais Daltro Filho (em te. da 7 � RM) e Deschamps (cmte. da 4� RM) são 
favoráveis à ditadura militar ou à eleição do gen. Góis Monteiro para a Presidência 
da República. Idem, ibidem. 

• Em 1 2  de maio, ofomal Pequeno de Pernambuco transcreve uma circular do gen. 
Álvaro Mariante aos comandantes de corpos e brigadas da 1 � RM. A circular 
refere-se a boatos de que elementos militares, inclusive generais e poUticos 
imponantes, pretendem implantar a ditadura militar. O general ordena que seus 
comandantes obedeçam às autoridades constituídas. ldon. 

• O gen. Valdomiro Lima envia uma "Circular Secreta" de 1 4  de maio aos 
generais, com o conhecimento do gen. Góis Monteiro. Esta cirrular propõe a 
criação de um "Conselho de Generais" que designaria três militares para 
cuidarem da deposição de Vargas e assumirem o governo, marcando eleições 
imediatas. Idem, ibidem, 

• Em 15  de maio, o gen. Góis Monteiro afirma à imprensa que o Exército é 
rigorosamente contrário à ditadura militar, apesar de admitir a possibilidade de 
que oficiais estejam envolvidos na conspiração. Idem, ibidem. 

• Em 1 7  de maio, Flores da Cunha comunica que prossegue a conspiração para 
implantar a ditadura militar. Os conspiradores estendem vasta rede sobre vários 
estados. Flores da Cunha sugere que os coronéis Figueiredo e Taborda sejam 
seguidos. Idem, ibidem. 

• Em maio, Pedro Timóteo denuncia a Getúlio Vargas que o gen. Góis Monteiro 
planeja um golpe para assumir a Presidência da República. No dia das eleições 
para a Presidência, o general seria aclamado no Rio de Janeiro por tropas federais 
comandadas pelos conspiradores, assumindo o governo em Belo Horizonte. São 
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mencionados como prováveis colaboradores no golpe os generais  Almério de 
Moura e Daltto Filho. 
Seção do Poder Executivo. Secretaria da Presidência da República. 24 de maio de 
1934. AN . 

• Em 1 6  de junho, Vargas é informado por Orlando Leite Ribeiro que os exilados 
em Buenos Aires anunciam que apenas aguardam a adesão do gen. Góis Monteiro 
para eclodir o movimento. Os conspiradores compraram avião de guerra e o 
enviaram para São Paulo. 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Centto de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil. O contexto politico lÚl canstitucionaliwção (um 
ensaio de periodização), coord. de Ângela M. C. Gomes, Capo )12. 

• Em 19 de junho, Flores da Cunha avisa Vargas que está preparando um golpe 
para o dia da eleição presidencial, que prevê o assassinato ou a prisão do chefe do 
Governo Provisório e o estabelecimento de umaJunta Governativa composta por 
Artur Bemardes, Borges de Medeiros e gen. Góis Monteiro. Pretendem restabele
cer a Constituição de 1891 e convocar em 30 dias uma nova Constituinte. Itkm, 
ibidem. 

9. De acordo com o Chefe de Policia, Filinto Müller, a partir do segundo semestre, 
militares da corrente constitucionalista, Anur Bernardes Filho e outtos políticos 
tentam articular-se com o Panido Comunista a fim de utilizarem a sua força para 
depor o governo. O PC hesita na aliança, apesar de muitos sargentos ligados ao 
partido estarem envolvidos na conspiração. Segundo Filinto Müller, apenas a 
partir de 1935 "elementos conscientes da esquerda" infiltram-se no movimento 
que ganha nova feição. GV 35.12.03/3. 

19)5 

1. Durante o primeiro semestre, oficiais articulam um movimento armado de 
caráter nacional para derrubar o governo caso a Câmara não aprove o aumento 
dos vencimentos militares. O programa de ação elaborado pelo gen. Bertoldo 
Klinger prevê um governo militar provisório constituído por uma junta e um 
conselho consultivo, responsável pelo substitutivo da Constituição. O comando 
das operações militares é attibuído ao gen. Guedes da Fontoura na Vila Militar, ao 
alm. Frederico de Noronha na Marinha e ao gen. Bertoldo Klinger na cidade e na 
Pol!cia Militar. O movimento conta com a participação de vários militares da 
corrente constitucionalis� estendendo-se por São Paulo, Minas Gerais, Paraná e 
estados do Norte. Em seus documentos, o gen. Klinger critica severamente o 
governo, acusando-o de ter tentado subornar as Forças Armadas, sempre que 
necessitou de seu apoio, com promessas não cumpridas de aumento de venci
mentos militares. Segundo informações de Flores da Cunha, o gen. Guedes da 
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Fontoura pediu a solidariedade dos oficiais do Rio Grande do Sul, afirmando que, 
seo aumento dos militares não for aprovado, ele derruba0 governo. Naopinião de 
Flores, não são fiéis ao governo o alm. Protógenes Guimarães e os generais Guedes 
da Fontoura, Lúcio Esteves, Valdomiro Lima, Oeschamps Cavalcânti e Oaltro 
Filho. BK 35.02.23, BK 35.04.2 1 ,  BK 35.06.05, BK 35.06.21/1,  GV 35.02.24, GV 
35.03.21/1,  GV 35.03.29, GV 35.04.10, GV 35.04.09/3, OA 35.05. 10/1, OA 
35.04. 1 9, OA 35.04.24 e OA 35.05.22/ 1 .  

2. N o  inicio do ano, correspondência do Ministério da Guerra refere-se a uma 
conspiração no 20? BC em Maceió. Sargentos do batalhão eram liderados pelo 
segundo-tenente Luis Xavier de Souza, acusado de ser comunista. 
Aviso n? 76 do ministro do Exército. 3 de setembro de 1935 (minuta 137 1).  AE. 
Oficio n? 1 . 2 1 9  do diretor da Secretaria de Estado do Ministério da Guerra. 27 de 
agosto de 1936 (minuta 554). AE. 
7? RM, M. Guerra, SEMG, protocolo 4469. 7 de março de 1935. AE. 

3. Em março, O gen. Manuel Rabelo e o gen. Pantaleão Pessoa informaIll acerca de 
uma provável eclosão de um movimento no 2 1 ?  BC de Natal. O capo Otacllio 
Alves de Lima é apontado como elemento de ligação dos conspiradores. 
GV 35.03. 1 6  . 

• Osvaldo Aranha é informado por Raul Azambuja que os integralistas se 
arregimentam para uma t e  ação branca" contra o governo, auxiliados pelo 
Exército. OA 35.05.22/ 1 .  

4 .  Paulo Hasslocher escreve a Osvaldo Aranha em dezembro, comunicando que 
militares, notadamente generais, articulavam um golpe para evitar que o comu
nismo continuasse a se alastrar, aproveitando-se da fraqueza do governo. 
Pretendiam afastar todos os elementos civis das posições de chefia. Segundo 
Hasslocher, o movimento não foi em frente devido à enérgica oposição do 
ministro da Guerra, gen. João Gomes. OA 35.1 2.25/2. Ver também OA 35. 1 2 . 1 2/2 
e GV 35. 1 2.00/2. 

5. Segundo relatório enviado a Osvaldo Aranha em dezembro, o Corpo de 
Fuzileiros Navais esteve prestes a se revoltar. OA 35.12. 1 212. 

6. No final do ano, há uma tentativa de levante comunista no 6? RI em São Paulo. 
São expulsos dez sargentos penencentes ao regimento. Boletim do Exército n? 7 ,  de 5 
de fevereiro de 1 936. AE. 

7. Em inquérito policial-militar instaurado pelo Exército em 1 937, há informações 
de que em 1935 o 5? RCI, sediado no Rio Grande do Sul, esteve prestes a promover 
um levante comunista. O comandante do regimento durante o período de 1 935, 
capo Gashypo, foi indiciado como comunista no referido IPM de 1937. IPM 
1937-38. AE. 
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8. Em dezembro, é instaurado inquérito para apurar responsabilidades de uma 
conspiração ocorrida no tender Ceará, que pretendia matar oficiais. Dois mari
nheiros são expulsos. lPM 1935. Gabinete do Ministro, Gaveta 1 552. AM. 

1936 

• Em maio, Flores da Cunha garante que um grupo de oficiais "revolucionários 
autênticos" pleiteará na Câmara a aprovação de emenda modificando a Lei de 
Segurança Nacional na parte que ela atribui ao Executivo o poder de cassar direitos 
e patentes militares. Flores da Cunha afirma que, para a obtenção desta medida, os 
oficiais irão até o golpe de estado, já havendo articulações no Rio Grande do Sul e 
em outros estados. GV 36.05.03/ 1 .  

I. Documento d e  junho escrito no Rio de Janeiro por oficial do Exército informa 
sobre uma conspiração que se prepara na guarnição do Distrito Federal. Majores e 
tenentes articulam um movimento de reivindicação de direitos militares que 
deverá eclodir, sem perrurbação da ordem civil, exclusivamente dentro dos 
quartéis. A causa da conspiração é o descontentamento com os atos do governo 
que anulam as tradicionais prerrogativas dos militares. O movimento pretende 
pleitear: tribunais privativos para aclasse; revogação da lei de reformas administra
tivas, a fim de alijar do Exército o regime de delação; lei de promoção automática e 
restabelecimento integral das garantias de inviolabilidade das patentes. Os 
tenentes-coronéis Cordeiro de Farias e Eduardo Gomes articulam a conspiração 
que apenas excepcionalmente incluirá oficiais de patente superior. A Policia Civil 
do Rio de Janeiro relata, em julho, que se desenvolve o movimento de hostilidade 
ao ministro da Guerra, gen. João Gomes, que permitiu a cassação das prerrogativas 
militares e que conduz com excessivo rigor o combate ao extremismo. estabele
cendo a suspeita sobre todos os oficiais. GV 36.06.09/1 e GV 36.07.07/ 1 .  

• Documento d e  junho refere-se a u m  movimento comunista previsto para 
ecIodir durante o mês. Ainda em junho, Flores da Cunha é informado de que 
Felinto Müller suspeita de um movimento subversivo que ele não pode caracteri
zar como sendo comunista ou militar, marcado para 9 de junho. GV 36.06.09/1 e 
GV 36.07 .08/3. 

2. Marinheiros planejavam tomar de assalto o encouraçado São Paulo em junho, 
com civis e soldados do Exército, seguindo ordens do Partido Comunista. Houve 
várias expulsões. 
Pasta de Informação 1 940-41. 1 6  de dezembro de 1 94 1 .  Gaveta 2 372, Gabinete do 
Ministro. AM. IPM 1936. Gaveta 2475, Gabinete do Ministro AM . 

• Em julho, Danton Coelho comunica que Flores da Cunha mobiliza tropas na 
fronteira do Rio Grande com Santa Catarina, além de proceder ao recrutamento de 
provisórios, sob pretexto de que os catarinenses iriam invadir o estado. Outro 
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comunicado informa sobre o preparo do espírito dos elementos da Brigada. 
gaúcha contra o Exército e sobre a grande aquisição de material bélico contra
bandeado para o estado. Segundo o comunicado. no dia 20 de maio houve 
prontidão repentina na Brigada, sob a alegação de que eclodira um movimento 
militar. OA 36.07 .09/4 e GV 36.10.01. 

3. Em julho, Danton Coelho informa Osvaldo Aranha sobre a prisão de sargentos e 
a prontidão rigorosa no Rio de Janeiro. OA 36.07.09/4 e OA 36.07 . 1 6/2. 

4. É descoberta uma conspiração promovida pela Ação Integralista da Bahia, 
marcada para eclodir no dia 7 de setembro. A correspondência apreendida entre 
os integralistas indica que o movimento conta com o apoio de 40 oficiais da Polícia 
Militar e grande número de sargentos que concorreriam para a deposição do 
governo. O Tribunal de Segurança Nacional decide pelo arquivamento do 
processo, alegando uma possível confusão das autoridades policiais, que acredi
taram haver conspiração onde só existiam articulações de defesa contra o 
comunismo. 
Seção do Poder Judiciário. Tribunal de Segurança Nacional. Belmiro de Lima 
Valverde. Processo 202. 3 de setembro de 1936. Caixa 222. AN. 

1937 

• Em maio, Osvaldo Aranha é informado por Alfredo E. de Souza Aranha de que 
se fala abertamente em ditadura militar. OA 37.05.201 .  

*' Trinta e duas praças e cinco oficiais pertencentes a regimentos gaúchos são 
acusados de comunistas. É instaurado um inquérito policial-militar no segundo 
semestre do ano, no qual o comandante do 6� RCI declara haver uma forte 
suspeita de que panfletos comunistas foram feitos no seu regimento e remetidos ao 
7� RCI. Segundo as informações de um agente infiltrado no 6� RCI, grande 
número de cabos do regimento identifica-se perfeitamente com o comunismo. O 
agente acusa o capo Gashypo, que foi comandante do 5� RCI em 1935, de reunir-se 
com as praças do 6� RCI e de ter influência sobre o 8� RCI, difundindo idéias da 
Aliança Nacional Libertadora. Há referências de que um soldado do 6� RCI tinha 
a intenção de desenar do Exército e ingressar no "Novo Exército". Flores da 
Cunha é acusado de manter ligações com o 6� RCI. IPM 1 937-38. AE. 

1. Em agosto, militares lançam o panfleto " O dever das Forças Armadas e a defesa 
da Constituição" , assinado pela " Comissão Pró Frente Democrática" . O manifes
to critica violentamente a aliança entre Getúlio Vargas e os integralistas, alertando 
para o perigo de um golpe fascista que substituiria o Exército pelas milícias 
palacianas. Refere-se ao fato de as Forças Armadas terem sido sacrificadas material 
e moralmente com a perda da inviolabilidade das patentes. O panfleto propõe que 
as Forças Armadas fiquem ao lado do povo em defesa da Constituição e das 
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eleições, renunciando às competições partidárias. Vargas é acusado de tentar 
desencadear uma guerra civil com o intuito de impedir as eleições, enviando para a 
fronteira do Rio Grande do Sul destacamentos prontos para invadir o estado. O 
panfleto afinna que sustaram uma das ofensivas contra o Rio Grande, os generais 
Guedes da Fontoura, Valdomiro Lima, Lúcio Esteves, Basilio Taborda,J osé Pessoa 
e outros. Agosto de 1937. AN-GM. 

• Em 23 de outubro, Euclides Aranha Filho escreve a Osvaldo Aranha sobre os 
preparativos feitos por Flores da Cunha e alguns oficiais do Exército, como Trifino 
Correa, para resistirem à transferência da Brigada ao controle do Ministério da 
Guerra. Flores da Cunha vinha articulando a Brigada e arregimentando corpos 
provisórios, mas a Brigada não apoiou o golpe, fracassando o movimento 
projetado. OA 37. 10.23/2. Ver também transcrição do relatório do gen. Daltro 
Filho nojornalA Nota (RJ) emGV37.l l .04/2 e minuta de 1 1  de outubro de 1937 do 
ministro da Guerra ao ministro da Justiça. AE. 

1938 

I .  Em fevereiro, o comandante interino da 3� RM no Rio Grande do Sul denuncia 
indicios de penurbação da ordem no estado. Informa que ex-oficiais e comunistas 
na fronteira com o Uruguai aniculam um movimento com possibilidade de 
concentração em Santo Angelo e Santa Rosa, sob a direção do ex-major Costa 
Leite, e que Flores da Cunha com exilados invadem a região de Livramento, 
contando com apoio no estado e com a greve do frigorlfico Armour. No interior do 
estado, praças excluídas por motivos de redução de efetivos, associadas a 
elementos de F10res da Cunha procuram atrair praças da ativa para a conspiração. 
GV 38.02. 1 1/1.  Em junho, Orlando Leite Ribeiro escreve a Osvaldo Aranha que 
militares e civis exilados articulam um vasto plano da ação em Buenos Aires contra 
o governo brasileiro, liderados pelo ex-major Costa Leite, que envia instrUções 
para os membros da Aliança Libertadora no Brasil. O dirigente do movimento 
detennina que se for criado um panido nacional de caráter fascisra, capaz de atrair 
grandes massas, a ANL penetre no mesmo, forçando-o a adotar o programa dos 
conspiradores e desmascarando Getúlio Vargas. GV 38.02. 1 1/1 e OA 38.06. 15/ 1 .  

2. ),;m fevereiro, Aguinaldo Veiga Fernandes denuncia a Getúlio Vargas um oficial 
e quatro sargentos do Regimento de Cavalaria do Exército em Santo Angelo no Rio 
Grande do Sul. Faziam intensa propaganda integralista em sua unidade, anun
ciando um movimento de grande envergadura. GV 38.02.25. 

3. Em fevereiro, é instaurado inquérito policial-militar a fim de averiguar um 
movimento subversivo aniculado por praças da Marinha. Ordens à Secretaria de 
Marinha, 1938. 19 de f""ereiro de 1938. Gaveta 2365, Gabinete do Ministro. AM. 

4. Telegrama enviado por Aladino Pereira das Neves emjunho comunica que o 
Exército pretende brevemente implantar a ditadura militar. Segundo declarações 
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do gen. Almério de Moura, toda a guarnição do Rio de Janeiro é contrária a 
Getúlio Vatgas e por isso nenhum elemento do Exército socorreu o presidente 
durante o assalto integra1ista ao Palácio Guanabara. O telegrama informa que o 
cor. Cordeiro de Farias aconselhou o presidente a abandonar o pals para evitar ser 
assassinado ou preso. GV 38.06.29/ 1 .  

5 .  Em outubro, Getúlio Vargas é informado por Batista Lusardo sobre a 
preparação de um novo movimento integralista, marcado para eclodir em 
novembro. De acordo com as investigações realizadas pelo alemão Carlos Stemer 
junto a Mário Ramos, lugar-tenente de PUnio Salgado, toda a trama do movimento 
é feita 1\0 Exército e na Marinha. Os conspiradores contam com grandes contin
gentes militares do Rio de Janeiro, faltando-Ihes apenas o apoio da Aviação Militar, 
com a Força Pública de São Paulo, inclusive " armandistas" I e com toda a guarnição 
de Campinas. O movimento se estende por Curitiba, Minas Gerais e pelo none do 
pais. No Rio Grande do Sul, oficiais e sargentos da guarnição de Santo Angelo estão 
envolvidos na conspiração, que é dirigida nO estado por Flores da Cunha. GV 
38.10.26. 

• É expulso do Exército um sargento do 1 1  � RI em Minas Gerais, acusado de 
pennanecer filiado a Ação Integralista Brasileira após seu fechamento legal. O 
inquérito instaurado revela que o comandante do Regimento, um tenente
coronel, durante o ano de 1 937, estimulou as praças sob seu comando a 
paniciparem da AIB, obtendo a inscrição de cinco inferiores na agremiação, além 
de um tenente. IPM 1 938. AE. 

1939 

1 .  Em janeiro, Osvaldo Aranha recebe relatórios sobre uma conspiração integralis
ta articulada por militares e civis em São Paulo com ramificações em Goiás e Rio 
de Janeiro. Estão envolvidos em São Paulo capitães e majores da Força Pública, a 
quase totalidade do Corpo de Aviação de Mane, alguns sargentos e civis. O 
relatório afinna que um infonnante leu carta de Adernar de Barros, lamentando o 
fracasso do puisch integra1ista de maio. Há referências de que praticamente toda a 
oficialidade do 6� BC de Goiás está comprometida e que um major deste batalhão, 
que pretende ser o futuro governador do estado, conta com a adesão de grande 
número de civis. Os conspiradores mantêm ligações no Rio de Janeiro com o 
subcomandante do 1 � GAM e com um oficial da Aviação. A Polícia de São Paulo 
apreende pane do material bélico dos conspiradores. Um panfleto dirigido ao 
povo paulista em janeiro acusa Plinio Salgado de anicular um novo golpe com o 
apoio de integralistaS, nazistaS, politicos descontentes e oficiais do Estado-Maior 
da Força Pública. OA 39.0 1 . 1 3/1  e OA 39.01 .00/2 . 

• Em abril, Batista Lusardo telegrafa a Getúlio Vargas infonnando sobre uma 
conspiração promovida em São Paulo e na Babia por politicos e militares. Na 
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Bahia, a corrente de Juraci Magalhães, inicialmente mobilizada apenas contra o 
interventor, anicula-se para o movimento geral, sendo trabalhada a Força Pública 
e até mesmo a tropa federal. Em São Paulo, um grupo numeroso de militares e civis 
estão vinculados à conspiração, notando-se uma ação ostensiva contra o intcIVcn· 
tor Adernar de Barros. Lusardo sugere a possibilidade de ligação de Juraci com os 
integralistas, afirmando que Flores da Cunha, que está envolvido na conspiração, 
recebeu cana de Otávio Mangabeira referindo-se à ida de Lindolfo Conor a 
Berlim. GV 39.04.03. 

2. É descobeno um plano preparado pelo chefe integralista Belmiro Valverde e 
pelo ex-tenente do Exército Severo Fournier, preso em 1938 por ter comandado o 
assalto ao Palácio Guanabara. Em correspondência apreendida, o ten. Fournier e 
Valverde planejavam assassinar Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha e os generais Góis 
Monteiro e Eurico Dutra e dar o golpe deforma que não se identificasse sua origem 
integralista. Segundo um ex-sargento da Brigada Militar, implicado na conspira
ção, o movimento pretendia estabelecer uma junta militar. Um dos indiciados no 
inquérito afirma que diversos civis e militares estavam envolvidos no movimento, 
que contava com elementos no Distrito Federa!, Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e estados do N one. Belmiro Valverde foge da 
prisão com o auxilio de civis e guardas da Casa de Correção. Fora ele o idealizador 
do "Socorro Verde", criado sob o pretexto de auxiliar as familias dos presos, mas 
que foi utilizado para reanicular os integra1istas. 
Seção do Poder Judiciário. Tribunal de Segurança Nacional. Belmiro de Lima 
Valverde. Processo 697. 26 de janeiro de 1 939. Caixa lO.  AN. 

3. Em março,José Fernandes Monteiro denuncia ao cap.-ten. Augusto do Amaral 
Peixoto que marinheiros e fuzileiros navais conspiram na Ilha do Governador. 
ANL AIB 39.03.05. AAP. 

4. O relatório do ministro da Guerra refere-se à expulsão de vários sargentos 
penencentes às guarnições da 2� Região Militar em São Paulo, por atividades 
contrárias ao Exército. 
BRASIL. Ministério da Guerra. Relatório. RJ, 1939. pp. 50- 1 .  

• E m  dezembro, a Policia Civil do Rio Grande do None denuncia uma 
conspiração comunista de cabos do 3 1 �  BC de Natal. O comandante do batalhão 
nega a existência de conspiração, atribuindo a denúncia a inimigos politicos. AGM 
40.0 1 . 1 1 . 

5. Getúlio Vargas é informado por Protásio Dornelles Vargas sobre uma 
conspiração que se desenvolve no Rio Grandé do Sul para implantar a ditadura 
militar. Alguns oficiais subalternos têm sido convidados para panicipar do 
movimento. GV 39.09.24/2. 
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/940 

I .  O jornal americano TIIe Hemisphere noticia em 8 de março que o ministto da 
Guerra, apoiado pelo gen. Góis Monteiro, lidera um movimento insurrecional de 
sérias proporções contra Getúlio Vargas. Segundo o jornal, integralistas, grupos 
ligados a Flores da Cunha, Armando de Sales Oliveira e, possivelmente, Osvaldo 
Aranha estão envolvidos na conspiração, marcada para edodir numa cidade 
gaúcha onde se realizarão manobras militares do Exército. GV 40.01.09. 

2. É instaurado um inquérito policial militar a fim de averiguar um movimento 
que vinha sendo promovi�o por dois sargentos no Arsenal de Marinha do Pará. 
Pasta de Informações 1 940-41 .  23 de outubro de 1940. Gaveta 2372, Gabinete do 
Ministto. AM. 

/942 

I. Um panfleto, provavelmente de coronéis, ataca violentamente a administração 
do ministto da Guerra, acusando-o de estimular a intriga e a traição dentro do 
Exército. O panfleto denuncia que os comandos são enttegues a majores e capitães 
em detrimento de coronéis, que são distribu!dos por circunscrições, e o apadri
nhamento nas promoções, além do fato de, às portas da guerra, os quadros não 
terem sido ampliados. OA 42.01.108.00. 

2. O ministto da Guerra, gen. Eurico Dutta, é acusado por carta anônima enviada a 
Osvaldo Aranha de articular um movimento para depor Getúlio Vargas. Aranha é 
informado de que reina entte a maioria dos oficiais grande revolta contta o 
.. gerrnanismo" do ministro. OA 42.07.30/2. 

/944 

• Emjaneiro e fevereiro, circulam em Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte 
vários panfletos dirigidos ao Exército, incitando-o a depor Getúlio Vargas do 
governo e a extinguir o nazi-fascismo no Brasil antes de combatê-Io no campo de 
guerra europeu. Acusam Vargas de se perpetuar no poder através de uma politica 
que pretende subornar os militares, aumentando-lhes o soldo e oferecendo-lhes 
propinas e de ser responsável por enormes déficits orçamentários e pela 
deterioração do nivel de vida do povo. É provável que os panfletos tenham sido 
redigidos por civis. OA 44.01.00. 

I .  Em carta a Alzira Vargas, Valder de Lima Sarmanho relata em novembro que 
civis e parte do Exército preparam um movimento contra o governo. Participam da 
conspiração os oficiais Cordeiro de Farias, Eduardo Gomes, João Albeno, 
Carneiro de Mendonça, além de Osvaldo Aranha e Samuel Weiner. GV 44.1 1.30. 
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194' 

• C ircula em São Paulo uma" Cana aberta aos generais" concitando os generais e, 
particularmente, o ministro da Guerra, a afastarem Getúlio Vargas do poder. O 
documento argumenta sobre a legitimidade de intervenção do ministro, que 
suprimiu a soberania do povo em 1937, tornando-se responsável pela conduta do 
presidente perante a nação e o Exército. GV 45.02.00 (?). 

1. Em 5 de outubro, o gen. Renato Paquet comunica ao ministro da Guerra ter 
descobeno um movimento articulado em algumas unidades da Vila Militar e 
Deodoro. GV 45.10.05/2. 



PROTESTOS 

1931 

I .  Um grupo de sargentos e soldados penencentes ao 5� RI de Lorena, São Paulo, 
dirigem-se à sede da Região Militar a fim de exigir a salda do comandante do 
regimento. 
"Pró-disciplina". Defosa Nacional. 1 8/01/3 1 ,  n� 205 . 

• Sargentos do 3� RI do Distrito Federal tentam solicitar ao chefe do Governo 
Provisório a salda de seu comandante. Idem, ibidem 

2. Oficiais subalternos protestam contra a inclusão no quadro ordinário, dos ex
alunos da EscolaMilitar de 1922 que foram anistiados pelo Governo Provisório em 
1930. Alegam que os oficiais formados depois de 1 922 e os atuais alunos serão 
prejudicados com a reintegração dos anistiados. Sugerem a criação de um quadro 
extraordinãrio para promoção dos anistiados, classificando-os segundo a coloca
ção obtida no curso que fizeram. OA 3 1 .00.00/3. 

1932 

I .  No inicio do ano, o jornal Diário Carioca é empastelado devido à publicação de 
um artigo deJosé Eduardo de Macedo Soares, criticando a atuação do Clube 3 de 
Outubro e do chefe do Governo Provisório. As oficinas do jornal são destruldas 
por cerca de 1 2  oficiais do Exército e da Marinha e 80 praças. Em movimento de 
protesto, os jornais do Rio e de vãrios estados deixam de circular por 24 horas. As 
suspeitas sobre a responsabilidade da destruição do jornal recaem sobre o "Clube 
3 de Outubro", o ministro da Guerra e o próprio chefe do Governo Provisório. São 
acusados os oficiais de gabinete de Pedro Ernesto, prefeito do Distrito Federal e 
presidente do Clube. O chefe de Policia, Batista Lusardo, e o ministro do Trabalho, 
Lindolfo Collor, demitem-se, alegando a conivência do governo com o atentado. 
NOGUEIRA FILHO, Paulo. A Guerra C{vica. 1922. RJ, Ollmpio, 1966, v. 2. 
pp. 34-48. 

2. O gen. Andrade Neves demitc-se do Comando da 3� Região Militar no Rio 
Grande do Sul por sentir desprestigiado pelo Clube 3 de Outubro e pelo ministro 
da Guerra, gen. Leite de Castro. Os comandantes de corpos indicados ou aprova-
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dos pelo general vinham sendo substituídos pelo ministro da Guerra por não 
penencerem à corrente revolucionária. O próprio assistente de comandante, 
major Heitor Fontoura Rangel, foi transferido por ordem de membros do Clube 3 
de Outubro por ser constitucionalista. DUirio Nacional, São Paulo. 1 � de junho de 
1932. 

3. Em julho, o gen. Benoldo Klinger, comandante da Circunscrição de Mato 
Grosso, envia um oficio ao gen. Espirito Santo Cardoso, protestando contra sua 
nomeação para a pasta da guerra. O ministro é acusado de não possuir condições 
fisicas, mentais e morais para ocupar o cargo e ter inspirado uma circular de 1930 
que convidava os oficiais a delatarem seus camaradas. O gen. Klinger, que pouco 
antes havia proibido que os oficiais sob seu comando panicipassem do "Clube 3 
de Outubro", afirma que o novo ministro favorecerá a indisciplina militar, 
obedecendo aos caprichos dos oficiais revolucionários. O general é punido com a 
reforma administrativa, recebendo a solidariedade de vários militares. Oficiais que 
paniciparam da Revolução Constitucionalista atribuiram à ação do general a 
precipitação do movimento e sua derrota. 

KLINGER, Benoldo. Narrativas autobiográficas. RJ, O Cruzeiro, 1 95 1 .  v.6, 
pp. 308-12. 

4. Em 3 de julho, Ximeno de Villeroy informa a Osvaldo Aranha que o gen. 
Vasconcelos se demitiu do cargo que ocuparia em Curitiba. O general não chegou 
a tomar posse por ter sido impedido por oficiais revolucionários que trancaram os 
ponões dos quanéis. Sua demissão foi motivada pelo fato do ministro da Guerra 
não ter tomado qualquer providência diante do ocorrido. OA 32.07.03. 

5. Em 26 de julho, durante a Revolução Constitucionalista, o gen. Augusto de 
Tasso Fragoso demite-se da Chefia do Estado-Maior do Exército em resposta à 
consulta que lhe foi feita sobre o bombardeio aéreo de São Paulo. O general critica 
enfaticamente o governo pretender bombardear uma cidade brasileira no 
momento em que o Brasil aprova, na conferência de desarmamento, a proscrição 
do avião de bombardeio. O gen. João FerreiraJohnson demite-se em solidarie
dade ao chefe do EME. Contudo, o gen. Tasso permanece no cargo até 16 de 
agosto, quando então pede sua exoneração. OA 32.07.26 e GV 32.08. 1 6/2. 

1934 

• O general Manuel Rabelo, comandante da 7� RM, em 1� de março, declara à 
imprensa carioca que a Constituinte não representa a vontade do povo e que a 
democracia já faleceu há muito tempo. Afirma que o pais necessita de um governo 
de autoridade e responsabilidade, que só será possivel sem a colaboração 
penurbadora dos profissionais da politica. 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporãnea do Brasil. O contexto politir.o da corutitucionaliu/fão (um 
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ensaio de periodização). Coord. de Ângela Maria de Castro Gomes. Capo n2• RJ, 
1978, da!. 

1 .  Cadetes da Escola Militar promovem uma greve. A atitude dos cadetes contribui 
para a salda do comandante da Escola, gen. José Pessoa. 

MOITA, Jeová. A Furmação do Oficial do Exército. �/Cia. Bras. de Anes Gráficas, 
1 976. pp. 336-40. 

• Onze marinheiros participam da greve geral da Federação dos Marltimos. 
Policia do Distrito Federal. 26 de março de 1936. Gaveta 1 550, Gabinete do 
Ministro. AM. 

1935 

I .  Em janeiro, praças do 3? Regimento de Infantaria do Exército recusam a 
alimentação. Boletim Regimental do 3? RI. n? 390. 22 de fevereiro de 1 935. AE. 

2. Em março, descontentes com o projeto da lei de segurança nacional, oficiais das 
Forças Armadas reúnem-se no Clube Militar e no Clube Naval. Oficiais reagem 
contra o projeto que revoga prerrogativas militares conferidas pela Constituição. 
O ministro da Guerra denuncia a existência de uma conspiração, punindo alguns 
oficiais que presidiram reuniões no Clube Militar. 
Ainda em março, os capitães Valter Pompeu e Moésias Rolim e o maj. Costa Leite 
são presos, enquanto outros oficiais como o cel. Dilermano de Assis são 
dispensados de comissões. Em maio, 3 1  oficiais redigem um documento que 
suscita dúvidas sobre os termos do projeto. AAP 35.03. 10; O Globo, Rio de Janeiro. 
7 de março de 1935. 

3. Em abril, o ministro da Guerra, gen. Góis Monteiro, envia uma cirrolar aos 
generais. O general ameaça demitir-se em protesto se o reajustamento dos 
vencimentos militares não for concedido. A circular comunica que nenhum 
general substituirá o ministro na pasta da Guerra. O gen. Góis Monteiro tenta 
obter o apoio do gen. José Pessoa, que desaprova a atitude do ministro e dos 
generais. GV 35.04.09/3. 

4. Em abril, o capo Ciro Carvalho e outros oficiais de Cachoeira enviam telegrama 
de censura ao ministro da Guerra, com o apoio de Flores da Cunha e do cel. 
Argemiro Dorneles. O comandante da 3� RM recebe ordens para punir os 
signatários do telegrama. A oficialidade de Cachoeira ameaça revoltar-se caso o 
capo Ciro Carvalho seja preso. GV 35.04.09/3 . 

• Em julho, o presidente da Aliança Nacional Libenadora, cmte. Hercolino 
Cascardo, impetra mandado de segurança contra o fechamento da agremiação. 
SILVA, op. cito 
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5. A "União de Ferro", jornal do Partido Comunista junto às Forças Armadas, 
noticia que todas as praças da Escola "Batista das Neves" recusam a alimentação. 
União de Ferro. R], ano 1 1( 150) mar. 1935. 

1937 

1.  Em junho, a imprensa divulga uma representação de generais que não chegou a 
ser entregue ao ministro Dutra, condenando a conduta das classes armadas nas 
questões poUticas, especialmente a intervenção militar do governo federal no Rio 
Grande do Sul. Assinaram o documento os generais Valdomiro Lima,] osé Pessoa, 
Basilio Taborda, Pantaleão Pessoa, Pantaleão Teles e]osé Osório. GV. 37.06.30/4. 

2. Em 23 de novembro, o gen. Pantaleão da Silva Pessoa encaminha ao ministro 
seu protesto contra o golpe de 1937, afirmando que as Forças Armadas deveriam 
garantir os poderes constituidos. O general reage à punição imposta aos oficiais 
que se manifestaram contra o golpe, estranhando que o ministro ou qualquer 
outro oficial tenha aprovado tal retrocesso poHtico. Segundo o gen. Pantaleão, o 
artigo 1 6 1  da Constituição de 1937 rebaixa a dignidade das Forças Armadas ao 
estabelecer a sua fidelidade "a uma autoridade que pode se originar da força", ao 
invés de regular a sua obediência à lei. GV 37. 1 1 .23/1. 

3. Em 12 de dezembro, o gen. Newton Cavalcânti envia carta ao mlntstro, 
protestando contra o fechamento da Ação Integralista Brasileira, afirmando que o 
Exército, a Marinha e o integralismo constituiriam as três forças genuinamente 
nacionais. EL 37.12.02. 

1938 

1. Em julho, praças do 1 4? RI de São Gonçalo promovem uma recusa coletiva de 
alimentação. 
Secretaria do Estado da Guerra Protocolo 16979. Caixa 1 169. AE. 



REVOLTAS 

/93/ 

I. No final de março, a Força Pública de Recife amotina-se no quarrel do Derby. O 
inteJVentor Lima Cavalcãnti informa que, apesar dos esforços dos oficiais das 
guarnições federais, praças do Exército e civis promovem agitações na cidade, 
depredando casas comerciais, aclamando Lu[s Carlos Prestes e arrebatando presos 
da Polícia Civil. OA 3 1 .03.20/3, OA 3 1 .04.09/3, OA 3 1 .04.00/8 e GV 32.02.01 .  

2. Em 28 de abril, a Força Pública de São Paulo rebela-se sob a liderança de seu 
comandante, cel. Joviano Brandão, com o objetivo de depor o capo JoãoAlbeno da 
interventoria. Os militares revoltosos da Força Pública vinham articulando-se com 
o Partido Democrático e contavam com o apoio do chefe da Região Militar, Gen. 
Isidoro Dias Lopes. Logo após a derrota do movimento são substitu[dos os 
comandantes da Região Militar e da Força Pública, que passa a ser chefiada pelo 
gen. Miguel Costa. São presos muitos civis e militares. 
NOGUEIRA F., Paulo. A Guerra G{vica /932. RJ, Olímpio, 1 965. v. I .  pp. 94-6. 

3. Em junho, sargentos e a maioria dos soldados dos 25? BC em Teresina, lidera
dos por cabos, promovem uma rebelião provavelmente de caráter comunista para 
implantar uma ditadura militar. Os rebelados prendem oficiais e autoridades, 
nomeando um cabo para o cargo de interventor e ocupando o quartel da Força 
Pública e repartições do governo. A Força Pública mantém-se fiel ao governo, que 
derrota os amotinados após forte tiroteio. OA 3 1.06.04/5, OA 3 1 .06.04/6, 
OA 31 .06.04/8. 

4. Em 4 de setembro eclode no Estado do Rio uma rebelião para destituir o 
interventor, gen. Mena Barreto, tendo sido prontamente sufocada por oficiais do 
Exército no comando da F orça Pública. Articulam a revolta elementos do Clube 3 
de Outubro, parricularmene militares do gabinete do ministro da Guerra, que é 
acusado de ser conivente com o movimento. Os revoltosos chegam a ocupar a 
reparrição de Polícia e a Companhia de Bombeiros. OA 31 .09.04/1 I e BARRETO, 
João de Deus N. M. Ainda os Mcna Barreto. 1970. p. 229. 

5. Em outubro, a maioria das praças do 2 1 ?  BC de Recife promove uma revolta da, 
qual também participam alguns oficiais e sargentos comissionados em tenentes, 
elementos da Guarda Civil e Inspetoria de Veiculos e civis, inclusive operários. O 
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movimento pretendia depor o interventor. Os rebelados matam o comandante do 
batalhão e um tenente legalista e ocupam a Estrada de Ferro de Recife, sendo 
combatidos pela Força Pública do estado e pelo 22P BC da Paraíba. No relatório 
sobre as ocorrências, o oficial encarregado afirma que o suposto apoio de altaS 
patentes e a idéia de uma ditadura militar serviram para aliciar os revoltosos. 
Segundo o oficial, os remanescenteS do 2 1  � BC mantém ligação com os implicados 
no levante e o inquérito tem revelado a participação de elementos que eram 
considerados leais. Uma carta anõnima de um militar refere-se às violências 
desnecessariamente cometidas contra os rebelados. OA 3 1 . 10.29/5 e GV 32.02. O I .  
Boletins Regimentais do 2 1  � B C  de out./nov. d e  1 9 3 1 ,  AE. Secretaria de Estado da 
Guerra, 4 de julho de 1 934, protocolo 14595, AE. 
CA VALCÂNTI, Paulo. O caso eu conto como o =0 foi. SP, Alfa Ômega, 1978. pp. 90-4. 

1932 

1 .  Em março, eclode uma rebelião de sargentos e cabos do 1 8 �  BC de Campo 
Grande, associados a alguns civis. O movimento é liderado por sargentos 
transferidos do 2 1 �  BC de Recife por terem participado da revolta ocorrida neste 
batalhão em 193 1 .  O inquérito sobre o movimento do 1 8� BC conclui que os 
revoltosos conspiravam com sargentos de outras unidades de Mato Grosso e, 
possivelmente, de São Paulo que não se sublevaram. Através das declarações 
prestadas no inquérito, o objetivo era depor o governo para entregá-lo a Luis 
Carlos Prestes após um período transitório de ditadura militar chefiada pelo gen. 
Isidoro Dias Lopes. Alguns depoimentos indicam a ligação com o Cel. Joaquim 
Teopompo de Vasconcelos em São Paulo. O oficial nega no inquérito qualquer 
participação, atribuindo o envolvimento de seu nome ao fato de ele ser conhecido 
adepto da constitucionalização. Um dos indiciados afirma ter ouvido de um dos 
chefes da rebelião, em fevereiro, que tendo sido formada a frente única paulista "a 
coisa estoura mesmo". Os três lfderes foram monos, 21 praças e civis presos e 83 
excluídos do Exército. BK 55.05. 1 7 ,  BK 32.04.02; Histórico do 1 8 �  BC, julho de 
1931 a agosto de 1932. AE. 

2. Em abril,  sargentos da guarnição militar de Quitaúna em São Paulo promovem 
um levante considerado comunista. A imprensa paulista informa que os revoltosos 
convidaram para chefiá-los o cel. Teopompo de Vasconcelos, que se recusou a 
participar do movimento. O comandante da Força Pública de São Paulo nega o 
envolvimento de elementos sob seu comando com os revoltosos. Diário Nacional, 
São Paulo, 5 de abril de 1932. 

3. Em 29 de junho, data da demissão do gen. Leite de Castro do Ministério da 
Guerra, háum principio de levante no 1 �  RCD do Rio deJaneiro. BK 32.00.00/2? 

1934 

1 .  Em 14 de fevereiro, sargentos e praças da Força Pública de Ribeirão Preto, em 
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São Paulo, sublevam-se, prendendo todos os oficiais que se achavam no batalhão. 
Relatório do capo Silva Barros ao gen. Daltro Filho. 24 de fevereiro de 1934. AN
GM. 

2. Em junho, o interventor da Bahia, J uraci Magalhães, informa ao gen. Pantaleão 
Pessoa que eclodiu um movimento armado no estado, do qual participaram 
militares da guarnição militar, PoUcia, Corpo de Bombeiros e Penitenciária. 
Segundo o comunicado do interventor, a revolta eclode prematuramente em 
função de medidas prevenúvas tomadas pela interventoria e comando da Região 
Militar e do descontentamento do líder do movimento, Antônio Cavalcãnti Melo, 
com uma ordem do Rio de Janeiro de que aguardasse instruções de poUticos da 
oposição. 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporãnea do Brasil. O contexto político da constituciona/ização (um 
ensaio de periodização) coord. Ângelo Maria de Castro Gomes. Capo 112. Rio de 
Janeiro, 1 978. dato 

1935 

I. No dia 23 de novembro eclode uma rebelião comunista no Rio Grande do 
Norte. Em Natal, o 21� BC é sublevado por praças que dominam com facilidade o 

batalhão, unindo-se aos revoltosos cerca de 200 elementos da Guarda Civil. 
Apesar da ordem de pronúdão rigorosa em todo o Exército, várias praças são 
dispensadas na véspera da rebelião. Assumem o comando do 2 1 �  BC e da 
guarnição federal o cabo Estevão e o sarg. Eliezel Diniz Henriques. Os rebelados 
ocupam Natal durante quatro dias, além de dominarem outras cinco cidades. 
Estabelecem um "Comitê Popular Revolucionário" consútuido pelo sarg. Q.uinti
no Clementino de Barros e mais quatro civis. 
SILVA, Hélio. A Revolta Vermelha. 1935. RJ, Civ. Bras., 1969. 
ARAGÃO, gen.José Campos. A Intentona Comunista de 1935. Rj/Bib. do Ex., 1973. 

2. A revolta comunista em Pernambuco é deflagrada dia 24 de novembro em 
Olinda. Um grupo de civis liderado por um sargento do Exército ataca a cadeia 
pública, apoderando-se do armamento existente. O movimento tenta alastrar-se 
no Q.uartel-General da 7 � RM, onde o sarg. Gregório Bezerra chefia um grupo de 
revoltosos. No 29� BC de Recife, a revolta é chefiada pelo ten. Lamartine 
Couúnho, oito oficiais subalternos e 1 7  sargentos. Subjugado o batalhão, os 
rebelados instalam-se no Largo da Paz a fim de dominar Recife e responder aos 
ataques legalistas, obtendo reforços da Vila Militar de Afogados e a adesão de 
inúmeros civis. A revolta é debelada no dia 26. Idem, ibidnn. 

3. No Rio deJaneiro, a revolta comunista irrompe dia27 de novembro n0 3? RI e 
na Escola de A viação. Comandam o movimento no 3? RI os capitães Agildo 
Barata, que se encontrava preso no regimento,José Leite Brasil, comandante da 6� 



1 78 Seminário Internacional 

Cia. e Álvaro de Souza, comandante da CMR. Com excec�o de três companhias do 
3P RI, as demais se sublevam com o apoio de praças e 1 5  oficiais subalternos. Na 
repressão ao movimento, o regimento foi destruido. Na Escola de Aviação do Rio, 
a rebelião é liderada pelos capitães Sócrates Gonçalves da Silva e Aglibeno Vieira e 
tenentes Ivan Ribeiro e Benedito de Carvalho. No 1 P Regimento de Aviação, os 
revoltosos aprisionam 134 militares, apreendendo grande quantidade de material 
bélico. Além dos que fugiram, foram presos 254 civis e militares. No dia 28, os 
movimentos ocorridos no Rio de Janeiro estavam dominados. Idem, ibidem. 

1936 

1 .  Em novembro, sargentos do 5P RCI de Q.uarahy no Rio Grande do Sul, com a 
conivência de oficiais, recusam-se a obedecer o comandante do Regimento, 
acusando-o de ser "florista". O comandante abandona o regimento, apesar da 
ordem de prontidão. 
Diretoria Provisória das Armas. Subdiretoria de Cavalaria. Caixa 1 1 82. AE. 

1938 

1 .  Em 1 1  de março, o cap.-ten. Jatir de Carvalho Serejo comanda uma rebelião na 
Escola Naval com 1 1  guardas-marinha, a partir do comunicado de que o Exército 
exigia que fosse deflagrada uma revolta integralista naquela data em todo território 
nacional. O movimento tinha por objetivo apreender o material bélico da escola 
para fomecê-Io a um grupo de civis. Os rebelados aprisionam sentinelas e armam 
marinheiros que serviam sob o comando do cap.-ten. Serejo, diretor do curso de 
Educação Fisica da escola. Em meio às providências para o transpone do 
armamento, os revoltosos são informados de que a ordem de rebelião foi falsa. Em 
função do ocorrido diversos adeptos do integralismo ficam foragidos ou são 
presos.  
SEREJO, Jatir de Carvalho. Meu tkpoimento. Maio de 1938. pp. 29-30. Seção do 
Poder Judiciário. Tribunal de Segurança Nacional. Jatir de Carvalho Serejo. 
Processo nP 96. 25 de abril de 1 938. Caixa 4 1 .  AN. 

2. Em 1 1  de maio, oficiais e praças da Marinha e Exército e civis promovem uma 
revolta integralista com ataques a algumas repartições navais e às residências de 
autoridades, inclusive ao Palácio Guanabara. O assalto ao Ministério daMarinha é 
comandado pelo ten. Amoldo Hasselmann Fairbaim com um ex-suboficial e 23 
praças. O cruzador Bahia é tomado pelo cap.-corv. Nuno Barbosa de Oliveira 
e Silva com o auxilio de quatro tenentes e duas praças. O tender Ceará é ocupado 
pelo sarg. Francolino Soares da Silva, com o objetivo de controlar a Diretoria de 
Armamento da Marinha e Ilha do Boqueirão. Participam desta ocorrência 70 
praças, dentre as quais 22 são absolvidas. A Estação de Rádio da Marinha é assaltada 
pelo sarg. Antõnio de Oliveira Mendonça com 15 praças. O ataque ao Palácio 
Guanabara, visando a prisão de Getúlio Vargas, é conduzido pelo ex-tenente do 
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Exército Severo Fournier e pelo ten. F.M. Júlio Barbosa do Nascimento, chefe da 
guarda do Palácio, com três praças e civis fardados de fuzileiros. Além dos assaltos 
às residências do gen. Góis Monteiro, do ce!. Canrobert Pereira da Costa e do 
presidente da República, o plano de ação previa ataques à Policia Central e às 
residências dos ministros da Guerra e Justiça e o incêndio de vários locais da 
cidade. Os conspiradores contavam com a adesão de diversos estados e com o 
apoio no Rio de elementos de alguns quartéis do Exército e de batalhões da Polícia 
Militar. Da Marinha são condenados como articuladores do movimento o capitão
de-mar-e-guerra Fernando Cockrane, capitão-de-fragata Oto de Faria, ten. 
Francisco Barbosa, capitão-tenente João Batista Serran, quatro praças e um sub
olicial. Do Exército são condenados o gen. João Cândido de Castro Júnior, cel. 
Euclides de Figueiredo e mais alguns oliciais e praças. Seção do Poder Judiciário. 
Tribunal de Segurança Nacional. Severo Fournier. Processo 588. 5 de julho de 
1938. Caixa 48; Amoldo Hasselmann Fairbairn. Processo 598. 1 7  de maio de 
1938. Caixa 1 50;Júlio Barbosa do Nascimento. Processo 556. 4 dejunho de 1938. 
Caixa 150; Belmiro de Lima Valverde. Processo 606. 27 de julho de 1 938. Caixa 59. 
AN. 

NOTAS 
Este trabalho baseou-se fundamentalmente em material das fontes abaixo indicadas com as 

respectivas abreviações. 

Arquivos: 
Arquivo do Exército (AE) 
Arquivo da Marinha (AM) 
Arquivo Nacional: Arquivo Góis Monteiro (AN-GM) 
CPDOC: Arquivo Getúlio Vargas (GV); Arquivo Osvaldo Aranha (OA); Arquivo Benoldo K.linger (BK); 
Arquivo A. Amaral PeixotO (AAP); Arquivo Pedro Ernesto (PE); Arquivo Agamenon Magalhães 
(AGM); e Coleção de Documentos Avulsos (CDA). 

Revistas: 
Boletim do Exército - (B:t.) 
Reuista Militar Braswa - (RMB) 
A Dtftsa Nacimwl - (DN) 
Na{iJo Armada - (NA) 
Reuisl4 do C/uh< MiJüar - (ReM) 

Entrevistas: 

Foram utilizadas várias, feitas pelo setor de História Oral do CPDOC, pelo Projeto de Memória 
Militar do Clube Militar, pelo Centro de Memória Social Brasileira e pelo próprio autor, que serão 
indicadas no local oponuno. 

1 .  A primeira citação eslá em anigo de jornal, seção Crônica Militar, assinada por "Cadete", em OA j 
3 1 .05.14. A segunda em Azevedo Amaral, "O Exército e a Educação Nacional", Nação Armada, 4, 
(março, 1 940), p. 29. 
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2. Estaremos aqui preocupados principalmente com o Exército. A Marinha apresenta problemas algo 
distintos que merecem desenvolvimento à pane. 

3. Sobre este ponto, ver nosso " As Forças Armadas na Primeira República: o poder desestabilizador" , 
Históriagtral da civilizaçlo brasileira, O BrasilIUpublicano, T. lU. 2p Vol.. organizado por 86ris Fausto, 1977, 
pp. 180-234; e também Edmundo Campos Codho, Em busca da idtntidllde: o Exircüot a poIitiaJ na JocUthuú 
brasileira, Forense Universitária. Rio de Janeiro, 1976. 

4. Relatório do ministro da Marinha Prot6genes Guimarães, J931-1934, p. 16. Segundo o minisU'o 
revolucionário, a Marinha vivia em seu mundo à pane e se manteve leal ao governo dep05to até o 
último momento. 

5. Ver depoimento sobre a não-adesão de oficiais da 3� RM em EsteVão Leitão de Canralho, Dever 
militar t polftica partidária, São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1959, pp. 1 33-4; sobre o Movimento 
Pacificador, general Benoldo Klinger. Narrativas aldiJbiogr6foas. Rio deJaneira. D Cruzeiro, 1950, vaI. 
V, p. 1 5 1 .  

6. A paniàpação dos sargentos é salientada emJuarez Távora. Uma vida t muitas lutar, I � Vol., Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira. 1973; e em entrevista de J eová Mota ao CPDOC. Em documento 
enviado a Osvaldo Aranha. sargentos mencionam, o fato de muitos deles terem assumido as posições 
dos ofiàais presos na 311 RM.(OA 38,00.00/3). Em outro documento, Proclamação ao ExircikJ, de 1931, 
oficiais revolucionários mencionariam o fato de que as tropas do Sul e Nordeste em 1930 foram em 
grande pane comandadas por subalternos e sargentos, porque 3/4 dos oficiais tinham sido demitidos 
de seus postos (GV 3 1 .06.01/1). O fato se refletiria no grande número de comissionados durante a 
revolução, e nos problemas que isto criou posterionnente. Alguns destes problemas estão indicados 
em canas do coronel Lúcio Esteves a Osvaldo Aranha (OA 3 1.07.04/9) e do primeiro-tenente A. 
Etchegoyen ao mesmo (OA 3 1.07.2517), 

7. Ver principalmente a conhecida série de livros de Hélio Silva. Deixaremos de dar maior atenção 
também a aspectos que serão cobenos neste seminário por outros colegas, especialmente os referentes 
à comparação com outras organizações mUitares e as influências derivadas de relações com outros 
paises, especialmente os Estados Unidos. 

8, Sobre o 25p BC, ver telegramas de Landri Sales a Osvaldo Aranha tOA 3 1  ,06.04/5, 6, 8). Sobre o 21 p 
BC. o dossiê composto principalmente de telegramas de Lima Cavalcânti a DA (OA 3 1 .10.29/5); o 
relatório de H. Ricardo Hall em GV 32.02.01; o esboço de decreto em GV 3 1 . 1 1 . 10/12. Ver ainda as 
memórias de Paulo Cavalcânti. O Ca50 eu conto como o caso fOI: da COlUTUl Prestes à queda de Amus, São 
Paulo, Alfa Ômega, 1978, pp. 90-94. 

9. Ver BK j 32.03.01, que inclui recortes dejornais e os Bokti11$ diários do Q..Gda Circunscrição Militar 
de Mato Grosso. 

10. Rdatório do capitão Raimundo da Silva Barros ao general Oaltro Filho (AN·GM). O relator, que 
era infonnante do comandante, achava imprudente deixar que a revolta explodisse, "a menos que se 
fuzile sumariamente este pessoal todo, para o que estou pronto a exerutar a ordem" . A popularidade 
de Fulgêncio Batista entre os sargentos brasileiros é atestada pelo rato de muitos deles trazerem seu 
retrato nas malas e armários. Ver carta de Delfino Correa a Benoldo Klinger em BK 34.08.23. Sobre o 
movimento rubano, veja Louis A. Perez Jr., "Anny poliries and the collapse of the Cuban Officer 
Corps: the Sergeants' Revolt of 1933" ,journaJ oi lAtin Âmmean StuditS, 6,3 (May 1 974), pp. 59· 76. 

1 1 .  Depoimento do tenente Heaor Araújo ao autor em 20/05/80. O tenente Hector assentou praça 
em 1938 como soldado voluntário. 
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12. Várias dessas associações foram criadas pelos sargentos, e o próprio ministro da Guerra criou em 
1934 uma Previdência dos Subtenentes e Sargentos do Exército, destinada a empréstimos, hospitaliza
ção. pensões para herdeiros, financiamento de construção de casas etc. O ministro (Góis Monteiro) 
preferiu criar uma associação oficial a correr o risco de aprovar as dos próprios sargentos, que tendiam 
a politizar-se. Q..uando aprovava., exigia a inclusão de dispositivo explicito nos estaNtos proibindo 
discussões de caráter polItico ou religioso nas reuniões. Foi o que aconteceu com a União Social dos 
Sargentos da 5� RM. Ver AE, Gabinete do Ministro, ex. 1 1 4 1 .  

1 3 .  Ver cana dos sargentos Jeová Gentil da Silveira e Oscar Comin (OA 38.H.OO.00f5). 

14. Dizia ainda o documento que os sargentoS tinham sido a tábua de salvação de Floriano e de Anur 
Bemardes. e que Getúlio, uma vez no poder, cedera à influência do ministro da Guerra e deixara de 
receber um memorial da Associação dos Sargentos que pedia melhorias para adasse (OA S8.00.00/S). 

15. "Circular-Secreto" , documento enviado por entidade fundada por 412 sargentos. A revolta estava 
marcada para 6 de setembro de 19S5, quando todos os oficiais seriam presos. AN-GM. 

16. Manifesto de 1954, feito pelo Bloco Socialista Revolucionfuio (AN-GM). Em Cuba, ao final de 
19S5, grande número de sargentos, cabos e mesmo soldados tinham sido promovidO! a oficiais. No 
inicio do ano de 1934., o velho exército foi fonnalmente dissolvido e criado um novo exército em que 
predominavam os novos oficiais vindos da! fileiras. Veja Leuis A. Perez Jr., op. cito 

17.  Em QI 51 .05.28. 

18. Dutra acabara de transferir para o Rio Grande do Sul o escrevente da Diretoria daAviaç1o, Urbano 
Burlier Filho, presidente do Circulo dos Sargentos, por ter ele, em nome do Circulo, pedido a 
revogação do Aviso de 19S7 que, segundo o memorial, levaria à exclusão de 5096 dos sargentos. A 
alegação de Dutra para a punição foi a de que o Circulo não era sindicato e não podia fazer 
reivindicações ao ministro. AE, Gabinete do Ministro, Cx. 1 142. Sobre a posição de Bettoldo Klinger, 
veja sua cana ao primeiro-tenente Emanuel Adacto Pereira de Melo em BK SS. I I .25. 

19. "Pacto de Honra. Absolutamente SecretO". Datado de 24/02/31 (AN-GM). 

20. O documento reconhecia também o fracasso das várias Legiões. No Rio Grande do Sul elas nem 
entraram, em Minas adquiriram conotação distinta. E concluida: .. Praticamente já perdemos a 
Revolução" (GV: 51.05.0211). 

21. GV 5 1.06.0111.  

22. O governo nomeou J uraci Magalhães e José Bina Machado como seus representantes para se 
reunirem com as duas panes e tentarem um acordo. Ver ata de uma destas reuniões em GV 32.05.31/ I .  

23. Refere-se aos tenentes comissionados (ex-sargentos) como analfabetos que atravancavam os 
quanéis ameaçando a ordem e as instituições e causando temor às autoridades (OA 31.0.f.OS/8). 

24. Segundo depoimento de Jeová Mota ao CPDOC. 

25. BKj 5 1 . 1 1 . 1 4  < 5 1 . 1 1.28. 

26. O Clube tentaria ampliar seu lUnbito de ação transformando-se em União Socialista Nacional, em 
1932, com características federativas. O projeto não foi adiante. Em 1934 Juarez voltaria a tentar 
reunir os tenentes interventores em torno de um Partido Nacional Revolucionário, a fim de evitar que 
os revolucionários perdesscn o controle da situação federal nas próximas eleições. Também n10 foi 
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adiante (GV 34.1 1 ,30/2). Em 19S3,]uarezjá reunira os interventores em Recife e tentara organizar a 
União Civica Nacional, também sem maiores conseqüências (DA 33,03,22/4). Flores se referiria aos 
membros do Clube como aqueles "malucos de g de Outubro" (OA 32.06.06/5). 

27. "O Destacamento Mariame no Paranâ Ocidental (Reminiscências)", junho de 1925 (AN·GM). 

28. O apelido de cidadão-mendigo viera de quando Rabelo fora interventor em São Paulo e num 
famoso decreto mandara tratar assim os mendigos da cidade. Ximeno escreveria a Osvaldo Aranha 
expondo suas posições poHticas no momento (DA 33.02.22/1). Tanto Rabelo como Rondon e Hom 
Barbosa se filiariam mais tarde à Sociedade de Amigos da América, de caráter antifascista, e defensora 
do rompimento das relações com o Eixo. 

29. "Organização Militar das Massas da ANL" (AN-GM). Ver ainda vários documentos sobre a 
organização militar da ANL em CPDOC-CDAlANL 

30. Agildo Barata reconheceria, em resposta a questionário de Roben Levine, que a ANL atralra o 
apoio de muitos militares por seu programa nacionalista e por proclamar a necessidade de ampliar 
grandemente os efetivos do Exército (CDAlANL 64. 12.00). 

3 1 .  O Decreto n� 1.351 de 7 de fevereiro de 1891,  que regulava as promoções, mandava que metade das 
vagas de alferes ou segundos-tenentes fossem preenchidas por praças. 

32. Ver Olavo Bilac, A deftsa nacional, Rio de janeiro, Biblioteca do Exército, 1965. Sobre a Argentina, 
ver Alain Rouquié, PrJuvoir militaire m Repub/.iqut Argentine, Paris, F,N.S,P" 1978. 

33. Antes da Lei de Serviço Militar de 1939 e, em menor escala, também depois, havia aind� muitos 
que fugiam ao serviço, ou procuravam transferir-se para os Tiros de Guerra e para as Escolas de 
Instrução a fim de evitar o quanel. Em 1938, por exemplo, o número de insubmissos ainda era muito 
grande. Na 1 �  Zona de Alistamento Militar (l�.,  2�, 6�, 7�, 8�, e 9� RM), de 40.074 convocados, 28.753 
foram insubmissos, tendo sido. ao final, descontados os isentos, incorporados apenas 6.398. No 
Relatório referente ao ano de 1939, o ministro mencionava a persistência da rejeição ao serviço militar, 
principalmente por parte de pessoas mais OJltas, e dizia que apenas pequena parcela dos 400 mil 
alistáveis era de fato alistada e saneada. Ver ReÚltário da Diretoria de Recrutamento em 15/01/1940, AE, 
Gabinete do Ministro, Annário 20, Cx. 66; e Relat6rio do ministro da Guerra, 1940, pp. 12-13. Uma carta 
enviada a Osvaldo Aranha, reclamando da misrura de soldados de várias classes sociais no quartel 
indica bem as difiOJldades com o recrutamento de elementos da classe média. O missivista (anônimo) 
pede que sejam criados batalhões separados por classe social (OA 44.03.1711). 

54. José Afonso Mendonça de Azevedo, Elaborando a Constituição NacicMi, s/local, sled., 1933, esp. 
p. 877-924. Relatório para 19�9. p. 12. 

35. Sobre a origem social dos oficiais, ver Alfred Stepan, Os militl1.rt:.J napolitica, Rio deJaneiro, Editora 
AnenovaS.A., 1975, p. 28. Os dados se referem aos alunos matriculados na EscolaMilitarentre 1941 e 
1943. Sobre os alunos do Curso Preparatório, ver Anais do Ex&cito Brasileiro, 1 938, pp. 272-4. Sobre os 
novos sargentos provenientes das camadas sociais superiores, ver OA 38/44.00.00/5, em que dois dos 
novos sargentos dizem ter conquistado "grau mais elevado no conceito civil e lá, entre as camadas mais 
altas da sociedade, construíram os seus ninhos de amor, de paz e descanso". 

36, Ver discussão das implicações do novo mod.do para os sargentos em Cor. F. de Paula Cidade, 
"Amparo aos sargentos, pelo seu aproveitamento no Serviço Público Civil", RMO. Ano XXX, n� 2 
(abril, 1 942), 229-32. O autor sugere exatamente o que está no dtulo: aproveitar no serviço público civil 
os sargentos reformados por determinação da nova lei. 
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37. Para um eorre muitos possiveis exemplos, ver tenente-coronel Ascãnio Viana, "As elites civis e a 
defesa nacional", DN, xx. n� 320 (janeiro, 19(1), 1 9,3-7. 

38. Veja. por exemplo. capo �rgio Marinho. "Forças Armadas, panidarismo e politica", DN, XXII, 
n' 254 Uulho, 1935), 806-9. 

39. José Afonso Mendonça de Azevedo, EÚJborando a Corutituição NacioruJl, p. 512. 

40. Boletim do Exército n� 40. de 3/10/42; para matTÍculano Colégio Militar, BE n!' 1St de 1/5/43, p. 1455. 
Um Grupo de Brasileiros, "Relatório secreto do Ministério da Guerra ao Chefe do Estado Novo", Rio, 
novembro e dezembro de 1 9 4 1  (AN-GM). Trata-se de comentários em duas pp.nes ao Relat6rio. A panir 
de 1940 os relatórios tomaram-se secretOS e até hoje o ministério não estabeleceu critérios de liberação 
de documentos não ostensivos, razão pela qual nào tivemos acesso ao texto original 

41.  Para uma visão de como funôonava na prática tal politica, ver Nelson Werneck Sodré, Mtm6rias tk 
um solt:it:uW, Rio, Civilização Brasileira, 1967, pp. 182·90. Eram discriminados judeus, filhos de mulher 
separada., pretos, filhos de estrangeiros, e mesmo filhos de pai anesão. Dutra, em carta a Getúlio Vargas 
de 4/3/40, dizia da imponância de se exigir a nacionalidade brasileira., não só dos candidatos, mas 
também dos pais, a fim de "nacionalizar em suas origens os quadros de oficiais" . Minutas do Gabinete 
do Ministro. 

42. BE n� 52, de 28/1 2/46, p. 4261; General José Pessoa, "O problema da fonnação do corpo de 
oficiais e os nossos institutos de ensino militar" , RMB, XXXI, I e 2 (janeiro a junho de 1943), 5·15.José 
Pessoa fora comandante da Escola Militar do Realengo e era considerado uma autoridade em ensino 
militar. Era também conhecido por sua oposição ao Estado Novo. 

43. "PolItica social do Exército. Plano elaborado de ordem do Exmo. Sr. Ministro da Guerra pelo 
capitão Severino Sombra", AN·GM. Ver também série de artigos deSeverino Sombra, "Um programa 
pedagógico militar", DN, XXIII, 260, 264, 265, 266 ( 1956). Sombra era redator da Seção de Pedagogia 
da DN. O cuniculo da EM em 1940 de fato reintroduziu o ensino da sociologia. Ver Jeová Mata. 
FOT71UJção do oficial do Exército, Rio de Janeiro, Ed. Cia Brasileira de Anes Gráficas, 1976, p. 542. Infor· 
mação de entrevista docente com o general João Evangelista Mendes da Rocha acrescenta que durante 
o Estado Novo foi proibido a oficiais e praças fazerem cursos civis fora do Exército. 

44. EditoraI, "A execução da reforma", DN, XXI, 241 Gunho, 1 934), 283-6. 

45. Ver Góis Monteiro, "Idéias para a substituição da Emenda n� 2", AN·GM; e cana de Góis ao 
irmão, deputado Manuel de Góis Monteiro, em 1 7/12135, pedindo que combatesse a emenda no 
Congresso; e, também dele, um Menwrandum de 21/12/35, AN-GM. O protesto de Góis contra a emenda 
foi quase passional. Admitia medidas severas para combater aameaça comunista nas Forças Annadas e 
deixara isto claro na reunião de generais com o ministro a3 de dezembro. Mas a abolição da garantia da 
patente, segundo ele, desmoralizava. "canificavà' o corpo de oficiais e acabaria por destruir o Exército 
que era um organismo moral. Ao desmoralizar o oficialato, ela na realidade realizava o objetivo 
pretendido pelo bolchevismo. Até mesmo o general Meira de Vasconcelos. conhecido integralista, 
escreveria a Góis em 26/5136 reprovando a emenda, reconhecendo que o ministro se excedera (AN
GM). Houve em 1956 boatos de movimento no Exército no sentido de pedir a revogação da emenda O 
comandante da 1 � RM. general Eurico Dutra, negou a existência do movimento e defendeu 
abenamente a medida (AN-GM). Mas no geral pode--se dizer que a reação foi negativa, tanto que a 
Constituição autoritária de 1937 aboliu o dispositivo. 

46. Exemplo desta influência é uma lista de generais e coronéis que Góis enviou a Getúlio em 1934, 
com observações sobre cada um tendo em vista a possibilidade de promoção. Dos 45 coronéis, 25 
foram por ele considerados medíocres. Destes somente dois foram promovidos a generais e isto quatro 
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anos depois. Dos fonememe recomendados, todos foram promovidos. À exceção dos dois mediocres, 
todos os outros 1 1  promovidos até final de 1 940 tinham sido apreciados positivamente. AN S.P.[. 
n!=' 1 556. 

47. Encrevista ao autor do general João Evangelista M. da Rocha. A mesma infonnação consta de 
entrevista do coronel Kardec Leme ao Ctnlro de Mtmória Social Brasileira em 29/07/1 4: "A espionagem, a 
tkiafão e todo um esquema de intimidação se exercia, procurando sempre manter a oficialidade à 
margem dos debates e dos problemas da pátria". diz ele, referind<rse ao ano de 1 942. 

48. Depoimento do general Tório Beredro de Souza Lima. Clube Militar. Projel:ode Memória Militar. 

49. Em 1932 foi abeno um crédito de 40 mil contos anuais por 12 anos para renovação da esquadra. 
que logo depois foi modificado para 60 mil em oito anos. Dificuldades de câmbio fizeram com que o 
crédito não fosse utilizado até 1 986, quando foi dado inicio a amplo programa de construção naval. Ver 
RelatórioJ dos ministros de 1982, 1988-84, 1986 e 1987-88-89. Oi6culdadeadicional no aparelhamento 
da Marinha veio da reação argentina ao plano de arrendamento de seis destróieres usados americanos, 
com pagamento de apenas 1/10 do preço (OA 36.10.13/1, 37.08.14/1). 

50. Sobre o Lt:nd Ltase, ver, por exemplo, dossiê da missão Souza Costa (GV 42.01.80), e Getúlio a 
Manins (GV 42.08.1 7). Sobre as relações em geral com os Estados Unidos nesta época., ver Frank. D. 
MacCann, J r., Tht Bra:tilian American Alüance, 19) 7-� 94', Princeton, Princeton University Press, 1973. 

51. Ver dossiê da FEB em GV 44.06.00, especialmente carta de Mascarenhas a Getúlio; e Manins a 
Getúlio (GV 45.10.09/2). 

52. Manins a Getúlio (GV 45. 10.09/2). 

53. Ver GV 40. 1 1 .04 e também, como exemplo, correspondência do general E. Santo Cardoso com 
Osvaldo Aranha (OA 52. 12.12/1); de Góis com Aranha (OA 54.07.19); de João Gomes com Getúlio 
(AE Correspondência do Ministro, em 26/1 1/85). Ver ainda DL res�dos, em AE Minutas do 
Gabinete do Ministro, 24/ 1 1/44. 

54. t abundante a documentação sobre a crise. Ver dossiê em GV 85.04.09/8 e GV 85.04. 1 O. Ver ainda, 
Diário do PotUr Legislativo, Ano 11, 2? vaI., 1985. A citaÇão é do discurso de Paulo Dias Manins, pp. 20ft.. 
1 1 .  É sintomático que em 1 948 haveria aumento dos militares sem controv�rsia. 

Infoffilação curiosa sobre os debates de 1985 pode ser encontrada em cana de C.M. Thompson 
Flores a Osvaldo Aranha. Segundo Flores, no documento elaborado por solicitação dos ministros 
militares justificando o pedido de aumento, havia comparação de salários militares com os de 
funcionários civis, especialmente do Tesouro, procurando mostrar que os últimos ganhavam mais. Em 
represália, o Diretor das Rendas Internas do Tesouro. Paulo Mamns, ao lhe serem pedidas sugestões de 
novas fontes de recursos para cobrir os novos gastos, relacionou a enonne lista de artigos de consumo 
popular. o que provocou a grande reação, comparada na época à Revolta do Vintém no Império. 
Segundo o missivista, o tamanco salvou o Tesouro de uma sangria. (OA 85.05.03/1). 

55. Discurso por ocasião da transfmncia do cargo, em Anuis da Câmara dos DqmtOOm, 1935. p. 497. 
Comentando a atitude de Góis neste perlodo, lIdefonso Simões Lopes diria em cana a Osvaldo Aranha: 
" Só  há duas hipóteses: ou é anonnal. inconsciente, ou é um perverso, devorado por uma ambição 
ilimitada" (OA 35.04.26/4). 

56. Uma das razões fundamentais da não-preparação era o sistema de promoção, que não permitia 
carreira regular, premiadora do mérito. Para promoções acima do posto de capitão, os militares 
precisavam de apoio polItico, de não se afastarem do Rio de Janeiro nem da vista dos membros da 
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Comissão de Promoção. Eram freqüentes os pedidos feitos a políticos civis em posição de poder no 
sentido de intercederem junto ao presidente pela promoção de militares. O Arquivo Osvaldo Aranha. 
por exemplo, contém vários destes pedidos sobre o problema. ver, por exemplo. capitão Paulo de 
Andrade, "Uma sugestão à margem do problema das promoções no Exército".  NA 73 (dezembro, 
19(5), 10-17; e capitão Felinta Abaeté Cavalcãnti, "O problema do Exército" , DN, XIX, 218 {março, 
1932). 1 34-5. 

57. O discurso de Leitão está em GVj 40.03.19/6. Dutra. ao assumir o ministério, lançara a campanha 
"rumo à caserna" I indicando a orientação profissionalista que adotaria. Ver Editorial, "Seis anos na 
Pastada Guerra". NA. 37 (dezembro, 1942), 3-8, Sobre as realizações dogovemo naáreado Ministério 
da Guerra,. ver general Eurico Gaspar Dutra, O ExiTcito em dez. anos tk govmw do presidrott Vargas, Rio de 

Janeiro, DIP, 1941. 

58. DA 3 1 .03.31/4. 

59. DA 3 1 .03.12/9 e DA 3 1 .03.26/3. 

60. GV 3 1 .06.01/1 . A interpretação sobre o motivo pelo qual o documento aceitava o parlamentarismo 
é de Florêncio de Abreu em carta a Getúlio Vargas (GV 31 .05.18). 

61.  DA 32.07. 1412. 

62. OA 32.07.26 e DA 32.09.0112. Ver de Góis especialmente as "Notas sobre as operações do 
Destacamento do Exército do Leste" (GV 32.07.21/2) e, do mesmo, "Memória n!l 3" (GV 32.08.09/1). 
Nas negociações para o armistkio, Góis teria dito ao coronel Vila Bela que 1096 da naçào estava com 
os revoltosos (BK 34.01 . 1 5). O coronel Euclides Figueiredo, comandante da 2� Divisão de Infantaria 
em Operações no Vale do ParaIba, do lado paulista, discorda da avaliação de Góis, dizendo que. no 
inicio da luta, várias defecções verificadas em corpos comprometidos com a revolta tinham deixado a 
Divisão impossibilitada de avançar em direção ao Rio. Segundo ele, a causa da derrota foram os cinco a 
oito mil soldados e farta munição de Mato Crosso prometidos por Klinger e não fornecidos, além da 
falta da: colaboraçào prometida por Minas e Rio Grande do Sul. Ver Contribuição para a Hist6ria da 
Revolução Constitucionalista de J 9.J2, São Paulo, Martins Editora S.A., 1977. esp. pp. 299-302 

63. Sobre efetivos e gastos orçamentários, ver adiante, Q.uadros 6 e 8. Sobre a compra de annamentos 
há amplos dossiês em OA 32.07 . 1 4/6 e DA 32.12.12/1. Em 26 de agosto de 1932, o presidente do 
Banco do Brasil calculava os gastos em 1 , 1  milhão de libras. Foram comprados cerca de 80 aviões, o que 
tornou a Anna de Aviação. criada em 1926, uma realidade. Houve preocupação inclusive com a 
fabricação nacional de material bélico e estratégico, tendo o ministro solicitado a incorporação ao 
Exército de algumas fábricas. 

64. D documento foi enviado a Getúlio e Osvaldo Aranha. Ver GV 34.01.1 8/2 e 34.01 .00/3; e OA 
34.01.29/2. 

65. "Voto do general Góis na Reunião dos Generais, presidida pelo ministro da Guerra, de 3 de 
dezembro d. 1935" (AN-GM). 

66. Leitão, ao comentar os planos de Góis de 1934, concordaria plenamente com este pomo, dizendo 
que na realidade as policias militares não tinham outra missão senão enfrentar o Exército (carta a Góis 
em 15/2/34, AN-GM). As revistas militares da época estão cheias de comentários no mesmo sentido. 
Ver, por exemplo, Editorial. "Policias Militarizadas". DN. XVIII, 206 (fevereiro, 1931); e tenente
coronel C.P. Gerper, "Exército e Polícias", DN, XXI, 243 (agosto, 1934), 430-2. 
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67. Sobre a crise, ver a abundância de documentos nos dossi�s GV 31.01.04/1. GV 37.10.01/1 e GV 
37.05.01. Ver também o relat6rio do general Daltro Filho em GVj 37. 1 1 .0412. 

68. Cana de José Soares Maciel Filho a Osvaldo Aranha (OA 37.07.1212). 

69. Cana deCarlos Oliveira VianaaOsvaldoAranha(OA 37.09.04/4) e de Alfmio E. deSouzaAranha 
ao mesmo (OA 31.09.06/2); e de Maciel Filho ao mesmo (OA 37.09.01). 

70. Ver telegrama de Benedito Valadares a Getúlio Vargas (GV 37.10.27/2) indicando o apoio dos 
estados ao golpe. O apoio do interventor paulista foi comunicado em outro telegrama (GV 31.11.03). 
Oaltto informou sobre o apoio da SaRM em telegrama a Getúlio (GV 37.1 1 . 1 1/2); o apoio do PRP está 
em documento a Getúlio (GV 37 .12.1 1). O protesto do general Pantaleão Pessoaestáem GV 37 . 1 1 .23/1. 

71 .  Sobre a penerração daAIB e daANL nas Forças Armadas estão sendo elaborados trabalhos à pane, 
a cargo de Vanda Costa Aderaldo e Lúcia Lobo, da equipe do CPDOC. 

72. Ver o programa de refonnas, a ser anunciado conjuntamente com a decretação do Estado Novo, 
comunicado por Getúlio a Osvaldo Aranha dois dias antes do golpe (OA 57. 1 1 .08/2). 

75. Ver especialmente a posição de Robeno Sisson, ex-secretário da ANL, exilado no Uruguai. Em 
entrevista com o embaixador Luzardo em Montevidéu e em entrevistas ajornais, ele apoiaria Vargas 
nos pontos de seu governo que coincidiam com o programa da ANL, principalmente no desenvolvi
mento da siderurgia nacional e no nacionalismo em geral. Propunha uma aliança com a burguesia 
nacional pela democracia (GV 39.04.05). 
Por suas cons�üêndas poUticas, as entrevistas de Sisson provocariam a reação de outro elemento da 
ANL. panicipante das revoltas de 1935, major Alcedo Batista Cavalcânti. Apoiar Vargas, segundo 
Alcedo, seria trair o programa da ANL que era a defesa da democracia (AliaTZÇl Nacional Libertadora), carta 
do major Alcedo Batista Cavalcânti ao jomalEl Dia de Montevidéu, publicado em 15/4139 (AN-GM). 
Alcedo seria logo depois expulso do panido Comunista, acusado de trotsquista, provocador e traidor, 
e criticado por não apoiar a União Nacional Democrática e adotar como lema a " Derrubada imediata 
de Getúlio". Ver "Fora os traidores", A ClaSSt operária de 719/39 (AN-GM). 

74. Ver Rtlat6rio do Ministro da Marinha, especialmente os referentes aos anos de 1936 e 1937-1938-
1939. A declaração de Leite de Castro está no Cmeio da Manhã (OAj 31.06.02). A solução do problema 
da siderurgia, segundo o general, representaria a " emancipação econômica do Brasil" . 

75. Aviso 128 de28/1 111939, emAnais do ExircüoBrasiJeiro, 1 939, pp. 31-34. Ver também Departamen
to do Material Bélico, Rtlat6rio das realizações da Diretoria do Material Bélico no ano de 1939. O diretor, 
general A. Sílio Panela, sugeria neste Rtlatório a criação de um centro de indústrias básicas em Belo 
Horizonte. que foi posteriormente implantado e se tomou a atual cidade industrial de Contagem (p. 
30). Ver também general Artur Silio Ponda, "A cooperação da indústria civil na defesa nacional". NA 
13 (dezembro, 1940). 17-19. 

76. Ver John D. Winh, Tht polüic5 of Brazilian droelopment, 1930-19.54, Stanford, Stanford University 
Press, 1970. 

77. Capitão Sérgio Marinho, " Forças Annadas, partidarismo e polftica", DN, XXII, 254 (julho, 1955). 
806-9. 

78. Em esboço manuscrito de discurso, de agosto de 1945, Getúlio falava contra os ricos eos " tubarões 
da indústria e do comércio", do apoio do povo, especialmente das "classes proletárias", contra os 
golpistas que o queriam denubar (GV 45.08.00/2). Em esboço de manifesto por ocasião da renúncia. 
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repetiria as mesmas idéias. Por ler feito poUtica de amparo aos trabalhadores, diria, "transfonnei-me 
em motivo de inquietação para os poderosos, para os dominadores do momenm" (GV '5.10.29/2). 

79. O episódio é narrado em carta de Manuel do Nascimento Vargas Neto a Getúlio (GV 45.1 1 .05). O 
missivista infonnava ainda que. nos cinemas, os fLlmes de Gaúlio eram aplaudidos, ao passo que os de 
Dutra eram vaiados. 



PAPÉIS E COMPORTAMENTO POLÍTICOS DAS 
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Um assunto tão vasto constitui, sem dúvida, um desafio. Seria necessário bem 
mais do que uma breve comunicação para apreendê-lo de maneira substancial, 
evitando-se as extrapolações fáceis ou vagas generalizações. Não se trata pois de 
explorar as relações entre os militares e o poder em uma vintena de nações durante 
os 15 anos da Grande Depressão e da guerra, tão impregnados de desordem e tão 
densos em acontecimentos transformadores. Não obstante, as datas que delimi
tam o período que se pretende examinar impõem a comparação, quando menos 
por conta da simultaneidade de certos fenõmenos. Sabe-se, com efeito, que 1930 
não é uma encruzilhada histórica somente para o Brasil e a Argentina. De março a 
dezembro deste mesmo ano contam-se não menos de seis casos de ruptura da 
ordem política em paises tão diferentes quanto o Peru, a Bolívia ou a República 
Dominicana, aos quais seriam preciso acrescentar quatro outras tentaúvas frustra
das, registradas em outras nações, de tomada de poder pela força. Considerando
se o período que vai de 1930 a 1 932, deve-se acrescentar o Chile e o  Equador à lista 
dâs descontinuidades políticas e das mudanças não programadas do poder 
Executivo. É também em 1931 que o general Hemandes Martinez toma o poder 
em El Salvador através de um golpe de Estado, e em 1 933 se instala no padfico 
Uruguai de Battle a ditadura sui generis de Terra. 

A impressão que se tem à primeira vista é de que o abalo da ordem mundial à 
qual a América Latina se integrara com tanta diligência no final do século passado 
inaugura para o subcontinente um periodo de intensas turbulências, uma era de 
tempestade. Ao mesmo tempo, pode-se perceber a irreversível entrada em cen� 
dos exércitos, não mais sob a forma do caudilhismo galardoado ou do arqueoml
litarismo. Na verdade, são militares pertencentes a exércitos modernos, 
organizados e equipados segundo os modelos europeus de maior prestigio e 
dirigidos por oficiais profissionais que intervêm na vida política. Essa inovação é 
clararnente perceprlvel na Argentina depois de 25 anos de subordinação ao poder 
civil constitucional, inegável no Brasil não somente em 1930, mas em 1937 e a 

fortimi em 1 945, e muito sensivel também na BoUvia do após-Chaco. 

Mas a diversidade das situações e, em uma palavra, a heterogeneidade das 
sociedades latino-americanas e dos sistemas poUticos não permitem absolutamen
te as facilidades de afirmação generalizantes. Uma abordagem a nivel continental 
deve ser necessariamente acompanhada de matizes, de restrições e de exceções, 
segundo a própria lógica do método comparativo. As tendências que parecem se 
desenhar na maioria dos países não se manifestam em alguns outros, ou assumem 
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feições contraditórias nas nações por elas afetadas. Desse modo, a Venezuela, que 
aparentemente não entra no século XX antes da mone de Gomez em 1935, 
permanece sob a mão de ferro do "patriarca", à margem da crise poHtica que agita 
o continente. Na vizinha Colômbia, a estabilidade institucional resiste bem sob a 
hegemonia liberal e o reformismo da " Revolução em marcha", da qual os 
militares estão ausentes. Do mesmo modo, no México, a ordem revolucionária se 
reforça através da desmilitarizaçào, graças à crescente panicipaçào popular 
organizada sob a égide do Estado. E se para a Argentina e o Brasil, bem mais do 
que para as outras nações do continente, 1930 constitui um divisor de águas, com 
um "antes" e um "depois" cujos contornos são fIXados pda amplitude da 
participação militar, os resultados das "revoluções" de 6 de setembro e de 3 de 
outubro parecem diametralmente opostos, pelo menos à primeira vista: enquanto 
no Brasil os militares desempenham um papel decisivo no movimento que põe fim 
ao sistema oligárquico da " Repú hlica Velha" . naArgentina o Exército panicipa da 
restauraçào das classes dominantes tradicionais depois de 25 anos de "abenura" 
popular. 

Por outro lado, é também verdade que um vento marcial sopra sobre o 
continente. Jacques Lamben nota que "às vésperas da Segunda Guerra Mundial, 
todos os palses da América Latina, à exceçào de quatro, tinham governos 
militares") . E estas quatro nações onde prevaleciam regimes civis tinham, 
segundo o mesmo autor, generais na presidência (Uruguai e México) ou regimes 
originários de "revoluções" em que os militares tinham desempenhado um papel 
decisivo (Brasil e Argentina). Sem voltar a refletir sobre esta aritmética histórica que 
supervaloriza a presença militarista, deixando de lado o Chile da Frente Popular, 
presidido por um professor, a Colômbia liberal conduzida pela batuta do escritor 
Eduardo Santos ou a Costa Rica civil de Conés Castro e de Calderón Guardia, é 
possivel interrogar-se quanto à homogeneidade ou até mesmo quanto à peninên
cia da categoria "militar" utilizada O mesmo conceito, vale dizer, a mesma 
qualificação aplica-se, com efeito, a realidades.profundamente diferentes e também 
a sistemas politicos desprovidos de uma medida comum. Cárdenas no México, 
Baldomir no Uruguai, Ubico na Guatemala, Trujillo na República Dominicana, 
Carias em Honduras, Benavides no Peru e Lopes Contreras na Venezuela 
ostentam o mesmo útulo de general que Penaranda na BoHvia ou Estigarribia no 
Paraguai. Mas são grandes as diferenças no acesso ao poder, bem como a variedade 
de regimes . Além do fato de um governo militar não se definir pela profissão do 
chefe do Executivo - já que nesse caso a V República presidida na França pelo 
general De Gaule fugiria à ordem constitucional, enquanto o regime do Uruguai de 
após 1973, formalmente presidido por um civil, não revelaria seu verdadeiro 
caráter, o de uma ditadura terrorista da instituição armada -, é ainda necessário 
chegar-se a um entendimento quanto à natureza e ao perfil dos militares em 
questão. 

Em sociedades que apresentam graus muito diversos de modernizaçào do 
aparelho de estado e de complexidade social, e ponanto de diferenciaçào 



A Revolução de 30 193 

funcional, um general pode ser um professor primário, chefe politico e condutor 
de homens em uma tormenta revolucionária (Calles), um modesto secretário 
municipal nomeado capitão no momento de incorporação aos exércitos revolu
cionários (Cárdenas), um datilógrafo do Exército, com a patente de sargento, 
autopromovido após um golpe de Estado (Batista), um cortesão que devia seus 
galões a méritos burocráticos e à simpatia do prlncipe (Lopes Contreras) ou do 
invasor estrangeiro (Somoza). Mas pode ser também um oficiaI de carreira, às 
vezes formado por uma escola militar nacional ou estrangeira, que ascendeu na 
hierarquia por mérito ou por tempo de serviço e nunca ocupou outra posição fora 
do comando da tropa Da mesma forma, o nivel de envolvimento do exército 
pennanente enquanto instituição na transmissão do poder e nos processos de 
decisão que envolvem as grandes orientações poBticas permite definir tipos de 
governo muito diversos. 

Estas observações quanto à precisão metodológica para quem deseja observar 
os comportamentos poBticos das Forças Armadas significam que o reconhecimen
to de especificidades nacionais ou organizacionais toma impossível a produção de 
prindpios comuns para o entendimento de todos os fenômenos a que nos 
referimos? Q.ue o caráter irreduúvel das realidades históricas só nos deixa a 
alternativa de alinharmos monografias e resignarmo-nos a uma abordagem 
puramente descritiva? Na verdade, caso não se pretenda reduzir tudo a um 
modelo único ou seguir linhas de interpretação univoca, é certamente útil que se 
coloquem questôes comuns sobre o papel dos exércitos e suas modalidades de 
ação nas diferentes sociedades latino-americanas durante o periodo. Tanto�mais 
que à heterogeneidade interna das sociedades do continente corresponde uma 
homogeneidade externa que condiciona evoluções globalmente paralelas. 
É evidente que o peso da conjuntura internacional na determinação dos 
fenômenos poUticos internos sobrevindos entre a grande crise de 1929 e o fim da 
Segunda Guerra Mundial não pode ser subestimado, sobretudo quando se analisa 
a ação de instituições destinadas por definição à defesa nacional. O estudo da 
multiplicidade das respostas, produzidas através do subcontinente e a estas 
pressões irá, portanto. também esclarecer. ao mesmo tempo, os mecanismos 
gerais do poder militar e as especificidades nacionais. 

É preciso ainda, para responder de modo rigoroso ao conjunto das questões 
colocadas, fixar certoS limites quanto a noSso objetivo pelo menos em relação a 
dois pontos. Por um lado, a periodização deve ser apurada O perlodo que se tem 
em vista é composto de, pelo menos, três seqüências temporais bem caracteriza
das: os anos do Great Crash e da recuperação do capitalismo, a Guerra Mundial e a 
tensão internacional que a precedeu imediatamente e, por fim, a efêmera 
conjuntura da vitória aliada De outro lado, concentraremos nossas reflexões 
sobre as únicas nações da América do Sul que apresentam um certo paralelismo 
histórico com relação à formação de seu Estado nacional e à criação de exércitos 
permanentes modernos. Assim, deixaremos de lado aAmérica CentraI e o Caribe, 
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onde os Estados de independência tardia fazem fronteira com situações coloniais 
ou semicoloniais. Em cenos paises, essas situações são marcadas pela ocupação 
militar norte-americana, substituída pelas "guardas nacionais" criadas por 
Washington quando as trOpas imperiais se retiram, justamente no inicio dos anos 
30, no quadro da nova política rooseveltiana da "boa vizinhança". É evidente 
que as problemáticas surgidas a partir dessas situações de protetorado mais ou 
menos disfarçado são bem diferentes das do resto do continente. Na impossibili
dade de cobrir todo o espectro das relações político-militares durante o período, 
faremos uma seleção que esperamos ser a mais representativa e significativa 
possivel. Restringiremos ainda nossa pesquisa comparativa a três pontos: o papel e 
a função dos militares nas "revoluções" de 1 930, as orientações polfticas
ideológicas dominantes nos exércitos durante os três lustros considerados e, 
finalmente, algumas reflexões à guisa de conclusão sobre as relações entre 
mecanismos institucionais internos e conjunturas no funcionamento político dos 
exércitos. 

I - As Forças Armadas e as "revoluções" po/(ticas de 1930_ 

A simultaneidade das revoluções, a coincidência da desordem sócio-econõmi
ca em uma mesma área cultural impressionaram os historiadores da Europa do 
século XVI1I2. Entretanto, neste mesmo continente, os efeitos da catástrofe 
econõmica de 1929 foram extremamente variados. Na Alemanha se instala o 
poder totalitário e belicista do nazismo, enquanto na França o poder Executivo 
não cessa de se deteriorar - 16  gabinetes se sucedem de julho de 1929 a junho de 
1936 - e a Grã-Bretanha envia ao Parlamento de Westminster uma maioria 
conservadora e pacifista. Se as singularidades históricas são menores na escala sul
americana,pode-se suspeitar, contudo, do fundamento das definições continen
tais e das interpretações lineares das mudanças poUticas ocorridas no inicio dos 
anos 30 e inegavelmente ligadas à Grande Depressão. 

Uma sociologia que alguns qualificaram de ingênua e otimista pretende. desse 
modo, que o forte abalo sofrido pelo capitalismo mundial em 1929-1930 tenha 
sancionado na América Latina o esgotamento ou a caducidade da etapa primária
exportadora - e provocado, no plano político, a liquidação do poder oligárquico 
através da intervenção coletiva da classe militar. Os setores militares que 
praticaram essa intervenção, saídos dos exércitos modernizados, seriam, por sua 
vez, os representantes ou os porta-vozes dos interesses das classes médias em vias 
de ascensão e portadoras de um projeto industrializante e democrático. 

Não faz parte de nossa intenção arrombar portas abertas, nem golpear de 
morte teorias que já não fazem mais nenhum sucesso. Vamo-nos fixar sim
plesmente em dois pontos que dizem respeito mais de perto a nosso campo 
histórico: o surgimento ou não em 1930 de um neomilitarismo e seu caráter mais 
ou menos antioligárquico. Só o exame de casos nacionais pode permitir o 
esclarecimento destas indagações. Antes de mais nada, porém, duas observações 
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introdutórias nos parecem necessárias. A diversidade dos sistemas po\[ticos da 
América do Sul às vésperas da Grande Depressão é tão impressionante para o 
observador quanto as similaridades na evolução das instituições armadas. Com 
efeito, em lodos os paises do subcontinente a "profissionalização" dos exércitos 
permanentes entre o fim do século XIX e o imediato pós-guerra (de 1 914-1918) é 
pane integrante do processo de modernização do Estado, induzido pela integra
ção das economias nacionais ao mercado mundial sob a égide européia. Estes 
exércitos "estatizados" t que detêm em toda parte - à exceção do Brasil - o 
monopólio da violência pública legal, passam a ser organizados, treinados e 
equipados segundo os modelos europeus de maior prestigio: o Exército alemão e o 
Exército francês. Missões militares européias tomaram em suas mãos o destino dos 
exércitos sul-americanos. Peruanos e brasileiros recorrem à França, enquanto 
Chile, Bolivia e Argentina se "prussianizam". E as nações menos interessadas na 
formação de exércitos modernos e fortes, em lugar de lançar mão de instrutores 
onerosos vindos do outro lado do Atlântico, se uprussianizam" de segunda mão 
graças à retransmissão chilena. O Equador e a Colômbia ( e também, mais ao norte, 
EI Salvador) apelam a oficiais chilenos para reorganizar seus exércitos. Essas 
influências exteriores implicam principalmente modificações na formação e no 
recrutamento dos quadros. 

A passagem obrigatória por uma escola militar, e sobretudo a institucionali
zação da carreira de oficial, com suas regras de promoção e acesso fundadas em 
critérios universalistaS de capacidade e de mérito, reforçam a coesão da instituição 
e sua autonomia em relação ao poder poJ[tico. Ao contràrio do que o legislador 
freqüentemente pensa - e, em sua trilha, alguns sociólogos otimistaS e impruden
tes -, a profissionalização não "despolitiza" os exércitos. Pois o prestigio dos 
modelos europeus, a consciência de competência dada pela técnica avançada e 
pela organização burocrática racional dão ao único ramo profissional do aparelho 
de Estado nas nações da América do Sul recursos politicos que favorecem a 
intervenção nos negócios públicos. Face a estas realidades e àquela, não menos 
coercitiva, relacionadas à socialização estreita. autoritária e isolada dos futuros 
quadros, a origem sócio-familiar sobre a qual se fundamentaram tantaS explica· 
ções audaciosas passa a ser, a partir dai, apenas secundariamente decisiva. 

A esse movimento quase unânime de transfonnação dos exércitos é preciso 
opor a diversidade muito grande dos regimes pollticos às vésperas de 1930. 
Podem-se encontrar, com efeito, ditaduras modemizantes, civis (Leguia no Peru) 
ou pseudomilitares (Ibaii.ez no Chile), e uma arqueotirania interminável na 
Venezuela, onde o "benemérito" Gomez preside o surto petrolifero. O Brasil da 
República Velha é um Estado oligàrquico assentado sobre a "politica dos 
governadores". enquanto no Cone Sul prevalecem sistemas democráticos de 
participação ampliada. A Argentina radical desde 1 916, e o Uruguai batdista 
parecem ter tido êxito em uma abertura polltica pacifica através da superação 
consentida do Estado oligàrquico excludente. Mas o Chile tambêm, a despeito do 
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parêntese ibailista, ambíguo mas popular e progressista, conhece com a Constitui
ção de 1925 um regime que vem ao encontro das aspirações populares e não 
entrava verdadeiramente o fortalecimento do movimento operário. São, portanto, 
realidades politicas de configuração fortemente diversificada que se defrontam 
com a "crise de ordem neocolonial". O estudo de um caso concreto aparentemen
te ati pi co bastará para nos convencer disso c nas permitirá avaliar as singularidades 
nacionais, os impoderáveis históricos e as semelhanças recorrentes. 

A - Militares e restauração oligárquica.' as lições dtJ caso argentirw. 

o golpe de Estado do general Uriburu que, em 4 de junho de 1930, derruba o 
presidente Yrigoyen, se insere numa situação institucional relativamente rara no 
subcontinente. O presidente denubado havia sido eleito por esmagadora maioria dois 
anos antes, através do sufrágio universal. Chefiava um grande partido político, 
a União Cívica Radical, fundado no fim do século precedente. O voto se
creto universal instaurado em 1 9 1 2  pelas elites tradicionais à procura de um 
consenso que legitimasse, de modo durável, sua dominação sócio-econômica 
pertnítiraa Yrigoyen ser eleito presidente pela primeira vez em 1 916.  Encontramo
nos, pois diante de um sistema poHtico aberto em uma sociedade moderna e 
complexa, culturalmente homogênea, apesar do impacto da maciça imigração 
européia, no qual a UCR constitui uma força polltica de raizes populares, 
essencialmente vinculada à liberdade de voto e a uma distribuição da prosperida
de agroexportadora em beneficio das classes intermediárias rurais e urbanas. Suas 
veleidades nacionalistas são acompanhadas de uma atitude, no fundo, antiindus
trialista: a UCR é um partido de consumidores e de pequenos e médios produtores 
agricolas que defende, portanto, o consumo popular e protege a produção 
agropastoril. O próprio Yrigoyen se vangloriava de não ter programa econômico 
que se opusesse ao projeto da oligarquia liberal que "tomou" a Argentina 
moderna em seu beneficio, "celeiro do mundo" e mercado privilegiado para a 
indústria britãnica. Enquanto sua segunda presidência se coloca sob o signo de 
modestas reformas sociais, mais que a legislação trabalhista e rural promulgada na 
ocasião é o esplrito democrático e a fibra populista do velho combatente 
republicano que gera a desconfiança dos meios conservadores. Yrigoyen , homem 
de diálogo, passa desde então a ser associado, por força do grande temor dos 
possuidores, às greves insurrecionais de 1 9 1 9- 1920, que entretanto reprimiu sem 
piedade. Em face das dificuldades econõmicas que se anunciam, os radicais não 
constituem uma garantia suficiente. Em periados de "vacas magras", o controle à 
distãncia praticado pela oligarquia já não basta. E como os conservadores foram 
incapazes de construir um partido de massa, capaz de arrebatar legalmente o 
poder dos radicais, é um golpe de Estado que irá restaurar o antigo regime. 

O governo do general Uriburu, composto de sócios do Jocltey Club e da 
SocUdad Rural, freqüentemente envolvidos em negócios antes de 1 9 1 6, vai 
restabelecer, contra os "arrivistas" do radicalismo, as elites tradicionais, de 
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"capacidade comprovada" por uma experiência familiar da coisa pública contra a 
vontade geral e a "aritmética eleitoral", restitui-se o poder à Hrazão coletiva" dos 
mais esclarecidos. Mais concretamente, as novas autoridades se propõem antes de 
tudo a retomar a condução da economia nacional, a submeter os trabalhadores, a 
podar o funcionalismo público, que era sob o regime radical um meio nada 
desprezivel de redistribuição da renda nacional em be!,eflcio das classes médias, a 
reduzir deste modo as despesas do Estado, e a reformar o sistema politico para 
impedir dal para frente que os "plebeus" e os "demagogos" tomassem legalmente 
o poder. Nesse ponto Uriburu está bem longe de contar com a unanimidade 
dentro de seu próprio campo. Favorável por seu lado a uma reforma corporativista 
da constituição, inspirada nos autoritarismos europeus, ele tem contra si os 
partidos anti-radicais e o establlihment liberal, que teme as aventuras e as inovações 
institucionais. O general Justo, que tem o apoio da maior pane da hierarquia 
militar, encarna o projeto contrário de restauração da democracia com participa
ção restrita. Finalmente, em 1952, os partidários de uma "nova ordem" são 
derrotados ef com Justo, o conservadorismo aristocrático dos liberais sai vitorioso. 
Graças às proscrições e à fraude eleitoral, batizada de "patriótica" para a 
circunstância, os "preponderantes" dirigem a Argentina durante a "década 
infame" até o golpe de Estado militar de 1 943. Em 1946, Perón poderá, com boas 
razões, vangloriar-se de ter restabelecido a "soberania popular". 

Se examinarmos a participação militar nesta urevolução restauradoura" em 
setembro de 1930, é forçoso reconhecer que foi relativamente limitada. Paseo 
militar, no dizer das vitimas e dos beneficiados. O regime caiu por si mesmo, nem 
ao menos se defendeu. De fato, Yrigoyen, como se sabe hoje, foi traldo pelos seus. 
A maior parte do Exército se omitiu, sem panicipar. Frente à hostilidade das 
unidades da Grande Buenos Aires, Uriburu, a1iàs general da reserva, cercado de 
alguns jovens oficiais, precisa apelar para os cadetes e para as escassas tropas da 
Escola Militar. Uma grande afluência de opositores civis, juventude dourada dos 
bairros elegantes, segue seus passos. Este golpe de Estado é o menos militar 
possivel, salvo por uma questão em relação à qual Uriburu se obstinava: nenhum 
politico civil partilha a sua direção. Se os comandantes de unidade tiveram que 
receber um puxão de orelha antes de se juntar ao novo poder, às vezes com 
entusiasmo, os projetos de reforma corporativista da ditadura ntilitar despertam a 
oposição do Exército. Os oficiais aceitaram em sua maioria a deposição de um 
presidente que a seus olhos parecia envelhecido e desacreditado,mas desejavam 
um retomo à "nonnalidade" e condenavam os objetivos constitucionais de 
Uriburu, que estavam atemorizando a classe poUtica. 

Se se compara, sob o ãngulo da participação militar, este golpe de Estado às 
"revoluções radicais" anteriores à obtenção do voto secreto universal, percebe-se 
que o Exército argentino contribuiu mais para o acesso do. radicais ao poder do 
que para seu afastamento. A contribuição numérica dos militares na virada do 
século, visando pôr fim ao Estado oligârquico "excludente" e ampliar a sociedade 
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politica, é efetivamente muito importante, tanto em 1 890 quanto em 1905. E são os 
"oficiais de escola" do novo exército que tomam pane ativa nos ''pulseM 
democráticos"4. Um dos protagonistas militares do golpe de Estado de 1930, 
engajado ainda jovem oficial na rebelião de 1905, imagina que 2/3 do Exército se 
hajam sublevado então (sem sucesso) contra o regimeS . Yrigoyen afirmará alguns 
anos após o episódio que cerca de mil oficiais das forças terrestres tinham tomado 
parte do movimento Hrevolucionário"6. E não nos esqueçamos de que é por 
exigência dos radicais que a confecção das listas eleitorais, a partir de 1912, é 
confiada ao Exército. 

Isto não deve dissimular as profundas diferenças que separam os dois tipos de 
movimento. Nos putschs radicais, os militares saem dos quanéis sob a direção de 
chefes civis. Estas puebladas não são "rebeliões de casemau, para usar a expressão 
dos radicais argentinos da época. Com uma participação militar mínima, o golpe 
de 6 de setembro ê uma manifestação de militarismo. Militares que desconfiam 
dos civis não se limitam a dirigir as operações, mas querem impor seu próprio 
projeto politico, o que é novo. Último pronunciamento do século XIX, o golpe de 
Estado de Uriburu inaugura a era militar da qual a Argentina não mais saiu. 
Escusado dizer que, a partir deste momento, todas as altas patentes, comandantes 
de unidades e membros dos Estados-maiores se vêem na obrigação de tomar 
panido. D e ta! modo que o regime instaurado em 1930 e que subsistirá, no dizer 
dos radicais e democratas, por toda uma "década infame" lhes deve, por ação ou 
por omissão, o nascimento. Assim, com Uriburu os militares tomam consciência 
de sua possibilidade de ação política organicamente autõnoma - em relação aos 
panidos, ainda que inspirada por eles-, ao mesmo tempo que o "fechamento" do 
sistema e os meios utilizados para tantO, com base na violência oficial, 
comprometem todo o Exército com o poder restaurado da oligarquia dos beef 
baTons. 

B - Nascimento ou decUnio de um militarismo. 
A esta intervenção "reacionária", no sentido etimológico, e em contradição 

com uma interpretação da crise de ,930 ligada à ascensão das classes médias, tem
se o costume de opor a revolução liberal do Brasil, concebida como um caso 
paradigmático de mudança antioligárquica, isto é, democrática e industrializante, 
á qual as Forças Armadas levaram seu apoio. Sem nos determos por enquanto 
nesta caracterização discutive1 do processo brasileiro, flXemo-nos na ex.istênci� 
destes dois modelos urevolucionãrios" antagônicos, dos quais somente o compo
nente militar nos ocupará aqui; deixaremos voluntariamente de lado os condicio
namentos sócio-econômicos destas evoluções divergentes7 e examinaremos o que 
se passa nos palses vizinhos. 

As nações sul-americanas que conhecem no inicio dos anos 30 um perlodo de 
instabilidade polltica marcado por intervenções militares apresentam situações 
menos claras que as da Argentina e do Brasil. As orientações das Forças Armadas 
que participam dessas intervenções nem sempre são claramente definidas. Na 
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Bolívia e no Peru, onde golpes militares derrubam as autoridades estabelecidas 
alguns meses antes das "revoluções" de Uriburu e de Vargas, pode-se falar, como 
na Argentina, de um retorno à velha ordem,mas as semelhanças param aí, uma 
vez que nem a ditadura de Leguia nem o apagado governo de Siles Reyes foram 
governos populares, longe disso. Por outro lado, nem sempre é fácil perceber o 
que distingue politicamente os governos derrubados dos que os substituem, 
separados uns dos outros apenas por matizes. Não se sabe na Boliviase Hermando 
Siles é afastado pelo Exército em junho de 1 930 porque seu vago nacionalismo, sua 
fraqueza com relação à agitação social e à mobilização operária assustam a 
oligarquia mineira, ou simplesmente porque tentou manter-se no poder por 
meios ilegais. A junta militar do general Blanco Galindo reconduz à presidência, 
no ano seguinte, o velho partido Republicano de Daniel Salamanca, que será extermi
nado pelo desastre do Chaco, do mesmo modo que o conjunto da classe politica 
oligárquicaS . No Peru, a sublevação do coronel Sanchez Cerro, que apeia Leguia 
do poder depois de I I  anos, não se configura absolutamente comO popular, a 
despeito dos termos confusamente nacionalista5 da proclamação de Arequipa. O 
ditador derrubado, durante seu regime-a Palna Nueva -, adulara a plebe de Lima 
e maltratara a poderosa oligarquia em proveito de uma fração desta ligada aos 
invesümentos americanos. Face à inquietante ascensão de um movimento 
popular, revolucionário e violento, a APRA, as classes dominantes, tradicional
mente civilistas, esquecem o seu desprezo pelos militares e dào seu apoio a 
Sanchez Cerro. Os massacres de Trujillo, que opõem o Exército à APRA em 1932, 
vào selar por um longo tempo a aliança defensiva entre os militares e a oligarquia9 . 
Depois do assassinato de Sanchez Cerro em 1 933, o general Benavides, que o 
substituiu� pr�parara o retomo do civilismo conservador ao poder: o banqueiro 
Manuel Prado é desse modo conduzido à presidência em 1 939, ao cabo de uma 
paródia eleitoral. O Exército peruano aparece então nitidamente como o "cão de 
guarda da oligarquia"I O. 

Enquanto o Peru, depois da queda de Leguia. conhece uma situação muito 
tumultuada, pontilhada de sublevações militares em série-de seis em seis meses-, 
o Chile nào lhe fica atrás na mesma época. O general Ibaii.ez, que assume a 
presidência em 1927 e encarna. com seus poderes ditatoriais, o espírito refonnista 
dos oficiais putschistas de 1 924 e 1 925, exonera-se em 1 9 3 1 ,  face a uma agitação 
urbana e universitária contra a qual se recusa a usar.a violência. Ao mesmo tempo, 
a agitação militar não pára. A Armada se subleva em Coquinho sob a direção dos 
suboficiais em setembro de 1 9 3 1 ,  e em junho de 1 932 um golpe de Estado, em 
que a aviação desempenha um papel decisivo, proclama a " República socialista", 
que durará 1 3  dias. A junta socialista do comodoro Grove é derrubada por uma 
nova junta militar, que reprime severamente o movimento operário. Dois outros 
pronunciamentos sucessivos resultam, enfim, em eleiç'ões normais, que dão a vitória 
Alessandri, apoiado por todos os partidos tradicionais. 

O antigo chefe do liberalismo de esquerda, chamado ao poder em 1 925 por 
militares progressistas, vai governar desta vez à direita Sua segunda presidência 
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(1 9.'12- 1 9.'15), tornada possivel pela eliminação. militar do militarismo revolucioná
rio, é um retorno ao conservadorismol . E mais ainda: contra o perigo de um 
eventual ressurgimento da esquerda militar, Alessandri utiliza o contrapeso das 
MilfcitIs Republicanas, uma espécie de guardas brancas paramilitares, e desmilitariza 
o sistema polltico chileno por muito tempo - a ponto de, a partir de sua presidência 
e até 1 969, o Chile aparecer como urna exceção democrática e civil no panorama 
instável da América Latina. O mito deliberado do exército apolltico e "profissio
nal" , que durará quase 40 anos, nasce então para estrangular o ativismo radical dos 
oficiais socializantes. No Chile, o inicio dos anos 30, longe de abrir a era militar, a 
conclui: O Exército não entra em cena; ele sai, e por um período relativamente 
longo. 

Este fenômeno de desmilitarização é certamente peculiar ao Chile, mas em 
outros paises pode-se notar igualmente que as fonnas modernas do militarismo 
não aparecem em 1 930, mas já no decênio anterior. É com efeito nos anos 20 que 
jovens oficiais se "pronunciam" , de maneira mais ou menos romântica e 
espetacular, contra o statu quo no Chile, no Brasil e no Equador.No Chile, a 
primeira intervenção dos militares enquanto corporação tem lugar em setembro 
de 1924. Ela visa forçar o Congresso a votar uma série de leis sociais avançadas que 
aguardavam havia vários meses. Votadas as leis, os militares exigem a dissolução 
dos Parlamentos e provocam a salda do Presidente Alessandri do pals. 

O golpe de Estado de 9 de julho de 1925 no Equador, executado por umaLiga 
de los Militares jovenes, contra a bancocracia guayaquileiw dos regimes liberais, 
proclama como objetivo: "a igualdade para todos e a proteção ao proletariado" 12. 

Primeiro golpe de Estado da história equatoriana que não tem caráter caudillista, 
abre o perlodo de seis anos da RrooluÇio Julitlna , durante a qual numerosas 
refonnas sociais e econômicas são realizadas. Durante esse perfodo de transfor
mação, onde se delineia uma politica industrial, os governos sucessivos criam o 
Ministério do Trabalho, o Banco Central, o imposto sobre a renda e promulgam 
numerosas leis sociais de proteção aos trabalhadores urbanos. A " Revo!ução" tem 
fim de 1 93 1  com um novo golpe militar contra o presidente civil Isidoro Ayora, 
apoiado pelos oficiais reformistas. 

Tudo indica que o tenentismo, que aparece na mesma época, é infinitamente 
menos expressivo no Exército brasileiro. A heróica jornada dos tenentes idealistas 
do Fone de Copacabana em 1922 e a longa marcha épica da Coluna Prestes não 
abalam em momento algum o sistema, ainda que todos os setores sociais 
descontentes tenham podido projetar sobre os j jtenentes" suas aspirações à 
mudança e a uma purificação da vida politicalS . A existência de uma forte corrente 
profissionalista no seio dos "oficiais de escola", agrupados em torno dos "jovens 
turcos" que publicam a Defesa Nacional 14 , parece ter limitado a repercussão do 
movimento tenentista. Esta tendência "profissional" combateu os "tenentes" 
sublevados em virtude do principio, mais tarde fonnulado por um de seus mais 
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prestigiados membros, de que "deve-se fazer a polltica do Exército e não a polltica 
no Exército"15. A vitória em 1 930 da Aliança Liberal, que representa antes de tudo 
um confronto interoligârquico, é devida a uma série de falores militares, e os ex
"tenentes" não fonnam de fato mais que uma das componentes destes. A 
panicipação dos "profissionalistas" na sublevação de que Góis Monteiro é o chefe 
de operações, a defecção da hieraquia, que toma panido em favor dos estados 
dissidentes contra o Presidente Washigton Luís, e enfim a aliança - antinatural16 -

de uma pane dos "tenentes" com os chefes da velha classe politica, seus 
adversários da véspera, dão conta da coalizão disparatada que vai levar Getúlio 
Vargas ao poder. 

Apoiando-se ora no autoritarismo reformista e centralizador dos " tenentes" . 
ora nos politicos locais, "evitando assim ao mesmo tempo o retomo ao Estado 
oligárquico e a militarização"1 7 ,  Vargas não tardará, com a ajuda de Góis 
Monteiro, a liquidar o tenentismo e suas aspirações políticas, sem no entanto 
terminar com o peso decisivo do Exército sobre a evolução do Brasil e o destino de 
seu próprio poder. 

o envolvimento da nova geração, que caracterizou estas "revoluções de 
tenentes" - bem-sucedidas ou não - não pode deixar de chamar atenção. De fato, 
não é indiferente, nem secundário ou vão, saber a que nível se situa a intervenção 
militar. O conceito de golpe de Estado resulta bastante impreciso se se ignora quais 
foram os conspiradores e os panicipantes. Trata-se de um só homem,de algumas 
unidades localizadas, da instituição inteira seguindo seus chefes naturais, de certas 
patentes em um cone horizontal que pode ter conseqüências disciplinares 
importantes para o êxito do movimento? Os jovens oficiais equatorianos ou 
chilenos e os "tenentes" brasileiros não envolvem inicialmente o exército
instituição. Nos dois primeiros casos. servem de detonador, e no terceiro, criam 
um clima e aparecem, na Revolução de 1930, como forças decisivas, mas 
subordinadas. Não obstante, o problema não está aí. Na Argentina, Uriburu, 
general da reserva, subleva os cadetes do Colégio Militar e obtém o concurso de 
alguns tenentes fascistizantes; na Bolívia e no Peru, os cadetes da Escola Militar 
participam igualmente da sublevação militar. O confronto desta dupla série de dados 
coloca o problema da participação amblgua dos jovens oficiais (e futuros oficiais) 
nesta primeira fase de militarismo moderno na América do Sul. É evidente que os 
oficiais mais jovens nào são universalmente os mais progressistas, como às vezes se 
crê. Por sinal, depois de 1 960, em todo o continente, é antes o inverso que é 
verdadeiro. Não pretendemos resolver os problemas destas "insurreições de 
geração" em situações nacionais tão diferenciadas, que não se prestam à redução 
por uma abordagem organizacional. Contentemo-nos em apresentar algumas 
sugestões, ainda que contraditórias. Os cadetes e os jovens oficiais, ainda próximos 
dos civiqsuas famílias e seus amigos) são talvez mais sensíveis à opinião destes 
o que faz com que persista o mito dos jovens oficiais como representantes das 
classes médias. Eles sâo no rnlnimo, os menos militares dos oficiais. Sua 
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intervenção só implica o Exército de modo marginal. Ao mesmo tempo, nada 
.impede que se pense que estes jovens quadros façam uma idéia global, ainda 
intelectual, do Exército, do Estado e da nação. O frescor de sua socialização 
particular não seria estranho a um idealismo corporativo que sua juventude, por si 
só, não explica. A menos que a influência ou a imitação - em 1930 - da exaltação da 
ação regeneradora da juventude, à moda de cenos movimentos autoritários 
europeus (pensemos nagiovine:tza mussoliniana), tenham desempenhado também 
seu papel. 

11 - Reformisrrw militar ou nacional-militarismo. 

O levantamento das situações nacionais não favorece a tese de um militarismo 
de classe média franqueando o caminho, em 1930, paraa abenura política. Classes 
médias à pane, se esse militarismo ex.istiu,atuou antes de 1 930, data de sua 
recuperação ou de seu enquadramento. Contrariamente ao que cert<;)s autores 
escreveram, não parece ter havido em todos os casos da América do Sul uma 
perfeita integração dos exércitos aos interesses do sistema primário-exponador 
antes de 1930. Ao contrário, é o perlodo de 1920 a 1 930 que se caracteriza em 
muitos países pela existência de ações militares contrárias ao statu quo, Contudo, 
malgrado a ambigüidade politica freqüentemente das intervenções militares e a 
dificuldade em determinar-lhes o sentido, observou-seque durante os 20 anos que 
separam a grande depressão do inicio da guerra fria os golpes de Estado 
conservadores não são a maioria. Se acompar,harmos as indicações de tendências 
atribuídas às intervenções militares porJacques Lambenl8, e se lançarmos mão, 
como o autor, da clivagem - pouco satisfatória na nossa opinião-esquerda/direita, 
obtém-se para o periodo 1930-1950 mais de 50% de intervenções de "esquerda", 
contra 2896 de "direita", sendo as outras de caráter "pessoal" ou "sem significa
ção". Needler, por seu turno, assinalai 9 que 50% dos golpes de Estado entre 1935 e 
1944 são "reformistas", contra somente 17% da mesma orientação entre 1955 e 
1 964. Estas constatações nos levam a pensar sobre as duas seqüências temporais 
posteriores à depressão, o após-crise e a conjuntura da vitória aliada, do ponto de 
vista das orientações ideológicas dominantes nas Forças Armadas do subcontinen
te. 

A - Progressisrrw militar e nova ordem 

Pode-se considerar que o ciclo das rebeliões militares progressistas foi 
encerrado no Chile em 1932 e que a influência do tenentismo brasileiro esmorece 
pouco a pouco a partir de 1933. É verdade que a "República Socialista" de 
Marmaduke Grove se prolonga na fundação do partido Socialista chileno, e não 
està ausente do sucesso da Frente Popular em 1938. E apesar das opções 
ideológicas enormemente divergentes dos ex-"tenentes", de Luís Carlos Prestes a 
Cordeiro de Farias e Juraci Magalhães, pode-se tentar localizar a influência de sua 
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coesão e de seu projeto aténa " revolução" de 196420 . O que, diga-se de passagem, 
não tenderia a demonstrar o caráter progressista de sua atuação. Mas de fato, entre 
1933 e 1 944, únicos militares reformistas que tomam o poder penencem ao 
Exército boliviano, vencido em 1 935 na guerra do Chaco. 

O .. socialismo militar" boliviano nasce da humilhação da derrota. Jovens 
oficiais descontentes com as condições da guerra e com o armistício que a 
arrematou apeiam do poder em maio de 1 936 os políticos tradicionais, julgados 
incompetentes e conuptos. Eles querem realizar reformas, fOljar a nação 
reforçando o Estado e lutando contra o dominio dos interesses estrangeiros, 
principalmente os petrolíferos, aos quais atribuem uma responsabilidade decisiva 
no conflito de 1 932. 

o coronel David Toro e depois o coronel Busch foram, sucessivamente, os 
chefes de 1936 a 1939 de um regime autoritárío e nacionalista apoiado no Exército. 
Toro nacionaliza a Standard Oil em 1937, cria a Direção N acionai do Petróleo e 
autoriza o funcionamento de sindicatos camponeses. Busch, que o derrubou, 
tenta lançar as bases de um regime social avançado e dar ao Estado os meios para 
conduzir uma política econômica nacional. Para tanto, amplia seu controle sobre 
o Banco Central e nacionaliza os depósitos em divisas, mas vai de encontro à 
potência das grandes sociedades mineiras, que não ousa atacar de frente, apesar de 
algumas escaramuças desastradas. Desaparece tragicamente em 1939, em circuns
tâncias mal esclarecidas. Após um intervalo de quatro anos, durante o qual muitos 
generais ligados à oligarquia mineira deixaram destruir o que os coronéis haviam 
instaurado, o golpe de Estado desferido em dezembro de 1 943 por jovens oficiais 
apoiados pelo Movimiento Nacionalista Revolucionário fundado no ano anterior 
retoma a política nacionalista de Busch. 

O regime da coalizão militar - MNR, presidido pelo comandante villarroel, 
esforça-se para mobilizar principalmente as massas camponesas em tomo de um 
programa de refonnas sociais que ameaçam os interesses latifundiários e 
atemorizam as grandes sociedades mineiras. Respondendo com violência às 
conspirações de uma oposição que une a Rosca do estanho à esquerda comunista, 
oposição estimulada pelo clima do término da guerra mundial e o apoio decidido 
dos Estados Unidos, o regime de villarroel desaparece quando uma insurreição 
.. popular" em La Paz assassina, em julho de 1 946, o presidente para grande 
satisfação dos " democratas" senhores do estanho. 

Acusado de simpatias nazistas pelo Departamento de Estado none-americano 
e pela oligarquia boliviana, assim como o MNR, o regime de ViIlarroel exprime 
uma tendência ideológica então dominante no Exército nacional. O nacionalismo 
autoritário das três presidências militares de 1 936 a 1 946 se opõe aliás tanto à 
esquerda marxista, negando a luta de classes, quanto aos grandes interesses 
mineiros ligados à "plutocracia estrangeira". Estatistas, os militares no poder 
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consideram que a Bolívia é uma "nação proletária". Reconhecem-se aí temas do 
fascismo italiano, onde esses nacionalistas se inspiraram para realizar suas 
reformas. Assim, Toro promulga um decreto de sindicalização obrigatória 
supervisionada pelo Estado, sob a influência, segundo Klein, de um grupo de 
jovens oficiais H que tinham presente no espírito a organização estatal coletiva de 
Mussolini"21 .  

O s  militares argentinos que tomam o poder em junho de 1943 e passam por 
inspiradores do golpe de Estado de Villarroel não estão ideologicamente muito 
afastados destes " socialistas militares" . Os capitães fascistizantes que acompanha
ram Uriburu em 1930 tomaram-se os coronéis obreiristas de 1 943. A corrente 
nacionalista antiliberal é hegemônica no exército terrestre, mas por força das 
circunstâncias e da experiência de uma geração de oficiais, o "nacionalismo 
integral" tingido de catolicismo integrista é pouco a pouco substituído por um 
"nacionalismo popular", que se tomará o componente essencial do peronismo. A 
admiração pelas experiências autoritárias européias é paralela, nesses militares, à 
do eslablishmenl pelas democracias: platônica e de fachada. A nova ordem dos 
militares argentinos antes se opõe à antiga ordem do liberalismo oligárquico do 
que se inspira nos modelos do velho mundo. 

Esta tendência nacional-militarista, inegavelmente fascistizante no seu estilo, 
mas que não é absolutamente sempre contra-revolucionária nem oposta à 
mudança na ordem e à melhoria - sob tutela - do destino das classes trabalhado
ras, encontra-se aliás em outros exércitos, onde ela parece ter sido, senão 
dominante, pelo menos fortemente implantada. Para não multiplicar os exem
plos, limitemo-nos a observar que além das afinidades de numerosos oficiais 
brasileiros com o integralismo, é um estado-maior representativo deste tipo de 
atitude que instaura o Estado Novo. Desse modo, o general Góis Monteiro, 
ministro da Guerra de Vargas, que deseja" aumentar progressivamente o poder do 
Estado" e passa por filofascista e pró-alemão, cita então entre os "grandes homens de 
momento", que encarnam as experiências políticas que ele admira: "Mussolini, 
Hider, Stálin, Mustala Kemal Pacha, Roosevelt e Salazar . . . . . .  Segundo ele, todos 
souberam de modo distinto " criar novos órgãos e novas instituições de Estado, de 
forma a dar àquele Estado os meios de superar a crise interna"22 . O ideal político 
do grande condestável do Estado Novo assim se resume: HO Estado deve ter o 
poder de intervir para regular toda a vida coletiva e disciplinar a nação".", 

Esta estadolatria, que se explica facilmente em uma nação federal como o 
Brasil, onde o Exército nacional não adquiriu, antes de 1937, o monopólio militar, 
em razão da existência das forças públicas autônomas dos estados, não lhe é 
contudo própria. Os exércitos sul-americanos, por sua formação e sua inserção, 
pertencem mais ao Estado que à sociedade. Seu nacionalismo estatizante se 
coaduna com seus interesses corporativos em expansão. O nacional-militarismo 
corresponde mais a uma especificidade organizacional do que a parâmetros 



A Revolução de 30 205 

nacionais. O "socialismo nacional" dos oficiais bolivianos da geração do Chaco 
pede a construção de um Estado forte para uma nova ordem. Adaptado às 
condições bolivianas do período entre as duas guerras, ele provém da mesma 
matriz institucional que o "Estado nacional-socialista" que, com toda a ingenui
dade histórica, um general industrialista argentino pedia em 197023 . Mas essa 
vontade militar, recorrente em muitos países do subcontinente desde esta época, 
de "libertar o Estado" da sociedade civil não é, entretanto, independente da 
conjuntura internacional e da crise das classes dirigentes que a esta está ligada. 

Embora o nacionalismo anti imperialista dos militares bolivianos, indignados 
como " demoentreguismo" e a "cleptocracia,,24 da oligarquia mineira antinacio
nal, não seja partilhado por outros exércitos do continente na mesma época, a 
perturbação da ordem econômica liberal desacreditou fortemente em todos os 
exércitos o liberalismo político e as metrópoles capitalistas que o praticam. A 
inclinação militar pelos sistemas autoritários é assim reforçada pelo aspecto 
político das contradições interimperialista. Mas a divisão das classes dirigentes face 
à crise e às transformações sócio-econômicas em curso favorece a afirmação do 
poder militar. Tanto ao se lançarem na servidão, submetendo-se para superar a 
depressão a uma metrópole econômica que favoreça. seus interesses setoriais 
imediatos, como ao hesitarem em escolher seu campo ou disputar sobre o melhor 
partido a adotar na guerra, as classes dominantes se isolam e perdem sua 
capacidade de organizar o consentimento das camadas subordinadas. Divididas 
igualmente quanto às modalidades de industrialização e à atitude a tomar frente à 
emergência de uma classe operária mais numerosa e combativa., as elites sócio
econõmicas desorientadas e abaladas, e portanto atomizadas, não dispõem 
absolutamente dos meios, nesta situação, de impor sua direção e seu projeto ao 
conjunto social. É a hora do nacional-militarismo. Na ausência de um interesse 
geral claramente definido pela burguesia, o interesse dos generais tomará seu 
lugar. Em outras palavras, os militares vão definir, por algum tempo, segundo seus 
valores estatizantes e autoritários, o que convém ao pais em nome de sua 
segurança, e portanto da defesa do essencial do statu quJl.5. 

B - As cem flores da vitríria aliada. 

A derrubada de Vargas e o assassinato de Villarroel, estimulados pela derrota 
do Eixo, são provocados por intervenções militares " democráticas" e de cunho 
claramente conservador. O fim da Segunda Guerra Mundial é, contudo, caracteri
zado alhures por uma série de manifestações de um militarismo popular, pode-se 
até dizer de esquerda, que difere fundamentalmente do nacional-militarismo que 
acabamos de evocar. Este tinha simpatias pelo Eixo e pelos regimes autoritários; 
aquele tira proveito da frente popular em escala mundial, que é a aliança URSS
EUA, e do sinal verde de Washington. Este novo reformismo militar tem com 
efeito a bênção do Departamento de Estado, desejoso de põr fim às ditaduras 
incômodas e desacreditadas que os Estados Unidos sustentaram por necessidades 
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de guerra, e é também favorecido pela corrente browderista que influencia num 
sentido moderador e otimista o movimento comunista do continente. 

N este clima de euforia democrática de curta duração, na Guatemala uma junta 
militar afasta Ubico e seu breve sucessor em 1 944 e entrega o poder a um 
presidente civil e progressista,J.J. Arévalo. Em El Salvador, soldados e estudantes 
derrubam o ditador Hernandes Martinez, cujo Exército não o sustenta. No 
Equador, ao cabo da revolução de maio de 1944, o Exército, de acordo com todos· 
os partidos de esquerda, leva à presidência o popular Velasco Ibarra e convoca 
uma Assembléia Constituinte. Na mesma onda democrática situa-se a queda do 
sucessor de Goméz na Venezuela em 1945 e a chegada ao poder do partido Accwn 
Democrática. O momento é de aberrura política e de preocupações sociais, 
sobretudo nas zonas de influência direta dos Estados Unidos. Assinale-se a 
presença de Batista em Cuba, entre 1940 e 1944, de ministros comunistas ede uma 
constituição das mais avançadas. Até Somoza liberaliza seu regime, pelo menos 
em aparência, possivelmente influenciado pela sorte dos ditadores vizinhos. 
Ainda neste momento, contra a corrente dos movimentos continentais embora 
por razões diferentes, encontram-se Brasil e Argentina. Na Argentina. consolida
se um regime que o Departamento de Estado qualifica oficialmente de nazi· 
fascista; no Brasil, Vargas é deposto pelas forças conselVadoras, a despeito- ou por 
causa - do reforço que lhe traz in extremis o Partido Comunista. Os dois maiores 
países do subcontinente, que não são insensíveis à conjuntura, parecem possuir 
sua própria dinâmica. 

III - Os partidos militares e seu funcionamento: mecamsmos internos e 
coniunturas externas. 

Que conclusões e que lições se podem tirar de um conjunto de fatos muitas 
vezes divergentes e aparentemente disparatados, correspondendo a seqüências 
temporais bem distintas? Poder-se-iam assinalar as tendências que se desenham. 
os grandes movimentos que percorrem o continente. Percebe-se que a realidade se 
inscreve em falso em relação aos teóricos da ,truggle for democracy e aos apologistas 
dos mitúJJe ,edor,. As intervenções militares nos anos 30 na América do Sul estão 
bem longe de ser, em sua maioria, de cunho reformista ou mesmo de marcar o 
inicio de um período durável de grande instabilidade política Não somente os 
golpes de Estado do tipo "restaurador", calcados no modelo argentino, parecem 
os mais numerosos, mas as descontinuidades políticas que acompanham o inicio 
do período põem fim, no mais das vezes, às experiências ou às tentativas de um 
militarismo reformista fortemente representado no decênio anterior. E a neutrali
zação política dos exércitos durante este curto período não ocorre unicamente no 
Chile, onde ela é ao mesmo tempo evidente e durável. Não obstante, se formos 
procurar os elementos comuns aos comportamentos políticos dos exércitos do 
subcontinente, não é nas funções cumpridas neste plano que eles serão encontra
dos, mas antes no dominio de seu funcionamento enquanto forças politicas. 
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Os exércitos do continente mostram-se antes de tudo profundamente 
divididos no plano político. Eles incluem em seu seio fracionamentos múltiplos 
que lhes são às vezes espedftcos. mas que muitas vezes refletem as divisões da 
sociedade política e das classes que dela participam. Além disso, essas divisões são 
refratadas pelos valores burocráticos e pelas normas éticas próprias à instituição. O 
que impressiona no militarismo desta época, sem que no entanto se possa 
generalizar, é talvez o cone destas tendências, que acompanha a hierarquia e a 
diferença de geração. Esta configuração praticamente desaparecerá nas épocas 
posteriores, não que os capitães e os generais passem a pensar sempre do mesmo 
modo sobre os problemas do momento, mas porque as intervenções, quase 
sempre institucionais, não deixarão aflorar os conflitos hierárquicos internos, e 
porque as transfonnações organizacionais e técnicas tornarão cada vez mais 
impensáveis pronunciamientos de jovens oficiais. De qualquer modo, data possivel
mente desta época a crença, hoje em dia ultrapassada ou sem fundamento - como 
o prova bastante a evolução do Exército chileno entre 1970 e 1 973 -, de que os 
generais são sempre mais conservadores que os jovens oficiais e que estes, não 
ainda integrados ao establishment, têm uma certa propensão a questionar o statu quo. 

As orientações do corpo de oficiais e de suboficiais reproduzem, às vezeS 
muito claramente, os confrontos politicos da sociedade civil. Na Bolivia, os 
militares dos anos 40 estão próximos do MNR ou lhe são hostis, enquanto que no 
Peru, a partir dos anos 30, a atitude em face da APRA é decisiva. Mas as divisões 
existentes entre os militares no Brasil, onde os panidos políticos civis a rigor 
inexistem, são essencialmente institucionais e tendem mesmo a se prolongar na 
sociedade civil: inegavelmente falou-se de um "tenentismo" civil. A oposição entre 
"tenentes" e oficiais "profissionalistas" (mas nem por isso apoliticos) não oblitera 
a distinção politicamente ativa entre jovens oficiais de escola e os generais saídos do 
velho exército. Por outro lado, durante a Segunda Guerra Mundial, a experiência 
da Força Expedicionária na Europa dará origem a um grupo de oficiais entre os 
quais muitas vezes se reconheceu uma forte coesão política. Na Argentina, a 
siruação está a meio caminho dos dois modelos lembrados acima: os oficiais 
radicais, numerosos antes de 1 930, se encontram marginalizados ou decepciona
dos pela segunda presidência de Yrigoyen. Alguns se lançam entretanto em 
conspirações contra os governos conselVadores a partir de 1 932. A corrente 
" nacionalista" corporativista, que impõe seus pontos de vista ao conjunto do 
Exército em 1943, não é estritamente militar mas, pouco representada nas classes 
dirigentes argentinas, é hegemônica em um meio com o qual tem afinidades 
inegáveis. Pode-se afirmar que, nesse caso, ideologicamente, o Exército é o reflexo 
invenido da sociedade e de suas classes participantes (classes médias inclusive); 
onde preponderam o conservadorismo liberal e o radicalismo moderado. Aliás, na 
guerra mundial, enquanto a oligarquia é unanimemente prá-aliada, raros são os 
oficiais que não simpatizam com o Eixo. 

Por outro lado, a profundidade dessas divisões sua diversidade e sua 
articulação efetiva com os acontecimentos politicos nacionais só podem ser 
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compreendidas se situadas no COntexto das lutas pela hegemonia em escala 
mundial de que, de 1930 a 1945, os países da América do Sul são ao mesmo tempo 
a presa e o teatro. A sucessão da Grã-Bretanha pelos Estados Unidos e a 
substituição de metrópole que então se efetua afeta inicialmente os setores 
extrovertidos da sociedade do subcontinente. Sob este àngulo, as burguesias e os 
exércitos, por razões somente em pane diferentes, estão diretamente ligados à 
conjuntura internacional e às disputas externas. Isto não significa, entretanto, que 
aceitamos as explicações nutridas na história conspirativa que às vezes se 
propõem. É pouco provável, efetivamente, que na revolução liberal de 1 930, no 
Brasil, a velha oligarquia tenha exprimido os interesses estabelecidos do capital 
britânico, enquanto os revoludonários tenham representado o capital americano 
em expansão, ou que, na Argentina, Uriburu tenha derrubado Yrigoyen em 
beneficio das sociedades petrolíferas norte-americanas. Contudo, as simpatias 
pr6-alemãs dos exércitos argentino e boliviano ou do estado-maior brasileiro a 
partir de 1939, além das razões que vimos acima, são inseparáveis dos esforços de 
Berlim para neutralizar os países virtualmente aliados do campo inimigo. O que 
prova antes de tudo que, desde esta época, os exércitos se tornaram uma força 
política chave no equilíbrio das nações latino-americanas - o que os Estados 
Unidos perceberão e do que tirarão proveito a partir do final da guerra. Enquanto 
antes do conflito mundial os países do subcontinente dependiam militarmente da 
França ou da Alemanha e economicamente da Grã-Bretanha, depois de 1945 os 
Estados Unidos impuseram uma dependência cumulativa nesses dois setores, 
sancionando assim as novas equações políticas latino-americanas e a escalada do 
poderio dos militares. 
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Na primeira metade do século XX, os sistemas militares alemão, francês e 
americano tiveram influência no Exército brasileiro. Cada um teve sua época de 
preponderância.; os alemães, antes da Primeira Guerra Mundial; os franceses, nO 
período entreguerras; e os americanos, durante e depois da Segunda Guerra 
Mundial. Enquanto que para o historiador é conveniente periodizar as sucessivas 
ondas de influência, na verdade elas não se substituíram completamente; aO 
contrário, se interpenetraram. Cada uma das três influências estrangeiras encon
rrou resistência, mas se fez sentir de várias maneiras: material, organizacional, 
tática e psicologicamente. 

o fascínio pela modernização, que era entendida como europeização, 
conduziu o Exército brasileiro a procurar assistência externa. O Brasil não foi o 
único a agir assim. Japoneses e turcos contrataram conselheiros alemães para criar 
exércitos modernos, no final do século XIX. Na América do Sul, a década de 1890 
presenciou missões alemãs remodelando o Exército chileno, que chegou a ter um 
oficial alemão na chefia de seu Estado-Maior. Depois da Primeira Guerra, missões 
francesas dirigiram e treinaram o Exército polonês e o tcheco, além da força aérea 
japonesa. As potências européias - e mais tarde os americanos - consideravam as 
missões militares de treinamento parte da parafernália de suas relações exteriores. 
Logicamente, o treinamento conduziria à compra de annas e equipamento, assim 
como ao aumento de relações comerciais mais abrangentes. As potências 
estrangeiras utilizaram as missões militares com o objetivo de atrair as nações que 
as contratavam para suas esferas de influência. Nesse processo, essas potências 
introduziam suas idéias e sua vigilância nos conselhos mais fechados das nações 
contratantes; a missão militar era um instrumento de grande penetração de 
poder". 

O caso brasileiro é interessante por varIas razões, Muitas das questões 
fundamentais- modernização, segurança, nacionalismo, organização da socieda
de, relações entre civis e militares, política externa - envolvidas nos outros casos 
são igualmente encontradas no brasileiro. Assim, a experiência brasileira com 
treinamento militar estrangeiro corresponde a um amplo fenômeno histórico . 

• Fredericl M. Nunn, 1k Military in ClUlean Hutory, Essays on Civil-Military RelatUms, 1810-1933 
(Albuquerque, 1976); Ulrich Trumpener, Gmnany and the Ottoman Empire, /914-1925: Frrnch CUCMr
luvaA-PolishReJationsfrom the Parir Peace Con[errnct to Locamo (Minneapolis, 1962); Captain M.D, Kennedy, 
1M Military Sidt o/Japanese Li/e (London, 1 924). 
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Embora, da perspectiva historiográfica brasileira, seja tentador afirmar que a 
busca de assistência militar externa refletia um complexo de inferioridade 
nacional, parece claro que os brasileiros seguiram o critério convencional ao 
procurar o know-how militar que lhes faltava. Se japoneses ou chilenos puderam 
fazer isso, com grandes benellcios militares, por que os brasileiros não poderiam 
fazer o mesmo? Na verdade, tiveram até mais sucesso que os chilenos, turcos, 
tchecos ou poloneses, na preseIVação da sua integridade de comando. Enquanto 
esses quatro exércitos ficaram às vezes subordinados a comandantes franceses ou 
alemães, os brasileiros foram relativamente vitoriosos, preservando seu controle e 
limitando os oficiais estrangeiros a funções de O'einamento ou assessoria. Como 
será visto adiante. os franceses procuraram expandir sua esfera de ação no sentido 
de incluir o controle do Estado-Maior e de assuntos delicados, como promoções e 
planos de guerra. Na Polõnia e na Tchecoslováquia eles não só supervisiona
ram o treinamento, como forneceram comandantes de unidades, oficiais de 
Estado-Maior e chefes de Estado-Maiorl Tal como nesses casos, os franceses 
encaravam o Brasil como uma extensão do sistema de alianças que tentava refrear a 
Alemanha, neste particular através da contenção de seu representante argentino. 

Este trabalho apresenta um aspecto da grande disputa de poder pelo Brasil. 
Apesar de se tratar apenas de uma fatia da luta por influência, mercados e recursos 
naturais, trata-se de um aspecto que os historiadores têm desprezado. Minha 
intenção inicial era examinar a influência americana no Exército brasileiro, mas 
tornou-se claro que essa experiência particular era pane de um modelo maior, 
cujos contornos eram vagos. Devido ao limite de espaço, não focalizei o conteúdo 
intelectual das influências estrangeiras, mas tentei reconstituir a maneira pela qual 
uma substituiu a outra como força principal. As fontes sào inteiramente brasileiras 
e americanas, extraídas dos respectivos arquivos militares. Seria extremamente 
útil ter estudos mais detalhados utilizando arquivos alemães e franceses, assim 
como a vasta documentação da Missào Militar Francesa existente no Arquivo do 
Exército. 

Na átea militar, a Revolução de 30 gerou um desligamento gradual da França e 
laços mais estreitos com os Estados Unidos. Os revolucionátios de 1930 eram 
hostis à Missão Francesa, mas descobriram que a inércia institucional era tamanha 
que não puderam dispensá-la rapidamente. Nem os americanos ou os alemães 
ofereceram uma alternativa viável até depois de meados da década. E enquanto os 
franceses monopolizaram as funções de assessoria e quase todos os n[veis de 
treinamento de oficiais de armas de combate (infantaria, cavalaria, anilharia de 
campanha), as deficiências francesas no treinamento de oficiais de seIViços 
(engenharia, artilharia de costa, aviação, quanel-general, sinalização e medicina) e 
na qualidade de suas armas e equipamentos abriram o caminho para a competição 
americana e alemã. 

A experiência francesa em treinar forças militares coloniais em ambientes 
tropicais aliada a seu conhecimento de operações defensivas parecia ser, durante 
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os anos 20, uma importante vantagem. Entretanto, durante a década seguinte 
tornou-se óbvio que a tecnologia e a indústria bélica teriam um papel na próxima 
guerra mundial ainda maior do que tinham tido na anterior. A França simples
mente não seria capaz de competir com o poderio industrial da Alemanha e dos 
Estados Unidos. E os oficiais brasileiros descobririam que, por maior que fosse sua 
romântica admiração pela tradição militar prussiana, não faria muito sentido 
estreitar os laços com o Exército alemão, porque os alemães não conseguiriam o 
dominio dos mares ou do espaço aéreo e, por conseguinte, não poderiam fornecer 
armamento. O caso do navio SUjueira Campos, em 1 940, bloqueado pela Marinha 
britãnica quando trazia armas alemãs para o Brasil, seria uma lição amarga sobre a 
importância de uma linha segura de abastecimento. No final de 1 944, os 
brasileiros estariam lutando contra as longamente admiradas forças alemãs nas 
vertentes montanhosas da Itália. 

A história das relações militares Brasil-Alemanha recua à primeira década do 
século. A destruição das unidades do Exército brasileiro em Canudos ( 1 897), o 
canhestro desenvolvimento durante a crise do Acre, o pesadelo de potências se 
apoderando da Amazônia e a desconfiança em relação à Argentina produziram 
reivindicações entre Uderes militares e alguns civis, como Rio Branco, de refortnas 
e fortalecimento do Exército. Como parte dos esforços para aperfeiçoar a 
educação militar, três grupos de oficiais brasileiros passaram dois anos em 
regimentos alemães, entre 1905 e 1 912. Em 1 908, enquanto assistiam às manobras 
do Exército alemão como convidados do governo imperial, o ministro da Guerra 
(marechal Hertnes da Fonseca) e o general Luis Mendes de Morais negociaram um 
acordo para que uma missào alemã treinasse o Exército brasileiro1 • 

Embora o acordo jamais enttasse em vigor, a influência alemã nas táticas, na 
organização, nos hábitos e no armamento do Exército brasileiro pennaneceria por 
algum tempo. O número relativamente pequeno de oficiais treinados na Ale
manha influenciaria o pensamento dos então e futuros oficiais, através de seus 
artigos na Revista MiÜUlr, no Boletim do Estado-Maior, em A Difesa Nacional e em 
jornais, como oJomal do ComércW (Rio). Em 1916, esses oficiais criaram, a chamada 
"Missão Indigena", que dava instrução aos cadetes da Escola Militar; também 
contribuiram decisivamente para que fossem reescritos os regulamentos do 
Exército, dentro deumalinhaalemã. Como observou Estêvão Leitão deCarvalho, 
a doutrina alemã predominou no Exército brasileirO!. 

Deve-se observar que, dos 34 oficiais que serviram no Exército alemão, 1 5  
ainda estavam na ativa em 1931;  destes, cinco foram promovidos a general-de
brigada ou de-divisão ( 15%) sob o regime de Vargas, e os outros oito tertninaram 
suas carreiras como coronéis (24%). Estudos detalhados seriam necessàrios para se 
detertninar a natureza e a longevidade da influência alemã, mas parece haver 
evidências suficientes para sugerir que, pelo menos, algumas atitudes favoráveis 
aos alemães e seu sistema militar nos anos 30 resultaram dos esforços daqueles 
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oficiais e de seus discipulos, a despeito do trabalho da Missão Militar Francesa 
durante a década de 1 920. 

Nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, os interesses militares 
americanos, alemães, franceses e ingleses colidiram no Brasil. Estavam em jogo os 
contratos para o fornecimento de armas e equipamento de fortificação.Em 1 9 12,  o 
adido militar americano insistiu com o Departamento de Estado para que 
convidasse oficiais do Exército e da Marinha brasileiros para estagiar na Coast 
Artillery School, em Fortress Monroe, Virgínia. Os alemães e os ingleses levariam a 
melhor na disputa pelos contratos para a construção do sistema de defesa do litoral 
brasileiro. A Krupp já tinha recebido encomendas de algumas baterias, e o adido 
americano advertiu que seria necessário "um trabalho rápido e organizado para 
pôr fim à influência alemã"g. 

Entre 1 9 1 2  e 1 9 1 4-, americanos e alemães tentaram convencer os brasileiros da 
superioridade de suas armas. Os americanos se queixavam de que os brasileiros 
pareciam "receosos de adquirir material bélico fora da Alemanha" e que o 
presidente Hermes da Fonseca estava " excessivamente enredado pelas promessas 
alemãs". Pior ainda, corriam rumores de que a Krupp tinha subornado os 
membros da comissão de seleção de armamentos, e tinha solicitado e conseguido 
cópias dos proj etos das fortificaçôes brasileiras, antes de fazer um acordo para a 
venda de armamento. Do ponto de vista americano, a posse desses projetos 
colocava as defesas do Brasil à mercê da Alemanha. O adido americano fez ver ao 
Departamento de Estado que os Estados Unidos "poderiam combater melhor a 
agressão alemã ao Brasil, assegurando a adoção do sistema americano de defesa do 
litoral, com o conseqüente fornecimento de munição, e tornando o Brasil 
independente da Alemanha e forte para se defender de ataques que viessem do 
Atlântico". Tal arranjo possibilitaria melhores relaçôes comerciais e diplomáticas 
entre os dois países. Além disso, beneficiaria também os interesses defensivos e 
comerciais americanos, por causa da " demanda constante e segura de material 
bélico e acessórios para o litoral, por muitos anos à frente", o que pennitiria aos 
fabricantes americanos realizar uma economia de escala, reduzindo o tempo e o 
dinheiro que as forças americanas teriam que gastar para obter seu próprio 
material4. 

As autoridades militares alemãs, francesas 6 inglesas provavelmente conside
raram os beneficios das vendas de armas ao exterior de um ponto de vista 
semelhante. Para os brasileiros, somente no último quartel do século seu n!vel de 
industrialização lhes permitiria pensar dessa forma. 

A despeito dos esforços americanos em fazer publicidade dos canhões da 
Bethlehem Steel, o compromisso do Brasil com a Alemanha se mantinha firme. A 
ameaça de guerra que se avolumava na Europa não foi suficiente para impedir o 
Exército de encomendar na Alemanha - e pagar parcialmente - 30 baterias de 
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canhões de 75mm e u m  estoque d e  metralhadoras. Entretanto, o Exército 
demonstrou ter feito uma má escolha, �uando o início das hostilidades impediu o 
embarque do material em Hamburgo . 

Para aperfeiçoar o desempenho militar no Brasil, o ministro da Guerra, 
general José Caetano de Faria, enviou duas missões ao exterior, durante a guerra: 
uma à Europa, para observar os efeitos do conflito na " ane da guerra"6 , e a outra 
para os Estados Unidos, " para realizar esrudos e procurar adquirir o material que 
nos falta". No final de 1 9 1 7 ,  esta missão se instalou na cidade de Nova Iorque, 
encontrou-se com industriais e visitou fábricas de material bélico e arsenais do 
Exército. Tinha sido autorizada a contratar um químico metalúrgico e um 
especialista em projéteis para o arsenal do Rio deJaneiro, e a adquirir uma grande 
variedade de armas, equipamento e maquinaria. Alguns oficiais americanos 
suspeitavam que a missão abrigava um espião alemão mas, embora um oficial 
tivesse estagiado na Alemanha sete anos antes, não houve qualquer evidência de 
que algum dos brasileiros estivesse colhendo informações para outro uso que não 
o seu próprio. 

o Depanamento de Guerra auxiliou a missão, explicando que a indústria 
bélica mal podia atender à demanda das forças americanas e aliadas e, por isso, 
poderia fazer muito pouco para garantir munições ou maquinaria para os 
brasileiros. Aparentemente, o embaixador americano no Rio deJaneiro, Edwin S. 
Morgan, estava muito pouco entusiasmado com a missão, porque tinha advertido 
o Departamento de Estado de que a maior parte daquilo que os brasileiros 
obtivessem não ajudaria o esforço de guerra aliado. A guerra já teria terminado, 
previu ele, antes que a artilharia de costa desejada pelos brasileiros pudesse ser 
instalada e, portanto, seria utilizada para" defesa geral e não contra a Alemanha" . 
Havia, disse ele, um "fone preconceito popular" contra o envio de tropas à 
Europa, e maior contribuição do Brasil poderia ser no ãmbito do fornecimento de 
produtos alimentícios em bases comerciais7 . Como aliados formais, os líderes do 
Exército julgaram que as armas e munições aliadas estavam fora de seu alcance. A 
lição dessa experiência na Primeira Guerra Mundial desempenharia importante 
papel na decisão de tomar parte ativa na Segunda. 

Ao final da Primeira Guerra, a politica americana não era favorável a um 
estreitamento de laços entre os dois exércitos. Como pane da disputa mundial 
com os ingleses, Washington decidiu que a influência política e o prestígio 
comercial americanos lucrariam muito com a eliminação da influência inglesa na 
Marinha brasileira. E, apesar de o Departamento de Estado preferir que o 
treinamento dos exércitos latino-americanos "fosse realizado pelos Estados Uni
dos do que por governos europeus"8 , predominou a opinião do embaixador Morgan, 
a de que uma missão militar francesa obteria resultados mais rápidos que qualquer 
outra e não prejudicaria os interesses americanos9. Assim, tomou-se um dogma 
para a política americana, até o final dos anos 20, não tentar atrair o Exército 
brasileiro para os Estados Unidos. 
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Na verdade, as ações americanas eram ambivaJentes. Aparentemente, o 
ministro da Guerra, general Alberto Cardoso de Aguiar, tinba expressado sua 
admiração pela mobilização rápida e pelo treinamento eficaz do Exército 
americano, bem como pelo desenvolvimento de sua enorme força transoceânica. 
Diante da observação do ministro de que oficiais brasileiros deveriam estudar nos 
Estados Unidos onde, disse ele, adquiririam idéias práticas e aprenderiam alguma 
coisa além de táticas teóricas, o Departamento de Estado se sentiu compelido a 
convidar o Brasil a enviar alguns oficiais para as escolas militares americanas em 
1920. Não obstante, instruções ao adido militar americano no Rio afirmavam que 
ele não deveria estimular a execução prática do convite! Assim, os Estados Unidos 
enviaram uma missão para a Marinha brasileira e deixaram o Exército, cada vez 
mais poderoso, para os franceses. 

Estes foram menos generosos e espalharam histórias que os apontavam como 
os responsáveis pela transfonnação de inexperientes rapazes do meio rural 
americano nos intrépidos vencedores de Chateau Thierry e Bois de Bellieau. 
Como resultado, um observador americano se queixava de que os brasileiros 
passaram a "duvidar de que nós pudéssemos ensinar-lhes muita coisa sobre a 
ciência militar" IO . 

A missão brasileira de observação, que tinha estado na França durante a 
guerra, resultou na vinda ao Brasil, em 1 9 1 8, de um grupo de treinamento de 
aviação e, no ano seguinte, na assinamra de um contrato para a vinda de uma 
missão de larga escala No inicio de 1 920, cerca de 30 oficiais franceses, chefiados 
pelo general Maurice Gamelin, assumiram o controle efetivo da instrução militar 
em todos os níveis, com exceção da Escola M ilitar. O Exército brasileiro estava 
sendo refundido segundo o modelo francês, para tristeza dos militares mais 
nacionalistas e daqueles que estavam convencidos da superioridade do equipa
mento e dos métodos alemães. Os franceses enfatizaram a experiência direta, 
inspecionando manobras dos regimentos em condições de campanha, no Rio 
Grande do Sul e no Vale do ParaibaI I .  

Os observadores americanos estavam favoravelmente impressionados com a 
seriedade dos instrutores franceses e os elogiavam por "submeter os oficiais
alunos brasileiros a um trabalho duro"I2 . Mas os críticos brasileiros objetavam 
que os franceses eram excessivamente exigentes e severos com os oficiais-alunos. 
Eles acusavam os franceses de "considerar ruim tudo o que encontravam e 
procurar, com suas inovações, revolucionar completamente nossos hábitos 
militares"I 3 . E, como era de se esperar, embora o contrato rezasse que o governo 
brasileiro daria preferência aos produtos franceses, os militares franceses insistiam 
na compra exclusiva de annas e equipamentos franceses, afinnando, compreensi
velmente, que a Missão seria mais eficaz com eles. Entretanto, houve repetidos 
relatos de propinas pagas a membros da M issão, que facilitaram as compras. 
Infelizmente. parte do equipamento não era novo e estava estragado, como as 
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máscaras contra gases, que já vinham com manchas de sangue e buracos. Um 
jornal classificou sumariamente o armamento francês de "ferro velho"14. Os 
críticos não viam com bons olhos as peças francesas de anilharia, Saint-Chamont e 
Schneider, que tinham linhas de tiro menores do que os fabricantes pretendiam, e 
alguns as julgavam inferiores às velhas peças Krupp do Exércitol5.  

Os aviões Nieupons e Brequets e a qualidade da instrução francesa no Campo 
dos Afonsas começaram a ser particularmente criticados à medida que crescia o 
número de acidentes e mortes dos pilotos brasileiros. Provavelmente o moral dos 
aviadores não melhorou quando o ministro da Guerra, Pandiá Calógeras, atribuiu 
os acidentes ao "denodo", "audácia", "imprudência", "excesso de arrojo" e 
" injustificada impaciência de suas vítimas"16. 

Talvez o problema mais sério fosse a dificuldade de alguns oficiais de trabalhar 
com os franceses. Em 1 9 2 1 ,  o respeitado chefe do Estado-Maior, general Bento 
Ribeiro Carneiro Monteiro, demitiu-se porque sentiu que o general Gamelin 
estava usurpando sua autoridade. A demissão levou mais de cem oficiais a 
organizar uma manifestação de desagravo. mesmo depois de serem ameaçados 
com uma punição disciplinar, se o fizesseml 7 .  A doença e a morte do general 
Bento Ribeiro, em agosto de 1 92 1 ,  não permitiram que ele se tornasse o ponto de 
aglutinação para uma futura oposição, mas a insubordinação de 1 92 1  foi um sinal 
indicativo da crescente inquietação da oficialidade. A intricada campanha 
presidencial finalmente conduziria à rebelião declarada em 1922. A Revolução de 
1 930 já aparecia nO horizonte. 

I sto não quer dizer que os franceses tivessem provocado a agitação no corpo 
de oficiais; mas contribuíram inconscientemente para ela, polarizando os espíritos 
no Exército. "Para um observador imparcial, os ataques pareciam injustificados" , 
escreveu o adido americano. "A Missão Francesa é formada por soldados muito 
competentes que estão trabalhando sinceramente para transfonnar o Exército 
brasileiro"l s ,  Sinceridade à pane, a presença da Missão foi um fator decisivo na 
política interna do Exército. Talvez os rebeldes de 1922 estivessem exprimindo 
mais do que frustração quando lançaram ao mar o novo canhão leve de 7 5mm que 
St. Chamond tinha enviado ao Brasil para testesl9 . Em 1927. numa análise sumária 
do trabalho da Missão Francesa. o adido americano obselVou que era curioso " que 
o elemento que apoiava fortemente a Missão no tempo de sua instalação era o 
elemento jovem e "  progressista" do Exército, pois os oficiais mais velhos temiam 
os resultados de modernizações em seus projetos pessoais e estavam evidentemen
te duvidosos de sua capacidade para se adaptar ao modelo francês; considerando 
que, atualmente, os maiores entusiastas da Missão são os oficiais mais velhos, e o 
elemento jovem começou a se irritar com a tutela, quer parecer que os brasileiros 
já tiveram suficiente instrução estrangeira e agora podem continuar sob sua 
própria orientação" 20. 
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Já em junho de 1 924, o chefe do Estado-Maior, general Augusto Tasso 
Fragoso, apesar de cheio de elogios para o trabalho da Missão, afirmou que 
discordava dos planos de Gamelin para a divisão de infantaria. Era muito pesada 
para "uma guerra de movimento, como as que teremos que enfrentar com 
qualquer de nossos prováveis inimigos". Mas, a despeito de querer uma divisão 
mais leve, ele pensou que seria melhor deixar que a doutrina francesa se firmasse 
antes de empreender uma mudança, talvez nos próximos dois ou três anos. Ele 
também pensou que, dentro de poucos anos, seria interessante rever o curso da 
Escola de Estado-Maior, conferindo-lhe um "ponto de vista abertamente nacio
nal, isto é, levando em consideração nossas necessidades e a natureza especial da 
preparação de oficiais" que quisessem fazer o curso. Claramente. Tasso Fragoso 
viu a Missão como um remédio temporário que o Brasil teria que tomar. Uma vez 
feito isto, poderia prosseguir com seus próprios medicamentos. Os franceses 
estavam no Brasil para fixar padrões, mostrar aos oficiais o que era um exército de 
classe internacional e não para criar uma dependência permanente. É impossive\ 
dizer como as coisas teriam funcionado se os levanteS tenentistas não tivessem 
ocorrido. Entretanto, sem a agitação, provavelmente teria emergido uma institui
ção muito diferente. 

Em meados da década, um ceno descontentamento era evidente. Em fins de 
1924, as autoridades paulistas dispensaram a missão francesa independente que 
vinha treinando a Força Pública estadual desde 1906. Os oficiais paulistas 
prosseguiram com o trabalho, à medida que o estado expandia a Força até 14.200 
soldados, criando um "formidável exército" na "Prússia brasileira". Se São Paulo 
forneceu o exemplo ao Exército, contratando os franceses em primeiro lugar, 
novamente apontou o caminho, na direção de uma solução mais nacional22. Até 
1 925, a Missão Francesa preparou 1 72 oficiais no curso de Estado-Maior. Tasso 
Fragoso declarou que, sempre que um desses oficiais aparecia em operações 
contra os tenentes rebeldes, havia um notável progresso. "Tudo o que aprende
ram, eles colocam em prática com as necessárias adaptações", escreveu ele. Se as 
tropas se tivessem comportado como suas lideranças, lamentava ele, e se tivessem 
sido apropriamente equipadas, o futuro teria sido bem diferente. Mas o 
treinamento da tropa tinha sido "muito deficiente e irregular"23 .  Embora os 
graduados no curso de três anos da Escola de Estado-Maior fossem bastante 
versados na aplicação teórica das doutrinas táticas, eles não as punham em prática 
e não passavam a infonnação adiante, para os homens nas fileiras. No final dos 
anos 20, o principal treinamento fornecido aos recrutas do Exército brasileiro foi a 
instrução de ordem unida, para que eles fizessem um papel bonito nas paradas; 
além disso, os sargentos que supervisionavam o treinamento inicial não sabiam 
muito mais do que isso. Apesar de toda a ênfase queos relatórios ministeriais de 20 anos 
ames davam à importância da pontaria, os recrutas ainda não tinham recebido 
uma instrução minuciosa de noções elementares de como atirar com um rifle. Na 
verdade, a prática limitada que receberam resultou em pouco mais do que 
desperdício de munição. O treinamento de técnicas de tiro na anilharia não foi 
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bem organizado ou coordenado, e não houve exercidos de tiro ao alvo. O 
treinamento da aviação estava paralisado, e os motores enferrujavam no Campo 
dos Afonsos, porque o governo temia que os pilotos pudessem bombardear o 
Palácio do Catete24. 

Talvez fosse indicativo da natureza das relações franco-brasileiras que o 
idioma principal fosse o francês, e que as deficiências dos militares brasileiros 
nessa área fossem tamanhas que, em 1926, Tasso Fragoso considerou urgente a 
criação de um curso de conversação em francês25 . Se se entendiam mutuamente 
ou não, os brasileiros resistiram a algumas idéias francesas e não pennitiram que 
eles se envolvessem em certos assuntos. No início, os franceses elaboraram um 
plano para reorganização do Exército, baseado numa força de paz de 74.524 
homens. Embora estivesse pronto no final de 1922, esse plano jamais foi testado, 
porque o Congresso se recusou a votar verbas suficientes para manter tamanha 
força e, durante toda a década de 20, milhares de jovens se recusaram a prestar 
serviço militar. O Exército brasileiro real era um pálido reflexo do Exército 
teórico. Pior ainda. os generais brasileiros não tinham a intenção de implementar 
um plano, mesmo que as circunstâncias o permitissem, que eles consideravam 
insuficientemente adequado ás condições climáticas e geográficas do Brasil. Especifi= 
mente, eles contestavam o efetivo excessivamente pesado de anilharia de 
campanha. planejado para a divisão de infantaria. Na França, com as auto-estradas 
e estradas de ferro, a artilharia de campanha se movia com facilidade, mas com as 
estradas e picadas brasileiras, acidentadas e sujas, estas unidades ofereceriam 
muito pouco apoio e cooperação às operações da infantaria. Os brasileiros 
deixaram que o plano permanecesse apenas no papel, porque os conselheiros 
franceses defenderam vigorosamente sua obra. Mas mudanças importantes 
ocorreriam, uma vez que os franceses tivessem ido embora26. 

O general Tasso Fragoso vetou as tentativas francesas de se envolver nas 
operações e nos planos de guerra brasileiros. Em 1 926, os franceses quiseram 
introduzir no curso de Estado-Maior um exame da situação militar do Brasil em 
relação a "certos paises vizinhos" . estudando uma provável forma de ataque e a 
melhor reação por parte do Brasil. A princípio, Tasso Fragoso tentou persuadir o 
chefe da Missão, general Frédéric Colfec, de que o planejamento de operações era 
área de responsabilidade do Estado·Maior, e que o Brasil não tinha contratado a 
Missão para elaborar seus planos de defesa. Uma vez que os franceses não 
concordaram, Tasso Fragoso disse-lhes categoricamente que esta era uma 
H decisão do governo" . Talvez esse incidente tenha levado Tasso Fragoso a 
preparar seu próprio estudo detalhado sobre a situação estratégica do Brasil27 . Sua 
irritação com os franceses e seus esforços para melhorar a situação são evidentes 
em várias seções de seu Relatório sobre 1927 (datado de abril de 1928), 
especialmente as dedicadas aos problemas relacionados com a substituição do 
general Gamelin, o conteúdo do curso da Escola de Estado-Maior e as dificuldades 
em conseguir que o governo francês enviasse conselheiros com as qualicações 
especificadas no contrat028. 
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Em abril de 1928, Tasso Fragoso recordou ao ministro da Guerra, general 
Nestor Sezefredo dos Passos, que quando o governo convidou a Missão Francesa, a 
idéia era a de que ela ficaria alguns anos, e depois os brasileiros assumiriam a 
direção. Até então, cada instrutor francês tinha um ou mais assistentes brasileiros, 
que eles próprios escolhiam. Com o tempo, tornou-se claro que alguns oficiais 
franceses tinham deliberadamente evitado escolher militares altamente talentosos, 
porque, como Tasso Fragoso comentou, "quanto mais estes "assistentes" 
falhassem, maiores as possibilidades de permanência da Missão Francesa". Além 
disso, a maioria dos escolhidos era jovem, portanto mais submissa e influenciá
vel, considerando que Tasso Fragoso acreditava que o interesse brasileiro 
necessitava de oficiais mais velhos. que poderiam, mais tarde, ser colocados em 
posições mais altas. Para acelerar o processo de libertação em relação à Missão, ele 
insistiu no envio de oficiais talentosos para as escolas militares francesas. 

Seu argumento em favor dessa instrução era surpreendente. "A vinda da 
Missão", lamentava ele, "isolou-nos um pouco da Europa e, particularmente, da 
França". Tudo o que eles sabiam veio através da Missão, que, aparentemente, 
desejava que as coisas permanecessem assim. Inicialmente, Gamelin tinha pedido 
que o Brasil não mandasse oficiais ao exterior, para reduzir o potencial de visões 
conflitantes. Mas "nosso interesse impõe precisamente a orientação oposta": o 
serviço em escolas estrangeiras é a melhor maneira de saber exatamente como elas 
estão organizadas e como a instrução é fornecida. Por exemplo, somente depois 
que o capitão Francisco Gil Castelo Branco retornou da escola de cavalaria de 
Saumar, o Estado-Maior brasileiro obteve uma noção clara de como ela funciona
va. E a volta do oficial, com um "diploma obtido depois de rigorosos testes e 
julgamento imparcial" , tinha um prestigio que lhe pennitiria ensinar o que havia 
aprendido. Alguns oficiais como ele poderiam permitir que o Exército "se 
emancipasse dos instrutores franceses" e dispensasse a Missão "com maior 
segurança" 29. 

No relatório do Estado-Maior para 1 929, o novo chefe, general Alexandre 
Henriques Vieira Leal, fez um restropecto do trabalho da Missão e sugeriu que seus 
dias estavam contados. Depois de afirmar que, em seus primeiros anos, os cursos 
da Escola de Estado-Maior tinham sido ministrados "mais metodicamente" do 
que nO presente, ele enumerou seu declínio: história da estratégia e história militar 
passaram de 24 aulas em 1 920 para uma em 1928; táticas de infantaria jamais teve 
uma orientação lógica, o OlfSO mudava todos os anos; cartografia não tinha sido 
mais ensinada desde 1924; e transpone militar, mobilização e aviação foram 
abandonados ou tratados em duas ou três sessões por ano. As irregularidades eram 
tantas que ele propôs a criação do cargo de inspetor de instrução. Num2 nota mais 
leve, mas obviamente irritada, ele discordou do fato de que vários oficiais 
estendiam demais suas licenças, bi-anuais e remuneradas, na França. Num caso 
recente, um oficial tinha pennanecido seis meses e meio em licença, em lugar dos 
quatro meses regulamentares. O general Vieira Leal afirmou que já era tempo de se 



A Revolução de 30 223 

pensar em terminar o contrat030. Assim, no final da década de 20, o Estado-Maior 
estava disposto a uma mudança. 

Enquanto isso, os americanos vinham expandindo seu contato com o 
Exército, Já que os franceses dominavam o sistema escolar e as armas de combate, 
os americanos começaram a se mover dentro da área de serviços. Em 1925, o 
diretor do selViço médico do Exército, impressionado com a organização 
hospitalar americana, com a eficiência dos serviços médicos durante a guerra, 
panicularmente com o controle das doenças venéreas no Exército, aproximou-se 
do adido militar para conseguir visitar as instalações do Exército americano. 
Recomendando que Washington enviasse um convite, Harry W. Brown, o 
encarregado que era o principal ponto de apoio do gabinete do adido, disse que 
"seria uma oportunidade de fortalecer nossa influência e oferecer assistência a 
uma nação amiga, que nunca tinha deixado de apreciar devidamente tais 
cortesias"31 .  No ano seguinte, o Exército enviou dois capitães para estudar os 
métodos americanos de fabricação de pólvora. Embora a viagem não tivesse sido 
arranjada através dos canais oficiais, a Diretoria de Material Bélico conseguiu que 
eles visitassem arsenais, exibiu e forneceu " especificações" para a fabricação de 
pólvora sem fumaça32• 

Em julho de 1 928, o tenentejames Doolittle fez uma demonstração no Campo 
dos Afonsos, à qual o general Spire, chefe da Missão Francesa, chamou de "a mais 
fantástica exibição de perícia de vôo" que ele jamais vira. Doolittle convenceu os 
pilotos do Exército brasileiro de que um aviador treinado pelo Exército americano 
era um aviador par excellence e que a aeronave Curtis Hawk era o avião de caÇl 
mais bem projetado e construído do mundo. O adido militar começou a receber 
pedidos de oficiais que queriam freqüentar as escolas de aviação do Exército 
americano. O ministro da Guerra tinha recusado os convites americanos anterio
res (o último em 1 923) porque não desejava introduzir doutrinas que pudessem 
competir com a francesa, mas agora o adido militar, major Lester Baker, notava 
que a influência da Missão Francesa não era mais "tão fone" e pedia instruções ao 
Departamento de Guerra. Este respondeu que era favorável "à admissão de 
oficiais de todos os países latino-americanos em nossas escolas e organizações 
militares". Como o ministro da Guerra brasileiro tinha recusado os convites 
anteriores, um convite formal não "seria feito novamente", mas "uma solicitação 
recebida do governo brasileiro para o envio desses oficiais a nossas escolas e 
organizações [seria] agradavelmente recebida" e influiria favoravelmente. Mais 
adiante, as instruções diziam: "Concordamos em que o contato com nossas 
escolas e nossos cadetes seria de grande interesse para os oficiais brasileiros e para 
as relações enrre nossos respectivos govemos"33 . 

Os americanos eram sensíveis à importânica de ter oficiais estrangeiros 
estagiando nos Estados Unidos. "De fato", dizia um, "considero dos melhores 
métodos de propaganda". Antes da Primeira Guerra Mundial, os oficiais 
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brasileiros que tinham sido enviados à França, Alemanha e Estados Unidos 
voltaram admiradores ardentes dos países onde tinham estagiado'l4. E agora, 
quando alguns aviadores do Exército brasileiro se mostravam insatisfeitos com a 
Missão Francesa e queriam receber instrução e equipamento americanos, os 
Estados Unidos se dispuseram a assegurar essa oponunidade. O major Lester 
Baker envolveu-se discretamente numa espionagem e conseguiu uma cópia do 
contrato secreto franco-brasileiro, para ter infonnações exatas dos tennas de 
renovação do subcontrato da seção de aviação, renovado a cada dois anos, em vez 
de quatro, como era a renovação do contrato da Missão. Ele advertiu o 
Depanarnento de Guerra de que o governo brasileiro se sentia na obrigação moral 
de não contratar qualquer missão militar estrangeira, a não ser técnicos para 
fábricas de material bélico, arsenais e serviços geográficos35 .  

o incentivo à criação de elos mais estreitos entre os  dois exércitos parece ter 
partido, de um lado, dos oficiais brasileiros interessados em treinamento 
especializado e daqueles oficiais insatisfeitos com o annamernto francês e, de 
outro, de oficiais americanos convencidos da imponáncia do Brasil para a defesa 
do hemisfério e de seu potencial como mercado para os Estados Unidos. 
Inicialmente, o embaixador Morgan não estimulou a substituição dos franceses 
pelos americanos. E os oficiais e os diplomatas americanos compreenderam que 1 1  a França se ofenderia monalmente com a penetração americana no Exército 
brasileiro"36 .  

Apesar das declarações dos relatórios oficiais brasileiros. citados acima, 
publicamente os militares brasileiros geralmente exprimiam satisfação com a 
qualidade da instrução militar francesa As reclamações permanentes eram sobre 
o empenho francês em se desfazer de material produzido na França. Os criticos 
afirmavam que os critérios do chefe da Missão eram de que o material fosse 
francês, não interessando se era ou não o melhor para as necessidades do Exército. 
Entretanto, em meados de 1 930 havia indicações em comentários de jornais de 
que alguns oficiais ficavam mais e mais insatisfeitos da mesma forma com a 
qualidade da própria instrução. Um deles, escrevendo em O Jornal (Rio), como 
"obselVaclor militar" 1 considerou antiquados os métodos adotados na Escola 
Militar do Realengo e inadequados para produzir oficiais eficientes. Os franceses 
planejaram o curso de estudos e supervisionavam o programa de instrução, 
ponanto essas críticas redundaram na condenação do trabalho da Missão. A critica 
esperava que o presidente eleito, Júlio Prestes, tivesse adquirido algumas idéias 
reformistas durante sua recente visita a West Point37.  

A Revolução de 1 930 eliminou aquela possibilidade; não obstante, a mudança 
estava para acontecer. Os tenentes, que vinham lutando contra o Exército 
orientado pelos franceses desde 1 924, desejavam rescindir o contrato da Missão, 
ao passo que os oficiais do Estado- Maior queriam reduzir seu papel; sua 
sobrevivência deveu-se às circunstâncias especiais de 1 93 1 .  A Missão Naval dos 
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Estados Unidos, que estava cena de ter seu contrato renovado em novembro de 
1930, caiu repentinamente em desgraça, quando o governo Hoover se recusou a 
reconhecer a beligerância das forças revolucionárias. Isto forneceu aos opositores 
dos franceses a oportunidade de pedir a retirada de todos os conselheiros 
estrangeiros. Mas mesmo os revolucionários freqüentemente consideravam que 
não eram inteiramente livres para fazer o que desejavam. Eles puseram fim à 
Missão N aval Americana para demonstrar seu descontentamento com os Estados 
Unidos, mas a Missão Francesa era outro assunto. O contrato não poderia ser 
desfeito antes de setembro de 1 9 3 1 ,  a menos que o governo pagasse uma 
indenização correspondente a um ano de salários e licenças, mais os custos de 
passagens e transporte marítimo - um dispêndio que o Governo Provisório, em 
má situação financeira, decidiu evitar. Além disso, o ltamarati considerou que a 
renovação do contrato poderia ser apresentada como um incentivo a que Paris 
renovasse o tratado comercial entre os dois paises, que também expiraria em 
setembro de 1 9 3 1 ,  e que os franceses estavam dispostos a deixar caducar. 
Aparentemente, o governo Vargas concluiu que a continuação da Missão Militar 
era o preço que teria que pagar para preservar o acesso competitivo do café 
brasileiro ao mercado francês. Entretanto, o contrato para 1 9 3 1  reduziu a Missão, 
de cerca de 70 homens para seis, e eliminou a seção de aviação, apaziguando, dessa 
forma, os críticos. O novo chefe da Missão, general Huntzinger, depois de vários 
meses de dedicação, melhorou suas relações com os brasileiros38• 

Em julho de 1 932, a tensão resultante da revolução e suas conseqüências 
conduziu a uma rebelião de larga escala em São Paulo, com oficiais treinados por 
alemães e franceses em ambos os lados. A Força Pública, naturalmente tinha sido 
treinada pelos franceses, enquanto que os comandantes constitucionalistas, 
general Bertoldo Klinger e coronel Euclides de Figueiredo, tinham estagiado na 
Alemanha e introduzido métodos alemães no Exército. Sua derrota para as forças 
comandadas pelo general Pedro de Góis Monteiro, um aluno brilhante da Missão 
Francesa, não pode ser atribuída à força ou fraqueza de cada uma das influências. 
Mas a revolução paulista revelou as deficiências de combate do Exército. A critica 
de Tasso Fragoso, de quatro anos antes, de que a divisão de infantaria era pesada 
demais e impossivel de manobrar, demonstrou-se correta. E a companhia de 
tanques, que poderia ter aberto brechas rapidamente nas linhas paulistas, tinha 
sido desmobilizada em fevereiro de 1932, porque os tanques franceses se tinham 
deteriorado a tal ponto que estavam todos fora de açã039. A precariedade do sistema 
de suprimentos do Exército e a crucial importância da aviação tinham sido 
amplamente demonstradas. 

Durante a luta, o governo Vargas adquiriu 1 3 7  aviões militares e comerciais, da 
United Aircraft e da Waco, na maior compra de material bélico desde os dois 
encouraçados, em 1 9 1 0; a aquisição significou a rejeição do material francês. Em 
abril de 1933, o governo enviou uma delegação de seis aviadores aos Estados 
Unidos para que se familiarizassem com o conhecimento técnico necessário para 
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utilizar e conservar adequadamente os aviões. Eles estavam ansiosos para observar 
a organização de terra americana, o funcionamento dos esquadrões e grupos e 
para ver o mais moderno equipamento aéreo militar. O adido militar viu a 
oportunidade " de fonalecer a posição ... dos fabricantes americanos de aviões, 
cujo longo esforço para quebrar o monopólio francês tinha sido finalmente 
coroado de êxito". Ele enfatizou que os brasileiros eram nonnalmente mais 
interessados na qualidade do equipamento do que no seu preço. Ele pensou que se 
a força aérea do Exército adotasse uma polItica de "estimular esses oficiais 
brasileiros a inspecionar o equipamento e aprender nossos métodos de instrução, 
isso traria futuros dividendos para o País"40. 

Os representantes comerciais americanos foram estimulados e envolvidos 
numa recepção adequada aos oficiais. Uma carta típica insistia em que o 
Departamento de Guerra auxiliasse "materialmente na promoção do equipamen
to da força aérea americana (SIC)", argumentando que "mil e uma coisas feitas 
oficial ou semi-oficialmente impressionariam os brasileiros, a fim de que 
nenhuma encomenda futura fosse desviada para a Europa .. .  "Sei o que teria feito 
a força aérea inglesa ou a francesa ou a italiana, se estes homens tivessem ido para 
aqueles países. Certamente, nosso Exército não faria menos. Não há outro povo 
no mundo com quem a cortesia e o tratamento amigável consigam tanto como 
com os brasileiros. Nós temos tudo para dar-lhes isto; assim, deixem-nos fazer um 
bom trabalho enquanto temos oportunidade ... Está mais do que na hora de 
pararmos de andar com cautela; devemos atacar a Europa do mesmo modo que 
ela nos ataca. Isso mesmo"41 !  

A visita teve resultados confusos. O s  Estados Unidos estavam enfrentando a 
depressão. Muitos oficiais da força aérea participavam do Civilian Corservation 
Corps (CCC); assim, havia pouca atividade e praticamente nenhum treinamento 
nas principais bases aéreas. A Air Corps Tactical School tinha terminado seu período 
escolar, impedindo os brasileiro de ver a escola em funcionamento. Além disso, 
suas visitas às instalações da Curtis-Wright, Martin, Fairchild, United e Waco 
foram limitadas a poucos dias para cada uma. Isto fez com que vários oficiais 
retornassem ao Brasil se queixando de que os americanos não lhes tinham dado 
tempo suficiente para aprender qualquer coisa importante. Muitos deles começa
ram a fazer propaganda do material europeu. As queixas desorientaram o Estado
Maior do Exército americano, porque seus membros tinham discutido o 
programa da visita com representantes brasileiros e tinham tido a impressão de 
que os arranjos eram satisfatórios. Ademais, o secretário da embaixada brasileira 
tinha dito ao oficial de ligação do Exército que o major plínio R. de Oliveira tinha 
expressado seu prazer pela atenção do Exército, dizendo que tinha sido tratado 
"como um rei" em todos os lugares onde tinha estado42. 

Durante os anos de 1 932 e 1933, pode ser que os brasileiros se tenham voltado 
para os Estados Unidos pela falta de acordo nas paralisadas trocas comerciais com 
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os franceses. Uma vez que o acordo foi atingido, em meados de 1 934, os franceses 
iniciaram uma campanha para reconquistar o Brasil enquanto consumidor, 
convidando o ministro da Guerra a enviar sete aviadores brasileiros à França para 
treinamento, e concedendo a Legião de Honra a 1 2  influentes oficiais, inclusive o 
ministro da Guerra, Góis Monteiro; o chefe do Estado-Maior, general Benedito 
Olimpio da Silveira; e o comandante da Aviação Militar, general Eurico Gaspar 
Dutra. O encarregado do gabinete do adido militar, Hany W. Brown, comentou 
que as condecorações "foram concedidas 'por relevantes setviço à França', não 
sendo especificado se esses serviços eram passados ou futuros"43 .  

Assim que os sete oficiais embarcaram para a França, e dois outros - inclusive 
um que tinha participado do grupo enviado aos Estados Unidos - partiram para a 
Itália, o embaixador Morgan expressou a opinião de que o governo dos Estados 
Unidos deveria estimular visitas de militares. A política americana ainda exigia que 
a iniciativa partisse do governo dos oficiais, e não destinava verbas especiais para 
cobrir gastos de passagem ou estadia de oficiais estrangeiros. Enquanto os 
europeus estavam fazendo "um esforço declarado e determinado para se apoderar 
das encomendas brasileiras". a política americana não " estava planejada para 
auxiliar os exponadores americanos a competir com os europeus". Brown julgava 
"duvidoso que os aviões americanos pudessem manter uma vantagem apenas por 
seus próprios méritos" . Ele sugeriu que pilotos e mecãnicos brasileiros fossem 
convidados a visitar fábricas americanas, para realizar um treinamento intensi
vo44. 

Esta se tomou a política do Departamento de Estado e do Estado-Maior do 
Exército, mas não foi prontamente aceita por todos os setores do Exército. Em 
1934, por insistência do Departamento de Estado, o Air Corps Training Center 
concordou em admitir dois aviadores brasileiros - capitão Nélson Lavanere
Wanderley e capitão José Cãndido Murici45. 

Não obstante, as várias escolas de treinamento freqüentemente recusavam 
estudantes estrangeiros, porque a experiência tinha demonstrado que, na maioria 
dos casos, H seu inglês era tão insuficiente que acabava por atrasar o resto da 
turma". O oficial de ligação com os estrangeiros explicou que "a admissão de 
oficiais estrangeiros em nossas escolas não tem o propósito de ministrar educação 
a militares de um governo estrangeiro; mas tem meramente o objetivo de 
demonstrar nossa conesia e amizade à nação em questão"46. 

A documentação nos arquivos de inteligência do Exército revelam o tratamen
to preferencial dado ao Brasil. Em grande parte, o responsável por isso foi o 
Departamento de Estado, interessado em estreitar relações. Em nível mais 
estritamente militar, os brasileiros contrataram uma pequena missão para treinar 
seu pessoal de anilharia de costa, em 1934. As "relações atuais , extremamente 
amigáveis", inspiraram Sumner Welles a interceder com sucesso para que dois 
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oficiais brasileiros de comunicações visitassem a Signal School do Exército e 
a fábrica da General Electric em Schenecrady, Nova Iorque, para auxiliar as planos 
do Exército brasileiro de instalar uma fábrica de material de comunicações47 • Mas 
mesmo o diretor da escola de artilharia de costa em Fortress Monroe teve de ser 
pressionado antes que concordasse em abrir uma exceção no regulamento, que 
proibia a admissão de estudantes estrangeiros. Começando em 1 934, muitos 
pedidos estrangeiros foram negados, porque a maior parte dos países não dava 
permisssão para que militares americanos freqüentassem suas escolas ou visitas
sem instalações de artilharia de costa. A exceção foi feita " em favor do Brasil. . .  
apenas porque temos um� missão de artilharia de costa lá, e a admissão em nossas 
escolas pode ser entendida como uma continuação do curso feito no Brasil"48. 

Uma situação parecida, no caso de um oficial-engenheiro que queria 
freqüentar os cursos de engenharia em Fort Belvoir, Virgínia, e visitar defesas 
ponuárias mostrou a independência das subdivisões do Exército americano e a 
dificuldade de se desenvolver uma política unificada. Inicialmente, o comandante 
dos oficiais-engenheiros recusou os dois pedidos. O adido militar Sackville enviou 
um veemente pedido de reconsideração, infortnando que, desde a chegada da 
missão americana, ele era o único adido estrangeiro que tinha tido permissão para 
visitar as defesas de costa e arsenais por todo o Brasil; esta negativa ajudaria os 
franceses, com quem os americanos estavam competindo; e que o chefe da 
inteligência militar brasileira, que H pertence, dentro do Exército, ao grupo 
favorável a relações militares mais estreitas com os Estados Unidos do que com a 
Europa", estava fortemente desapontado. Por causa das conseqüências funestas 
que adviriam de sua decisão, o comandante dos oficiais-engenheiros voltou 
atrás49 .  

E m  novembro de 1 935, parecia que um consenso estava formado em pelo 
menos algumas seções do Departamento de Guerra: o de que " do ponto de vista 
diplomático, é extremamente desejável que se assegurem todos os privilégios 
adequados ao governo brasileiro, já que o Brasil é o nosso amigo mais confiável na 
América Latina". Uma discussão sobre o motivo pelo qual os oficiais brasileiros 
deveriam ser autorizados a freqüentar o curso de artilharia de costa terminou com 
a seguinte observação: A luta entre as nações pelo prestígio no Brasil é intensa, e 
alguns paises europeus estão prontos para assegurar seus privilégios Ide treina
mentos/, tanto quanto outros, que estão além de nossa potência. O Brasil é o 
melhor amigo dos Estados Unidos na América Latina, e acreditamos que qualquer 
esforço que não contrarie nossos próprios interesses deverá ser feito para 
conservar esta amizade50. 

Em 1936 a força aérea do Exército americano tinha restringido o treinamento 
de oficiais estrangeiros. Por causa de uma escassez de aviões, mas mesmo assim seu 
comandante abriu uma exceção no caso do Brasil, "entendendo que esta exceção 
não seria vista como um precedente, quando fossem considerados os pedidos de 
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outros paises para treinamento de vôo"51 .  Um dos fatores que apoiaram a atitude 
da força aérea foi o bom desempenho dos capitães Lavanere-Wanderley e Murici. 

Do ponto de vista brasileiro, a qualidade do equipamento americano e a 
disposição de auxiliar o desenvolvimento das aptidões brasileiras eram conside
rações importantes. O major Ivan Carpenter Ferreira, que Tasso Fragoso tinha 
enviado à França para três anos de estudos na Escola Superior Aeronáutica, 
classificou o equipamento francês vendido ao Brasil de material para se jogar no 
lixo. Ele e outros aviadores do Exército brasileiro aprovaram o equipamento 
americano, porque gostaram dos hidroaviões fabricados nos Estados Unidos e do 
alto grau de padronização da construção de aviões e motores americanos. 
Exemplificando, praticamente todos os motores americanos utilizavam o mesmo 
tipo de magneto (ímã), enquanto as fuselagens, asas e suportes eram feitos de tubos 
de duralumínio,o que facilitava a substituição por peças brasileiras. O major 
Carpenter Ferreira insistia tanto na importSncia da qualidade que, depois de 
conversar com ele, o representante da força aérea na Glen L. Martin Co., em 
Baltimore, recomendou ao comandante da força: H É extremamente importante, 
do ponto de vista da defesa nacional, que as fábricas americanas de aviões não 
cometam os mesmos eITOS dos franceses; em outras palavras, o material fornecido 
ao exterior tem que ser de primeira classe e de um grau comparável àquele 
fornecido às forças americanas"52. 

E adisposição americana de auxiliar os brasileiros na instalação de uma fábrica 
de aviões e na obtenção de conhecimentos em engenharia aeronáutica, em 
instituições como o Massachussets Institute ofTechnology. inclinaram os aviado
res brasileiros favoravelmente para os Estados Unidos. 

O alto comando brasileiro estava encantalldo com a missão de artilharia de 
costa americana. A artilharia de costa brasileira aparentemente tinha recebido uma 
instrução francesa muito precária ou inexistente. mesmo sendo isto crucial para a 
defesa nacional. Chegando em maio de 1934, a missão de dois homens enfatizou a 
instrução prática com as baterias de artilharia existentes, as possibilidades de 
fabricação local e os exerdcios de pontaria contra um alvo móvel. Inacreditavel
mente. o Exército nunca tinha conseguido praticar com alvos móveis, porque não 
possui a mecanismos de controle de tiro apropriados. O alto preço dos sistemas de 
controle de tiro supostamente tinham impedido sua aquisição. Entretanto, é dificil 
explicar por que, nesse caso, o custo era um fator negativo, quando era 
aparentemente ignorado em outros. O capitão William D. Hohenthal conquistou 
a admiração dos brasileiros ao projetar e construir um sistema que poderia ser 
fabricado no Brasil. A prática de tiro ao alvo se tornou uma parte regular do 
treinamento. Ambos os exércitos estavam satisfeitos com os resultados da missão; 
o general-de-brigada José Pessoa Cavalcânti de Albuquerque, inspetor das defesas 
do litoral. comentou em seu relatório de 1936 que os membros da missão jamais 
demonstraram outro interesse que não o de transmitir seus conhecimentos. Eles 
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entenderam, disse ele, que "instruir e anuar o Brasil é fonificar um país aliado ao 
seu pela amizade e pela geografia". Os americanos encaravam a missão como um 
motivo de glória para o Exército americano, mas admitiam honestamente que, 
embora a artilharia de costa brasileira tivesse feito "tremendos progressos em 
eficiência", ainda "levaria um longo tempo antes de atingir satisfatoriamente os 
padrões dos Estados Unidos"53. 

Deve ser mencionado também que, em 1 936, os oficiais americanos estavam 
dividindo seu tempo entre o Centro de Instrução de Artilharia de Costa, na 
Fortaleza de São João, e a Escola Técnica do Exército, cujos diplomados estavam 
colocando as fundações da indústria bélica brasileira54. Com estes esforços 
variados, os americanos forneceram não apenas transferência de conhecimentos 
(know-Iww), mas também uma transferência fundamental de habilidade para 
resolver problemas (know-why). Eles não estavam tão preocupados quanto os 
franceses em convencer os brasileiros a comprar material americano; provavel
mente, pressupunham que isto se seguiria naturalmente. 

A disputa franco-americana continuou durante toda a metade da década de 
1930. Habitualmente, as duas missões não se convidavam para exerdcios ou 
demonstrações. Os documentos americanos não indicam a existência de hostili
dade, mas de competição com sua velha aliada. Os brasileiros tinham continuado a 
prática, iniciada sob Tasso Fragoso, de enviar oficiais eminentes para estudar na 
França, na École Superieure de Guerre; na verdade, tornou-se hábito premiar 
dessa forma o oficial diplomado em primeiro lugar na Escola de Estado-Maior. 
Muitos desses homens atingiriam o generalato e poderiam exercer grande 
influência no Exército. Em 1 936, por exemplo, foram os seguintes os escolhidos: 
major Nestor Penha Brasil, capitão Humberto de Alencar Castelo Branco, major 
Altair Eugênio Rosanyi e major Henrique B.D. Teixeira LotcS5 . Dos quatro, apenas 
Rosanyi não conseguiu as divisas de general. 

De outro lado, em meados da década de 30, a geração de oficiais que 
amadureceu antes da chegada dos franceses, em 1 920, estava desaparecendo 
rapidamente e ia sendo substituída por outra, acostumada a encarar a presença dos 
franceses como um dado nonnal na vida do Exército brasileiro. Uma amostra 
daqueles que estudaram sob a direção francesa, desde que eram tenentes ou 
capitães, inclui os generais-que atingiram o posto entre as décadas de 1 930 e 1 940 
- Pedro Aurélio de Góis Monteiro, Eurico Dutra, Canroben Pereira da Costa,] oão 
Batista Mascarenhas de Morais e Arnaldo de Souza Paes de Andrade. Os três 
primeiros chegaram a ministro da Guerra, o quarto comandou a FEB e o último foi 
chefe do Estado-Maior. 

Por volta de 1 937, os franceses não apenas tinham treinados todos os oficiais 
que servianl no Estado-Maior de então, como aqueles que ali serviriam na maior 
parte da década seguinte. O mesmo pode ser dito a respeito da maioria dos oficiais 
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de armas de combate que constituíram a FEB. Como vimos acima, a influência 
americana se iniciou pelos serviços témicos e se espalhou gradualmente a partir 
daí. Em muitos aspeaos, a influência ameriGilla anterior à Segunda Guerra M undiaI 
pode ser comparada à alemã, porque era de natureza técnica, tinha um enfoque 
mais individual do que organizacional e deixava aos brasileiros a aplicação das 
habilitações e conhecimentos adquiridos. Deve-se notar ainda que, antes da 
guerra, o Exército americano não estava tão ativamente empenhado naexponação 
de conhecimentos militares quanto o Exército francês. Além de criar exércitos em 
suas colônias africanas e asiáticas, os franceses tinham missões militares na Polônia 
e na Tchecoslováquia Para o Exército americano, o caso brasileiro era único. 

Embora o Exército americano estivesse certamente alertado para a importân
cia diplomática das relações com o Brasil, esta consciência não conduziu, antes de 
1939, a um programa em larga escala de tentativas de influenciar os brasileiros. Em 
lugar disso, durante toda a década de 1930, a iniciativa de solicitar admissão nOs 
cursos, infonnações e armamentos partiu do Brasil. Os documentos do Exército 
americano projetam a imagem de um número relativamente pequeno de oficiais 
advogando, diante do restante do Exército, o atendimento às solicitações 
brasileiras e o estreitamento dos vinculos com o Brasil. 

É possivel que a enonne encomenda de armas que o Exército brasileiro fez à 
Alemanha em 1 938 e o "flene" com o Eixo, de 1938 a 1 940, tenham desviado a 
atenção dos historiadores, inclusive a minha, de tendências mais profundas, 
menos transitórias. Em março de 1935, Osvaldo Aranha, então embaixador em 
Washington, escrevia ao presidente: "Nossa situação internacional,Getúlio, não 
comporta vacilações nem alternativas . . .  A Europa é uma ameaça para si mesma e 
para o mundo o •• Não temos nesse continente um país amigo, capaz de nos ajudar, e 
sabemos de vários capazes de tudo fazer pelos nossos possíveis inimigos O" Os 
países indo-espanhóis são nossos inimigos naturais _ , .  A simpatia dessa gente 
daqui por nós decorria da hostilidade indo-espanhola aos americanos". Mas a 
renúnciaao imperialismo e o surgimento da PoHtica de Boa Vizinhança reduziram 
a necessidade do tradicional apoio do Brasil aos Estados Unidos em seus conflitos 
com a América espanhola e, conseqüentemente. Washington colocou o Brasil em 
pé de igualdade com os outros paises de hemisfério. Os argentinos procuravam 
estreitar os laços através da Marinha, e um conttato para uma missão na Marinha 
argentina parecia possível. Aranha advertiu: HTemos de evitar isso; custe o que 
custar". Se o Brasil nào estava caminhando para uma guerra com a Argentina, 
"caminharemos para o predominio arrogante dessa gente . . .  A boa vontade 
conosco aqui ainda é imensa E, creio, ainda estamos em tempo de conservar esse 
pais ligado a nós". Ele afinnou que deveriam evitar a vassalagem do passado e 
procurar um relacionamento no qual "poderemos contar com este país em 
qualquer eventualidade . . .  " 

Para este fim. Aranha recomendava a solicitação de uma nova missão naval e o 
envio de um adido militar ou naval para Washington ("Não hà pais que não tenha 
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aqui Adido Militar"). Dizia ainda que o governo brasileiro deveria parar de enviar 
"turistas" militares, que não falavam inglês e vagavam inutilmente pelas fábricas, 
outros que se envolviam em "espionagem disfarçada" , ou ainda oficiais que eram 
repentinamente chamados de volta ao Brasil antes do ténnino de seus cursos - nOS 
quais os brasileiros eram os únicos estrangeiros admitidos. Se eles não agissem, ele 
advenia Getúlio, os americanos se voltariam para "países mais organizados e mais 
sérios"56 . 

No final de 1 936, Góis Monteiro elaborou uma análise da situação estratégica 
do Brasil, onde previa que, na eventualidade de uma guerra mundial, o país não 
seria capaz de manter sua neutralidade e teria que se aliar a um dos grupos em 
disputa. E, sem material para uma mobilização total, o Brasil perderia sua 
"liberdade de manobra política e militar" e seria reduzido a uma 'lamentável 
dependência' na qual ele forneceria potencial humano que somente os Estados 
Unidos seria capazes de armar"57 . 

Medo da Argentina, necessidade de armamento e um desejo de tratar com os 
Estados em bases mais iguais, combinados com a diReil situação financeira 
conduziram o Exército a encomendar seu equipamento pesado na Alemanha. O 
assunto já foi estudado em outro lugar; quero apenas enfatizar aqui que a decisão 
de comprar armamento alemão estava muito mais ligada à defesa do interesse 
nacional do que a um apoio ao nazismo, e que havia uma relação estreita entre a 
sustentação do Estado Novo e a necessidade de armamento58 .  

D a  mesma forma que em 1 9 1 4, a decisão de comprar naAlemanha revelou-se 
um erro. Embora estivesse preocupado com a fragilidade de uma linha de 
suprimentos para a Europa, o Estado-Maior do Exército subestimou a rapidez 
com que a guerra eclodiu e a determinação dos aliados de bloquear as exportações 
alemãs. Isto tudo, combinado com a preocupação estratégica do Exército com 
relação à Argentina, não deixou alternativa senão confiar nos Estados Unidos. 
Mesmo se as annas alemãs tivessem chegado, o movimento pró-aliança com os 
Estados Unidos teria continuado. 

Em 1 938 e 1 940, a diplomacia brasileira procurou obter beneficios máximos 
para o Brasil. É dificil imaginar Vargas fazendo uma aliança de seu pais com Adolf 
Hitler. Numa mensagem a Roosevelt, datada de janeiro de 1937, Vargas vinculava 
HOS interesses vitais" do Brasil à segurança dos Estados Unidos e sugeria a 
discussão de uma cooperação militar e naval, incluindo a construção de uma base 
naval59. Vargas se dirigiu à Alemanha para comprar armamento depois que os 
Estados Unidos deixaram de responder adequadamente e cederam à pressão 
argentina, não vendendo destróieres ao Brasil. É significativo que, depois que 
Washington se comprometeu a apoiar o Brasil, em setembro de 1940 (Volta 
Redonda etc.), Vargas seguiu o exemplo, aprovando secretamente a construção de 
uma base aérea no Nordeste do Brasil, em janeiro de 1 9 4 1 .  
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Nesse meio-tempo, as relações entre os dois exércitos se tornaram cada vez 
mais estreitas, especialmente em áreas altamente técnicas. Embora houvesse, nas 
palavras do adido militar americano, "duas escolas de pensamento conflitantes 
dentro da Aviação Militar do Exército brasileiro - uma pró-européia e outra pró
americana" - o treinamento e a deferência concedidos aos oficiais brasileiros 
produziram uma indiscutivel simpatia no sentido de se promover o desenvolvi
mento da força aérea segUndo o modelo americano60 O primeiro adido militar 
brasileiro nos Estados Unidos, majorJosé Bina Machado, afirmou que um de seus 
principais objetivos era trazer oficiais brasileiros para freqüentar as escolas de 
treinamento do Exército61 . E, mesmo em outros países, oficiais brasileiros 
procuraram cooperar com oficiais americanos, como no caso do major José de 
Lima Figueiredo que, designado como observador militar no Japão, tomou a si a 
responsabilidade de manter contatos estreitos e cordiais com o adido americano62 , 

Este tipo de cooperação foi reforçado pela troca de visitas entre os chefes de 
Estado-Maior, George Marshall e Góis Monteiro, em meados de 1 939. É bastante 
significativo que, a primeira vez que um chefe de Estado-Maior americano viajou 
ao exterior em missão oficial, tenha sido para visitar o Exército brasileiro. No 
início de agosto de 1939, Góis Monteiro voltou ao Rio de Janeiro com as bases de 
um acordo de cooperação militar, que levou quase três anos para ser assinado, 
principalmente por causa da lentidão americana em fornecer armamento. Góis 
ficou impressionado com a visita às instalações militares americanas, mas o 
Exército não lhe pareceu pronto para a guerra. O sentimento isolacionista 
impediu o Congresso de votar uma legislação que permitisse a assistência militar. 
Nesse período incerto, Góis considerou que o Brasil não deveria hostilizar a 
Alemanha63 . 

Nesse ínterim, os militares americanos empenharam-se na preservação de 
boas relações. Forneceram especificações materiais, projetos para bombardeiros, 
planos secretos e documentos sobre fortificações americanas, e enviaram •• fortale
zas voadoras" ao Rio para o cinqüentenário da República64 . Embora os oficiais da 
inteligência americana se preocupassem com a reputação de pró-nazista do 
general Dutra e com a simpatia prá-Alemanhaexistente no seio da oficialidade, no 
início de 1 940 Dutra compreendeu que a guerra acabara com as possibilidades de 
se obterem armas na Alemanha: "nós só poderemos comar com a indústria none
arnerit ana" para satisfazer a "velha aspiração" de obter armamento suficiente 
para defender o pais. Ele sondou os principais generais sobre uma política de 
cooperação militar estreita com os Estados Unidos e descobriu que todos eram 
favorávei,f5 . 

Uma indagação do diretor de material bélico sobre a possibilidade de enviar 
oficiais aos Estados Unidos para estudar processos de fabricação nos arsenais e 
métodos de terra já testados levou o chefe da missão americana, tenente-coronel 
Lehman W. Miller, a recomendar ao governo dos Estados Unidos que convidasse o 
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Brasil a enviar alguns oficiais para instrução. "Durante vários anos de selViço no 
Brasil", ele escreveu, "tenho observado que boa parte da antipatia que existe no 
Exército brasileiro em relação aos métodos e materiais americanos tem suas fontes 
no grupo de oficiais que estiveram em serviço na Europa". Notando que havia 
maior oposição no Exército do que na Marinha ou entre os civis a uma total 
cooperação militar, e que a atitude favorável da Marinha era devida aos oficiais que 
tinham servido em navios americanos durante a Primeira Guerra, ele acreditava 
que "um dos mais eficazes métodos de cultivo de melhores relações entre os 
exércitos . . .  seria pennitir que um seleto grupo de oficiais brasileiros servissem um 
ano ou mais no nosso Exército... Os resultados positivos poderiam não ser 
imediatos, mas teriam mais longo alcance". Se essa política fosse adotada, ele 
chamava a atenção para que " os detalhes fossem estudados com muito alidado 
para garantir que esses oficiais retornassem ao Brasil com impressões pelo menos 
favoráveis a nós, como são as dos oficiais que voltam da Europa em relação aos 
métodos totalitários'

,
66. 

Em resposta, Marshall modificou a política do Exército- a de que os governos 
estrangeiros tomassem a iniciativa de solicitar convites para treinamento - e 
convidou o ministro Dutra a enviar oficiais aos Estados Unidos. Afastando-se mais 
ainda de práticas passadas, a maior parte desse grupo iria freqüentar escolas de 
anuas de combate. Pela primeira vez os americanos se imroduziam em áreas 
antes dominadas pelos franceses. É útil relembrar que isto aconteceu depois da 
retirada da Missão Francesa do Brasil e depois da queda da França. Os americanos 
chegaram até mesmo a instalar seções brasileiras especiais em Fort Benning 
(infantaria), Sill (anilharia de campanha) e Monroe (artilharia de costa)67 .  Além 
disso, o governo dos Estados pagou os custos de transporte e concedeu a cada 
oficial um subsidio mensal de cem dólares para despesas. Depois de freqüentar as 
escolas, os oficiais deveriam servir num regimento americano durante dois meses e 
meio. Esta foi uma das principais mudanças na atitude do Exército em relação ao 
Brasil e se operou a partir da crescente preocupação com a vulnerabilidade do 
flanco meridional dos Estados Unidos. Um relatório da inteligência, de janeiro de 
1939, resumiu a opinião do Exército sobre a situação: " O  Brasil está indefeso em 
face de qualquer tipo de inimigo poderoso . . .  e seu litoral apresenta o mais 
convidativo prêmio do mundo de hoje em dia (sic) . . . Se algum dia tivennos 
problemas por causa da Doutrina Monroe, há 95% de chances de que isto ocorra 
devido a um Brasil não defendido"68. 

Por seu lado, o Exército brasileiro expandiu e melhorou o nivel de sua 
representação nos Estados Unidos. Dutra enviou seu próprio ajudante-de
ordens, o tenente-coronel Estênio Caio de Albuquerque Lima, como oficial de 
ligação para a aquisição de equipamentos e nomeou um general, Amaro 
Bittencourt, como adido militar. Ao mesmo tempo, Góis Monteiro cuidou de calar 
o sentimento negativo da oficialidade, declarando diante de um grande grupo de 
oficiais do Estado' Maior que o Brasil estava e continuaria a estar do lado dos 
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Estados Unidos. Como relatou o adido americano, Góis enfatizou que "os 
Estados Unidos são uma potência mundial, enquanto o Brasil é apenas uma 
potência continental, e assim como os Estados Unidos agem em âmbito mundial, 
em defesa da Democracia e da segurança das nações menores, o Brasil agirá em 
ãmbito continental - cerrando fileiras ao lado dos Estados Unidos"69. 

o primeiro grupo de 1 6  capitães e tenentes causou um impaao imediato nas 
relações entre os dois exércitos. Em função da correspondência trocada com o 
grupo. muitos jovens oficiais brasileiros tornaram-se fortemente interessados e 
expressaram o desejo de freqüentar um dos cursos. É digno de nota que, dos 1 6, 
sete tenham finalmente atingido o generalato, e destes, três tenham desempenha
do um papel ativo na Revolução de 1 964 e na subseqüente condução do 
Exército70. 

Em TIle Brazilum-American Alliance, 19J7-1945, eu tratei da política interna e do 
processo de tomada de decisões que conduziram à entrada do Brasil na guerra e à 
formação da FEB. Ponanto, aqui vou ater-me apenas às relações entre os exércitos 
e suas conseqüências. Os oficiais americanos estavam alertados para as amplas 
implicações que envolviam o treinamento de militares estrangeiros. Os dados de 
cada homem foram reunidos em uma ficha de arquivo, para uso geral e para 
consulta nos anos posteriores, quando "esses oficiais poderiam tornar-se os 
homens mais importantes de seus países.,," A experiência com o primeiro grupo 
de brasileiros foi tão positiva que o adido militar americano e o chefe da missão 
militar recomendaram um aumento no número de convites, porque os "conse
qüentes dividendos em boa vontade e amizade, entre um grupo que desempenha
rá importante papel em assuntos pertinentes à defesa do hemisfério, pagarão 
amplamente seu custo aos Estados Unidos,,7 1 .  Os brasileiros receberam tratamen
to especial nas instalações como Fon Knox, onde algumas etapas do curso de 
blindados foi dirigida especialmente para eles. E, repetidamente, em várias 
instâncias, informações secretas foram colocadas à sua disposiçã072 .  

Havia u m  consenso entre os observadores aliados de que o Exército brasileiro 
necessitava de treinamento e armamento modernos. O adido militar britânico, 
tenente-coronel Parry-Jones, comentou laconicamente que a longa permanência 
da Missão Francesa tinha produzido um Exército disciplinado, com uma 
excelente linha de treinamento, " mas o treinamento está 1 5  anos atrasado". O 
armamento lhe recordava o Exército britânico de 1925! Havia necessidade de mais 
metralhadoras, morteiros, não havia canhões antitanques e havia muito poucas 
peças de anilharia antiaérea73. 

A sensação de estarem desarmados e a incapacidade americana de fornecer 
rapidamente o armamento desejado tornaram os brasileiros cautelosos quanto às' 
solicitações americanas de colocar tropas nas bases áereas do Nordeste. A confian
ça brasileira nos americanos estava diretamente relacionada com a quantidade de 
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armas recebidas74. Por outro lado, a confiança americana nos brasileiros estava 
relacionada com a disposição de defender o nordeste do Brasil. Os brasileiros 
estavam tão convencidos de que sua principal ameaça vinha da Argentina que 
tinham dificuldade em aceitar os temores americanos em relação ao Nordeste. Na 
verdade, a demora brasileira em deslocar tropas para a área e o desenrolar da 
guerra, que piorou bastante no final de 1 94 1  e início de 1 942, levaram o Exército 
americano a planejar de fato uma possível ocupação forçada. O chamado Plano 
Li1ac e suas variações foram detalhados a ponto de designar as unidades que 
participariam da ocupação e suas áreas de desembarque no Brasil75. Os america· 
nos não tinham a intenção de conquistar o Brasil para eles, mas estavam determi
nados a impedir sua queda nas mãos do Eixo. Evidentemente, a existência do 
plano li/lU indicava uma falta de confiança no Exército brasileiro. E o almirante 
Jones Ingram põde transmitir a Washingron uma amostra do estado de espírito 
brasileiro em meados de 1 942: "Eles estão com medo de nosso Exército. 
Definitivamente, eles não estão prontos para receber a Guarnição do Exército dos 
Estados Unidos"76. 

O acordo Lend-Lease para a transferência de armamento, a entrada do Brasil na 
guerra em agosto de 1942 e a decisão de tomar pane ativa na luta fortaleceram as 
relações entre os dois exércitos e intensificaram a influência americana, Em 
meados de 1943, enquanto estava em andamento o planejamento da FEB, um 
sagaz observador americano comentou que a influência francesa ainda era grande. 
Em cada batalhão havia pelo menos um oficial que tinha passado por seu 
rreinamento. Ele notou que as idéias táticas francesas de defesa e contra-ataque, 
mais do que a idéia de tomar a iniciativa, tinham sido incutidas no Exército 
brasileiro77. Isto tinha de ser levado em conta no treinamento dos oficiais que 
serviriam na FEB. Os americanos montaram um curso especial na Escola de 
Comando e Estado·Maior em Fon Leavenwonh, pelo qual passaram 259 oficiais 
brasileiros até o final da guerra; foi o maior contingente de oficiais aliados que 
freqüentou a escola. As listas dos oficiais que freqüentaram o curso parece um 
w/w', w/w do Exército do pós-guerra; por exemplo, Amauri Kruel, H umbeno de A. 
Castelo Branco, Henrique Lott, Juraci Magalhães, Zenóbio da Costa, Édson 
Figueiredo, Floriano de Lima Brainer, Aurélio de Lira Tavares e Ernesto Geisel. 
Esses homens voltaram ao Brasil cenos de que, H de um ponto de vista militar, não 
há segredos para nós em treinar lá"78 .  

O Exército do qual provinham esses oficiais não. estava pronto para o tipo de 
combate que, em breve, enfrentaria na Itália. Entre as atitudes que teriam que 
mudar estava a falta de iniciativa de comando nonnalmente concedida a oficiais 
inferiores e a oficiais não-comissionados. Os cursos nos Estados Unidos podem ter 
enfatizado a importância de capitães, tenentes e sargentos nas operações táticas, 
mas os oficiais que receberam as lições eram ou estavam para ser majores e 
tenentes-coronéis. que teriam pouco tempo para treinar novamente o Exército. As 
verdadeiras lições viriam, dolorosamente, em conlbate79. 
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o treinamento da FEB no Brasil foi descuidado, comparado com a preparação 
das divisões americanas. Muitos de seus homens e unidades receberam o 
verdadeiro treinamento na frente de combate. É irônico que as únicas tropas intei
ramente treinadas pelos americanos tenham sido aquelas que chegaram nos 
últimos escalôes e nunca entraram em combat"so. 

o esquadrão de pilotos brasileiros chegou à Itália "muito verde e inexperien
te" e, depois de dois meses, melhorou tanto que estava se saindo tão bem quanto 
os esquadrões americanos com experiência de dois anos de combate. O 
comandante do 35Q'h Fighter Group, a quem o esquadrão brasileiro estava 
submetido, comentou que os "pilotos brasileiros são muito inteligentes e bravos, e 
podem ser com parados favoravelmente com nossos próprios pilotos de experiên
cia semelhante" . Todas as suas operações foram baseadas em métodos americanos 
e os resultados foram "quase iguais aos de um esquadrão dos Estados Unidos". 
Mais ainda, um dos objetivos primordiais do esquadrão era "dar treinamento de 
combate ao maior número possivel de pilotos e retomar ao Brasil para o futuro 
treinamento da Força Aérea Brasileira". Embora faltassem suficientes substitui
ções para seguir esta política, ela indica uma preocupação com o futuro 
treinamentoS I . 

Enquanto isso, a FEB foi desmobilizada no retomo ao Brasil, apesar da 
objeção americana, impedindo a utilização de suas unidades como tropas de 
ensino e perdendo algumas experiências valiosas no nível não-comissionado. A 
FEB foi a única unidade do Exército brasileiro inteiramente treinada pelos ameri
canos, e seu desaparecimento necessariamente diluiu o treinamento americano 
pelo Exército como um todo. Depois que a guerra na Europa tenninou, o Exército 
dos Estados Unidos decidiu não estender a aliança com o Exército brasileiro. Na 
verdade, o Departamento de Guerra rejeitou sumariamente a sugestão de que os 
Estados Unidos deveriam ajudar o Brasil a se tornar a potência dominante na 
América do Sul e, em lugar disso, optou por um enfoque multilateral nas relações 
militares com a América Latina82. 

o período pós-guerra está além dos limites deste trabalho, porém algumas 
tendências são dignas de nota. A rápida desmobilização devolveu o Exército à sua 
situação de antes da guerra: uma oficialidade sobrecarregada de altas patentes. Os 
estados-maiores aumentaram exageradamente à medida que foi dada uma ênfase 
crescente às suas tarefas e àassistência às instituições educacionais do Exército. Em 
termos de requisitos para promoção, a educação militar passou a ter um peso 
maior do que as tarefas cumpridas na tropa. Apesar de algumas tentativas para 
melhorar os processos de recrutamento militar, a ausência de postos centrais de 
treinamento e a exigência de que as unidades aceitassem e treinassem recrutas da 
região tomaram impossível para o Exército incorporar as quantidades sempre 
crescentes de homens em idade de recrutamento. Além disso, uma das conse
qüências da experiência de guerra foi a disposição de não mais aceitar analfabetos 
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nas fileiras em face do conhecimento técnico necessário para as modernas 
operações militares. Apesar da propaganda em contrário, os quartéis não eram 
mais "verdadeiros centros de alfabetização"83.  A disciplina tornou-se mais 
moderada, e os oficiais procuraram estabelecer laços mais estreitos com seus 
oficiais inferiores e soldados. Mas não se pode afirmar que esta atitude se devesse 
às experiências na Itália, a um melhor nível educacional dos recrutas ou à 
necessidade prática de encorajar realistarnentos de pessoal treinado84. 

Os feitos da FEB não entusiasmaram os brasileiros para a carreira das armas. A 
crescente profissionalização e os padrões mais altos afetaram negativamente o 
papel tradicional do Exército como um veírulo de ascensão social. Homens de 
pouca instrução foram expelidos, e os diplomados nas escolas- secundárias não 
foram atraídos para a carreira militar, como mostram as estatísticas do período 
1950-1965. A situação do Brasil no pós-guerra contrasta violentamente com a das 
nações recém-independentes e mesmo com a do Brasil de antes da guerra, onde a 
escassez de carreiras alternativas dava um certo prestígio à carreira militatSs. 

Duas instituições intimamente ligadas à influência francesa e americana - a 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e a Escola Superior de 
Guerra (ESG) - auxiliaram a modelar a auto-imagem do Exército e a consciência de 
suas atribuições. A ECEME, que preservou pelo menos a aura da tradição francesa, 
permitiu que a experiência brasileira de combate na Itália fosse incorporada no 
pensamento do corpo de oficiais. Por experiência própria, rejeitaram a postura 
estática e defensiva da Missão Francesa. Enquanto o Brasil continuava a encarar a 
guerra como o último recurso depois que a arbitragem e outros meios pacificos 
tivessem falhado, e enquanto não estava para o país colocado o peso de ter que 
arcar com uma guerra de conquista, o primeiro oficial de operações da FEB, 
Humbeno Castelo Branco, ensinava aos oficiais-alunos a pensar em termos de 
uma " defesa agressiva através de ofensivas táticas profundas para destruir as forças 
armadas inimigas e se apoderar de seu território"86. 

A substituição da formulação e do planejamento defensivos por uma 
concepção ofensiva significou uma fundamental transformação intelectual. E é 
importante lembrar que o processo foi dirigido por Castelo Branco, que tinha sido 
exposto tanto à influência francesa quanto à americana. 

A ESG, uma escola nacional de guerra, foi criada em 1949, e sob a liderança de 
veteranos da FEB e de conselheiros americanos (até 1960) tornou-se o veículo para 
o planejamento do desenvolvimento futuro do Brasil e para o treinamento de 
lideranças militares e civis que iriam executá-lo. Apoiando-se no largo envolvi
mento dos militares na sociedade durante o Estado Novo, a ESG se dispôs a 
integrar uma eficiente equipe de modernizadores. 

As duas instituições foram fundamentais no processo de reformulação da 
doutrina militar brasileira no final dos anos 50. A bipolarização do mundo 
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encarregou os Estados Unidos da responsabilidade de empreender a defesa do 
continente e limitou o possível papel extra-hemisférico do Exército brasileiro a 
operações com forças expedicionárias. Da mesma forma, seu papel continental 
estava contido pelos procedimentos pacíficos da Organização dos Estados 
Americanos, que limitou conflitos potenciais entre vizinhos. Já que a concepção 
do Exército de uma possível guerra futura estava portanto limitada, seus 
planejadores fonnularam doutrinas com uma orientação internaS 7 . 

Entretanto, como argumentou Edmundo Carnros, o Exército do pós-guerra 
era uma instituição alienada. Como ele observou, o processo de formulação e a 
tentativa de garantir a aceitação pública a uma missão de defesa interna se frustrou, 
levando tanto a sociedade como a oficialidade a questionar a razão de ser do 
Exército88 .  Parece válido especular se a profissionalização e a internacionalização 
dos padrões e métodos do Exército contribuíram para sua alienação, aumentando 
a distância entre o Exército e a realidade nacional. Por sua vez, essa distância pode 
ter sido um fator determinante para que a oficialidade forçasse a inserção do Brasil 
no modelo de país teoricamente ideal, ao invés de aceitar o papel que a nação lhes 
indicasse. Talvez seja significativo que nos casos da Polônia, Tchecoslováquia, 
Turquia e mesmo Japão os exércitos refonnulados segundo orientação externa 
tenham falhado na defesa do pacto social e político existente, ou se tenham 
tornado revolucionários, ou ainda, no caso japonês, conduzido a nação ao 
desastre. Góis Monteiro estava ceno, quando dizia, em 1 935: "Viver à base de 
impressões externas ... não é viver. As idéias dos outros não são nossas idéias. 
Precisamos de idéias brasileiras . . .  "89 

NOTAS 
I. Para listas dos dois primeiros grupos, ver Ministério da Guerra, Relatório apmmtado ao presidente da 
República do5 Estados Unidos do Brfilil pelo marechal Franciscode Paula A rgolo, ministro de Estado da Guerra em maio 
de 1905, Rio de janeiro, Imprensa Nacional, 1905, p. 1 7. Daqui por diante a referência a lodos os 
relatórios será: M G, Relatório .. . Argolo ... ] 904 (o nome do ministro- o nome completo será fornecido na 
primeira referência - e data variarão conforme a referência. MG, Relatório ... Henne5 R. da Fonseca .. .  ] 909, 
p. 5. Estes tinham seis membros, todos listados em Relatórios, embora Estêvão Leitão de Carvalho, em 
Drotr militar e política partidária, São Paulo, Editora Nacional, 1959, afirme, na página 34, que havia 
apenas quatro no primeiro grupo. O último grupo compreendia 22 oficiais: nove da infantaria, nove da 
cavalaria, quatro da artilharia e um da engenharia. 

2. Ver seu Dever mUitar e politica partidária, p. 51 .  

3. Capitão LeVett Coleman, Rio, 1 7  de maio de 1912.  Fichário no arquivo "Coastal Defenses-Brazil", 
War College Division, Navy and Old Army Branch, National Archives. Daqui por diante, citados como 
WCD, NOAB, NA. 

4. lbid., 4 de janeiro de 1 913; 3 1  de dezembro de 1912; 1 7  de abril de 1 913. 

5. A experiência na Primeira Guerra Mundial foi descrita em general João Cândido de Castrojúnior, 
"Relatório do ano de 1935", Diretoria do Material Bélico, Rio dejaneiro, 23 de março de 1936, p. 39. 
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Cópia em caborno do documento datilografado encontra-se no Centro de Documentação do Exército 
em Brasília. Daqui por diante, será citado como CDOC-EX, Brasília 

6. MG, Retatmo ... Caeta7UJ de Faria 0 . 0  1918, pp. ,34-S5. 

7. Coronel P.D.Lochridge (diretor interino do War College Division; e.i anny intelligmce), Memorando 
ao chefe do Estado-Maior (Assunto: Visita da Comissão Militar do Brasil), Washington, 22 de 
novembro de 1 9 1 7. Arquivo 997 1 K-2; e embaixador Edwin V. Morgan, Rio deJaneiro, 26 de outubro 
de 1 9 1 7, 997 1 K-5. e 6 de novembro de 1 9 1 7, 9971K-6. todos Record Group (RG) 165, Military 
Intelligence Division, General staff. War Depanrnem, National Archives. Daqui por diante, citados 
como MIO, GS, WD, NA. 

8. Joseph S. Tu1chin, lhe aftermath Df war., world War I and U.S. policy toward LAtin America, Nova Iorque, 
1 9 7 1 ,  p. 36. A citação é do secretário de Estado Charles Evans Hughes em 1 924. 

9. Morgan, Rio, 3 de novembro de 1 9 1 7, resumido em coronel Miller, Merno., 4 de janeiro de 1 9 1 8, 
4�9Z, RG 165, Was CoUege Division, WD, NA. 

10. Major F.R. McCreery ao director ofMilitary Intelligence (MI) Rio, 3 de janeiro de 1919, 2006-8; e 
H.W. Brown (Clerk) na ausência do coronel R.H. Jordan ao director MI, Rio, 2 de março de 1 920. 
2251K-5, RG 165, MID, GS, WD, NA. 

1 1 . General Maurice Gamelin e capitão Souza Reis, Marwbras de quadros de exircito execuiJuia nn 1920 ... , 
Rio de Janeiro, Estado-Maior do Exército. 1 9 2 1 .  Esses treinamentos de batalha se tomaram parte 
regular do programa da Escola de Estado-Maior. 

12.  Capitão R.H. Jordan ao director MI, Rio, 9 de agosto de 1 920. 2006-41, RG-165, GS, WD, NA. 

13. O Paú, 5 de agosto de 1920. 

14. Gabinete do adido militar ao director MI, Rio, 9 de março de 1921, 2006-44/2, RG-165, WD, GS, 
NA. As provas de suborno não foram conclusivas, mas as rderências nos arquivos dos setores de 
infonnação são suficientemente freqüentes e apontadas para apoiar a menção dessa possibilidade. 
Além disso. a qualidade do equipamento francês pode ter sido exagerada por seus opositores. 

15. lbid., major F.L. Whitley ao subchefe do Estado-Maior, Rio, 1 9  de maio de 1 924, 2006-77, RG-165, 
WD, GS, NA. Ele observou comentários de militares brasileiros de que os novos obuses de 155 mm 
eram "pesados demais para as estradas brasileiras. É duvidoso que possam ser transportados nas 
condições regulamentares". 

16. MG, Relatório .. Dr. João Pandiá Calógera5 ... 1921, pp. 37-38. Em janeiro de 1921 graduaram-se os 
primeiros 1 3  pilotos brasileiros. Entre janeiro e dezembro de 1 920 houve três acidentes que mataram 
quatro aviadores. lbid., pp. 77-79. 

17. Gabinete do adido militar ao diretor MI, Rio, 25 de abril de 1921, 2006-44/5-, RG-165, WD, GS, NA. 

1 8 .  Gabinete do adido militar ao diretor MI, Rio, 9 de março de 1921,  2006-44/2, RG-J 65, WD, GS, 
NA. 

19. Major F.L. Whitley, Memo: "Equipment, BrazilianArmy", Rio, 9 de outubro de 1 922, 2006-6412, 
RG- 165, WD, GS, NA. 

20. Major Lester Baker, Rio, 8 de novembro de 1927, 2006-44, RG-165, WD, GS, MID, NA. 



A Revolução de 30 241 

21 .  Augusto Tasso Fragoso. Relatório dtJs trabalJws do Estado-Maior durante o aM de J 923 .. , Rio de Janeiro, 
Estado-Maior do Exército, 1924, pp. 16, 40·42. 

22. Os franceses chegaram em 1916, permaneceram até a deflagração da guerra em 1 9 1 4  e retomaram 
em 1 9 1 9. Heloisa Rodrigues Fernandes, Polllica t segura71{ll. Força Pública do Estado dt SãQ Paulo: 
fonclamentos hUtórUo-sociais, São Paulo, 1974, pp. 157- 163; H.W. Brown (CleTk), Rio, 1 2  de dezembro de 
1925, 2006-70, RG- 165, WD, GS, MIO, NA. Em 1924, a Força Pública possuIa um total de 1 4.200 
soldados, o que representava quase a metade do Exército nacional, que possuía então cerca de 30 mil 
soldados. 

23. Augusto Tasso Fragoso, Relatório dos IrabalJws M Estadc-Maior durante o ano ih 1925 " ' 1 Rio de Janeiro, 
Estado-Maior do Exercito. 1 926, pp. 27-30. 

24. Capitão Hugh Barday, Memo: "Combat training in the Brazilian Army" , Rio, 1 1  de dezembro de 
1926, 2006-97, RG- 165, WD, GS, NA. 

25. Augusto Tasso Fragoso, Relatório dos trabaJJws do EstadcrMaicr durante o ano dt J 925 ... , Rio de Janeiro, 
Estado-Maior do Exército, 1 926, p. 9. Peno do final da década, o francês e o espanhol eram idiomas 
exigidos na Escola de E$lado-Maior, e o inglês era optativo. 

26. Capitão Hugh Barday, Rio, 24 de março de 1 926, 2006-90, RG-165, WD, GS, MIO, NA. 

27. Augusto Tasso Fragoso, Relatório dos trabalhos do EstadcrMaior durante o ano dt J 925 . .. , Rio de Janeiro, 
Estado-Maior do Exército, 1926, pp. 42-43. O relatório estava datado de setembro de 1926. Seu estudo 
"Reflexões sobre a situação militar do Brasil", de outubro de 1927 (datilografado, restrito), está no 
Centro de Documentação do Exército (COOC-EX), em Brasflia. 

28. Augusto Tasso Fragoso, Relatório dos IrabalJw5 do EstadtrMaior durante o ano tk J 927 . .  , Rio de Janeiro, 
Estado-Maior do Exército, 1928, pp. 4-5, 17-19. 

29. [bid., pp. 47-52. 

50. Alexandre Henriques Vieira Leal, RtlaMrio dos trabalho5 do EslillW-Maiorduranteo anode J 929 .. .  , Rio de 
Janeiro, Estado-Maior do Exército, 1930, pp. 45-49. Ver gráfico à p. 95 com os dados a respeito dos 
cursos realizados entre 1 920 e 1929. 

3 1 .  Tenente Júlio Schwenck (ajudante do general Ivo Soares) ao capitão Hugh Barclay, Rio. l i  de 
novembro de 1925; Harry W. Brown (Clerk) ao subchefe do Estado-Maior, G-2. 1 1  de novembro de 
1925, Rio; capitão Hugh Barday ao subchefe do Estado-Maior, G-2; secretário de Estado ao dr. Ivo 
Soares, Washington, N.n., todos 2257k-l0, RG- 165, WD, GS, MIO. NA. O selViço médico brasileiro 
recebeu aproximadamente 670 mil dólares para a compra de material e, se o general visitasse os 
Estados Unidos, o dinheiro provavelmente seria gasto lá. 

32. Major Aiken Simons (Military Sales Oivision, E.I. Oupont de Nemours & Company) ao tenente-
coronel N,E. Margeus (Foreign Liaison Officer, General Stafl). Wilmington, Oelaware, 21 de outubro 
de 1926, e correspondência do adido, 2257K- 12, RG-165. WD, GS, MIO, NA. 

33, Major Lester Baker ao tenente--coronel R.H. Williams (Chief, Military AttacheSection, G-2) , Rio, 9 
de agostO de 1928; e WiUiams a Baler, Washington, Ip de setembro de 1928, 2257K-15, RG- 1 65. WD, 
GS, MlD, NA. 

34. Capitão Hugh 8arclay, Memo: "lnstrucUon with foreign annies" , Rio • .3 de dezembro de 1 926, 
2257K- l.3, RG-165, WD, GS, MIO. NA. Dois dos que treinaram nos Estados Unldos eram Alexandre 
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Galvão Bueno e Marcolino Fagundes, que passaram três meses na Coast AniUeI)' School em Fonress 
Monroe. Ambos serviram também na comissão de compras nos Estados Unidos durante a Primeira 
Guerra Mundial. Galvão Bueno estava no segundo grupo, que ia à Alemanha com o mesmo fim. 

35. Major Lester Baker, Memo: "Contracts between Brazilian and French govemments for French 
Militar}' Mission", Rio, 21  de março de 1929, 2006-44, RG-165, WD, GS, MIO. NA. 

36. Major Lester Baker, Rio, 29 de maio de 1 930, 2006-44/13, RG-165, WD, GS, MIO, NA. 

37. Major Lester Baker, Rio, 24 de junho de 1930, 2257K- 1 6, RG- 165, WD. es, MID. NA. 

38. Major Lester Buer, Rio, 29 de maio de 1930, 2006-44/13, e 1 I  de fevereiro de 1931, 2006-44/17;  
H,W. Brown (Clerk). Rio, 24 de agosto de 1931. 2006-44/14  e.3 de setembro de 1931, 2006-44/14; para 
uma cópia do contrato, ver Baker, Rio, 21 de março de 1929, 2006-44. Todos RG-165, WD, GS, MID, 
NA. 

39. HanyW. Bmwn (Clerk), Rio, l °  de março de 1932, 2006-99, RG-165, WD, GS, MID, NA. 

40. Major William Sackville, Rio, 28 de abril de 1933, 2257K- 17, RG-165, WD, GS, MID, NA. O 
Exército também comprou um número pequeno, mas desconhecido, de aviões ingleses Moth. 

4 1 .  Nicholas E. Bates (representante da DuPom no Rio) ao major K.K.V. Casey (Director, Smokeless 
Powder Depanmem, DuPom) Rio, 28 de abril de 1933, 2257K- 1 7, RG-165. WD, GS, MID, NA. O 
grupo brasileiro era consumido de alguns dos melhores pilotos do pais, muitos dos quais continuaram 
e fizeram carreiras brilhantes. Eram: major plínio Raulino de Oliveira (comandante), capitão Antônio 
Alves Cabral, capitão Francisco Correia de Melo, capitãojosé Cândido Murici, tenentejúlio Américo 
dos Reis, tenente Nélson Lavanere-Wanderley, tenemejoelmir Araripe de Macedo. 

42. Capitão C.M. Savage (Air Liaison Officer) ao coronel C. Burnett (Foreign Liaison Officer, G-2), 
Washington. 28 de junho de 1933, 2257K-1 7/44; coronel C. Bumeu, Memo de conversação com o sr. 
Barbosa, secretário da embaixada brasileira, Washington, 8 de julho de 1933, 2257K-17/61, RG- 165, 
WD, GS, MID, NA. 

43. HarryW. Brown (Clerk), Rio, 7 de agosto de 1934. 2257K-19, RG-165, WD, GS, MIO, NA. 

44. lbid, 

45. Coronel C.Bumett a Ciro de Freitas Vale (conselheiro da embaixada brasileira), Washington, 10 de 
ourubro de 1934, 2257K- 18/24; coronel F.H. Lincoln (Ading Chief ofDivision) a Douglas MacAnhur 
(chefe do Estado-Maior), Washington, 2 de novembro de 1934, 2257K-18/29; O.MacAnhur ao 
secretário de Estado, Washington, 3 de novembro de 1934, 2257K-1 8/30, RG-165, WD, GS, MIO, NA. 

46. Coronel C. Burneu ao teneme-coronel Rodney H. Smith (Coast Any Mission - Brasil), 
Washington, 19 de novembro de 1935, 2257K-20, RG-165, WD, GS, MIO, NA. 

47. Tenente-coronel C.K. Nulsen ao executive officer(Office ofChief ofSignai Corps), Washington, I P 
de novembro de 1934, 2257K-20, RG-165, WD, GS, MIO. NA. 

48. Coronel C. Burneu ao tenente-coronel Rodney H. Smith, Washington, 19 de novembro de 1935, 
2257K-18/109, RG- 165, WD, GS, MID, NA. 

49. MajorWilliam Sackville ao chief. MID. Rio. 15 de agosto de 1935, 2257K-18176; coronel C. Burnett 
a Sackville, Washington 6 de setembro de 1935, 2257K- 1 8/79; coronel Warren T. Hannum (Chief, 
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Military Division, Corps ofEngineers), Washington, 7 de setembro de 1935, 2257K-13/80, RG-165, 
WD, GS, MIO, NA. 

50. General-de-brigada H.E. Knight ao chefe do Estado-Maior, Washington, 12 de novembro 
de 1935, 2257 K-18/91; coronel F. H. Lincoln (Acting Chief ofMID), Washington, 1 5  de novembro de 
1935, 2257K-18/95, RG- 165, WD, GS, MIO, NA. 

5 1 .  Tenente-coronel M.F. Davis (Executive, Office af Chief af Air Corps) ao Foreign Liaison Officer
G-2, Washington, 22 de outubro de 1936, 2257K- 18, RG- 165, WD, GS, MIO, NA. 

52. Capitão George W. polkJr. (Air Corps Rep. at Manio Co.) ao chief af Air Corps, Baltimore, 1 1  de 
dezembro de 1935, 2257K-22/27; ver também major WiIliam Sackville ao chief do MIO, Rio, 4 de 
setembro de 1935, 2257K-22/ 1 ,  RG-165, WD, GS, MIO, NA. Carpemer Ferreira era um membro de 
um grupo de três, encarregado de selecionar uma área para a instalação de uma fábrica de aviões. Ele 
visitou as companhias Curtis-Wright, Manin e Waco e conversou com oficiais no MIT. Parecia que 
estava cumprindo o desejo de Tasso Fragoso, ao enviá-lo à França anos antes: o contato servia 
"sobretudo para nos emancipar dos instrutores franceses". Augusto Tasso Fragoso, Relatório dos· 
traballws do E5tada-Maior durante o ano de 1924, Rio deJaneiro, Estado-Maior do Exercito, 1928, p. 50. 

53. O general Pessoa foi citado em Relalón·o . . .  General-dR-DivisàoJoào Gomes Ribeiro Fillw ... /936, pp. 38-
39; major Lawrence C. Mitchell (adido militar), Rio, 17 de setembro de 1 936, 6700, RG-165, G-2, 
Arquivos Regionais, Washington Federal Records Center, Suitland, Maryland (daqui por diante, citado 
como G-2 Regional. WFRC-Suitland). A missão americana começou com dois oficiais em 1 934, 
aumentou para três em 1935 e para cinco em 1940. 

54. Major Lawrence C. Mitchell, Rio, 18 de novembro de 1936, 6700, RG- 1 65, G-2, Regional, WFRC
Suitland. 

55. Major Lawrence C. Mitchell, Rio, 7 de outubro de 1936, 2257K-25/I ,  RG-165, WD, GS, MIO, NA. 
Pelo menos 1 1  daqueles que fizeram este curso atingiram o generalato, e muitos deles estavam ainda na 
ativa em meados da década de 1960. 

56. Osvaldo AranhaaGetúlio Vargas, Washington, março de 1935. GV 19.35.03.05/ I, Arquivo Getúlio 
Varg"-' (AGV, CPDOC, Rio). 

57. Pedro de Góis Monteiro, memorando n? 1 (sobre a situação do pais), Rio, dezembro de 1936, 
Caixa I, Correspondência Pessoal, Acervo Pessoal do General Góis, Arquivo do Exercito, Rio. 

58. Ver John Winh, lhe politics 01 Braúlian developmrnt, Stanford, 1969; Frank D. McCann, The Braz.ilian
Ammcan alliance, 19J7-/945, Princeton, 1973; Stanlc)' E. Hilton, Braúl and the great powers, 19JO-/939, 

Austin, 1975; Ítalo A. Tranca, "Agentes da industrialização na República: a prática política dos 
militares, 1 930-1945", tese de doutoramento, Universidade de São Paulo, 1976. 

59. Sumner Welles a FrankJin D. Roosevelt, Washington, 26 de janeiro de 1937, Arquivo Pessoal do 
Presidente, 4473 (Vargas), Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, N.Y. Contém a mensagem de 
Vargas. 

60. Major Lawrence C .  Mitchell ao subchefe do Estado-Maior-G-2, Rio, 30 de março de 1938, 2257K-
18/14l, RG-165, WD, GS, MIO, NA. É importante notar que Mitcnell e a maior pane dos comentaristas 
militares americanos se referiam à Europa mais do que àAlemanhaJá em meados de 1938, a Europa 
em geral- e a França em panicular- era vista como o principal competidor militar. Em abril de 1938. 
uma lista de oficiais brasileiros selVindo no exterior apontava sete na França, quatro na Belgica, quatro 
na Alemanha, um na Dinamarca, um na Grã-Bretanha, enquanto quatro estavam nos Estados Unidos. 
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Mitchell ao subchefe do ESlado-Maior-G-Z, Rio, 1 2  de abril de 1938. 6140. RG-165, G-2 Regional, 
WFRC-Suidand. 

61 .  Major José Bina Machado ao coronel J.A. Crane (G-2 General Stafl), Washington, 22 de novembro 
de 19�8, 2251K- 1 8/ 1 49, RG-1 65, WD, GS, MIO, NA. 

62. Tenente-coronel Harry LT. CresweU ao subchefe do Estado-Maior-G-2, Tóquio, 25 de janeiro de 
1 939, 2257K-50/13,  RG-165. WD, GS, MIO. NA. O major Figueiredo visitou pane da China como 
convidado do Exército japonês, e no pr6priojapão ele foi tratado como um igual pelos adidos militares 
do Eixo; esforços não foram poupados para lhe proporcionar gentilezas. Através dele os americanos 
obtiveram informações sobre as armas e munições japonesas. 

63. Frank. D. MacCann, 'lhe Braiilian-Ammcan allianct, 1937-194'. Princeton, 1 973, pp. 136-143. 

64. CoronelJ,A. Crane, Washington, 22 de setembro de 1939, 2257K-32, RG-165, WD, GS, MID, NA. 

65. Eurico Dutra a Getúlio Vargas, Rio, 4 dejunho de 1 940, Memo.: "Situação atual do Exército em 
junho de 1940 - suas principais necessidades", anexado a Dutra a Góis Monteiro, Rio, 6 de junho de 
1940 (nota 121-10), Acervo Pessoal do General Góis, Caixa 9A, Arquivo do Exército, Rio; embaixador 

Jefferson Caffery a Surnner Welles, Rio, 26 de junho de 1 940, Brasil 5900 RG- 165, G-2 Regional, 
WFRC-Suitland. 

66. Tenente-coronel Lehman W. Miller, Memo. para o embaixador, Rio, 24 de setembro de 1940; 
2251K-18/1 8 1 ,  RG-165, WD, GS, MIO, NA. 

67. GeneraJ-de-brigada Sherman Miles (subchefe interino do Estado-Maior-G-2) ao adido militar, 
Washington, 18 de dezembro de 1�40, 2257K-18/214; major Edwin L. Siben ao subchefe do Estado
Maior-G-2, Rio, .3 de janeiro de 1941, -/232, e 1 5  de janeiro de 1945,- /253; Eurico Dutra a Siben, Rio, 
8 de janeiro de 1 94 1 ,  - /247; Miles ao adido militar, Washington, 16 de janeiro de 1940, 2257K- 1 8 ,  
RG-165, WD, GS, MID, NA. H á  alguma confusão nos documentos com respeito ao idioma de 
instrução. Em 1 8  de dezembro, Miles dizia que seria o inglês e insistia em que aqueles que tinham sido 
selecionados o conhecessem, mas que haveria "um oficial falando espanhol na Escola para ajudá-los" . 
Em seu telegrama de 16 de janeiro, referente aos dois indicados para a escola de forças blindadas de 
Fon Knox, eJe. dizia: "Nenhuma seção portuguesa poderá ser estabeleci.da Knox como está sendo feito 
Bmning Sül e Monroe" . É provável que detenha usadoa palavra " ponuguesa" querendo referir-se muito 
mais a "brasileira" do que ao idioma ponuguês. Este é um erro comum entre os americanm: referir-se 
ao povo através de seu grupo idiomático, muito mais do que através da nacionalidade. É interessante 
notar que as políticas implementadas pelas demandas das relações brasileiras foram freqüentemente 
estendidas, de bitaterais.a multilaterais, e aplicadas a outros paises latino-americanos e aliados. Nesse 
caso, 1 1  paises foram convidados a enviar oficiais. 

68. Sem assinatura. "Notes on Coast Anillery Defenses of the Coast ofBrazil", n.p., J 6 de janeiro de 
19�9, 2006-164, RG-165, WD, GS, MlD, NA. 

69. Tenente-coronel A. R. Harris: memo. para o chefe do Estado-Maior, Washington, 10 de dezembro 
de 1940, 2257K-39/18; Marshall a Dutra, Washington, 1 7  de dezembro de 1 940, - /43; coronel Edwin 
L. Sibert, Rio, 23 de janeiro de 1941, 2052- 1 20/18, RG-165, WD, GS, MID, NA. 

70. General-de-brigadaMiles, Washington, 27 de janeiro de 1941,  2257K-1 8/272, WD, GS, MID, NA. 
Os sete eram: Alfredo Pinheiro Soares Filho, Adalberto Pereira dos Santos, Aleir d'Ávila Melo, Sizeno 
Sannemo, Antônio Henrique Almeida de Morais, Breno Borges Fortes e Lindolfo Ferres Filho. 
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7 1 .  Tenente-coronel A. R. Harris (chief, Liaison Branch), Washington, 29 de janeiro de J 941, 2257 K-
181278A; coronel Siben ao subchefe do Estado-Maior-G-Z, Rio. 29 de abril de 1 9 4 1 ,  -/338, RG-165, 
WD, GS, MIO, NA. 

72. Isto não quer dizer que não havia problemas. Quatro oficiais de artilharia de costa enviados a Fort 
Hancock, Nova Iorque, para servir na tropa, queixaram-se amargamente de que eram ignorados e que 
o comando geral submeteu um capitão de sobrenome alemão a um interrogatório "vexatório e 
humilhante". Bina Machado pediu ao tenente-corond Matthew B .  Ridgway que fLZesse alguma coisa a 
respeito, assegurando, de sua pane, que "eu farei lodo o possivel, como sempre fiz, para que nada de 
mal decorra disso. Nada será revelado no Brasil! 

,
. Tenente-coronel J. Bina Machado ao tenente-coronel 

Ridgway, s/d, anexado a Ridgway ao coronel C.B. Moore{G-2 Oiv.), Washington, 28 de maio de 194 1 ,  
2257K-18/344, RG-165, WD, GS, MIO, NA. 

73. Coronel Siben, Rio, 30 dejunho de 1941, 2006-1 7 5 ,  RG-165, WO, ('....5, MID, NA. 

74. Ver, por exemplo, Jefferson Caffery, Rio, 24 de setembro de 194 1 ,  Brazil 5900, RG- 165, G-2 
Regional, WFRC-Suidand. 

75. Jefferson Caffer)', Rio, 7 de abril de 1942, Brazi1 5900, RG-165, G-2 Regional, WFRC-Suidand; 
V.S. Army, Adjutant General's Office, Administrative Services Oivision, Operations Branch: Special 
Projeas- War Plans "Calor" 1920-1948: BrazilAG-29, "Operations plan ofNonheast Brazil theater", 
Rio de Janeiro Sedor, 20 de fevereiro de 1942 (pós-datado 23 de abril de 1 942), RG-407, Modem 
MilitaI)' Branch (MMB), NA. O variado projeto estendia o teatro de operações a todo o Brasil. O 
planejamento começou em outubro de 1941, e foram designadas unidades militares seis dias antes de 
Pearl Harbor. Aparentemente, entre a data de 23 de abril de 1942 e meados de maio, o governo 
americano decidiu contra considerações posteriores de ocupação unilateral . Dwight Eisenhower 
escre\'eu aSumner Welles: "A pollticadetenninada foi ade que todas as medidas de segurança e defesa 
que afetem o território brasileiro deverão ser tomadas em conjunto com o governo brasileiro". 

76. Almirante]. Ingram (comandante da força-tarefa 23) ao chefe das operações navais, USS Memphis, 
15 de maio de 1942, Operatiom Plan Oivision (OPO) 381 Brazil, RG-165, Caixa 1238, MMB, NA. 
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FORÇAS ARMADAS: AUTONOMIA E HEGEMONIA 

Edmundo Campos 



Por sua originalidade e importante contribuição ao estudo das Forças 
Armadas no Brasil e na América do Sul, sobretudo na década de 30, os trabalhos 
dos professores José Murilo de Carvalho, Alain Rouquié e Frank McCann 
mereceriam uma apreciação individual e detalhada, não fora pelo reduzido espaço 
concedido a estes breves comentários. Feita a ressalva, destacarei deles alguns 
aspeaos mais gerais que despertaram minha atenção. 

Desde logo, desejo mencionar o enfoque institucional compartilhado pelos três 
autores. Agrada-me que não se ouça em qualquer dos trabalhos nem mesmo o eco 
da desgastada perspectiva que dilui a especificidade da instituição militar no 
corrosivo caldo dos conflitos entre classes sociais, ou o do sempre fácil apelo aos 
indefeaíveis " setores médios" na explicação do comportamento político dos mili
tares. Não que a consideração das classes e seus conflitos seja totalmente 
irrelevante para a compreensão das Forças Armadas. Apenas sucede que seu 
reflexo nelas é refratado, e com intensidade maior do que geralmente se imagina, 
pela mediação de valores e normas da organização militar, quando não ocorre que 
conflitos de natureza especificamente institucional, como os de hierarquia e 
geração, sejam mais ,detenninantes do componamento militar. 

Creio que se tem ixagerado muito na avaliação do grau de " abertura" das 
Forças Annadas aos influxos políticos da sociedade civil. Não me refiro apenas à 
ótica de um certo dogmatismo doutrinário menos inteligente, que insiste em 
reduzir a hierarquização interna das instituições militares a mero reflexo imediato 
da estratificação de classes. Mas ainda os que amenizam a grosseira intelectual 
deste modo de análise, ou mesmo os que descrêem até das duas versões 
edulcoradas não resistem às vezes à hipótese da porosidade das fronteiras da 
instituição militar às vagas dos interesses de classes, grupos ou partidos. A 
propósito, veja-se o que nos diz· o professor Rouquié quanto à "participação 
ambígua" dos jovens oficiais nos movimentos revolucionários da década de 30. 
Ele sugere que por estarem ainda próximos dos civis (de suas famílias e amigos), os 
cadetes e jovens oficiais seriam mais sensíveis aos seus apelos, ainda que não ao 
ponto de se tornarem representantes dos setores médios; e que por força da 
socialização institucional ainda deficiente, estes jovens seriam "no mínimo os 
menos militares dos oficiais" o que explicaria também o fato de que "sua 
intervenção só implica o exército de modo marginal" (p. 1 7). Por extensão, 
concluo eu, o professor Rouquié subscreveria com muito mais razão a mesma tese 
quando aplicada às insurreições de praças e sargentos. 
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Ora, esta linha de argumentação não é das mais persuasivas. Veja-se o caso dos 
"tenentes" brasileiros nas décadas de 20 e 30, mas conservando-se à vista como 
contraponto o que se passava no âmbito da elite militar. A situação aí era a 
seguinte: campeavam as ambições políticas pessoais alimentadas pelos governos, 
acomodavam-se os oficiais superiores às vantagens das sinecuras burocráticas na 
administração militar, suspeitas de golpe e contragolpe eram a ordem do dia 
somadas ao debilitado ânimo profissional e à generalizada omissão quanto às 
questões especificamente militares. Góis Monteiro referia-se à elite militar da 
época como o "cérebro apodrecendo" do Exército. Sabemos o quanto tudo isto 
indignava a jovem oficialidade. Porque a "regeneração" do Exército e uma 
genuína aspiração por níveis mais altos de profissionalismo eram, sem dúvida, 
fortes motivações no componamento político dos "tenentes". que pela lente da 
degenerescência institucional filtravam as questões políticas nacionais. De sua 
perspectiva, sem reformas no arcabouço político-institucional da sociedade, não 
seria possível a "regeneração" do Exército, já contaminado pela politicalha 
paisana. 

Não creio, pois, que as insurreIções da jovem oficialidade tenham sido 
conseqüência de socialização militar deficiente; é mais provável que respondes
sem ao estímulo de aspirações profissionais frustradas, pelo que responsabiliza
vam a política e os politicos. Nem é correto afirmar que eram os jovens oficiais 
menos militares do que o resto da oficialidade. Não seria exatamente o inverso? 
Finalmente, é perfeitamente compreensível que nas condições vigentes dentro da 
instituição suas intervenções não implicassem o Exército senão marginalmente. 
Poderia ter sido de outra fonna? 

A tese da socialização deficiente não tem muito valor explicativo, nem mesmo 
para as insurreições de praças e sargentos, categorias muito mais expostas ao 
contágio paisano. Socorro-me aqui do bem documentado trabalho do professor 
José Murilo de Carvalho, que menciona as precârias condições de vida a que 
estavam submetidos dentro do Exército; e que sem negar o teor classista que 
pudesse adquirir conclui que a ação política de praças e sargentos "era mais 
determinada pela condição militar do que pela condição de classe, resultando em 
rebeliões de quartel com limitado apoio externo, como aliás aconteceria com os 
próprios movimentos dos oficiais que aderiram ao Partido Comunista" (p. 1 1) .  

Mas, ainda que admitíssemos para efeito de argumentação, e por quaisquer 
razões, um alto grau de " abenura" da instituição militar à sociedade civil, restaria 
perguntar: de que instituição militar estamos falando? Porque o Exército 
brasileiro de 1 937 é tão diferente do de 1 930 quanto este o é do de 1 9 1 0. Não é 
necessário ir muito longe na enumeração de fatores importantes que diferenciam 
de si mesmo o Exército em fases distintas de sua evolução. O potencial de coerção 
física é um dos mais óbvios, não só no que diz respeito à qualidade de armas e 
equipamentos, mas sobretudo quanto à organização de homens, armas e 
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equipamento para a aplicação mais eficiente do poder de coerção. Mas um outro 
fator seria, sem dúvida, o grau de " abertura" à sociedade civil. Novamente, o 
trabalho do professor José Murilo de Carvalho documenta mecanismos institu
cionais de "fechamento" ativos numa fase crucial da história do Exército 
brasileiro: implantação de novos critérios para sdeção de oficiais, instituição de 
um novo sistema doutrinário e de lealdades e homogenização da cúpula militar 
em torno dos novos valores. E o que significou tudo isto senão um processo de 
impermeabilização organizacional? O que refletia todo este esforço da corporação 
militar em distinguir-se de tudo o que era paisano, senão uma aguda consciência 
de sua identidade distinta e da necessidade de institucionalizá-la? Q"ue outra 
inspiração aflora na elite militar senão a de completar a transição que, na 
consciência dos membros, transforma umaorganiwção (cujo valor é instrumental) 
em uma instituição (que tem valor em si mesma)? 

Ao final da década de 30 esta transição já se encontrava plenamente realizada, 
e é dispensável insistir na importância que teve neste processo a liderança de Góis 
Monteirol . O certo é que o Exército manifesta nesta época um grau de 
impermeabilidade à sociedade civil sem precedente em fases anteriores de sua 
história. Dito de outra fonna: mais do que nunca as questões " civis" passam pelo 
sensível filtro dos interesses institucionais. 

Os intennináveis debates entre especialistas sobre se tal ou qual intervenção 
teve caráter "progressista" ou "reacionário", "populista" ou "oligárquico" têm 
muito a ver com o fato de que deslocam os interesses institucionais do foco de 
análise, substituindo-os pelos de classes particulares. No trabalho do professor 
Rouquié esta operação está implicita na discussão sobre o sentido político das 
intervenções armadas na América do Sul, na década de 30, e não surpreende que 
ele encontre exemplos os mais disparatados de país para país, e reconheça que 
freqüentemente é inviável estabelecer de forma inequívoca o sentido político de 
intervenções militares. O fato é que, da perspectiva do estudo das Forças Armadas, 
esta questão não leva a parte alguma, ainda que seja muito esclarecedora para 
outros tipos de indagação. A revolução argentina de 4 de junho de 1 930 teve 
sentido "restaurador"? Veio ao encontro dos interesses oligárquicos? O professor 
Rouquié responde afirmativamente, mas sem mencionar o fato de que já em seu 
primeiro período de governo Irigoyen implementara uma desastrada politica de 
intervenções militares em várias províncias para beneficio da União Cívica 
Radical. A reação dos militares veio sob a forma da Logia San Manin, fundada em 
1920 com o propósito de resguardar de tais abusos a integridade da instituição. 
Nem é mencionado o fato de que, ao fim do primeiro ano do segundo governo de 
Irigoyen, as transferências de pessoal militar por razões político-partidárias já 
haviam atingido 60% do total do quadro de oficiais. A propósito, em seu estudo 
sobre o Exército argentino, Potash observa que Irigoyen parecia ver o Exército: 

. . . . .  como uma associação de indivíduos não muito diferente de uma 
familia ou clube político, antes do que como uma instituição hierárqui� 
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ca na qual o moral e a hierarquia estão intimamente relacionados à 
cuidadosa obsetvância de normas estabelecidas . . .  "2 

Pois bem, lrigoyen foi deposto com a panicipação de 600 cadetes e 900 praças; 
isto é, o Exército mostrou-se indiferente à sone do governo pelo qual, e por razões 
nitidamente institucionais, nutria escassa lealdade. Ao governo de Uriburu, 
militar de cone clássico e formação prussiana, o Exército aderiu condicionalmen
te, como se viu depois. 

Posso, agora, estabelecer de modo mais claro o ponto de partida destes 
comentários. O enfoque institucional privilegia a instituição militar, e não as 
classes sociais, como unidade legitima de análise, e considera problemática a 
assimilação algo mecânica dos interesses corporativos das Forças Armadas aos de 
classes sociais particulares. Isto significa que tal assimilação, ou até a mera 
identidade de interesses, não pode ser um dado na análise; ela é, antes, uma questão 
a ser investigada em cada caso e ao longo do tempo. E se as coisas são assim, não há 
como excluir do horizonte de probabilidades a alternativa de que a instituição 
militar se tOTne relativamente autônoma frente à sociedade civil. De que forma ou 
por quais meios? 

Parece-me que a autonomização das Forças Armadas comporta dois proces
sos: o primeiro é aquele pelo qual a instituição militar torna-se autônoma dentro 
do aparelho estatal, no sentido de que sobre ela nenhuma fração deste aparelho 
exerce controle, embora não sejam também por ela controladas; pelo segundo, as 
Forças Armadas, agora já como sua vanguarda burocrática, controlam o aparelho 
do Estado e o fortalecem, frente à sociedade civil, consolidando assim sua própria 
hegemonia. 

No Brasil, a autonomização das Forças Armadas dentro do aparelho do Estado 
constituiu um longo processo do qual poderemos sugerir aqui apenas alguns 
indicadores. Uma de suas Glanifestações mais evidentes é o progressivo controle 
que a instituição militar passa a exercer sobre questões internas de natureza tanto 
administrativa quanto profissional. A administração militar se especializa e se 
diferencia no trato com uma organização cada vez mais complexa, tanto estrutural 
quanto tecnicamente. É deste ângulo que vejo, por exemplo, o esgotamento da 
prática de indicar ministros civis para a pasta da Guerra, tão comum ao longo do 
Império e repetida uma única vez no período republicano, sob fortes protestos 
militares. Pela mesma perspectiva, interpreto as discussões internas sobre ° papei 
do Estado-Maior do Exército, criado em 1 896, durante as quais parcela considerá
vel de oficiais pediam o fortalecimento deste órgão técnico, cujas funções eram 
acumuladas pelo Gabinete do Ministro da Guerra, órgão essencialmente político. 
E o trabalho do professor McCann revela que, à parte as injunções do jogo 
diplomático, a chefia militar detinha um grau de autonomia relativamente alto em 
decisões relativas aos programas de treinamento profissional contratados no 
exterior. 
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Ademais, e a despeito de sucessivas crises internas, o substancial ganho de 
poder político adquirido pelo Exército em 1 889 não se esgotou durante a 
República velha. pelo contrário, sob o influxo de fatores como o conflito mundial 
de 1 9 1 4- 1 9 1 8  e a persistente preocupação com o potencial militar de vizinhos 
continentais, sobretudo a Argentina, a progressiva aceitação de uma politica de 
defesa nacional resultou no fonalecimento do Exército: aumento dos efetivos, 
modernização do equipamento e armamento, reeslruturação de unidades e 
acréscimos no aperfeiçoamento profissional. É certo que tais ganhos em "poder de 
fogo" e em eficiência na sua mobilização foram neutralizados com freqüência 
por divisões internas e indisciplina generalizada. Ainda assim, é significativo do 
estágio relativamente maduro a que haviam chegado as Forças Armadas o último 
ato militar ao apagar das' luzes da República Velha: o derradeiro presidente é 
deposto na primeira intervenção deste tipo planejada e executada "", conjunto pelas 
chefias do Exército e da Marinha. 

Há um outro aspecto menos evidente sob o qual pode ser entendida a 
autonomização das Forças Armadas. Tal como a burocracia civil, a instituição 
militar não se estamentalizou no Brasil. Mas ao contrário daquela, esta raramente 
se associou às elites econômicas ou aos centros de poder local. Creio mesmo que 
ao Exército se aplica escassamente à lógica da " dialética da ambigüidade", que é 
como José Murilo de Carvalho caracterizou em artigo recente as relações Estado
sociedade no Brasil3. De fato, não é diRcil ver como esta lógica funcionou contra o 
Exército, ao levar à criação da Guarda Nacional, o serviço litúrgico por excelência 
no quadro do Estado Imperial, ou ao facilitar o surgimento das polícias militares 
estaduais. Em suma, a "dialética da ambigüidade" resultou em que o Exército 
perdia nestas ocasiões o monopólio do poder estatal de coerção flsica legítima. 
Além disso, penso que por natureza a instituição militar se identifica naturalmente 
com um Estado forte que não reconheça no poder de classes ou nos interesses 
regionalistas limites à sua ação. Exatamente o oposto do que ocorre com a 
burocracia civil, cujo estado nonnal é o de fragmentação em organizações 
administrativas distintas, sem recursos próprios de poder. No contexto da "lógica 
da ambigüidade", os fatores restritivos da autonomia do Estado beneficiam e 
fortalecem a burocracia civil por lhe dar, através de vários de seus segmentos, um 
considerável poder de barganha face aos interesses regionais ou de classe mais 
fortes. Mas o Exército, ou as Forças Armadas por extensão, não é uma congérie de 
burocracias, cada qual negociando sua parcela de controle sobre as benesses do 
Estado. Pelo contrário, ele sobrevive e se fonalece apenas à sombra da "idéia 
nacional". Isto é, à sombra de um Estado fone capaz de se impor a quaisquer 
outros poderes que ameacem os "interesses nacionais". Como esta força está 
radicada, em última análise, no exercício do poder de coerção flsica, um Estado 
fone significa Forças Armadas fones no exercício do monopólio dos instrumentos 
de coerção. Por isso o Exéràto foi tanto no Império quanto na República velha um 
parceiro político pouco confiável para a burocracia civil, bem como para os 
interesses econômicos e regionais. 
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A referência do professor Rouquié à "estatolatria" das Forças Annadas sul� 
americanas parece-me uma generalização do ponto anterior, e permito-me 
transcrevê-la: 

"Por sua formação e inserção, as Forças Annadas sul-americanas 
pertencem mais ao Estado do que à sociedade. Seu nacionalismo 
estatizante se coaduna com seus interesses corporativos em expansão. 
O nacional-militarismo responde mais a uma especificidade organiza
cional do que a parâmetros nacionais" (p. 2 1). 

o professor Rouquié parece concordar assim em que os interesses institucio
nais constituem o filtro através do qual as Forças Annadas interpretam as 
questões nacionais. E que os interesses corporativos da instituição militar só 
encontram condições de plena expansão dentro de um Estado fone, de natureza 
freqüentemente (mas não necessariamente) fascista, e "libertado" das injunções 
da sociedade civil. 

Foi o que ocorreu no Brasil quando as oligarquias .estaduaIs ao fim da 
República Velha não encontraram solução de compromisso para suas divergên
cias. Com o golpe de 1 937 o "  intervencionismo controlador" das Forças Armadas, 
como observa o professor José Murilo de Carvalho, reclamava a ampla intervenção 
do Estado em todos os setores, ênfase na defesa externa e na segurança interna, 
construção de uma sociedade orgânica e não conflitiva em torno da idéia nacional, 
e a presença das Forças Armadas, sobretudo do Exército, como agentes do 
processo a partir de uma posição hegemõnica dentro do Estado (p. 50). O golpe 
consolida esta hegemonia, fortalece e "libera" o Estado das injunções da 
sociedade civil, su bmeten do-a ao seu controle. 

Restaria dizer que regimes tais como O do Estado Novo remetem inevitavel
mente à questão das suas possibilidades e limites. Do ponto de vista do estudo da 
instituição militar, tais regimes inauguram uma nova " dialética da ambigüidade", 
centrada no duplo papel das Forças Armadas, como governo e como instituição, 
Os efeitos pelVersos desta lógica tornam extremamente problemática a institucio
nalização destes regimes, e por isso sugerem o estudo da "política de retirada" dos 
militares. Mas esta é uma outra história4 . 

NOTAS 

1 .  Discuti este ponto no meu Em busca de identidade: O Exército e a polüica na sociedade brasileira. Rio, 
Forense Universitária, 1976. 

2. Potash, RabertA. ,  The Anny andpolitics in ArgentifUl, 1 928-1945.  Stanford Uni .... ersity Prcss, 1969, p. 30. 

3. "A burocracia imperial: a dialética da ambigüidade". Em Edmundo C. Coelho larg.), Estudas 

organizacionais. Rio: Estudos c Pesquisas CEBRAE 1 ,  1980, pp. 25- 5 1 .  

4 .  Tentamos, Alexandre Barros e eu, contar o fundamental desta história no nosso "The politirs of 
milital)' intervention and wühdrawal in $outh America" (a ser publicado pela InlerfUltional Polítical 

Scierue Association Rtview). 



HELOÍSA RODRIGUES FERNANDES - Coube-me a tarefa de comentar três tra
balhos que, praticamente, só têm em comum o objetivo de analisar, sob diferentes 
aspectos, a atuação política das Forças Armadas num período histórico que se 
estende, grosso modo, de 1 930 a 1945. Logo, é o processo histórico que 
permanece como referência das análises, o que nos remete não a facilidades, mas a 
enormes dificuldades. Historicamente, trata-se de um período de inflexão na 
América Latina, marcado pela desorganização imposta ao mercado mundial que 
se iniciara com a guerra de 1 9 1 4, passara pela revolução socialista de 1 9 1 7, se 
agravara com a crise de 1 929 e culminara, em 1 939, com a guerra pela hegemonia 
mundial, Inserida como periferia deste mercado, a América Latina sofrerá o 
impacto desta luta na qual entra mais corno presa e teatro, como afirma Rouquiél • 
do que como força decisiva. 

Como já observara Marini2 , o processo de consolidação do imperialismo 
como forma dominante do capitalismo internacional dá lugar a duas tendências 
contraditórias. De um lado, reforça o sistema imperialista e permite o deslocamen
to do seu centro hegemônico para os Estados Unidos. De outro, faz surgir um 
campo de forças opostas, o campo socialista, que nasce e se desenvolve no bojo das 
lutas engendradas pela integração imperialista. Ressalte-se, também, que o 
fascismo faz parte deste processo de consolidação do imperialismo. A nível 
mundial, em síntese, trata-se de um momento de acirramento das contradições 
capitalistas levadas ao nível mais explosivo que conhecera até então e que se 
estenderia a todos os elos - e se aprofundaria em todos os níveis - do sistema 
capitalista mundial. Acirramento tão agudo que se chegara a prever, inicialmente, 
que a correlação internacional de forças seria favorável à revolução socialista 
mundial3 . 

Não pretendo iniciar aqui uma disUlssão sobre este momento do sistema 
capitalista mundial. Mas é importante ressaltar a exacerbação das lutas internacio
nais marcadas pelos enfrentamentos abertos entre potências imperialistas; pela 
ascensão do fascismo na Europa e pelo processo de consolidação, neste contexto, 
da revolução soviética. Esta exacerbação das contradições marca a América Latina 
durante todo este período de tal fonna que, nem um certo renascimento do 
nacumalismo, nem o próprio deslocamento para o papel dominante das suas Forças 
Annadas são estranhas a esta exacerbação, embora não sejam, também, senão 
algumas de suas manifestações. Dois fenômenos, aliás, que não são específicos à 
América Latina mas a todo o sistema. 
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De qualquer forma, a nível político, a experiência latino-americana deste 
processo mundial é ininteligivel sem a percepção destas forças. Não é casual que 
todos os textos aqui discutidos sejam obrigados a apresentá-las: lutas entre Estados 
Unidos e Alemanha; fascismo ou tendências fascistas em vários paises latino
americanos; presença crescente das tendências socialistas e pânico do "perigo 
comunista" na América Latina. Este é o campo de forças mais amplo e dele só 
poderia derivar, como derivou, um enorme reforço das Forças Armadas - e do 
papel politico dos militares - neste penodo. Essas, por sua vez, e também não por 
acaso, não se apresentam como um bloco coeso e monolítico mas, ao contrário, 
muitas vezes e em vários países profundamente divididas. Daí minha concordân
cia com a tese de Rouquié de que " a profundidade destas divisões, sua diversidade 
e sua articulação efetiva com os acontecimentos políticos nacionais só podem ser 
compreendidas se situadas no contexto das lutas pela hegemonia em escala 
mundial de que, de 1930 a 1945, os países da América do Sul sào, ao mesmo 
tempo, a presa e o teatro"4, 

Ressalte-se, ainda, que o realce militar dos Estados latino-americanos é 
também uma das formas de fortalecimento do aparelho de Estado para responder 
à própria crise econômica. A crise reclama e exige uma intervenção crescente do 
Estado a nível econômico, político e social. É nesta conjuntura que se afirma uma 
certa autonomização do Estado frente aos interesses mais imediatos das várias 
frações do capital e frente aos Estados-nação imperialistas em luta. Os militares, ou 
melhor, certas facções militares desempenharão uma função de relevo neste 
processo de reorganização das condições da acumulação e da dominação em 
vários países latino-americanos. 

Em termos mais amplos, é razoável inferir que esta conjuntura internacional 
suscita, não só na América Latina, mas em todos os elos do sistema - dependendo 
das várias conjunturas nacionais - uma necessidade básica: a de que o aparelho de 
Estado amplie suas funções e se transforme. No caso latino-americano, pelo 
menos, esta transformação merece dois destaques: 1) ela preselVa a mesma forma 
de articulação com o mercado internacional, ou seja, não atinge os alicerces da 
ordem neocolonial; 2) talvez exatamente por isto, trata-se de uma transfonnação 
do Estado que se realiza sob a forma de um predomínio marcadamente militar. É 
no bojo deste segundo traço que se afirma uma cena "vocação" militar de fazer o 
aparelho de Estado se adiantar às classes dominantes na função de reorganização 
das condições de acumulação e de dominação. Vocação que não é independente 
da conjuntura internacional e da crise das classes dominantes que lhe está 
relacionada. Enfim. esta irreversível entrada em cena das Forças Armadas 
relaciona-se organicamente tanto à conjuntura internacional como à crise de 
direção' das classes dominantes na América Latina. O que significa que a partici
pação polltica das F orças Armadas na América Latina - além destes parâmetros 
mais amplos - depende e é determinada pelas específicas situações nacionais. 
Conseqüentemente, sua atuação é determinada pelos ritmos e particularidades 
das lutas das classes a nível nacional. 
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Justifica-se, assim, que a minha intervenção neste debate vá no sentido de 
cobrar aos textos uma (oncreção maior das suas análises. 

Início com a discussão do trabalho de Alain Rouquié porque a tarefa que se 
propôs era a que exigia uma maior capacidade de abstração e generalização, jáque 
procurava analisar os "papéis e comportamentos políticos das Forças Annadas na 
América Latina" no período de 30 a 45. Análise que não é fácil para um intelectual 
que se recusa a incorporar teses simplificadoras da realidade latino:americana 
Rerusa analisar as conjunturas históricas que marcam este período como mero 
reflexo daquilo que ocorre no centro. Recusa a tese da intervenção modernizante e 
progressista das Forças Armadas na América Latina Recusa a tese da intervenção 
destas enquanto meros porta-vozes dos interesses das classes médias em vias de 
ascensão. Em sintese, assumindo a posição intelectualmente mais dificil, o autor 
fica, do meu ponto de vista, sem nenhuma tese que lhe permita retirar uma linha 
comum aos papéis e atuações políticas das Forças Armadas neste período. É este 
compromisso com as especificidades nacionais, a meu ver bastante louvável, que 
estabelece os limites da sua análise. 

o que pretendo ressaltar é a própria tensão permanente do texto entre duas 
necessidades que se negam: de um lad�, o respeito às situações nacionais; de 
outro, a tentativa de retirar afirmações generalizantes. Privilegiando a primeira, 
Rouquié despoja-se de qualquer hipótese básica que lhe permita retirar da análise 
comparaúva senão similitudes muito vagas. A análise comparativa caracteriza-se 
pela assunção prévia de uma perspectiva que privilegia a existência de determi
nações que caraaeTÍzariam uma estrutura fundante do todo. Ao contrário, 
partindo do privilegiamento da análise das situações nacionais, não se atinge, 
através da comparação, aquela estrutura, mas simplesmente certos traços comuns, 
gerais e abstratos, como os ressaltados neste trabalho. Entre estes, por exemplo, o 
destaque dado por Rouquié ao fato de que o militarismo desta época se caracteriza 
pelo cone hierárquico e de geração das tendências. Ou os três modelos propostoS 
ao final do texto e que passo a enumerar: I) um modelo no qual " a orientação do 
corpo dos oficiais e suboficiais reproduzem às vezes - muito c1aramente os 
afrontamentos politicos da sociedade civil"; 2) um modelo onde, dada a quase 
inexistência de panidos políticos civis, são as clivagens dos militares - essencial
mente institucionais - que tendem ase prolongar na sociedade civil; 3) um modelo 
que indica uma U situação que fica a meio caminho dos dois modelos acima 
evocados"6. 

Mesmo sem discutir a validade histórica destes modelos tão abstratamente 
construídos, ressalta-se que é o respeito do autor às especificidades nacionais que 
tomava impraticável retirar da análise comparativa senão estas conc1usões 
abstratas. Creio mesmo que no caso brasileiro, que Rouquié colocaria no segundo 
modelo, a hipótese é relativamente descabida,já que o tenentismo (privilegiado na 
sua análise) não constituiu uma facção hegemônica no Exército e que, talvez, tenha 
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sido derrotado exatamente por não ter conseguido organizar politicamente 
nenhuma força sociaJ1 . 

Aliás, a análise de Rouquié é mais rica exatamente quando escapa à 
necessidade de retirar das especificidades nacionais os traços comuns ou genera
lizantes. Em síntese, como o autor não se propõe à análise comparada para retirar 
as invariâncias e as diferenças específicas mas, ao contrário, se compromete com a 
tese de que a intervenção das Forças Armadas é determinada pelas particularida
des concretas das situações nacionais - marcadas por seus regimes políticos e 
ritmOS das lutas das classes sociais - tomava-se desnecessário, senão inútil, aquela 
outra abordagem. 

É lógico também que, deste ponto de vista, não concordo com o autor que a 
impossibilidade de retirar afirmações generalizantes nos obrigue à resignação da 
abordagem puramente descritiva o que, aliás, as análises de Rouquié - não só neste 
trabalho como em vários outros - confinnam de modo eloqüente. 

Passando ao trabalho de Frank McCann, este procura analisar as relações das 
Forças Armadas brasileira e americana no período 1 905/1945 utilizando-se, para 
isto, da exposição de um fano material coletado em fontes primárias. Todo 
estudioso dos processos históricos reconhece a enonne valia dos trabalhos 
descritivos propiciadores da infra-estrutura necessária à análise e interpretação. 
Deste prisma, cabe realçar a enorme contribuição que o trabalho de McCann traz à 
compreensão do tema. 

Contudo, do meu ponto de vista, mesmo a apresentação de material 
historiográfico necessita estar ancorada num conceitual teórico ou num alarga
mento do horizonte de determinações que cercam o fenômeno estudado. Assim 
sendo, muitas vezes McCann parece atribuir excessiva importância - nas relações 
das duas Forças Armadas - às opiniões das pessoas envolvidas. Ou então, a 
privilegiar demasiadamente argumentos sobre a eficiência/ineficiência dos arma
mentos como critérios que detenninam a compra de material bélico, seja dos 
EUA, seja da França, seja da Alemanha. Ou, ainda, a conceder demasiado peso 
explicativo às identificações decenas facções das Forças Armadas brasileiras com o 
Eixo. É claro que estas razões constituem uma das faces da explicação, mas não 
atingem o fundamento das relações E UA/Brasil ou Alemanha/Brasil neste 
período. 

O que quero ressaltar é a dificuldade de compreender as relações entre as 
Forças Armadas sem se referir às relações comerciais brasileiras num período que 
se estende até 1 940. Como se sabe, na década de 3D, o comércio externo brasileiro 
ainda se dá preferentemente com a Europa, que se mantém como principal 
fornecedora de produtos indusrriais. Segundo Gambini8,.o predomínio europeu 
manteve-se praticamente inalterado entre 32 e 38, correspondendo a cerca de 55% 
das importações brasileiras. Ressalte-se também que, a panir de 1933, mas 
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sobretudo no período 36/39, a Alemanha suplanta a Inglaterra em termos de 
influência comercial nO Brasil. As importações brasileiras dos E UA só suplanta
riam as da Europa em 1 940. 

Não é casual que, entre 1 932/39, acirrem-se as lutas entre a Alemanha e os 
EUA pelo controle das relações comerciais com a América Latina e com o Brasil, 
em particular. Por outro lado, as relações comerciais entre Brasil e Alemanha 
envolviam um sistema que entrava em conflito com os interesses americanos 
porque tornava o Brasil, de certa forma, cativo do mercado exportador alemão.já 
que dispensava a moeda internacional como base de troca - sobretudo de algodão 
e de café por produtos industriais - e os marcos especiais só eram válidos para as 
compras na Alemanha. 

Não pretendo desenvolver uma análise deste tipo aqui. Contudo, é importante 
lembrar que as relações comerciais constituem fundamentos imponantes das 
relações entre as Forças Armadas dos três países, se é que não constituem suas 
detenninações básicas. 

Por outro lado, a não ser que se restrinja demasiadamente o conceito de 
imperialismo- tomando-o sinônimo de intervenção annada pura e simples, como 
os EUA fizeram mais ou menos nesta época na Nicarágua e em Cuba - é evidente 
que não concordo com a tese de McCann de que a " política de boa vizinhança" 
fosse uma "renúncia ao imperialismo"9 por parte dos Estados Unidos. Através 
desta política ele pode ter mudado de forma - mas não tanto, se se considerar o 
Plano de ocupação do Nordeste - mas nào de conteúdolO .  Basta lembrar que as 
relações comerciais eram favoráveis ao Brasil equea pressão dos EUA em lodo este 
período foi para a reversão desta tendência. 

Enfim, se este período esteve marcado pela política brasileira de manutenção e 
jogo de duas frentes comerciais (Alemanha e EUA), não é menos verdadeiro que, 
também neste período, os EUA forçaram por todas as formas a eliminação da 
frente alemã. É no contexto deste jogo, bem pouco amigável, que ocorrem as 
concessões especiais para o armamento às Forças Armadas brasileiras e também, 
por exemplo, para a construção de Volta Redonda. Mas não são concessões de 
uma política de bons vizinhos. Na época ela é caracterizada por Osvaldo Aranha 
como uma política que, em seu "puritanismo expansionista", necessitava ter o 
Brasil como " eixo" e como " palco", já que "sem o nosso país nada podem os 
Estados Unidos fazer na América"l l .  

Há mesmo evidências de que este jogo relativamente tenso foi utilizado, 
inclusive, para forçar os EUA ao suprimento de armas às Forças Armadas 
brasileiras. Uma declaração do embaixador (CalTery) no Brasil ao Secretário de 
Estado americano, datada de 1941, é bastante indicativa da existência de uma 
tensão de interesses das duas partes: "Só há um modo de persuadir as autoridades 
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militares brasileiras a nos permitirem o envio de tropas e oficiais à área de Natal: é 
sob o pretexto de ensiná-las a usar as armas que lhes fornecemos"12. 

Portanto, creio que o material apresentado por McCann necessitaria uma 
contextualização maior que derivaria do reconhecimento mais explicito de que se 
trata de um período de acirramento das lutas entre EUA e Alemanha - e nesta luta 
valeu quase tudo - e que o Brasil, neste caso um dos campos desta batalha, tentou 
jogar e, também, conciliar, segundo as suas possibilidades conjunturais. Esta 
conjuntura especifica talvez determine mais fundo a relação das Forças Armadas 
brasileira e americana neste período do que os critérios de eficiência/eficácia do 
treinamento e armamento e das posições ideológicas de certas facçães das Forças 
Armadas brasileiras. 

A análise deJosé Murilo de Carvalho inicia-se com a colocação de uma tese 
que noneia todo o trabalho: a de que, em 1930, "o conflito entre as principais 
forças políticas civis e a derrota da mais poderosa delas abriram espaço para que o 
setor militar da burocracia estatal conquistasse a parcela de poder que não 
conseguiu na última década do século"13. Esta tese serve como fio condutor de 
uma análise que procura apreender como, historicamente, uma detenninada 
facção militar vai consolidando seu poder e definindo seu projeto num processo de 
luta aberta ou mascarada com as correntes que lhe são opostas, dentro e fora da 
instituição militar. 

o projeto do trabalho não era simples, porque envolvia considerar dois 
processos correlacionados mas relativamente autônomos, De um lado, o processo 
através do qual vai se firmando a hegemonia desta facção no interior das Forças 
Armadas (sobretudo do Exército) e no aparelho de Estado e, de outro lado, como 
este processo se relaciona ao movimento político da luta das classes (32, 35, 37, 38, 
45). A própria envergadura do projeto obrigou ao privilegiamento do primeiro 
processo, o que permitiu captar com enorme acuidade não só como se delineiam 
as c1ivagens - verticais e horizontais - no interior do Exército, mas também como 
uma determinada facção militar pode utilizar a própria lógica institucional interna 
para definir um projeto de hegemonia e realizá-lo. 

A tarefa não era simples, e as conseqüências também não o são, O trabalho terá 
impacto na historiografia porque, definitivamente, não se mantém mais de pé nem 
a interpretação da atuação monolítica das ForçasArmadas, nem a interpretação da 
atuação destas como meros porta-vozes diretos dos interesses progressitas de 
certas classes sociais, e muito menos a explicação da sua atuação pela origem de 
classe dos seus membros, 

Em síntese, sem perder de vista que a atuação política dos militares encontra 
seu fundamento nas relações entre as classes sociais, Murilo rerusa-se a apresentá
la como puro e simples reflexo destas relações, mesmo porque, no interior deste 
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aparelho de Estado, estas se desenvolvem com relativa autonomia. Ou, dito de 
outra forma, porque a luta dentro destes aparelhos é, pode-se dizer, submetida a 
uma lógica institucional própria 

Por outro lado, é necessário ressaltar também a novidade de uma pontuaçào 
do processo histórico que implica deslocar o peso da inflexão politica de 30 para 
37.  Esta tese vai ser muito discutida e, provavelmente, ficará sujeita a várias críticas 
porque se o peso da reorganização das condições de acumulação e de dominação 
está em 37 (reiterado em 45) e não, propriamente, em 30, desmantelam-se muitas 
interpretações relativas ao caráter eminentemente democrático do projeto bur
guês na sociedade brasileira e que, para esta perspectiva, teria sido /Tustrado em 37 
e reposto em 45. 

Dada a profunda identificaçào com as teses básicas do trabalho, registro 
apenas duas observações. A primeira está relacionada ao peso excessivo que a 
análise atribui às rebeliões de 35. Refiro-me a uma forma de apresentá-las que, do 
meu ponto de vista, é excessivamente radical. É evidente que 35 possibilita o 
avanço mais fácil da facção militar analisada porque justifica uma série de 
deslocamentos e expulsões e, também, a imposição do projeto de não-envolvi
mento partidário das Forças Armadas. Contudo, se o processo analisado tem raízes 
estruturais, esta facção se tomaria hegemônica, com ou sem as rebeliões de 35. Para 
Murilo, a inflexão de 35 tende a ser realçada muito mais como abertura de espaço 
para facção militar analisada do que como momento de resistência a elal'. Aliás, 
confirmando esta colocação, pode-se lembrar que o Plano Cohen não é de 35, mas 
de 37, e basta consultar a ata de reunião de generais (Ministério da Guerra, de 
27/9/37) para verificar que a lógica a presidir aquela reunião foi a "eminência de 
um novo golpe comunista"1 5 ,  

A segunda observação é de ordem metodológica. Como j á  foi ressaltado, a tese do 
trabalho implicava relacionar um movimento que se realiza no interior das Forças 
Annadas e as relações deste com o processo que se desenvolve ao nível político da 
luta das classes. Contudo, a análise era obrigada a privilegiar o primeiro. 

Independentemente de se aceitar ou não as suas teses relativas ao significado 
de 30 e de 37,  há que questionar até que ponto a análise que vinha sendo realizada 
permitia aquela extrapolação. Não é casual que a ponte entre a análise do 
movimento interno às Forças Armadas e a do processo político seja feita através, 
sobretudo, dos discursos. Mas estes mesmos discursos comparecem alusivamente, 
sem estarem fundamentados numa análise da conjuntura das lutas das classes 
sociais. Ao contrário, são os discursos que aludem a existência desta conjuntura. 

Neste sentido, poder-se-ia questionar se o privilegiamento que a análise foi 
ubrigada a conceder ao movimento no interior das Forças Armadas permitia 
sustentar as teses finais relativas ao processo histórico. Em outros termos, até que 
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ponto a comprovação destas teses não exigiria o deslocamento do privilegiamento 
da análise, do interior das Forças Armadas, para o interior da luta das classes. Ou, 
como coloca José Nun, a análise do movimento interno às Forças Armadas 
pennite entender a gramática da intelVenção militar, mas não sua própria lógical6 .  

Interesssa observar que as teses de Murilo poderiam se  filiar às posições de 
certos cientistas, como Poulantzas, por exemplo, segundo as quais "as categorias 
sociais podem, às vezes, desempenhar um papel político próprio e importante 
numa determinada conjuntura; papel que não é, pois, redutível ao fato de ir 
simplesmente 'atrás' das classes sociais a que seus membros penencem"17 .  Na 
verdade, a análise de Murilo é mais burilada porque permite, inclusive, afirmar 
que estas categorias - como, no caso, a militar - só atuam monoliticamente 
quando, e porque, uma determinada facção detém a hegemonIa. 

Contudo, Poulantzas refere-se a esta atuação como força social das categorias 
numa determinada conjuntura . Mas, para esta posição, conjuntura tem um 
significado muito preciso: remete " ao campo das práticas e da luta das classes" ] s .  
Neste caso, a afinnação d a  tese da atuação política da categoria militar em 3 7  como 
força social exigiria o privilegiamento do campo das práticas e lutas das classes. Em 
outras palavras, aquele campo relativamente ausente na análise de Murilo. 

Estas colocações não visam rejeitar as teses do trabalho relativas ao processo 
histórico de 30 a 37, mas apontar por que, para justificá-las, a análise precisa 
recorrer aos discursos que aludem a uma conjuntura, mas não conseguem 
fundamentá-la. 
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DEBATES 

ALAIN ROUQ.UIÉ - Não vou abordar os comentários em que o prof. Edmundo 
Campos contestou as críticas que Heloísa Fernandes fez ao meu paper. Gostaria 
apenas de precisar que, quando falo de modernização do Estado, falo da 
modernização do aparelho do Estado, do qual fazem parte os militares. Neste 
sentido, uma maior profissionalização de qualquer setor do aparelho do Estado, 
seja o funcionalismo civil, sejam os militares, é parte da modernização do próprio 
Estado. Em relação ao trabalho do prof. McCann, eu gostaria de fazer alguns 
comentários. Não quero aparecer como defensor da Missão Francesa, dentro de 
uma postura chauvinista, mas algumas afirmações feitas pelo prof. McCann me 
deixam um pouco cético. Ele afirma, por exemplo, que a influência francesa foi 
menos importante que a alemã nos anos estudados, embora nào apresente prova 
ou testemunho que reforcem esta idéia. Parece-me que, quando se fala de uma 
contraposição, de uma comparação entre a Missão Francesa e a Missão Alemã, fala
se, naturalmente, de coisas diferentes. Isto porque o Estado-Maior, o Exército 
brasileiro foi reorganizado pela Missão Francesa, e a simpatia que os militares 
individualmente poderiam ter pelo Exército alemão era outra coisa. Tenho a 
impressão de que o prof. McCann não levou em conta o prestígio que tinha o 
Exército francês em 1 9 18 .  Era um dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, 
enquanto que os alemães haviam demonstrado a inferioridade do seu Exército. 
Este dado estava presente na mente dos oficiais do mundo inteiro. 

Em seupaper, o prof. McCann diz que os "tenentes" estavam contra a Missão 
Francesa. Mas não vi muitas obras, exceto alguns documentos dos arquivos norte
americanos, que atestassem esta afinnação. Na medida que os norte-americanos 
eram concorrentes da Missão Francesa, não se pode atribuir imparcialidade a seus 
documentos. A partir das memórias de ex-tenentes, o que fica patente é que os 
jovens oficiais tinham um conceito muito elevado, muito elogioso da Missão 
Francesa 

o professor McCann afirma que a resistência à Missão decorria da postura 
anexionista, imperialista dos oficiais franceses, que desejavam controlar tudo, até 
os espaços que deveriam ficar exclusivamente sob controle da oficialidade 
brasileira Partindo desta idéia, devo concluir então que a resistência ocorria 
fundamentalmente entre as altas patentes. Ademais, o prof McCann pesquisou 
documentos hierárquicos. e só os chefes os escrevem dentro do Exército. A meu 
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ver, essa resistência se dava não porque fossem os generais favoráveis aos nOrt� 
americanos, ou aos alemães, mas porque, para eles, a Missão Francesa causava 
uma espécie de subversão da hierarquia, na medida que os jovens oficiais adqui
riam uma formação muito melhor do que a que eles haviam tido. A influência da 
Missão Francesa era vista, então, como uma ameaça. 

Esta idéia não é minha. É uma idéia que está muito bem apresentada numa 
tese que o prof. Manuel Domingos Neto defendeu na Sorbone, com base não nos 
documentos do War College dos Estados Unidos, mas nos de Fort de Vincenne, da 
mesma Missão, e em documentos brasileiros. 

FRANK MCCANN -Acho muito dificil que se consiga obter uma medida exata de 
um assunto tão abstrato como a influência, já que estamos falando de influência no 
pensamento, no ponto de vista, no estilo de uma instituição. 

Logicamente, não quis afirmar que a Missão Francesa não tenha causado 
impacto, não tenha tido influência. Quando me referi ao impacto alemão, o que 
quis dizer é que esse impacto não desapareceu, mas ficou misturado com a 
influência francesa. 

É dificil, realmente, mencionar todas as correntes que ocorreram durante a 
década de 20. Primeiro, a noção de que os jovens oficiais apoiaram a Missão Fran
cesa é apenas parcialmente verdadeira, No princípio da década sim, houve muito 
apoio da ala jovem do Exército, enquanto os velhos oficiais mantinham uma 
posição de reserva. Eles não viam com simpatia a volta à escola, que a revisão de 20 
lhes impunha. 

Gostaria ainda de esclarecer que todas as criticas à Missão Francesa que 
constam do meu trabalho estão mencionadas em documentos do Estado-Maior do 
Exército brasileiro mesmo porque a posição do embaixador dos Estados Unidos 
durante a década de 20 e até a década de 30 é contrária a uma competição com a 
França. Assim, os críticos a que me referi são brasileiros, e não americanos. Os 
americanos consideravam os franceses aliados, mas essa posição se modifica no 
inicio da década de 30, quando começa a existir uma competição americano
francesa. E ocorrem coisas curiosas. Já em 1927, o adido militar none-americano 
descreve, em relatório, a situação da Missão Francesa, dizendo que, ao tempo de 
sua instalação, os elementos jovens e progressistas do Exército davam-lhe seu 
apoio; no entanto, mais tarde esses jovens adotam posição critica diante da Missão, 
que passa a contar com o apoio dos oficiais mais velhos. Acho curioso, e é bem 
possível que, naquela época, o adido militar não estivesse inteiramente bem 
informado. Se verificarmos os relatórios do chefe do Estado-Maior, daquele 
mesmo ano, encontraremos críticas da cúpula do Exército à Missão. 

Não estou querendo provocar um confronto americano-francês, mas fiquei 
realmente impressionado com o nivei das críticas. Tasso Fragoso, por exemplo, 
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escrev eu que Ua vinda da missão isolou-nos um pouco da Europa e particularmen
te da França ". E ele explica que s e  sentiam isolados, porque tudo o que vinha da 
Fr ança p assava antes pelo cr ivo da Missão. 

Como sabemos, o Exército francês do fim da décadade 20 não era o mesmo de 
d ez anos atrás, já que a nação france�a não mais apoiava a área militar da mesma 
maneira. Quando eu estava elaborando o paper e a nalisando o material disponível, 
fiquei impressionado com a i nexistência a nível mundial , fora da tese a que 
Rouquié se r efere, de estudos sobre a ação dessas missões militares. Conversando 
com historiadores que tratam de assuntos relativos à Alemanha, tomei co nheci
mento de que nada exist e  a ess e  r espeito, já que estavam voltados para o utras 
dir eções. O assunto deve s er do i nteresse de países como o Brasil, a Polônia e o 
Chile, que receberam as missões. No enta nto, os historiadores locais freqüent e
m ente não cuidam d essa área por dificuldade de acesso aos documentos. 

Quanto à questão levantada por Heloísa Fernandes, gosta ria de esclar ecer 
que, no meupaper, não tratei do problema da luta comercial entr e a Alemanha e os 
Estados Unidos porque já tratei do assunto de forma d etalhada no meu livro The 
Brazilian-AmericanAlliance, 1937-1945 (Princeton, 1 973). Talvez eu tenha exagerado 
na minha colocação. Nã<? quis diz er que a Missão Francesa não tenha tido 
influência. Tentei apenas fazer uma comparação com os alemães. 

Há uma pergunta aqui ref er ente à importância dos cursos que os fran ceses 
estavam dirigindo para a promoção dentro do Exército. Sem dúvida, tais cursos 
for am importantes no per íodo 1 930-37. Mas é pr eciso lembrar que os o ficiais que 
elaborara m essas leis de promoção haviam passado pelas escolas controladas pelos 
franceses; portanto, estavam advogando em cause.. própria. E ainda, se conside
rarmos o processo da educação m ilitar durante todo este sé culo, verificaremos que 
ex iste uma tendência contínua de se dar uma importân cia crescente aos cursos 
p ara o processo de promoção. Na verdade, d urante o período 1 930-37, a 
influência fran cesa dimi nuiu a cada ano. 

MARIA ISABEL DE CARVALHO - Considerando que o golpe que consumou a 
revolta de 30, isto é, a destituição de Washi ngton Luís e a entrega do poder a 
Getúlio Vargas. foi feito por Tasso Fragoso e o utros militar es superiores ,  que 
governaram durante dez dias , eu gostaria de salientar que a p articipação dos 
militares na Revolução de 30 não foi tão restrita como à primeira vista pode 
parecer. É possív el pensar que a intervenção dos militar es nO'Rio de Janeiro tenha 
sido produto da sua percepção de que as Forças Armadas estavam dividid as entre 
aqueles que apoiavam Washi ngton Luís e os que não o apoiavam. De qualquer 
forma, co nsidero que a r elação entr e os militares superiores e subalter nos na 
Revolução de 30, que m erecer ia um estudo sério , ainda foi pouco explorada. 
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JOSÉ MURILO DE CARVALHO - Quando eu disse que a panicipação militar foi 
relativamente reduzida, eu me referia, naturalmente, à parcela realmente revolu
donària do Exército. Na realidade, o Movimento Pacificador era anti-revolução. 
Ele foi organizado exatamente para evitar as conseqüências que poderiam advir de 
uma vitória militar dos revolucionários. Então, a pergunta a se fazer neste caso 
seria: "Se ele tinha força suficiente para resistir, por que não resi.stiu, por que não 
derrotou militarmente os revoltosos"? 

Aqui entra toda a conjuntura nacional. O que os militares do Movimento 
Pacificador perceberam, no Rio de janeiro, é que não havia condições políticas, na 
conjuntura, para resistir, para defender o governo. A reação popular provavel
mente seria grande, e poderia haver recusa nas próprias fileiras em luta para 
defender Washington Luís. Isto eles perceberam bem e resolveram, não digo fazer 
a contra-revolução, mas pelo menos um tipo de anti-revolução que evitasse as 
conseqüências da que estava em andamento. Daí que foram alijados, porque 
naturalmente os vencedores não iriam aceitar esse tipo de gente da República 
Velha no governo. Os primeiros meses, então, foram de intensa luta, de 
negociações sobre quem colocar nas posições de comando. Os revoludonàrios 
conseguiram um general simpatizante, Leite de Castro, para o Ministério da 
Guerra e lhe deram um Estado-Maior revolucionário; mas o gen. Tasso Fragoso. 
presidente da junta Militar, ficou na chefia do Estado-Maior. Houve uma 
composição que permitiu a convivência, embora tensa, dos dois grupos. Isto, até 
ceno ponto, já foi uma meia derrota para os militares revolucionários. 

MARIA CECÍLIA FORJAZ - Nas democracias liberais do mundo capitalista 
desenvolvido, parece haver uma correlação entre profissionalização, moderniza
ção das Forças Armadas e seu afastamento da política. No Brasil, essa correlação é 
inversa, ou seja, a profissionalização-modernização conduziu a uma intervenção 
crescente do Exército na política. 

Na comunicação de José MUTilo, fica patente o aumento da intervenção 
política dos militares no pós-3D em relação ao periodo anterior, e é conhecido o 
processo de modernização-profissionalização do Exército nesse mesmo período. 
Eu perguntaria ao José MUTilo como ele ve essa relação entre a profissionalização e 
o intervencionismo crescente do Exército brasileiro? Por que lideres de movimen
tos antiintervencionistas e profissionalizantes como o dos jovens "turcos", na 
pessoa de Bertoldo Klinger e Euclides de Figueiredo, tornam-se Uderes de uma 
revolução das elites de São Paulo, como ocorreu em 32? Citei apenas um dos 
exemplos nos quais até o movimento militar antiintervencionista ideologicamente 
teve uma prática política claramente intervencionista. 

JOSÉ MURILO DE CARVALHO -É certamente uma grande discussão esta entre 
profissionalismo e participação política dos militares. Creio que a tese de 
Huntington de que há incompatibilidade entre as duas coisas não é confirmada 
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pelos fatos. No entanto, permanece realmente um problema. Neste período a 
pessoa talvez mais indicada para citar não seria Klinger, mas Leitão de Carvalho, 
que escreveu sobre o assunto e tinha posições muito estritas em termos de ir contra 
a participação poUtica, ou político-partidário, dos militares. O curioso é que 
Leitão, em 1 937, é muito ambíguo com relação ao golpe. Embora opondo· se em 
principio, ele aceita o convite de Góis para permanecer no Estado-Maior e 
encarregar-se das reformas do Ministério da Guerra, da Escola Militar etc., que 
fortaleceriam a profissionalização do Exército. E ele tem um discurso feito no Rio 
Grande do Sul ao fim das manobras, em que acaba fazendo um elogio do Estado 
Novo. Este regime. segundo ele, tornara possível, pela primeira vez, a uma divisão 
treinar tranqüilamente durante o ano todo e fazer as manobras ao final do período 
de treinamento. Antes isto não era possível, havia freqüentes interferências, o 
comandante era transferido, ou a tropa tinha que ser mobilizada devido a 
movimentos políticos. Ele acaba, então, fazendo o elogio de uma situação política 
com a qual, no fundo, não concordava. Isto é ti pico daquela coalizão que chegou à 
idéia de intervenção controladora. Nestas circunstâncias, num país como o Brasil, 
há maior intervenção de militares profissionalizantes provavelmente porque a 
própria profissionalização dá à organização mais força e mais poder para intervir. 
Na situação brasileira da época, a condição para a profissionalização era eliminar a 
política dentro do Exército, na famosa frase de Góis. Mas isto só seria possível 
eliminando a política fora do Exército, implantando um regime de força como foi 
o de 1937. Só assim se conseguiria isolar a organização para que ela pudesse 
profissionalizar-se, tomar-se mais competente em termos puramente militares e, 
portanto, em estando dentro do aparelho do Estado, ter mais condições de 
controlar o próprio Estado, de ter mais impacto na sociedade. 

Este ponto toca em algo que a Heloísa e o Edmundo levantaram e que é talvez 
o aspecto mais diflcil da análise dos militares: o relacionamento entre classe, 
Exército e Estado. 

HELOíSA FERNANDES - Discutiu-se muito profissionalização, como se fosse 
antagônica à intervenção política. Ao contrário: parece-me que o processo é de 
concentração do poder no ápice. Na análise de José Murilo fica claro que essa nova 
forma de mobilização retira o poderde pressão do quadro das praças, tratando, se 
de uma nítida política de classe dentro do Exército. 

Eu diria que a questão não é simplesmente a profissionalização, me parece, 
mas todas essas outras medidas. Há uma coisa que o texto de McCann indica, que 
achei muito interessante. Ele diz que essa profissionalização se faz em detrimento 
de qualquer capacidade de decisão das praças. Seu texto mostra como na guerra 
esse tipo de formação criou problemas, já que se tratava de uma forma de 
treinamento que não dava nenhuma capacidade de iniciativa às praças. Acho que a 
questão não é simplesmente a profissionalização, mas um treinamento que tem 
uma direção muito específica. 
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JOSÉ MURILO DE CARVALHO - Há um exemplo curioso no Exército chinês, 
onde se estabelece também um conflito entre profissionalização e participação po
lítica. Este Exército passou por várias fases. A primeira delas foi a fase revolucionária, 
em que ele se caracterizava, diferentemente dos outros exércitos, por uma não
separação entre oficiais e praças e por uma não-separação entre militares e civis. 
Nesse período, ele foi extremamente eficiente em levar a luta até a vitória. Mas na 
guerra da Coréia, já se mostrou muito ineficiente e sofreu violentas baixas, sendo 
salvo pelo Exército russo que passou a ter grande influência. Houve uma 
transformação muito grande. Começou a haver uma separação entre oficiais e 
praças, entre militares e civis; os militares passaram a ter cenos privilégios em 
relação aos civis, e daí por diante. Poucos anos mais tarde, quando houve o atrito 
com a Rússia, isto provocou uma volta atrás, sendo abolidos de novo todos os 
postos. Voltou· se ao exército antigo, em que generais tinham que varrer quanéis. 
Houve sempre um movimento pendular entre as duas orientações, tamo que 
atualmente há um retorno à idéia anterior de reduzir o trabalho político do 
Exército, de deixar que os militares se dediquem à sua tarefa específica porque, 
sem isto, parece ser agora a convicção, não se consegue uma máquina bélica 
eficiente. 

Enfim, parece haver realmente certa incompatibilidade entre profissionalis
mo e política, que se expressa de maneira distinta nos vários países. 

FRANK McCANN - O conceito de soldado profissional não é um conceito simples. 
Não quer dizer apenas que o oficial está apto a comandar, que foi treinado para 
isso, que pode manejar certos tipos de armas etc. Considero uma das grandes 
falhas da literatura o fato de apresentar essa idéia de profissional como se fosse 
uma noção entendida, simples, com uma definição certa. O meu ponto de vista é 
de que cada Exército pode ter a sua definição para o termo. Para os exércitos da 
América Latina, o que quer dizer ser soldado profissional? A missão de um 
Exército é matar, é lutar e matar, logicamente numa guerra. Se não há guerra, o 
que quer dizer ser um soldado profis·sional? No sentido estrito do termo, fica 
dificil se chegar a esta definição. No Exército americano, esse conceito tem sido 
motivo de discussão continua. O significado do termo profissional está mudando 
sempre. 



EMPRESARIADO E LEGISLAÇÃO SOCIAL NA 
DÉCADA DE 30 

Ângela Maria de Castro Gomes 



1 .  Introdução 

o exame da evolução da po][tica social no Brasil demonsrra.de forma nítida, 
um fato de suina significação: é justamente nos periodos de existência de governos 
autoritários que os mais substanciais progressos na legislação social podem ser 
observados, quer consideremos o conjunto dos beneficios e serviços integrados ao 
corpo desta legislação, quer consideremos o número de beneficiários por ela 
atingido. Neste sentido, a década de 30 é um marco no curso dessa evolução. 

Em primeiro lugar, porque só a partir dos anos 30 podemos assinalar um novo 
e definitivo posicionamento do Estado em face da questão social, que vai conduzi
lo a uma inteIVenção regulatória crescente e não mais interrompida no tempo. 
Assim, embora a existência de uma legislação social na Primeira República precise 
ser considerada no conjunto deste processo evolutivo, é só a panir de 1 930 que as 
medidas regulatórias da ordem social têm real aniculação em um corpo juridico e 
efetivação no campo prático do processo de trabalho. Se não podemos avaliar e 
compreender a dinâmica da política social brasileira restringindo-nos aos anos do 
pós-30, sem recuperar os debates politicos, as pressões sociais e os esforços 
legislativos anteriores. é forçoso admitir que o período pós-revolucionário 
redimensionará o significado e o ritmo do intexvencionismo estatal na área da 
política social. 

Em segundo lugar, cabe fixar que foi justamente nos cinco primeiros anos 
desta década - ponanto antes da implantação do Estado Novo - que o maior 
número de decretos sobre o problema do trabalho foi sancionado, tanto se 
tomarmos a legislação previdenciária. quanto principalmente se tomarmos a 
legislação rrabalhista propriamente dita. A década de 30 só encontraria um outro 
periodo na história do país que com ela rivalizaria em termos de iniciativas no 
campo da politica social: o pós-64, quando outro regime autoritário implanta-se 
no Brasill . 

Entretanto, se é valioso assinalar o paralelismo entre períodos de avanço no 
processo de elaboração da politica social e o estabelecimento de regimes 
autoritários. é igualmente valioso ressaltar um outro fator presente nestes 
momentos de progresso da legislação social. 

Referimo-nos à movimentação dos trabalhadores, mais bem organizados. ou 
mesmo precariamente articulados em seus sindicatos. Desta fonna, examinando 
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os momentos em que se intensifica a ação reguladora do Estado sobre o mercado 
de trabalho, verificamos que se relacionam a períodos em que o movimento 
operário marcou o cenário político com sua presença, intensificando sua ação 
reivindicatória. Assim ocorreu com a legislação dos anos 20, que sucedeu as greves 
do final da década anterior; com a própria legislação dos anos 3D, que coincidiu 
com um momento de rearticulação do movimento sindical e de popularização e 
radicalização da panicipação político-partidária, interrompidos basicamente a 
panir de 1 935; e também com a legislação do pós-64, que se relacionou a intensa 
movimentação sindical urbana e até rural da década de 1 954-64. 

Este ponto é de particular importãncia, já que nos permite perceber não só a 
falácia dos argumentos que procuram conceituar a política social, fundamental
mente, como uma politica benevolente de "doações" do Estado aos trabalhado
res, como também a dimensão de resposta repressiva e ideológica que caracteriza 
o complexo instrumento da legislação social2 . 

Tal linha de reflexão é essencial quando nos propomos a analisar as relações 
entre empresariado e legislação social. Isto porque, até certo ponto é bem pouco 
explicativo afirmar que, se um Estado capitalista encarrega-se de intervir no 
mercado de trabalho para solucionar certos problemas econômicos e sociais, ele 
não o faz à revelia dos interesses das classes dOlninantes, ou seja. contrariando a 
todos os interesses de todas as frações de classe burguesa. Esta constatação, 
portanto, não deve constituir um ponto de chegada para o exame das questões 
políticas vinculadas aos problemas da regulamentação do trabalho da ótica do 
patronato, mas sim um ponto de panida. Mesmo tendo-se em vista que o 
intervencionismo do Estado no campo da política social objetiva garantir o 
processo produtivo e de acumulação de capital. permanece exisúndo uma série de 
questões. Como se situariam os interesses do empresariado do comércio e da 
indústria em face das diversas fases e dos diferentes alcances e diretrizes de uma 
politica social? Q.ual a dinâmica que preside, neste caso, as relações empresariado
Estado? Qual a forma, os limites e a eficácia da atuação do empresariado em face 
da questão da implantação das leis sociais? Enfim, a legislação social pode 
beneficiar o empresariado se, efetivamente. implica custos materiais objetivos e 
realiza-se, em muitos aspectos, contra seus interesses manifestos, por um Estado 
que U escapa" a seu controle político? 

Este conjunto de questões envolve, na verdade, duas ordens de considerações: 
uma referente às articulações entre classes sociais e Estado e outra que diz respeito 
à elaboração de políticas públicas que se voltam para o atendimento de 
reivindicações expressas pelas classes trabalhadoras. 

Nesse sentido, é interessante pensar que o Estado capitalista não como um 
bloco compacto onde tudo se resume aos interesses de uma burguesia mais ou 
menos coesa, mas como um campo de lutas que pode materializar uma complexa 
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relação de forças entre diferentes classes e frações de classe. O Estado, por 
conseguinte, implementa uma multiplicidade de políticas públicas que hierarqui
zam diferentes interesses existentes dentro das próprias frações da classe burgue
sa. Portanto, é capaz de impor - como um ator espedfico do cenário político -
orientações que contrariem àqueles interesses, na medida que se volta para as 
demandas da classe operária, que por sua vez pressiona, intervém e participa do 
jogo do poder. Desta forma, uma série de políticas públicas resultaria de ações e 
reações de interesses distintos, envolvendo conjuntamente burguesia, trabalhadores 
e também o Estado. A política social, especialmente, é bem um exemplo de como 
o exerácio do poder - inclusive do poder do Estado - não deve ser visto como um 
fenõmeno de dominação completa e homogênea de um individuo sobre outros 
ou de uma classe sobre outras. Sem dúvida, a critica à concepção do poder como 
H soma zero" não é algo novo, mas ainda é grande a tentação de se cair em análises 
que, numa dinâmica política maniqueísta, pennanecem opondo os que possuem 
aos que não possuem o poder, minimizando as tensões e inter-relações entre 
ambos. 

Este tipo de raciodnio evita a percepção da política social como mais uma 
forma de "garantir" a dominação burgues� controlando o movimento operário' 
por meio da repressão e da mistificação ideológica. Tal abordagem, na verdade, é 
duplamente simplificadora, não só porque obscurece a imponãncia política das 
lutas dos trabalhadores e a força da reação patronal, como porque avalia o 
intervencionismo estatal de forma instrumental e repressiva. A complexidade das 
reflexões em torno da politica social está justamente em que, se ela não pode 
deixar de ser vista como uma politica de controle de pressões populares, ela 
também precisa ser avaliada corno uma real e verdadeira resposta às reivindicações 
colocadas pelo movimento operário. 

A elaboração de uma politica social tem, assim, um alcance politico-ideológico 
que ultrapassa de muito os rótulos de mistificação ou manipulação simbólica, para 
assumir, de fato, um papel fundamental na organização de um certo apoio politico 
junto às massas populares.É neste sentido que o incrível carisma de Vargas, 
existente até hoje, não pode ser reduzido a formulações simbólicas, por mais 
ruidadosas e eficientes que possam ter sido. Suas raizes têm que ser buscadas no 
terreno do efetivo atendimento às reinvidicações operárias que vinham se 
desenvolvendo desde o inicio deste século. 

Por conseguinte, a elaboração de uma política social - no que se refere às 
relações classes sociais-Estado - é reveladora de uma dupla dimensão. A dimensão 
da violência, da repressão fisica e simbólica das massas pelo Estado, que assegura o 
processo de acumulação do capital apesar dos prejuizos econôrn1cOS e da reação 
poHtica imediata da burguesia. E a dimensão da fonnação de um ceno "consenso 
politico" entre classes dominantes e dominadas que, se tem fundamentos em 
propaganda ideológica, tem bases não pouco sólidas em concessões materiais às 
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pressões das massas trabalhadoras. A política social não pode ser compreendida 
nem como uma farsa de pura manipulação, nem como uma realização benevolen
te de um Estado de bem-estar social, neutro e árbitro de classes. 

o processo de fonnulação e implementação de uma política social no Brasil 
precisa ser entendido como uma questão tripanida, em que se confrontam os 
interesses da burguesia e do operariado e onde o papel que o Estado joga deve ser 
avaliado em função do contexto político global no qual sua intervenção se realiza. 
O Estado situa-se, assim, como um terceiro elemento decisivo, com o qual cada 
um dos outros dois terá que entTar em contato isoladamente ou não. Ponanto, um 
estudo sobre a evolução da política social no Brasil não poderia limitar-se ao 
exame da produção legislativa, já que um corpo de nonnas institucionalizadas não 
nos esclarece sobre a dinâmica política que presidiu sua formulação. O processo 
de elaboração, e implementação de uma legislação social envolve o confronto 
entre frações de classe, com interesses diversos com pesos e papéis sociais bem 
diferenciados, que se entrechocam ao longo de um largo espaço de tempo, 
interferindo e detenninando algumas das características essenciais dessa legisla
ção. Seu formato, bem como o ritmo em que se desenvolveu e o escopo de sua 
abrangência são todos problemas políticos complexos, dadas as transformações 
na força de pressão dos principais atores envolvidos neste processo. 

Quando se trata de examinar a participação do empresariado do comércio e da 
indústria no curso deste processo no Brasil, importa desde logo assinalar dois 
pontos. Em primeiro lugar, partimos da aceitação de sua posição não-hegemôni
ca, mas que procuramos não confundir tal situação com uma incapacidade de 
participar e de influenciar politicamente e, sobretudo, com submissão política a 
uma burguesia agrária - durante a Primeira República - ou a uma toda-poderosa 
burocracia estatal - no pós-3D. Desta fonna, nossa proposta é tentar recuperar a 
atuação desta fração de classe burguesa não-agrária, isto é, tentar estabelecer suas 
possibilidades efetivas de participação, qualificando seus limites e estratégias 
principais, num determinado momento. 

Em segundo lugar, constatamos que esta atuação está fundada numa fonna 
espeáfica de organização não-partidária. O patronato urbano, não só nos anos 10 
e 20, como igualmente após 30, teria em suas associações de classe o canal básico 
de mobilização e articulação de seus interesses. Através de sua rede associativa, o 
empresariado agiria como um efetivo grupo de pressão, comunicando-se eficaz
mente com os poderes públicos e também com as próprias organizações da classe 
operária, a prindpio sem a mediação formal do Estado e posteriormente com ela. 

Neste texto procuraremos nos concentrar no acompanhamento da atuação do 
empresariado frente aos problemas gerados pela extensão e pela aceleração do 
ritmo de produção da legislação social na década de 30. Tal atuação estará balizada 
pelo papel essencial do Estado nos anos 30, na medida que passa a liderar o 
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desenvolvimento de um processo de "modernização" econômica, e pela situação 
do movimento operário, inicialmente ativo e mais (arde firmemente reprimido. É 
neste contexto que tomamos a elaboração de uma legislação social como um fato 
fundamental no terreno das questões econômicas e políticas, já que tais normas 
influenciam tanto as condições de acumulação do capital, quanto as condições de 
organização e participação politica das classes sociais. 

o exame da atuação do empresariado em face da implementação da política 
social no pós-30 deverá levar em consideração, para fins de análise, distintamente: 
a legislação trabalhista ou legislação de fábrica propriamente dita, reguladora das 
condições de trabalho no processo produtivo; a legislação previdenciária, regula
dora da distribuição de beneficios e serviços devidos àqueles que participam ou 
participaram do esforço da produção; a legislação sindical, reguladora das condi
ções de panicipação política das classes trabalhadoras e também das condições de 
associação de interesses dos setores patronais; e a legislação criadora de uma 
Jusriça do Trabalho, encarregada de dirimir conflitos sociais na esfera do direitoj 
impedindo sua aberta e direta deflagração. 

2. Empresariado e conjuntura política no pós-30 

Tendo em vista uma melhor compreensão da dinâmica que a questão social " 
assumiu no pós-30, bem como da particular atuação do empresariado no mesmo 
período, é necessário relembrar cenos fatores que caraaerizam política e 
economicamente esta década. 

Inicialmente, cabe assinalar que a posição crucial e o tipo de encaminhamento 
que a questão social recebeu nos anos 30, não podem ser exclusivamente 
explicados pelos problemas desta conjuntura, sem referências ao processo 

. anterior de debates políticos e pressões sociais. Neste sentido, o penodo da 
República Velha é sl..rmamente significativo para contextualizar e dimensionar a 
evolução legislativa do pós-30. Assim, impona relembrar a ocorrência de fortes 
demandas por pane do movimento operário, abarcando a quase to.talidade das 
medidas de proteção ao trabalho na área da legislação social. Do mesmo modo, 
convém recordar a existência de iniciativas na área da legislação social que já 
indicavam um rompimento com a orientação liberal de um mercado de trabalho 
regulado apenas pela mão invisível da ofena e da procura. 

Este rompimento implicava, igualmente, o abandono de uma política de 
controle da classe operária fundada exclusivamente em mecanismos repressivos, e 
tornava clara a necessidade de aliar instrumentos de outra natureza no enfrenta
mento do problema do trabalho. A manutenção da ordem social pelo Estado já. 
situava uma estratégia combinada de repressão e de concessões no terreno da 
legislação social que pudessem', mais eficazmente, responder às reivindicações 
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então expressas pelos trabalhadores. Neste sentido, cabe chamar a atenção para o 
desenrolar de um debate polltico, travado nos próprios órgãos legislativos do 
Estado, que associava a questão social a uma série de outros problemas 
fundamentais, como o papel intervencionista do Estado neste setor e a posição e 
importância da industrialização no desenvolvimento econômico do pais. 

Cientes de toda esta herança da Primeira República, podemos melhor situar o 
impacto da grande crise de 1 929, que inaugurou a mais séria depressão que o 
Brasil já vivera A crise de 1 929 é, sem dúvida, responsável pela urgência imposta à 
red.efinição dos rumos de nossa politica econômica, antes centrada numa 
orientação basicamente agro exportadora. Tal redefmição considerava a necessi
dade de diferenciar a estrutura econômica do país e de criar novos mecanismos de 
acumulação de capital, sem que se abandonasse a politica agrarista de proteção ao 
café. 

Considerando-se particularmente a situação do empresariado do comércio e 
da indústria, vale assinalar que esta fração de classe vinha atravessando, desde 
1 926, crescentes dificuldades, atribuídas em grande pane á orientação dominante 
na política econômica. A crise agravara brutalmente esta situação, com a 
ocorrência de inúmeras falências e paralisações de negócios, que geravam um 
grande desemprego urbano, que vinha se somar às levas de desempregados vindas 
do campo. Portanto, o momento era extremamente delicado para0 empresariado, 
que além de enfrentar a depressão econômica, via-se ameaçado por novas 
investidas dos defensores do livre-cambismo, que insistiam na propalada "voca
ção agrária" do Brasil. 

Este somatório de graves problemas exigia uma intensa e articulada atuação 
do empresariado na defesa de seus interesses. O golpe sofrido pela agroexponação 
e a imponância já adquirida pelas atividades industriais fará com que esta atuação 
encontre mais espaço e eco políticos junto aos novOs setores governamentais. Por 
esta razão, mesmo que consideremos a inexistência de um projeto industrialista 
por parte do Estado nos anos iniciais da década de 30, podemos afirmar que o 
comércio e a indústria ganharam urna nova posição, emergindo como setores que 
pr�cisavam ser considerados e protegidos pelas políticas que objetivavam a 
superação da crise e a promoção do desenvolvimento do pals3. 

Toda esta problemática econômica que emoldura as iniciativas governamen
tais no enfrentarnento da questão social deve ser associada à espeáfica situação 
política então vigente. No que se refere á coligação política que tomara o poder- e 
que não podia deixar de incorporar novos atores -, dominava um clima de 
instabilidade, caracterizado pelas permanentes disputas entre diferentes orienta
ções (referimo-nos, particularmente, aos choques entre tenentes e políticos 
oligárquicos). Q.uanto às pressões de grupos sociais, observa-se um momento de 
novas investidas, especialmente por parte do movimento operário que, inclusive 
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pela própria situação de instabilidade política, encontra campo favorável para 
rearticular suas antigas demandas. Na verdade, os quatro primeiros anos da 
década de 30 são marcados por uma série de manifestações, de protestos e de 
greves que não sÓ reforçam as reivindicações do operariado por melhores 
condições de vida e de trabalho, como denunciam a repressiva orientação sindical 
que vinha sendo proposta pelo Governo Provisório. 

Desta forma, a conjuntura política do pós-30 redefine e enfatiza a importãncia 
do intervencionismo estatal no campo econômiCo e social, ao mesmo tempo que 
abre um novo espaço político para a rearticulação e a atuação de grupos que 
exercem pressão social. 

É neste contexto, marcado por disputas e debates em torno da determinação 
de uma nova estratégia de poder, que a questão do trabalho - por razões politicas, 
econômicas e sociais - toma-se uma questão central no cenário político e um 
problema crucial para a construção de um projeto que combine estabilidade 
politica, ordem social e desenvolvimento econõmico. Diferentemente do que 
ocorreu nos anos da República Velha, a questão social receberá tratamento 
especial e ocupará lugar de relevo, na medida que emerge como o próprio cerne de 
um projeto de dominação política que, começando a estruturar-se no anos que 
antecedem 35, afirma-se e ganha plena execução no periodo do Estado Novo. A 
formulação e a implementação de uma política social vai constituir o núcleo de 
urna orientação política mais ampla fundada na "colaboração de classe", com a 
eliminação dos conflitos destrutivos entre capital e trabalho, sob a arbitragem do 
Estado. A inspiração do modelo é nitidamente corporativista, tanto pelos ideais 
expressos, quanto por sua instrumentalização na prática legislativa. 

Portanto, para refletir sobre uma tomada de posição do empresariado quanto 
aos rumos da politica social do pós-30, não podemos deixar de considerar duas 
séries de fatores vinculados à regulamentação do mercado de trabalho. 

Em primeiro lugar, o patronato urbano estava enfrentando uma nova 
conjuntura econõmica e política, plena de dificuldades, quer pelos problemas 
colocados pela depressão de 29, quer pelo revigoramento das pressões por uma 
real aplicação da legislação social. Assim, como já foi assinalado, o movimento 
operário reanicula seus esforços reivindicatórios e o Estado passa a ter uma nova 
visão da questão do trabalho, onde a legislação social se afigura como valioso 
instrumento de controle e de mobilização da massa assalariada urbana. Em um 
momento de instabilidade e de acirradas disputas politicas, a desmobilização dos 
sindicatos independentes e a possibilidade de formação de uma base social 
popular de apoio eram recursos preciosos para quem pretendesse o controle do 
aparelho de Estado. 

A elaboração de uma legislação social pelo Estado, sem abandonar as feições e 
objetivos repressivos que haviam-na caracterizado desde a República Velha, passa 
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a revestir-se de um propósito fundamental, que consistia em, respondendo às 
demandas operárias, assegurar a efetiva aplicação das leis já aprovadas ou por 
aprovar. O Estado, mais forte e intervencionista, erigia, definitivamente, a questão 
social como área de interesse politico prioritário. 

Em segundo lugar, se aumentavam as pressões oficiais e também do 
movimento operário por uma real implementação da legislação social, redefinia
se o sentido principal da referida legislação. Temos então que considerar - na 
avaliação do posicionamento do empresariado - o fato de as leis sociais estarem 
sendo insistentemente propostas como instrumentos para a harmonia social. A 
legislação ia de encontro à necessidade de o trabalhador utilizar canais competen
tes para exprimir suas demandas, sem precisar recorrer a práticas ou a lideranças 
penurbadoras da ordem político-social. 

Este discurso governamental só seria plenamente absorvido pelo patronato 
quando este, embora discordando de iniciativas específicas em uma série de 
pontos, considerasse que a legislação social, em bloco, não era uma forma de 
" ataque" à continuidade e ao progresso de suas atividades econômicas. Este ponto 
é essencial, tanto para a compreensão da estratégia de atuação empresarial, quanto 
para a explicitação do corpo doutrinário que envolvia o novo tratamento dado à 
questão social. Neste sentido, queremos assinalar uma efetiva desvinculação entre 
a formulação de uma legislação social e adefesa deuma ideologia antiindustrialista 
predominante nos anos 20 e ainda existente em 30. Esta desvinculação não seria 
abrupta nem radical, e sua consecução não poderia ser isolada do momento de 
crise por que passava a produção agrícola, nem da crescente importãncia dos 
setores do comércio e da indústria. 

A significação desta mudança fundamental nos termos do debate sobre a 
questão social só pode ser nitidamente avaliada se retomamos alguns aspectos 
deste debate nos anos da Primeira República. 

Comecemos por relembrar o quadro econômico que caracterizou o momento 
político no qual a questão social passou a ser mais sistematicamente discutida no 
Brasil e que foi assinalado pela conjuntura da Primeira Grande Guerra ( 1 91 4-
1 9 1 9) .  Este período reuniria, ao mesmo tempo, uma situação de depreciação dos 
níveis de vida da população urbana - devido à inflação que elevava o custo de vida e 
depreciava os salários reais -, com uma significativa expansão das atividades do 
comércio e da indústria. Estas eram justamente favorecidas pela exponação 
crescente de gêneros alimenticios (dada a procura européia) - que trazia escassez e 
elevação de preços no mercado interno - e pela própria inflação, que diminuía os 
custoS de produção devido aos baixos níveis salariais. 

É este tipo de conjuntura, marcada pela vinculação entre progresso econômi
co e pauperização das massas, que se constitui no pano de fundo das análises que 
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procurarão discutir os protestos e as demandas das camadas médias urbanas e do 
operariado, particularmente afetado pela situação vigente. Queremos assinalar 
que os debates e as propostas sobre a necessidade de intervenção do Estado no 
campo da proteção ao trabalho emergem associados a uma discussão bem mais 
ampla, implicando U In questionamento do real valor das atividades industriais e 
do papel social jogado pelo empresariado na economia do pais. 

Desta forma, podemos caracterizar o contexto politico-ideológico em que se 
dão os primeiros e mais significativos debates sobre a questão social como um 
contexto de nítido ataque às atividades e à posição ocupada pelo patronato 
urbano, favorecida às custas do bem·estar do restante da população. É devido a 
este fato que a defesa de uma legislação de proteção ao trabalho assume a tônica e o 
sentido de "punição" ao empresariado pelos graves problemas que vinham 
causando a todos os habitantes das cidades. 

A defesa das leis sociais chega a associar-se, inclusive, à condenação das 
supostas leis de proteção ao capital, isto é, à manutenção das tarifas alfandegárias 
protecionistas. Os setores do comércio e da indústria são "acusados" violentamen
te de enriquecimento ilícito, conseguido através das tarifas que sustentavam 
indústrias anificiais e dos altos preços que encareciam a vida de todos, especial
mente a do operariado diretamente submetido à sua exploração. 

As criticas ao empresariado articulavam, portanto, dois " ataques" fundamen
tais que atingiam aspectos essenciais à continuidade das atividades produtivas da 
classe: o combate ao protecionismo alfandegário e a regulamentação do mercado 
de trabalho. Por conseguinte, não é absolutamente figura de retórica afirmar que 
os debates políticos em torno da daboração de uma legislação social, em seus 
primórdios, envolvem a própria questão da forma e do significado da industriali
zação para o desenvolvimento econômico do país4-. 

É exatamente este tipo de argumentação que iria transfonnar-se qualitativa
mente no pós-30. A diretriz principal da mudança deixava entrever uma 
significativa alteração, não só na percepção de qual deveria ser a função da 
legislação social, como também na determinação de sua relação com o universo de 
problemas que envolviam o setor do comércio e da indústria. 

Sem minimizar a repressão policial e legislativa - da qual as leis de expulsão de 
estrangeiros são um exemplo -, desencadeada contra o movimento operário na 
Primeira República, pode-se observar que a questão social nâo era trarada 
exclusivamente como um "caso de polícia" , sendo um problema que já gozava de 
um certo status politico, demonstrado pelos debates na Câmara e pelas tentativas 
de legislação nesta área. Porém, pode-se observar que, durante os anos 1 0  e 20, a 
questão social era percebida, fundamentalmente, como um "problema do 
trabalho", ou seja, um problema que afetava basicamente a vida das camadas 
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assalariadas, devendo ser resolvido li contra" os interesses do empresariado 
urbano. A formulação de uma legislação social era considerada e proposta como 
uma forma de "punir e ferir" as atividades econômicas desta fração de classe, em 
nome dos interesses da população urbana em geral, do operariado e também de 
setores das oligarquias agrárias. 

A resolução da questão social, através de legislação especifica, encontrava-se 
inserida no contexto de uma ideologia antiindustrialista, assumindo, predomi
nantemente a feição de uma política filantrópica e sanitária. Trata-se, na verdade, 
não de assegurar direitos sociais, mas de conceder beneficios e de higienizar as 
condições de vida e de trabalho da mão-de-obra empregada. 

No pós-30, a situação de crise da agroexportação, o progresso das atividades 
comerciais e industriais, a atuação do movimento operário e os interesses políticos 
do Estado, cada um por vias e razões distintas, alteraram a ótica com que o 
problema do trabalho era encarado, alçando-o à categoria de uma questão de 
interesse central para o projeto político então em (urso. A legislação social, neste 
novo contexto, não mais podia ser considerada uma mera política beneficente que 
castigava as iniciativas econômicas do empresariado. Ela devia ser igualmente 
pensada como um "problema da burguesia" , e sua resolução devia ter como 
objetivo tanto amparar a classe operária, quanto garantir à burguesia as condiçôes 
necessárias a seu desenvolvimento econômic05. 

Não se tratava apenas de denunciar as más condições de vida do trabalhador, 
acusando o regime de exploração a que estava submetido por uma classe 
"artificial" e ávida de lucros exorbitantes. A questão era muito mais complexa, 
envolvendo problemas que atingiam toda a sociedade. A proteção ao trabalho 
implicava, sobretudo, a proteção de um tipo de sociedade pluralista, fundada na 
coexistência harmônica das classes, que se antepunha, cabalmente, a um 
liberalismo falido e a um socialismo que pretendia substituir a ditadura da 
burguesia pela do proletariado. A proteção ao trahalhador, dentro desta nova 
ótica, devia associar-se à proteção da burguesia, a quem se garantia condições de 
sustentação e progresso. 

A formulação de uma política social pelo Estado passava a implicar bem mais 
que o enfrentamento de um problema disfuncional para a sociedade. Significava a 
própria possibilidade de reordenação da sociedade como um todo, na medida 
que, através da legislação social, poderiam ser traçadas normas que assegurassem 
ás diferentes classes sociais uma posição legal determinada, num regime de 
cooperaçã() mútua sob supervisão estatal. 

Este discurso político-ideológico, filtrado pelos exemplos corporauvlstas 
europeus, estaria sendo articulado nos anos 30 afinnando-se de fonna mais 
sistemática a partir da segunda metade da década. O empresariado, particular-
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mente no que se refere à legislação social que aqui examinamos, não lhe foi imune, 
espeáalmente nos aspectos que diziam respeito ao controle do movimento 
operário e à defesa material e ideológica do industrialismo. Contudo, não se pode 
afirmar que o patronato, face à nova conjuntilra politica, tenha abandonado 
completamente a posição de resistência que caracterizou sua atuação nas décadas 
anteriores. Assim, continuou a se opor e a criticar inúmeros dispositivos que 
regulamentavam a questão social, sobretudo aqueles que implicavam significati
vos custos materiais, ou "riscos" não conhecidos, decorrentes do crescente 
aumento do inteIVcncionismo estatal na órbita dos negócios privados. 

Desta forma, o posicionamento do empresariado industrial e comercial face à 
politica social do Estado e à orientação corporativista que lhe dava fundamento 
não é nem de inteira e completa reação, nem de adesão tranqüila. É especificamen
te a atuação decorrente deste posicionamento que passaremos a examinar. 

3. Empresariado e legislação social no pós-30 

Conforme já foi mencionado neste texto, se a Revolução de 1 930 não pode ser 
assinalada como o marco de origem da legislação social no Brasil, é indiscutivel
mente a partir dela que uma definição crucial no sentido e na efetivação desta 
legislação terá lugar. Assim, se o curso deste processo estava sendo traçado desde o 
perlodo anterior a 30 as condições conjunturais desta década vão alterar 
fundamentalmente seu ritmo de desenvolvimento, acelerando-o no que diz 
respeito à proliferação de novas leis e efetivando-o com o estabelecimento de uma 
fiscalização governamental. Naturalmente, a agilização dos processos de tomada 
de decisões e a imposição do cumprimento das leis indicam o crescente poder do 
Estado sobre a sociedade, traduzido - panicularmente nos períodos do Governo 
Provisório e no pós-30 - por um Executivo fone, com funções intervencionistas 
ampliadas, imune a instrumentos políticos de controle real. 

Tal fato é sumamente imponante quando tratamos de examinar o posiciona
mento do patronato em face das iniciativas na área da política social, bem como as 
relações que então estabelece com o Estado. Nas décadas anteriores, sua principal 
linha de ação e seus mais significativos ganhos haviam consistido exatamente no 
bloqueio e no retardamento da aplicação das iniciativas legislativas então 
empreendidas. Na verdade, verificamos que o empresariado industrial e comer
cial, atuando junto a um Estado liberal oligàrquico que não lhe reservava grande 
atenção, obtivera uma respeitável vitória ao conseguir eficazmente resistir, através 
de suas associações de classe, às pressões do movimento operário e, principalmen
te, às pressões dos interesses econômicos e politicos do antiindustrialismo. 

Na prática, conseguiram impedir a real aplicação das leis que, na década de 20, 
procuravam regular as condições do processo de trabalho: a lei de férias e o código 
de menores. No que se refere às medidas compensatórias na área da previdência 
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social, sua atuação fora diversa e visara essencialmente reduzir custoS materiais e 
ainda ganhar vantagens colaterais. No caso dalei de acidentes de trabalho de 1 9 1 9, 
o próprio empresariado organiza as companhias seguradoras e no caso d� lei das 
caixas de aposentadorias e pensões de 1 923, dirigida a categoria dos ferroviários, as 
Hcaixas" são organizadas por empresas, sob o patroónio dos setores patronais. 

No pós-30, o maior poder do Estado e a redefinição do enfrentamento da 
questão social, agora incluindo os interesses da burguesia e abandonando o antigo 
antiindustrialismo, impedirão e/ou dificultarão uma postura de bloqueio às 
medidas legislativas. Mas visto de Qutro ângulo, a " nova" política social continuava 
implicando custos materiais significativos e assumia, desta feita, a feição de um 
outro tipo de risco político: o do progressivo intervencionismo estatal sobre as 
empresas, que se manifestava, particulannente, no formato corporativo de 
algumas leis, como é o caso da sindicalização. Se por um lado era altamente 
interessante para o empresariado a implementação de uma política social que 
garantisse o controle do operariado e a acumulação do capital por outro lado, era 
extremamente incômodo - para não dizer ameaçador - lidar com um crescente 
intervencionismo do Estado em sua vida associativa (até então livre de qualquer 
tipo de controle) e até mesmo nos "negócios" internos da empresa. 

É dentro deste contexto que podemos entender por que a burguesia do 
comércio e da indústria inicialmente reagiu ao formato corporativo de organiza
ção de interesses de classe e de orientação da política social, apesar de através dele 
obter ganhos evidentes quanto à garantia de um clima de ordem na sociedade e 
na empresa. Assim, a participação do patronato é fundamental para a compreen
são da feição que assumiram a legislação trabalhista, sindical e previdenciária, bem 
como a própria ordem legal do pós-30. Neste caso, é extremamente útil distinguir 
entre sua postura de apoio em face da dimensão autoritária do Estado e do regime 
e seu repúdio e desconfiança iniciais quanto à sua dimensão corporativa6. 

A atuação tática do empresariado, no que se refere ao campo da política social, 
consistirá, ponanto, em procurar " corrigir" e adaptar os custos e as orientações 
dos projetos então discutidos, de forma a melhor adequá-los a seus interesses de 
classe. 

3 . 1 .  Empresariado e legislação trabalhista 

Foi exatamente no periodo 1930·37 que a maioria absoluta das leis trabalhis
tas teve sua formulação decidida, foi implementada e fiscalizada. Neste campo da 
legislação social, uma única medida, apesar de discutida e até mesmo inicialmente 
implementada, será decretada após o golpe de 1937:  a lei do salário mínimo. 

Trata-se, portanto, de um período extremamente rico em iniciativas e debates 
em tomo da elaboração de normas que, especificamente regulando as condições 
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de trabalho, atingiriam diretamente o processo de acumulação de capital. Neste 
sentido, é interessante observar que,no Brasil o Estado demorou mais a regular as 
condições do processo de produção, do que a instituir compensações sociais 
àqueles que participavam do referido processo. O estabelecimento de uma política 
social em nosso país inicia-se, por conseguinte, através do campo da legislação 
previdenciário e não da trabalhista, que interferia especificamente nos problemas 
criados pelo processo de acumulação do capital7 • 

As duas leis trabalhistas sancionadas na década de 20 - a lei de férias ( 1 925) e o 
código de menores ( 1 927) - seguiram-se à aprovação da lei de acidentes de 
trabalho ( 1 9 19) e da lei das caixas ( 1 923), estas últimas situadas mais na área de 
concessão de beneficios sociais por via compensatória. Apesar de votadas, 
aprovadas e até mesmo regulamentadas - o que nestes casos, não por acaso, 
demorou anos -, estas duas leis trabalhistas não foram efetivamente cumpridas 
pelos estabelecimentos comerciais e industriais até 1930, fato que era de inteiro 
conhecimento das autoridades governamentais. O empresariado pressionava 
pennanentemente; são inúmeros os memoriais enviados à Câmara dos Deputados 
e também ao Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, expondo as 
dificuldades da indústria e do comércio e declarando a impropriedade de tais 
normas legais numa série de aspectos. A ação conjunta do empresariado é um dos 
fatores de maior peso para se compreender por que, de fato, estas leis não eram 
aplicadas e respeitadas mesmo nas grandes cidades. 

Esta situação seria alterada substantivamente no pós-3D . Como um dos fatores 
que contribuíram para tal alteração pode-se assinalar a criação do Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, que significava a instituição de um órgão 
especializado para lidar com os problemas trabalhistas (convém assinalar: também 
com as questões da produção industrial e comercial). 

O "Ministério da Revolução", como era chamado, receberia os aplausos do 
setor empresarial interessado em defender e garantir uma instituição "voltada 
para seus interesses". As relações iniciais no que se refere à regulamentação das 
relações entre capital e trabalho, dada a orientação principal de uma política de 
" colaboração de classes". Esta cordialidade seria, no entanto, abalada por uma 
espécie de "febre de reformas" que, segundo o patronato, teria atingido os dois 
primeiros ministros: Lindolfo Collor e Salgado Filho. 

Na realidade, de 1 93 1  a 1 934 - período que cobre a gestão destes dois 
ministros -, são promulgados vários decretos cobrindo praticamente todas as 
reivindicações a longo tempo explicitadas pelo operariado, quanto à regulamenta
ção das condições de trabalho. Estas demandas constituíam o aspeao principal das 
lutas desenvolvidas nas décadas anteriores, pois o operariado voltava-se primei
ramente para os problemas que interferiam diretamente em suas condições de 
vida e trabalho, tendo interesse secundário nas medidas de caráter previdenciário 
que envolviam um futuro distante e obscuro: Assim, neste cuno período de quatro 
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anoS, aprova-se um decreto sobre a nacionalização do trabalho; regulamenta-se o 
horário de trabalho do comércio e da indústria; regulamenta-se o trabalho 
feminino e reforma-se o código de menores; decreta-se uma nova lei de férias e 
instituem-se as convenções coletivas do trabalho. 

Todas essas medidas. já por si só bem significativas, devem ser associadas a um 
segundo fator: o firme propósito do novo ministério para excutar e fiscalizar a 
implementação da legislação social. A " nova" política social do pós-3D efetiva
mente associava seu objetivo de promover a colaboração de classe a um esforço de 
real aplicação das leis sociais. Para tanto, dispunha de uma série de recursos 
inexistentes nas décadas anteriores, dentre os quais pode-se assinalar a criação da 
carteira profissional obrigatória que pennitia tanto um controle policial do 
trabalhador, quanto um controle fiscalizador das leis sociais. 

Esta disposição, instrumentalizada por recursos efetivos, atingia o empresa
riado, que era conclamado a observar a importância do cumprimento da 
legislação, já que tais medidas de proteção ao trabalhador, longe de atingirem o 
processo produtivo, só podiam com ele colaborar pela instauração da ordem 
econômica e social. Dentro desta perspectiva, o próprio ministro Salgado Filho 
critica aqueles setores do patronato que permanecem numa postura conselVadora 
de reação às novas leis, por estas interferirem na possibilidade de maiores lucros, 
advertindo-os que, com tamanha falta de visão, acabariam por auxiliar a obra de 
"revolucionários anárquicos"9. 

Neste sentido, o pós-3D traz inovações fundamentais para o balizamento da 
atuação empresarial, pois, se o Estado aumenta seu interesse em relação aos 
negócios do comércio e da indústria, aumenta igualmente seu poder de pressão, 
tendo recursos para impor uma decisão contra os interesses imediatos do 
patronato. No que se refere à questão social, tal linha de conduta política é 
panicularmente verdadeira, já que se o Estado está voltado para ouvir e atender o 
patronato, buscando obter soluções consensuais que garantam a mais fácil 
aplicação da legislação, importa-lhes igualmente assegurar o cumprimento das 
referidas leis, impedindo burlas ou reações consideradas anti progressistas. 

Desta forma, o empresariado, bem mais limitado em suas possibilidades de 
reação, procura adaptar seu desempenho à nova situação. Seu objetivo é continuar 
retardando a aplicação das leis, ao mesmo tempo que tenta realizar alterações 
que minimizem o impacto econômico e político das novas normas. 

É exatamente desta fonna que o empresariado procura enfrentar a promul
gação de leis e a refonna das já existentes no terreno da regulamentação do 
trabalho. Apenas a titulo de ilustração, cumpre assinalar que conseguem uma série 
de ganhos em vários pontos desta legislação: permissão para que menores entre 1 2  
e 1 4  anos trabalhem em estabelecimentos empresariais. desde que neles haja 
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familiares e aprovação de uma jornada de oito horas para menores (igual a dos 
adultos), desde que sob fiscalização do juizado. 

Na regulamentação do horário de oito horas de trabalho, o empresariado tem 
suas demandas atendidas pela possibilidade de aumento da jornada para dez 
horas, desde que com maior retribuição salarial. Na regulamentação do trabalho 
feminino, bem como da estipulação da necessidade de dois terços de trabalhado
res nacionais no corpo de empregados de uma em presa, não chega a haver maiores 
problemas. O mesmo ocorre em relação à carteira profissional, considerada pelo 
empresariado uma providência de grande utilidade e importância. 

Apenas com relaçãO à lei de férias pode-se afirmar que o patronato sofre uma 
substancial derrota, na medida que não abandona uma oposição frontal à 
instituição de tal beneficio, efetivamente imposto pelo Estado. 

Em relação ao salário minimo- quejá vinha sendo debatido desde o inicio da 
década e que é vigorosamente discutido por ocasião da Constituinte de 1 934 e na 
Cãmara em 1935 -, pode-se observar que a posição do empresariado não é mais a 
de pura reação. Ele procura enfrentar esta regulamentação, defendendo que sua 
estipulação deveria ter por base as necessidades normais do trabalhador e não as 
necessidades da família do operário. Porém, se o salário mínimo conseguiu este 
tipo de aceitação, o mesmo não ocorre com as convenções coletivas de trabalho 
que, teoricamente, deveriam estabelecer contratualmente as condições de traba
lho, tendo como pares os sindicatos operários e patronais. Tal prática seria, na 
verdade, boicotada pelo empresariado durante toda a década de 3010 . 

Poderíamos resumidamente dizer que, se o empresariado caminhou em 
direção à aceitação da legislação trabalhista, o governo, por sua vez, prorurou 
adequar a regulamentação destas leis, em vários de seus aspectos, às demandas do 
setor empresarial. Porém, ladeando esta disposição, encontrava-se um aparelho 
fiscalizador (formado pelas Inspetorias do Trabalho) que, apesar das burlas e da 
corrupção, garantia de forma bem mais efetiva o começo da aplicação da legislação 
trabalhista nas empresas. 

3.2. Empresariado e legislação previdenciária 

Apesar das reivindicações do movimento operário na Primeira República 
visarem, basicamente, o aumento de salários (o processo inflacionário, particu
larmente em fins dos anos 1 0 ,  elevara o custo de vida, deprimindo o valor real das 
remunerações) e o estabelecimento de melhores condições de trabalho (horário e 
descanso semanal; trabalho feminino e de menores), as primeiras leis sociais, que 
assinalam a intervenção do Estado no mercado de trabalho, voltam-se para 
questões na área da assistência e previdência social. 
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A primeira delas é a de acidentes de trabalho ( 1 9 1 9) que, mesmo não sendo 
considerada o marco de inauguração de uma política previdenciária no palsl l ,  
insere-se, sem a menor dúvida, muito mais na área de concessões de beneficios 
compensatórios, do que na área de regulamentação do processo de acumulação de 
capital. A lei de acidentes não encontra fortes resistências junto ao setor 
empresarial por dois fatores. De um lado, pelo momento em que a lei é votada: 
acabava de ocorrer uma onda de sérias manifestações operárias e a lei era um sinal 
de paz, que esvaziava uma discussão travada na Cãmara em torno do Código de 
Trabalho. Por outro lado, por seu espírito e por sua forma de implementação. 

A lei de 1 9 1 9  inspirava-se no principio do risco profisssional, que considerava 
os acidentes riscos de trabalho, responsabilizando o patronato, não por uma falta, 
mas apenas por uma reparação profissional. Além disso, para assegurar o 
atendimento à lei são criadas pelas próprias associações de classe patronais 
companhias seguradoras encarregadas de assegurar o pagamento dos seguros. A 
possibilidade que o empresariado encontrou organizando e explorando a 
atividade dos seguros contra acidentes de trabalho sugere mais que uma 
acomodação a uma nova situação,já que a defesa da manutenção de tais seguros na 
área privada constituiria ponto de honra em todas as reformas futuras por que 
passaria esta lei, tanto antes ( 1 924), quanto depois de 30. 

Na verdade, quando em 1932 começam a ser feitos estudos para a reforma da 
lei, com a participação do empresariado. o patronato mantém sua adesão à teoria 
do "risco profissional", sustenta a defesa das Companhia, de Seguros privadas e 
demanda uma divisão dos rostos de tal empreendimento entre patrões. operários 
e Estado. A reforma da lei ( 1 934) e sua regulamentação ( 1 935) estende a todos os 
trabalhadores o beneficio de tal seguro, atende aos dois primeiros aspectos 
reivindicados pelo empresariado, mas mantém os ônus da prestação de assistência 
médica e das indenizações decorrentes de acidentes de trabalho sob inteira 
responsabilidade do empresariadol 2 .  

Consensualmente considerada a primeira lei fundamental no campo da 
previdência social a lei das caixas de aposentadorias e pensões (CAPs), ou Lei Elói 
Chaves ( 1 923), garantia quatro beneficios básicos à categoria profissional dos 
ferroviários, a quem se dirigia: ajuda médica, aposentadoria, pensões para 
dependentes e auxílio funerário. Além de estar voltada para uma categoria 
especifica de trabalhadores, reunidos por empresa, os beneficios concedidos pela 
lei não assumiam a concepção de um direito social adquirido por todos em função 
de sua condição de trabalhador. O modelo orientador da lei era o de um direito 
contratualmente obtido através do pagamento de uma determinada contribuição 
ao longo do tempo. A lógica que presidia tal concepção era a do seguro privado; 
conseqüentemente, os membros da CAPs recebiam atendimentos diferenciados, 
proporcionais às suas contribuições financeiras. 
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Concorriam diretamente para os fundos das caIxas, empregadores e 
empregados e indiretamente, o Estado (através de encargos tributários sobre tais 
seIViços, por exemplo). É, ponanto, com base em fundamentos atuariais e como 
um recurso técnico e operacional que fica estabelecido por esta lei que, após dez 
anos de serviços, o trabalhador só poderia ser demitido por falta grave. O principio 
da estabilidade que surge vinculado a questões previdenciárias só ganha indepen
dência em 1943, sendo garantido por razões que se vinculam à regulamentação do 
próprio processo produtivol 3 . 

O empresariado não reage a esta lei, já que está ligado à sua formulação e 
apresentação nos anos 20. Elói Chaves fora secretário de Justiça em São Paulo em 
1 9 1 7  (no período de maiores greves) e é ele mesmo que aponta os empresários da 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro como elementos que o influenciaram na 
redação do projeto. A argumentação desenvolvida pelo deputado na defesa de seu 
projeto é reveladora da dimensão paternalista e elitista que orientaria as iniciativas 
no campo da política social no Brasil. Segundo ele, o objetivo principal de tais 
medidas sociais deveria ser impedir choques violentos entre capital e trabalho, 
promovendo reformas cautelosas que tivessem o patrocínio da própria elite 
política do país, resguardando o operário dos agitadores profissionais. A própria 
forma de administração das CAPs materializava bem este espírito. Elas deveriam 
ser presididas por um conselho administrativo formado por representantes dos 
proprietários da empresa e dos empregados, gozando do status de entidades 
públicas autônomas, que se encontravam apenas sob supervisão estadual. 

Portanto, pode-se perceber que havia uma legislação estatal voltada para o 
atendimento dos problemas de assistência e previdência social, mas a implemen
tação prática das normas existentes, pautava-se em um modelo contratual pelo 
qual, " privadamente" , realizavam-se acordos de seguro entre patrões e operários. 
Este fato é verdadeiro, tanto para os acidentes de trabalho, quanto para as CAPs, 
embora num sentido diverso. 

E só em 1 933, com a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, que o 
Estado intervém maís diretamente na área do seguro social, estendendo a todos os 
profissionais de uma categoria - e não mais de uma empresa - tais beneficios 
compensatórios) 4 .  A vinculação desta orientação ao modelo de organização 
sindical é evidente, sobretudo porque o Estado procurava condicionar o recebi
mento de beneficios advindos da legislação social à situação de trabalhador 
sindicalizado. Assim, a sindicalização, que formalmente era facultativa, assumia 
um caráter verdadeiramente compulsório. 

A criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões - o dos comerciários é de 
1934 e o dos industriários de 1936 - assinala mudanças nas formas de financia
mento e administração face às CAPs, significando basicamente uma centralização 
de recursos nas mãos do Estado e um poder decisório crescente sobre as 
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instituições previdenciárias. O fato de a alta cúpula dos IAPs ser nomeada pelo 
chefe do governo e o fato de os representantes de empregadores e empregados 
serem indicados pelos sindicatos oficiais revela o novo interesse do Estado pela 
legislação previdenciária. Assim, a partir de 1933, coexistem, lado a lado, uma 
fonna de atendimento previdenciário por instituições estatais -os IAPs - e uma fonna 
de atendimento por instituições autônomas - as CAPs, que foram reunidas numa 
única caixa, sob este mesmo modelo, em 1935. 

Na verdade, a criação dos institutos vai transformar a previdência num dos 
possíveis mecanismos de acumulação de capital sob controle estatal: a panir de 
1 930, inaugura-se uma política contencionista nesta área, sendo a proporção de 
despesas menor do que a de recursos deixados em reserva. Tais recursos seriam, 
inclusive, freqüentemente desviados de gastos com assistência aos trabalhadores 
para outras finalidades, tais como depósitos bancários, empréstimos privados, 
subscrição de ações de companhias estatais etc15. Este novo papel da previdência 
teria efeitos nada desprezíveis em tennos da ótica empresarial. sobretudo se 
considerarmos que a partir desta data retoma-se o fluxo de expansão econômica 
interrompido desde fins da década de 20. 

Pode-se observar, neste aspecto, uma relativa distinção na forma como o 
empresariado enfrenta a regulamentaçio das condições de trabalho (a legislaçã.o 
de fábrica) e a forma como enfrenta a regulamentação dos beneficios sociais (a 
legislação previdenciária). No primeiro caso, o padrão básico é o de resistência, 
procurando-se bloquear e adiar a implantação das leis, além de buscar-se a 
minimização de seus custos materiais. No segundo caso, ou há explícito apoio, ou 
procura-se apenas ajustar o cumprimento da lei aos interesses da classe. 
Evidentemente, a própria natureza da política previdenciária e assistencial -
distante das questões que envolviam diretamente o processo de acumulação de 
capital - explicam tal diferença. Por outro lado, os custos destas medidas são 
basicamente compartilhados com o Estado e com os próprios trabalhadores, 
sendo seus efeitos políticos altamente favoráveis e convergentes com uma 
ideologia paternalista, misto de controle e filantropia. 

3.3. Empresariado e legislação sindical 

Sem dúvida, todo o conjunto de leis que constitui a polltica social do pós-30 
tem como ponto de inflexão a legislação sindical. 

Esta legislação vinha romper com todo um modelo, caracterizado pela 
formação de associações e sindicatos como órgãos privados de representação de 
interesses, consagrado pelo Decreto n� 1 .637, de 2 1  de janeiro de 1907. Este 
decreto reconhecia a existência de categorias sociais atuantes na defesa de seus 
interesses, considerando-as atores sociais legais, livres de qualquer intervenção do 
Estado nos domínios de suas associações autônomas16. 
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Em seguida à criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
decreta-se a primeira das leis que regulará a sindicalização das classes nesta 
década: o Decreto n? 19.770 de 1 9  de março de 1 93 1 .  Inovando em uma série de 
pontos muito importantes, este decreto instituía um modelo de organização 
associativa fundado no sindicato único, sob tutela do Estado. 

A organização sindical constituía-se, assim, numa das pedras de toque da 
política social do pós-30, pois afigurava-se como um dos instrumentos principais 
para a realização do próprio projeto global de "colaboração de classes". Em relação 
ao movimento operário, a legislação sindical tinha como objetivo a destruição das 
organizações independentes que se orientavam pelo prinápio da "luta de 
classes", trazendo os sindicatos e as novas elites trabalhadoras para a órbita da 
cooperação com o Estado. Mas a legislação sindical dirigia-se igualmente ao 
patronato, que vê com descontentamento a intervenção governamental em sua 
própria estrutura associativa. Além disso, embora aplaudindo o objetivo controla
dor de tal legislação no que se refere ao operariado, inquieta-se ante sua face 
"mobilizadora", panicularmente perigosa na conjuntura instável do pré-35. De 
fato. esta preocupação do empresariado não era inteiramente nova, uma vez que 
mesmo na Primeira República já haviam sentido o Hpeso" dos interesses eleito
reiros de certos setores políticos que procuravam apoio junto às camadas 
populares, " criando" exigências e problemas que, na verdade, não existiam l 7 .  

É por estas razões que o patronato reage à nova lei d e  1 9 3 1 ,  organizando-se 
para oferecer um projeto alternativo e panicipando de uma comissào oficial para 
estudar e reformar a lei, no início de 1933. Os pontos de critica a esta legislação sào 
diversos, sendo em grande pane reafirmados nos debates da Constituinte de 1 934. 
A grosso modo, entrentanto, pode-se ressaltar alguns aspectos centrais. 

Em primeiro lugar, as associações de classe patronais, embora aceitando e 
apoiando as intenções harmonizadoras da lei, opõem-se à interferência governa
mental em seus órgãos de classe. Evidentemente, o que se deseja é criar, para as 
associações patronais, obrigações distintas daquelas impostas aos sindicatos de 
operários. Esta postura manifesta-se claramente na prática empresarial, pois 
quando o Governo Provisório condiciona a apresentação de representantes 
classistas na futura Constituinte à fonnação de sindicatos profissionais reconheci
dos legalmente, o patronato, tenta reagir, explicitando o não-cumprimento do 
decreto de 1 93 1 1 8 .  Frente à inflexibilidade governamental, as associações de classe 
empresariais coordenam um movimento de formação de sindicatos, ficando 
evidente que, para o empresariado existia neste periodo um duplo sistema de 
organização e representação de interesses. Um sistema real, fundado nas 
associações de classe existentes há décadas e um outro formal, centrado nos 
sindicatos oficiais reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comér
cio. 

Em segundo lugar, o empresariado do comércio e da indústria vincula suas 
pressões por uma expansão da autonomia sindical- embora mantendo o sindicato 
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na órbita do Estado como seu colaborador e órgão consultivo -, às críticas ao 
modelo de unidade sindical. As objeções à proposta de sindicato único encon
tram-se nos relatórios das associações de classe patronais desde 1 9 3 1 ,  sendo 
igualmente reafirmadas nos debates da Constituinte de 1 934. Tal questão assume 
um duplo aspecto para o empresariado. De um lado, não interessa ao patronato a 
organização de um único órgão oficial representativo de seus interesses, segundo 
orientação de categorias profissionais. Sua experiência associativa anterior não se 
pautava por tais prindpies e já se encontrava solidamente, reconhecida tanto 
dentro do setor empresarial, quanto na própria área governamental. Por outro 
lado, o empresariado teme a formação do sindicato único por parte do operariado, 
quer sob a influência de um movimento sindical independente, quer mesmo sob a 
direção do Estado. 

Neste sentido, pode-se verificar que, ao menos até 1 934, os setores do 
comércio e da indústria congregam-se majoritariamente em torno da defesa da 
pluralidade e da autonomia sindicais, aproximando-se de uma outra forte e 
importante corrente que, por razões distintas, também opõe-se ao sindicato único 
sob tutela estatal: os representantes do pensamento católico, mobilizados e 
organizados na Liga Eleitoral Católica (LEC). Portanto, o patronato vai mostrar-se 
simpático à orientação sindical consagrada pela Constituição de 1 934, como 
também à nova lei de sindicalização que, poucos dias antes da promulgação do 
texto constitucional, é sancionada pelo Governo Provisório. O Decreto n� 24.694 de 
12 de julho de 1 934, reformando a lei de 1 9 3 1 ,  rompe com o principio da unidade 
sindical e amplia o espaço de autonomia dos sindicatos, embora conservando a 
exigência do reconhecimento junto ao Ministério do Trabalho_ 

A atuação do empresariado no que se refere a estas duas leis de sindicalização 
constitui, assim, um indicador precioso da orientação poUtico-ideológica que 
adota nos primeiros cinco anos da década de 30_ O que fica claro em sua prática 
associativa e poUtico-partidãria e também em seu discurso é uma cautelosa reação 
a modelos de organização sindical que, sob o controle de um Estado fone, possam 
embasar políticas de cunho nitidamente corporativista. Até este momento, mesmo 
considerando-se a existência de greves e de alguma resistência operária ao 
enquadramento sindical, o empresariado opõe-se à maior interferência governa
mental sobre o processo de sindicalização, embora reconheça e apóie o principio 
controlador desta legislação que objetiva, principalmente, o desmantelamento do 
movimento operário independente. 

Este tipo de postura por parte do empresariado não significa, entretanto, o 
abandono ou a diminuição de uma perspectiva repressiva em relação aOs 
trabalhadores, mas sim a defesa de um espaço próprio mais protegido e amplo 
para sua própria ação associativa. Mais uma vez, proruramos destacar as distinções 
entre o apoio a uma proposta autoritária e o apoio a um certo formato autoritário 
nitidamente corporativo, nos primeiros anos da década de 30. Desta forma, as 
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alterações ocorridas no posicionamento da burguesia urbana, que de uma 
crescente aproximação chegou à aceitação de uma estrutura sindical corporativÍs
ta, devem ser analisadas à luz das transformações da conjuntura política da época. 
Neste sentido, o ano de 1 935 assinala um momento crucial neste processo, pois a 
radicalização e a agitação política que marcam seu transcurso jogam papel-chave 
nas opções que a partir de então o empresariado passa a tomar. Importa, contudo, 
enfatizar, que tais opções são construídas no desenrolar dos acontecimentos, não 
sendo previamente dadas pela orientação que a legislação sindical possa apresen
tar em favor da burguesia. 

É dentro deste processo que se deve entender a relativa ausência de reação por 
parte do empresariado à última e definitiva lei de sindicalização da década: o 
Decreto nP 1 .402, de 5 de julho de 1 939. Seguindo a orientação da Carta 
Constitucional de 1937, após o golpe do Estado Novo, o decreto reinstituiu a 
unidade sindical e o sistema de tutela do Estado sobre os sindicatos, rompidos pela 
lei de 1 934. Na verdade, entretanto, os dispositivos desta lei vinham, na prática, há 
muito sendo ignorados pela ação repressiva da polícia, sancionada pelo próprio 
Ministério do Trabalho. Assim, desde 1935, o clima em relação aos problemas 
sociais começa a alterar-se, particularmente no que diz respeito às questões 
sindicais. O próprio ministro Agamenon Magalhães não esconde o fato de ser 
claramente contrário aos dispositivos de 1 934, reprimindo abertamente os atos de 
"indisciplina" da massa trabalhadora e prendendo lideranças sindicais, a despeito 
da situação legal que, formalmente, veta tais procedimentos. 

Desta forma, a lei de sindicalização de 1939 vem reforçar e instituir uma 
situação que vigorava de fato desde 1935 para o movimento operário. Entretanto, 
o projeto corporativista de sindicalização volta-se igualmente para o empresaria
do, e é justamente neste ponto que se pode sentir o quão diferencial seria sua 
aplicação. 

Durante todo o período de 1 930 a 1 937, o patronato sustentara, na prática, a 
manutenção de suas associações privadas. realizando uma verdadeira reorganiza
ção desta estrutura para conservá-la à margem das normas oficiais. É só após 1 939 
que, efetivamente, parte-se para o reconhecimento oficial dos sindicatos profis
sionais dos setores do comércio e da indústria. Porém, tal "enquadramento" não 
implica a eliminação da antiga estrutura associativa, uma vez que são mantidas as 
associações comerciais e que ao lado das federações industriais, criam-se os 
centros industriais de caráter privado, que chegam a receber, oficialmente o status 
de órgãos técnicos e consultivos do Estado19 .  

Por outro lado, mesmo após 1939, o empresariado continua resistindo a dar 
cumprimento ao dispositivo que o obriga a reconhecer o fator trabalho, através 
dos sindicatos oficiais, como um elemento contratante, ponto essencial dentro do 
modelo corporativista a ser implantado. Assim, mesnlO com a proibição do direito 
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de greve, com o enquadramento dos sindicatos operários e com a mediação do 
Estado, o empresariado recusa-se "a tratar sobre salários com associações 
operárias"20 . 

As convenções coletivas de trabalho não se tornam realidade após 1 939, 
quando o empresariado ganha a tutela do Estado sobre o movimento operário, de 
uma forma que vai tornar-se duradoura na história das relações. capital-trabalho. 

3.4, Empresariado e Justiça do Trabalho 

Há muitas outra providências no campo da política social que, dizendo 
respeito à criação de mecanismos legais para a resolução de dissídios trabalhistas 
entre patrões e empregados, constituem um conjunto de nonnas, ao mesmo 
tempo complementares e fundamentais para o asseguramento da obra de 
legislação social. Este conjunto de instrumentos legais era peça essencial tanto para 
a avaliação do real cumprimento das leis, quanto para o controle e arbitragem 
governamental sobre as reações dos trabalhadores. 

Os dois primeiros decretos deste teor datam de 1932 e instituem as comissões · 
misras de conciliação e as juntas de conciliação e julgamento. Às comissões cabia 
dirimir os litígios de natureza coletiva entre empregadores e empregados; sua 
atuação dirigia-se às controvérsias advindas dos contratos coletivos de trabalho. 
Justamente por isso, receberão fone resistência do patronato que, negando-se a 
tratar com os sindicatos, obtém imponantes vitórias práticas neste terreno. Assim. 
dois ministros reconhecem sucessivamente o não-funcionamento das comissões 
frente àoposição e às burlas movidas pelo empresariado. Já as juntas, encarregadas 
de dirimir litígios de natureza individual entre empregadores e empregados, têm 
ampla aceitação por parte do empresariado, passando a funcionar com resultados 
apreciáveis. 

A oposição movida pelo patronato às Comissões Mistas de Conciliação tinha 
sua razão de ser no repúdio às normas das convenções coletivas de trabalho, e não 
propriamente aos mecanismos que se propunham legalmente e sob arbitragem do 
Estado, a absorver os conflitos trabalhistas. Q.uanto a este aspecto principal da 
questão, o empresariado encontrava-se inteiramente concorde, associando a 
necessidade de implantação de uma Justiça do Trabalho à supressão de qualquer 
padrão de resistência por parte dos trabalhadores que fugisse aos mecanismos 
legais de arbitragem. Grande pane do setor empresarial, inclusive, fundamentava 
sua rejeição ao reconhecimento do direito de greve, através da seguinte argumen
tação: ou suprimia-se o direito à resistência, ou não se criava uma Justiça do 
Trabalho. Os dois estatutos seriam, portanto, incompatíveis dentro desta lógica 
patronal. 

Na verdade, a implantação definitiva da Justiça do Trabalho no Brasil 
ocorreria em 1939 (Decreto-lei n� 1 .237, de I � de maio de 1939), quando o direito de 
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greve não existia. A constituição da Justiça do Trabalho segue um longo processo 
que, iniciando-se em 1 932, passa pelas discussões que se travaram na Constituinte 
de 1 934 e na Câmara em 1 935-36. A orientação a lhe ser dada vinha sendo 
definida, portanto, tendo em vista as insuficiências e os problemas enfrentados 
pelas comissões mistas de conciliação. A instituição da Justiça do Trabalho visava, 
basicamente, impedir que os dissídios coletivos evoluíssem para conflitos abertos, 
sernjuízo arbitral obrigatório para as partes, como ocorria no caso anterior, Além 
disso, com aJustiça do Trabalho resolvia-se um problema de jurisdição, já que até 
então era a Justiça comum que dava execução às sentenças julgadas na área 
trabalhista. 

Com o estabelecimento da Justiça do Trabalho, a fixação dos salátios 
convene-se num fato jurídico, determinado no interior de um aparato institucio� 
nal especifico que, mediando entre os interesses do capital e do trabalho, 
apresenta-se como um poder neutro de regulação do mercada2' .  

4. Considerações finais 

Foi no pós·30 que a legislação social como um todo - no que se refere à 
legislação trabalhista, previdenciária e sindical - ganhou contornos imensamente 
mais amplos e articulados em seus objetivos políticos e em importância social. 
Neste sentido, a elaboração e a real implementação de uma " nova política social" 
pelo Estado constitui-se em um dos eixos fundamentais da própria orientação 
política mais global da década. Sua compreensão é essencial não só para uma 
melhor percepção das questões de política econômica (e aí particularmente da 
problemática ligada à industrialização), quanto das próprias questões que 
envolvem o jogo político de disputas e alianças e a incorporação de novos atores. 

A primeira constatação que se pode realizar é que, justamente no período 
em que se abre um novo espaço para a afirmação dos interesses de classe do 
empresariado do comércio e da indústria, uma política social é-definitivamente 
efetivada pelo Estado. E justamente na década de 30 que o empresariado "perde" 
o poder de bloquear a elaboração e a aplicação destas leis, redefinindo sua atuação 
em face de um operariado mais reivindicativo e de um aparelho de Estado munido 
de recursos de natureza excepcional. 

Na verdade, o que procuramos ressaltar neste texto é que, no pós-30, 
inaugura-se um padrão de relações entre Estado e empresariado marcado 
exatamente pelas tensões geradas pelo estabelecimento de um governo forte, que 
de um lado se mostra capaz, decidido e interessado na implantação das leis sociais 
e, de ourro, mais permeável à influência e à participação do patronato no processo 
de elaboração destas leis. Assim, se comparadas ao período da República Velha, as 
relações entre Estado e patronato aumentaram em número e importância, ao 
mesmo tempo que as possibilidades de o empresariado bloquear a execução da 
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política social diminuíram, golpeadas pelos reforçados recursos politicos do 
Estado. 

É por esta razão que podemos obseIVar que se desenvolve simultaneamente, 
uma intensa colaboração e um vivo protesto desta fração de classe burguesa à nova 
política social do Estado. Este aparente paradoxo indica-nos que os choques 
ocorridos entre Estado e empresariado são muito mais uma evidência de 
aproximação do que um sinal de afastamento entre ambos. Este entendimento é, 
portanto, fundamental para a compreensão da metamorfose que sofreu a atuação 
política do patronato no enfrentamento da questão social. Esta transformação 
consistiria em não mais tentar impedir a implementação da legislação social, mas 
buscar retardar, "corrigir" e "adaptar" os termos das referidas leis. O empresaria· 
do, redimensionando os limites de sua ação, procuraria basicamente: 1) minimizar 
os custos econômicos destas leis e 2) reduzir a margem de interferência que o 
Estado projetava exercer sobre as empresas privadas. 

Desta forma, o patronato explicitaria seu reconhecimento dos direitos sociais, 
aceitos como complemento essencial aos direitos individuais do cidadão. Entre
tanto, era preciso cuidar para que o intervencionismo do Estado no campo social 
não chegasse aos exageros de, visando combater as desigualdades de riqueza, 
compartilhar de orientações desvinuadoras, de origem socializante. Os emprega
dores, por conseguinte, procuravam deixar claro que não eram contrários às leis 
sociais, mas sim aos excessos que identificavam a assistência ao trabalhador com 
políticas de ataque à propriedade privada e à livre iniciativa econômica. 

No diagnóstico que efetuavam sobre a questão social no Brasil, ressaltavam 
suas características distintas: em noSSo país o problema não era o da distribuição' 
de riquezas, mas o de sua criação. Estabelecia-se, assim, que toda a política social 
deveria ter uma orientação coordenadora e preventiva, ao invés de repressora e 
distributiva. Só dentro destes limites a política social poderia constituir-se num 
fator de equilíbrio social e estímulo econômico, não se transfonnando em 
elemento gerador de distúrbios, estagnação e crise. 

A aceitação do inteIVencionismo do Estado no campo social não chegava con
tudo, a eliminar diferenciações nos pomos de vista do empresariado. Assim, havia 
aqueles que já encaravam a legislação social como um dever do Estado e um direito 
dos trabalhadores, aos quais o patronato deveria CUlvar-se, sob pena de correr 
riscos políticos e econômicos majores. Percebia-se que uma eficiente política 
trabalhista, com ampla dose de controle sobre o movimento operário, poderia 
remover inúmeras causas de atrito social, além de implicar medidas que, elevando 
o padrão de vida da população, contribuíam verdadeiramente para o desenvol
vimento do pais. Mas havia também aqueles que ainda consideravam a legislação 
social sob a ótica filantrópica, vendo o papel do Estado como reparador, quase que 
caritativo. Neste caso, a política social surgia como uma política de "solidariedade 
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humana" , como uma interferência moral nas relações econômicas dominadas por 
um individualismo desumano. 

Esta diferenciação no seio do empresariado - que poderia, sem dúvida, ser 
somada a outras - não chega, contudo, a comprometer sua unidade de ação 
política no enfrentamento da regulamentação do mercado de trabalho. Tal fato 
pode ser explicado em função da própria natureza do problema enfrentado que, 
de fonna bem clara e explícita, opõe direta e conflituosamente os interesses da 
burguesia e do operariado. É neste sentido, e considerando os próprios limites da 
força política e econômica desta fração de classe, que podemos compreender por 
que a atuação do patronato é fundamentalmente reativa, tanto no que se refere à" 
demandas e pressões de classe operária, quanto à atuação intervencionista do 
Estado na questão. Sua estratégia procura sempre bloquear. retardar ou limitar as 
iniciativas governamentais no campo da legislação social. O empresariado, sem 
conseguir impedir ou transformar o curso de desenvolvimento deste tipo de 
política, teria sucesso ao conseguir alterar substantivamente o ritmo e o formato 
das soluções finais encontradas. 

A presença política efetiva do empresariado no processo de evolução de nossa 
legislação social estaria marcada, basicamente, pelo exercício de seu "poder de 
veto", qual seja, por sua capacidade de limitar e intervir as alternativas do poder 
público no terreno da questão social22 . 

Uma última observação ainda se faz necessária para um balanço do contexto 
em que se deu o posicionamento dos setores empresariais em face da política social 
da década de 30. Ela diz respeito ao fato de que a legislação trabalhista e 
previdenciária foi implementada neste período, ao mesmo tempo que uma 
legislação sindical - cuja marca é a repressão a formas autônomas de organização 
do movimento operário - foi definida e imposta pelo Estado. 

Desta forma, é preciso não esquecer que, concomitantemente ao estabeleci
mento de leis, de fato, respondiam a antigas demandas operárias e asseguravam 
melhores condições de trabalho, implementava-se uma política sindical que 
submetia e controlava o movimento operário. 

O objetivo maior da política social do pós-30 expressava-se, assim, pela 
desmobilização do movimento operário - o que garantia um ambiente de paz 
social e colaboração entre as classes, altamente compensador da ótica do 
patronato. Se efetivamente o cumprimento da legislação social significava custoS 
econômicos e até algumas derrotas políticas. o saldo da junção entre legislação 
trabalhista e sindical era sem dúvida favorável ao empresariado. particularmente 
se considerarmos o tratamento diferencial conseguido por suas organizações 
associativas. 
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As repercussões da legislação social no pós-3D podem, ponanto, ser encontra
das não só na ausência de greves no periodo que vai de 1 935 a 1942, mas 
igualmente no aumento de produtividade da mão-de-obra empregada - o que sem 
dúvida associa-se ao primeiro fato. Neste sentido, a legislação social constituiu-se 
em fator favorável ao processo de acumulação de capital, ao sujeitar politicamente 
o trabalhador e ao conduzir o Estado para uma orientação francamente protetora 
dos interesses do empresariado, inclusive nesta área de políticas públicas. 
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AS CLASSES URBANAS NO BRASIL E O LEGADO DA 
DÉCADA DE 1 930. 

Robert M. Levine 

Tradução de Sérgio Lamarão e Dora Rocha Flacksman 



A intensidade com que os trabalhos acadêmicos recentes têm se voltado para 
as questões urbanas - panicularmente para a evolução do movimento operário 
brasileiro - é, sob vários aspectos, surpreendente. Os trabalhos históricos 
tradicionalmente enfatizaram os temas rurais: os ciclos econômicos, a vida 
na plantation, as relações raciais, a herança patriarcal1 . A abordagem ruralista 
culminou em 1 933 com o lançamento do pioneiro Casa Grande e Srnzala, de 
Gilberto Freire, e de Evolução política do Brasil, de Caio Prado Júnior, uma fecunda 
coletânea de ensaios que propunham uma nova periodização e enfocavam a 
dependência econômica do Brasil2 • Apenas no final da década de 1 950 e no início 
dos anos 1960 surgiu um interesse substancial pelas questões urbanasS. Um ponto 
fundamental nos estudos urbanos ainda não foi suficientemente aclarado: os tipos 
das cidades brasileiras. A carência de uma tipologia urbana leva a considerar 
"urbanas", no espaço deste trabalho, as cidades industriais do tipo São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. É bem verdade que, devido à falta de 
uma documentação facilmente acessível, o esforço (nas palavras de Paulo Sérgio 
Pinheiro e Michael M. Hall) para "penetrar no mundo desaparecido da classe 
trabalhadora" enfrenta obstáculos4 . Mas novas fontes surgiram, incluindo os 
documentos do pioneiro das lutas trabalhistas Edgard Leuenroth e os historiado
res começaram a aplicar novos métodos ao estudo das massas do "homem 
comum". 

Citando Eric Hobsbawm, Pinheiro e Hall ressaltam que a tentativa de 
reconstruir a história da classe trabalhadora não deve ser isolada do contexto 
histórico mais amploS . Dificultadas ficam as análises sobre os grupos de 
trabalhadores urbanos se isoladas, num sentido mais amplo, do trabalho citadino 
como um todo. O sindicalismo não se explica isoladamente, como é válida 
qualquer análise de forma trabalhista. Hobsbawm adverte que os estudos sobre a 
classe trabalhadora deveriam tratar não apenas de seus " quadros minoritários de 
lideres e aderentes" , mas da classe operária em sua configuração mais ampla, a 
massa desorganizada. Desde que a história do movimento trabalhador é parte da 
história da sociedade, as relações de classe devem ser examinadas como relações 
entre classes. Portanto, a história do movimento trabalhador deve ser vista como 
uma superposição de camadas6 . No entanto, a histori�grafia tradicional do 
movimento trabalhador tem seguido um caminho estreito, dando mais ênfase aos 
sindicatos do que à estrutura e à qualidade de vida da classe operária. Eugene Sofer 
analisa esta situação: 
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"Em contraste com a história do movimento trabalhador, a 
história da classe operária examina os valores, as tradições e as 
instituições que refletem a consciência de classe e, por isso mesmo, 
tornam-se fontes dinâmicas e mutáveis erigidas pelos trabalhadores em 
circunstâncias paniculares da sociedade. O conceito implica também o 
fato de que os trabalhadores devem ser vistos como atores históricos 
conscientes, que contribuem para e ajudam a definir a mudança, e não 
apenas a absorvem ou reagem a ela. A história do movimento 
trabalhador tradicional, por outro lado, raramente penetra na estru
tura ou no componamento eleitoral do sindicato para definir, explorar 
e analisar de que modo a cultura e a consciência de classe operária 
afetam a política"7 . 

Isto não significa que todos os estudos recentes sobre o movimento trabalha
dor brasileiro carecem de utilidade ou de profundidade. O estimulante Traba/Jw 
urbano e conflito social de Bóris Fausto fornece uma visão dinâmica do combativo 
movimento operário brasileiro entre 1 890 e 1920, num esforço pungente para 
ganhar legitimidade em meio a'um ambiente hostils. Michael M. Hall examina a 
imprensa de lingua estrangeira para obter um retrato sobriamente realista da força 
de trabalho imigrante de São Paulo no periodo anterior a 1 920. Celso Frederico 
lança mão de entrevistas com trabalhadores em fábricas para testar teorias sobre o 
caráter de transição da sociedade agrícola influenciada pela modernização e pelas 
condições geradas pela dependência. Paula Beiguelman estudou a luta da classe 
operária em Santos e São Paulo no período entre 1889 e 1 920, examinando o 
legado de repressão. Ângela Maria de Castro Gomes oferece uma síntese detalhada 
da trajetória e das descontinuidades da legislação social de 1 9 1 7  a 1 9379 Os 
cientistas políticos e os historiadores examinaram o impacto da dependência sobre 
o movimento trabalhador e a classe operária, uma herança que Erickson, Peppe e 
Spalding chamam de "padrão específico de economias nacionais" dentro do 
sistema capitalista mundialIO .  Outras importantes coleções de documentos, 
memórias e estudos também foram publicadosl ) ,  

Ainda assim, falta-nos uma visão multidimensional da profundidade e da 
amplitude da população urbana do Brasil. Não dispomos de dados precisos com 
relação ao tamanho e à composição interna da massa urbana em fonnação. Há 
uma necessidade premente de estudos sobre a estratificação interna da "massa 
urbana desorganizada" de Hobsbawm. Possuímos um modelo desse tipo para o 
Mêxico do início do século XIX: analisando as estatísticas demográficas de 
Querétaro e de outras cidades, Torcuato S. Di Tella identificou dentro das classes 
trabalhadoras uma hierarquia intraclasse comportando cinco níveis12. Avançando 
além da categoria abrangente de "classe operária urbana", Di Tella consegue nos 
mostrar que existia uma " escala social caótica", "cheia de annadilhas e quedas 
perigosas, mas também com súbitas recuperações e aberturas econômÍcas

,,
13 .  A 

classe baixa, que à primeira vista aparenta homogeneidade, revela-se diversa e 
fluida dentro de seus limites de classe. 
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Este ensaio baseia-se em três pressupostos. Primeiro, que desde o final do 
século XIX a estrutura de classe urbana do Brasil tem sido arranjada em camadas 
verticais e dividida horizontalmente entre linhas étnicas e ocupacionais, condições 
hostis à formação da consciência de classe. Segundo, que a superpopulação 
urbana lançou os trabalhadores, especialmente os migrantes e os jovens à procura 
de trabalho, num vasto amontoado extralegal, não protegido pela legislação social. 
Os operàrios especializados formaram uma elite trabalhadora, enquanto os outros 
constituíram um proletariado em constante mutação. Terceiro, que a aversão dos 
empregadores à atividade sindical precipitou uma repressão severa contra os 
grevistas, os quais, liderados sobretudo por estrangeiros, eram particularmente 
vulneráveis. Os políticos, que estavam ligados aos grandes proprietários de terras, 
aprovaram o uso da violência para impor o conceito da elite sobre lei e ordem. 

Os sindicatos brasileiros, tal como se formaram no início do sérulo XX, 
operavam isoladamente uns dos outros, a despeito dos esforços para se organizar 
federações. Porta-vozes individuais dos sindicatos lutavam por sua própria gente, 
raramente apoiando os trabalhadores de outras organizações e preferindo 
compensações econômicas imediatas a objetivos a longo prazo ou a causas que 
abrangessem as classes baixas urbanas como um todo. 

Os sindicatos, que não tinham permissão legal para promover greves. 
refletiam a visão social da elite. Ironicamente, os únicos movimentos "revolucio
nàrios" da sociedade brasileira antes de I 930 ocorreram entre as fileiras dos 
privilegiados: os jovens tenentes das forças annadas e os intelectuais de vanguarda 
envolvidos no movimento modernista da década de 1 920. Os líderes trabalhistas, 
divididos por disputas internas de natureza ideológica e aturdidos pelos métodos 
sofisticados usados pela polícia para dissolver as manifestações públicas e 
neutralizar os esforços dos militantes, assistiram impotentes. após 1930, o governo 
federal engolir o movimento trabalhador e apertar os parafusos do controle social. 

A POPULAçÃO SOCIAL 

Definir e classificar a classe trabalhadora urbana coloca problemas, a despeito 
do fato de os censos de 1 872, 1900 e 1 920 terem organizado tabelas de profissões 
uma vasta categoria que incluía tanto os empregados como os temporariamente . 
(ou permanentemente) desempregados. Medir a população economicamente 
ativa (os indivíduos que fornecem trabalho para a produção de bens e serviços) é 
ainda mais difícil, especialmente em relação às décadas mais distintas. Em 1 872, a 
força de trabalho era pequena - cerca de cinco milhões de pessoas - e aproximada
mente 70% agrícola. Somente na década de 1 940 os trabalhadores rurais passaram 
a representar menos da metade da força de trabalho empregada. Apenas 9,9% da 
população economicamente ativa se encontrava empregada em manufaturas, em 
1 94014 . 
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A estrutura da classe urbana obedecia a uma hierarquia ocupacional: 

TABELA I 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL DA POPULAçÃO URBANA DAS 
CIDADES BRASILEIRAS DURANTE A REPÚBLICA VELHA 

Nível um: Proprietários 
Advogados, médicos, outros profissionais 
Clero 
Grandes comerciantes� grandes industriais 

Nível dois: Funcionários do governo 
Donos de pequenas indústrias e oficinas; pequenos comerciantes 

Nível três: Empregados no comércio 
Funcionários de empresas privadas 
Artesãos 

Nível quatro: Operários especializados 
Operadores de máquinas 
Trabalhadores em transporte; estivadores; empregados marítimos 
Operários semi-especializados 

Nível cinco: Jornaleiros (pessoas que trabalham por jornada); biscateiros; 
trabalhadores semi-rurais 
Empregados domésticos 
Vendedores de rua, ambulantes, guardas, prostitutas 

As classes média e alta ocupavam os primeiros três níveis da escala. Em geral, 
esses três níveis compartilhavam a visão de mundo dos mais ricos: como cidadãos 
urbanos, aplaudiam o progresso material, apoiavam a expansão dos serviços 
governamentais e, com exceção da minoria mais abastada, eram bastante 
atingidos pelo aumento do custo de vidal5 . A mobilidade dentro desse segmento, 
que contava com menos de um habitante em dez, era teoricamente possível, mas 
só raramente ocorria. 

o nível quatro abrangia a classe operária Continha uma proporção muito 
grande de estrangeiros e constituía a única fonte de recrutamento dos sindicatos. 
Virtualmente, todos os participantes das greves mais imponantes ocorridas entre 
1901 e 1921 provinham desse setor ocupacional. A fábrica e o capitalismo 
comercial aumentavam a distância entre o nível quatro e o nivel cinco. Os poucos 

Adaptada de Torcuato S. Di TeUa. "The dangerous classes in early nineteenth century México" ,Journal 
01 Últin Amencan studits, 5 (1973), pp. 100-101.  
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trabalhadores que eram suficientemente bem pagos para adquirir uma proprie
dade ou poupar se beneficiavam com o crescimento industrial. Mas a maioria dos 
trabalhadores caía presa de ocupações não especializadas, e um abismo separava 
os operários especializados ou semi-especializados do nível quatro do instável 
proletariado do nível inferior. 

Os ocupantes do nível cinco, na maior parte caboclos e negros nativos, 
tendiam a se comportar de maneira subserviente para com seus "superiores". 
embora dentro do seu mundo, praticamente invisivel para os estranhos, a 
violência e a agressividade corressem soltas. Muitos vinham para as cidades como 
migrantes do interior rural, não apenas atraídos pelo desejo de mobilidade 
ascensional, mas forçados pelo desespero: a vida no interior era ainda mais diflcil 
do que a vida nas favelas das cidades. Até as áreas prósperas do café estavam tão 
bem supridas de braços para o trabalho, que muitos dos imigrantes que haviam 
sido recrutados graças ao oferecimento de uma viagem subsidiada ao Brasil 
abandonavam o campo em busca dos centros urbanos, especialmente a cidade de 
São Paulo' .  As elites da cidade devem ter compreendido o fato de que não havia 
empregos suficientes para os recém-chegados. Em conseqüência, as redes de 
[rabalho informal espalharam-nos entre o vasto e instável bolo de homens e 
mulheres sem especialização que dependiam das migalhas da vida da cidade. As 
cidades produziram especialistas em marginalidade - xepeiros. músicos de rua, 
lavadeiras, pequenos criminosos -, mas também criaram pequenas fábricas, lojas 
e firmas que colhiam seus empregados entre os não especializados e pagavam 
salários de fome. Enquanto isso, a força de trabalho formal dobrava de tamanho 
entre 1 9 1 0  e 1 920, e continuava a crescer a despeito da interru.pção do crescimento 
econômico do início da década de 192016 

As cidades brasileiras se expandiram a partir do impacto combinado da 
imigração, da migração e do crescimento natural da população. Entre 1 906 e 1920, 
o Rio de Janeiro dobrou sua população; seus 1 . 900.000 habitantes em 1 928 
representavam um total dez vezes maior do que um século antes! 7 . Como os 
cariocas abastados preferiam construir suas casas no plano, os mOITos e monta
nhas da cidade foram cedidos aos posseiros e a seus barracos precariamente 
construídos, as favelas. Para muitos moradores da cidade, as favelas, empoleiradas 
sobre despenhadeiros íngremes, nem sempre pareciam feias e eram aceitas como 
pane da paisagem do Rio. Os arquitetos urbanos demonstraram que padrões de 
vida baixos nem sempre são visivelmente manifestos no ambiente urbano. Nonna 
Evenson ressalta que as favelas cariocas, por mais miseráveis e superpovoadas que 
sejam, exibem uma "adaptação sensível da construção ao local", e que, como o 

* As pesquisas sobre a migração para as cidades têm ultimamente desafiado atradicional interpretação 
push-puli (expele-atrai) da migração, ao revelar a pouca relação existente entre o grau de pobreza rural e 
o fluxo migratório. Ver Janice E. Perlman, The M)'/h of Marginality, Berkeley, 1967, pp. 66-69, e Gino 
Gerrnani, Emigración del campo y sus causas . . Horátio Gilberto, et. al, Sociedad, economia y rifOT1TUl agrária. 

Buenos Aires, s/d., p. 74. 
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meio fisico tropical é quase sempre luxuriante, a uma certa distância as favdas 
escondem sua verdadeira natureza18. 

Os altos preços da teITa, resultado da desenfreada especulação imobiliária 
entre os ricos e do desejo das elites de residir no centTo da cidade, levaram a classe 
operária a se alojar em casas de cômodos situadas em bairros periféricos, 
geralmente comerciais. Os caniços, em geral casarões de alvenaria decadentes, 
divididos pelos proprietários, abrigavam oito, dez ou mais pessoas num único 
quarto mal arejado. Um levantamento de 1 9 1 8  revelou que apenas 15% dos 
coniços do Rio possuíam um banheiro para 20 moradores, e que 10% ofereciam 
um banheiro para 200 moradoresl 9 .  Luís Edmundo descreve as condições do 
Morro do Castelo, um bairro operário do Rio de Janeiro, no início do século XX: 
um amontoado de velhos casarões divididos em cubículos, sem ar ou ventilação, 
repanidos promiscuamente por numerosas famílias, por pes:soas que saíam de 
madrugada para o trabalho distante canegando o almoço embrulhado em jornal. 
Os homens são "pálidos, com a barba por fazer, e seus rostos cansados mostram 
doenças e uma penúria extrema" . As mulheres são "bestas de carga. .. suas saias 
molhadas da água dos tanques, onde trabalham da madrugada ao anoitecer . . .  
seus filhos doentios, amarelados, os corpos cobertos de feridas... sujos e 
briguentos,,20, 

Estes eram bairros operários, e não as favelas dos ainda menos afortunados. As 
condições de habitação da classe operária em Santos e em São Paulo eram 
igualmente deploráveis, Em São Paulo, os bairros operários se erguiam nos vales e 
nas baixadas, sujeitas à inundação a qualquer chuva forte, Alguns industriais, 
seguindo o modelo inglês, construíram vilas operárias perto das fábricas (a Maria 
Zélia, por exemplo, do industrial Jorge Street, um complexo fabril queem meados 
da década de 1 930 foi usado como prisão para presos políticos). Aí os trabalhado
res e suas famílias recebiam alguma proteção em troca do isolamento e de uma 
perda total de independência. As condições dentro das fábricas eram tão ruins 
quanto em qualquer local de trabalho industrial, mas eram agravadas pelo clima 
tórrido e pela violenta insalubridade do Brasil. Apenas os trabalhadores mais bem 
pagos podiam arcar com um tratamento de saúde quando necessário. É provável 
que alguns homens tenham entrado para o Exército devido ao tratamento médico 
gratuito fornecido às famílias dos soldados. 

Os historiadores demonstraram que o poder aquisitivo real dos trabalhadores 
em 1 9 1 9  era mais baixo do que em 1 890. Sheldon L. Maran, citando o jornal 
carioca Eco PopuÚlr, mostra que no início da República um trabalhador típico, 
trabalhando seis dias por semana no Rio de Janeiro, tinha um déficit líquido de 
sete mil réis se gastasse apenas o suficiente para alimentar, abrigar e vestir uma 
família de quatro pessoas. Em tempos dificeis, os déficits aumentavam, lançando 
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os trabalhadores no mercado de trabalho extralegal, em busca de uma renda 
suplementar. O índice real de preços da cidade de São Paulo elevou-se em quase 
25% entre 1 9 1 4  e 1 9 1 72 1 . Um panfleto elaborado por Edgard Leuenroth eAntônio 
Duarte Candeira antes da greve geral de 1 91 9  em São Paulo afirmava que o 
trabalhador médio ganhava "menos da metade dos gastoS absolutamente necessá
rios para a vida de uma família de quatro pessoas"22 . 

o fato de tanto a "elite" do nível quatro como a subclasse marginal e nào 
especializada do nível cinco viverem numa miséria relativa não deve obscurecer a 
realidade de que ao menos os trabalhadores assalariados tinham alguma esperan
ça de melhorar sua situação econômica, já que suas especialidades encontravam 
demanda. Alguns artesãos puderam abrir lojas e empregar outros trabalhadores, e 
alguns filhos e filhas de imigrantes se formaram, tornando-se funcionários ou 
profissionais. A maioria não o fez, mas as pessoas podiam ascender na escala 
dentro da sua própria classe. Através de suas sociedades de ajuda mútua, os 
imigrantes e os operários especializados podiam potencialmente divulgar suas 
queixas. Embora as greves continuassem a ser ilegais, e os sindicatos continuassem 
a ser reprimidos com força crescente ao longo da década de 1 920, ocorreram alguns 
avanços em termos de mobilização: o comício público do I ?  de maio de 1 929 no 
Rio de Janeiro trouxe às ruas um total estimado de 60 mil operários especializados. 
Os não-especializados permaneceram dispersos e desorganizados. Q..uem se 
ocupava deles era sobretudo a polícia, cujos cálculos, ao menos para estrangeiros, 
pareciam exagerad 0,23 . 

o OPERARIADO URBANO 

Os proprietários e patrões preferiam empregar estrangeiros, considerados 
mais dispostos ao trabalho e a aprender do que brasileiros natos. A maioria dos 
imigrantes era constituída de camponeses do sul da Europa, sem nenhuma 
experiência em fábrica. Mas a elite brasileira convenceu-se de que os imigrantes 
eram bons, e o processo se tornou uma espécie de profecia viciada pela qual os 
nativos eram levados à ociosidade ou ao trabalho manual, e em seguida eram 
estigmatizados como preguiçosos e despreparados. 

A imigração determinou a natureza da classe trabalhadora em fonnação nos 
centros industriais mais imponantes, especialmente em São Paulo, que por seu 
pono de Santos recebeu mais de 60% de todos os imigrantes chegados ao Brasil 
entre 1 880 a 1 930. A grande maioria dos imigrantes provinha de áreas rurais - os 
italianos não vinham da Sicília nem do Mezzogiorno, mais do nane rural -, mas 
muitos acabaram mais cedo ou mais tarde nas cidades brasileirag25. Na década de 
1 890, o Brasil recebeu mais imigrantes do que em qualquer década anterior. Mais 
de 4,5 milhões de imigrantes chegaram entre 1 8 7 2  e 1 939. A Tabela 2 mostra o 
fluxo de imigrantes para o Brasil, por nacionalidade: 
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TABELA II 

IMIGRAÇÃO PARA O BRASIL POR DÉCADA 

Década Portugueses Italianos Espanhóis Alemães Japoneses Outros Total 

1872-79 55.027 45.461 3.392 14.325 - 58_126 116.337 
1880-89 104.690 211.124 30.066 18.901 - 1 7_841 448.622 
1 890-99 219.353 690.365 164.293 11 .084 - 107.232 1 . 198.322 
1900-09 195.586 221.394 1 1 3.232 13.848 861 77.486 662.407 
1910-19 318.481 138. 168 1 81.651 25.902 21.432 123.819 815.453 
1920-29 201.915 106.835 8 1 .931 15.801 58.284 221.B81 846.647 
1930-39 102.143 22.170 12.146 27.497 99.222 68.390 332.768 

Fonte: Thomas W. Merrick e Douglas H. Graham. Populatwn and t(;unfJmic deuelopmrnt in Bral.ll. /800 to IM 
present. Baltimore, 1979, p. 91 . 

Na década de 1 880, como mostra a tabela, a Itália superou Portugal enquanto 
principal fonte de imigração. O fluxo de retomo à Itália (calcula-se 695 mil de 
1 .553.000 imigrantes, ou 45%) foi alto, mas não superior à média aproximada da 
Argentina ou dos Estados Unidos, dois outros países para os quais os italianos 
emigraram em larga escala no final do século XIX e no início do século XX. A 
economia brasileira estava relativamente saudável na década de 1 890, enquanto a 
italiana estava em crise e os Estados Unidos enfrentavam a mais alta taxa de 
desemprego de todas as décadas entre a Guerra Civil e a Primeira Guerra Mundial. 
Uma grande proporção dos imigrantes italianos vinha - como sugere a imprensa 
de língua italiana do Brasil e outras fontes -com suas famílias, a despeito do fato de 
a maioria dos Tecém-che�dos considerarem sua nova residência, pelo menos no 
início, como temporária 6 . 

No começo da década de 1890, os estrangeiros dominavam de forma 
esmagadora a força de trabalho em São Paulo, e desempenhavam um papel 
importante no Rio de Janeiro, Santos e Porto Alegre. Cerca de 92% dos 
trabalhadores da indústria eram estrangeiros e 8 1  % deles italianos. Outros centros 
urbanos absorveram menos imigrantes, mas em todo Brasil os reCém-chegados se 
estabeleceram como vendedores ambulantes. comerciantes de tecidos e artesãos, 
quando não havia outros empregos disponíveis. As diferenças culturais entre os 
recém-chegados e os nativos eram muitas vezes gritantes. As diferenças étnicas e 
rulrurais no interior das comunidades imigrantes eram também muito fortes, não 
apenas entre grupos nacionais (italianos x portugueses, chamados de "Manéis"; 
portugueses x espanhóis), mas também entre grupos regionais (genoveses x 
venezianos, portugueses da Costa Verde x portugueses de Tràs-os-Montes ou da 
Ilha da Madeira). Essas animosidades eram tão fortes que li Pungolo, jornal 
militante de língua italiana publicado em São Paulo, descreveu a situação como de 
"guerra latente no próprio seio da classe trabalhadora"27 . 
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As relações entre os imigrantes e seus vizinhos nativos variavam da frieza à 
hostilidade baseada no medo mútuo e na falta de entendimento. Embora os 
imigrantes viessem de áreas rurais da Europa, por volta de 1 900 duas vezes mais 
estrangeiros do que nativos eram alfabetizados, ou em português ou em suas 
línguas maternas. Em 1 920, essa desproporção era ainda maior. Um indicador da 
distância psicológica entre os recém-chegados e a sociedade brasileira foi o fato de 
que embora o processo fosse relativamente simples, apenas pouquíssimos estran
geiros - 6.41 1 dos 444.374 residentes em São Paulo e no Rio deJaneiro naépocado 
censo de 1920 - se naturalizaram brasileiros. 

Os imigrantes se instalavam de modo a ficar o mais próximo possível de seus 
patricios- o Brás em São Paulo, a Gávea no Rio deJaneiro, os bairros portugueses 
de Santos. Desde o início. eles mantiveram uma imprensa variada e ativa, em suas 
próprias línguas, embora a pobreza limitasse o aparecimento de escolas de línguas 
estrangeiras nas cidades (elas apareceram, contudo. nas comunidades alemãs e 
italianas do Sul agrícola). Os imigrantes foram pouco incentivados a se assimilar 
culturalmente até o final da década de 1930, quando o governo Vargas começou a 
promover a unidade rultural nacionalista e o patriotismo como um meio de 
alcançar a integração nacional. 

Embora a maioria dos imigrantes fosse de camponeses sem consciência de 
classe, os socialistas e os anarquistas estrangeiros dominaram de maneira 
desproporcional a liderança do nascente movimento trabalhador. Carentes 
de uma tradição sindical, os portugueses tendiam a se "manter na linha", 
assumindo muitas vezes a posição de furadores de greve, e por isso mesmo 
recebendo o desprezo dos grevistas. Santos foi uma exceção: ai os trabalhadores 
portugueses se aliaram aos italianos e deram à cidade, por volta de 1907, a 
reputação de "Barcelona do Brasil". Muitos brasileiros atacavam os estrangeiros 
por sua militância, mas os sentimentos xenófobos eram contrabalançados pelo 
fato de que a elite aceitava bem os imigrantes europeus, na medida que estes 
prometiam "branquear" o estoque racial e remediar o mal-estar nacional28 . 

Os empregadores, dominados por crenças do tipo illissezfaire na inviolabili
dade das relações contratuais, começaram no início do sérulo a considerar as 
relações de trabalho como uma questão de "ordem pública" - palavras usadas em 
1 920 na campanha do paulista Washington Luís Pereira de Sousa para o governo 
estadual e repetidas seis anos depois em sua campanha presidencial. Amparados 
pela existência de facções rivais dentro do movimento trabalhador e pela falta de 
simpatia do público pelos sindicatos, os patrões e suas associações se opunham 
firmemente ao direito de greve. Desafiados pelos trabalhadores, eles muitas vezes 
prometiam concessões apenas para fazê-los voltar a seu lugar assim que a paz era 
restabelecida29. Os funcionários da policia deviam seus empregos ao patronato e à 
máquina política. e sua lealdade para com os patrões e os industriais raramente 
vacilava3o. 
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As associações operárias que emergiam após a passagem do século eram 
descendentes diretas das sociedades de auxilio mútuo que, desde meados do 
século XIX, haviam funcionado no Brasil entre os trabalhadores altamente 
especializados. Um exemplo típico dessas sociedades foi a Imperial Sociedade de 
Artesãos Mecãnicos e Liberais ( 1 841) ,  que exigia de seus membros diplomas de 
liceus e de outras escolas. Aqui e ali ocorriam greves rápidas (e ilegais), mas a maior 
parte das organizações se dedicava unicamente a um trabalho assistencial. Poucas 
tinham ligações entre si. Essas sociedades normalmente pediam ajuda, em lugar 
de pedir que suas reivindicações fossem atendidas: dirigindo-se ao imperador 
Pedro lI, a Associação de Empregados Marltimos se referia ao monarca como o 
" augusto protetor da classe trabalhadora"31 .  As sociedades pagavam as despesas 
com funerais, concediam pequenos empréstimos e pagavam pensões às viúvas. Os 
estatutos falavam em igualdade de status para todos os empregados- "do diretor (o 
exemplo é da Associação Geral da Estrada de Ferro Central do Brasil) ao mais 
humilde guarda-freios" 1 mas em sua maioria os beneficios eram pagos aos 
funcionários mais graduados da companhia32 . 

Os patrões toleravam as associações de trabalhadores dependendo do grau de 
docilidade destas. As greves, antes da passagem do século, raramente eram 
planejadas, surgindo de movimentos improvisados em torno de reivindicações 
espeáficas. À medida que a organização dos militantes crescia, porém, novos 
sindicatos se formaram e as sociedades de auxílio mútuo já existentes começaram a 
adotar características de sindicatos. Os trabalhadores revelaram-se então tão 
refratários e avessos à militância sindical quanto aos patrões, que combatiam os 
organizadores e tentavam mandar prendê-los ou deportá-los. Os lideres dos 
trabalhadores eram "permanentemente frustrados" (segundo Hall) pela má 
vontade dos operários em se filiar ou "se imponar com qualquer outra coisa além 
de seus estõmagos"3S. 

Os trabalhadores conheciam os riscos da greve. Os empregados conhecidos 
como organizadores ou que se apresentavam como voluntários para trabalhar 
nos comitês de greve geralmente eram despedidos e colocados na lista negra assim 
que a ordem era restabelecida. Ser estrangeiro era mais um fator de vulnerabili
dade: os militantes eram em geral chamados pela imprensa de "nefandos 
anarquistas estrangeiros" e de "malditos bolcheviques", e a ameaça de deportação 
pairava sobre suas cabeças. Ainda assim, a despeito da precariedade gerada pela 
annosfera hostil, o nascente movimento trabalhador acumulou forças com notável 
rapidez, desenvolvendo-se de forma espasmódica, com periodos de força ( 1906-
1908; 1 9 1 2- 1 913)  interrompidos por periodos de lassidão gerados pela recessão 
econõmica ( 1 9 13- 1 9 16) ou pela violência policial ( 1 9 1 9- 1 930). 

Por volta de 1 9 1 3 ,  um total de cerca de 60 mil trabalhadores urbanos pertencia 
a um sindicato ou a uma sociedade operária. Pela primeira vez, artesãos e 
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trabalhadores semi-especializados, tanto como os trabalhadores em fábricas e em 
transportes, mostraram-se favoráveis à greve, aumentando as esperanças dos 
líderes anarquistas e anarco-sindicalistas de que a consciência da classe trabalha
dora estivesse finalmente começando a surgir. Algumas vitórias se seguiram. A 
demissão de um operário por fazer um d iscurso num comício de 1 .0 de Maio 
( 1 9 1 7) precipitou uma greve de 10 mil trabalhadores nas indústrias de toda a 
cidade de São Paulo, reivindicando o regime de oito horas de trabalho diário, a 
melhoria das condições de trabalho da mulher, o pagamento de horas extras, e a 
suspensão do trabalho noturno para menores. Dois dias depois, o movimento 
recebeu a adesão dos trabalhadores nas docas de Santos, e transformou-se numa 
greve geral, Diante da paralisação de 25 mil trabalhadores, no quinto dia o governo 
de São Paulo ofereceu as oito horas diárias a seus próprios empregados, na 
tentativa de dissuadir os trabalhadores dessa reivindicação. Esse gesto encorajou, 
entretanto, os líderes da greve a exigir outras concessões, entre as quais se incluía a 
semana de 48 horas, a proibição de trabalho de crianças menores de 1 4  anos, e o 
pagamento igual para o trabalho noturno da mulher e do homem, Os trabalha
dores das docas do Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Rio Grande entraram 
em greve por solidariedade, 

Os observadores estrangeiros comentaram que a greve produziu pouca 
violência, e que as negociações foram desenvolvidas com eficiência. Os patrões 
pareciam estar calmos diante da situação; um deles afirmou ao adido militar dos 
Estados Unidos no Rio de Janeiro que "temos essas greves de vez em quando, e 

jogamos golfe até que elas acabem" .  Alguns jornais apoiaram as exigências dos 
grevistas - até mesmo o respeitado O Estado de S. Paulo apoiou, de forma concisa, a 
plataforma da greve geral de 1 9 1 7  -, e os membros progressistas da elite se 
manifestaram contra as terríveis condições de trabalho e a exploração das 
mulheres e crianças. Deodato Maia informou ao Instituto dos Advogados que as 
fábricas eram tão escuras e malcheirosas que os operários muitas vezes desmaia
vam com vertigens, Os legisladores debatiam leis que regulariam as condições e 
garantiriam beneficios para os trabalhadores fabris, 

Da forma como as coisas caminhavam; havia pouca razão para otimismo. Os 
patrões utilizavam a promessa de concessões para fazer cessar as greves, mas 
endureciam assim que estas acabavam, usando medidas repressivas para restaurar 
o status qlUJ ante, O confronto demonstrava a fragilidade do movimento trabalha
dor, e os legisladores simpáticos à causa conseguiam pouco ou nada, tanto em 
termos de refrear o sentimento anti trabalhador como de alcançar as procuradas 
reformas, Os protestos impetuosos de 1 9 1 7, 1 9 1 8  e 1 9 1 9  trouxeram poucas 
vitórias para o movimento trabalhador e expuseram os operários, no final desse 
período, à plena força do aparato de repressão do Estado, Na década seguinte, a 
espinha dorsal do movimento trab"lhador estava quebrada34, 
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OS TRABAlllADORES E A LEI 

A legislação republicana que governava a força de trabalho refletia a visão que 
a elite tinha de si própria como agente do interesse geral. O principal problema era 
que essas leis raramente eram aplicadas. Já em 1 8 9 1 ,  o governo federal proscreveu 
certos tipos de trabalho infantil (os menores não poderiam ser incumbidos de 
limpar máquinas ligadas, nem trabalhar perto de rodas ou engrenagens em 
movimento), mas a lei foi esquecida. As tendências progressistas e a pretensa 
preocupação com o bem-estar dos trabalhadores eram compensadas porum firme 
compromisso com os prinápios do laissez1aire. O Código Penal de 1 890 declarava 
que "persuadir ou induzir os trabalhadores a abandonarem seus locais de 
trabalho" era crime punível com prisão ou multa, assim como o era incitar à greve 
ou à paralisação do trabalho. Essas leis, sim, eram aplicadas com rigor. A Consti
tuição de 1 89 1  insentou os locais de trabalho da intervenção do governo e afirmou 
o direito das pessoas de trabalharem em qualquer profissão "moral ou intelec
tual". Em 1895, a Câmara dos Deputados derrubou o projeto de Morais e Barros, 
que procurava regulamentar alguns aspectos do trabalho, porque, como diziam 
seus oponentes, " nas sociedades civilizadas as atividades humanas são realizadas 
de acordo com um contrato", e "a interlerência do Estado na formação de 
contratos" restringe a liberdade35. 

Uma exceção foi a lei federal de 1907, que permitiu às pessoas se associarem 
em organizações profissionais desde que os estatutos fossem registrados e os 
princípios de "harmonia entre o capital e o trabalho" preservados36 .  Leis desse 
tipo permitiam que a elite se congratulasse a si própria por seu caráter progressista. 
" Nossa legislação" , escreveu o socialista moderado Antônio Piccarolo, " está entre 
as mais modernas e avançadas (do mundo), constituindo um progresso jurídico 
completo, amplamente liberal, impossível de ser imaginado em qualquer outro 
país nOvo como o Brasil ".37. 

Mas apesar das aparências, a realidade desmentia o idealismo. A greve de 1 907 
das costureiras de São Paulo foi interrompida quando os maridos e os pais 
pressionaram suas mulheres para que voltassem ao traba1ho. A primeira greve 
geral importante do Brasil, ocorrida em São Paulo nesse mesmo ano, resultou em 
algumas concessões temporárias- incluindo a jornada de oito horas de trabalho-, 
que foraln revogadas quando o desemprego crescente em poucos meses aumen
tou a miséria econômica e permitiu que os patrões empregassem trabalhadores 
dispostos a trabalhar mais horas pelo mesmo salário. 

Os aniflcios e as táticas do tipo " dividir para conquistar" eram freqüentemen
te utilizados para fazer cessar os levantes. As associações de empregadores 
distribuíam listas negras; os gerentes espalhavam notícias falsas anunciando o fim 
das greves, enviavam telegramas forjados e temavam sabotar comícios. Os ataques 
mais violentos visavam sempre os organizadores itnigrames, que a partir de 1907, 
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graças à Lei Adolfo Gordo, tornaram-se passíveis d e  deportação e eram constante
mente molestados. As disposições dalei de deportação foram ampliadas em 1 9 1 3  e 
mais ainda em 1 921 ,  quando o Congresso permitiu a expulsão de todo " elemento 
pernicioso à ordem pública". Pelo menos 556 estrangeiros foram expulsos do 
Brasil entre 1 907 e 1 92 1 .  Ocasionalmente, os militantes usavam meios terroristas 
para contra-atacar, lançando bombas nas empresas ou liderando bandos em 
ataques às fábricas ou às casas dos gerentes. Mas de um modo geral, o 
individualismo teimoso dos trabalhadores, enraizado no medo real de perder o 
emprego, solapava os esforços dispendidos em promover represálias contra os 
odiados patrões e a políci"ss. 

Evaristo de Morais Filho lembra-nos a máxima francesa segundo a qual 
quando os homens levantam a questão da liberdade, em geral é porque pretendem 
limitá-la39. Praticamente todas as leis que faziam concessões aos trabalhadores ao 
mesmo tempo restringiam e l imitavam seus direitos e previam sanções para a 
punição dos transgressores. Isso se deu até mesmo na década de 1930, quando a 
política oficial reconheceu o direito da classe operária de se organizar. A lei de 
1 932, criando comissões de arbitragem, especificava ao mesmo tempo que os 
trabalhadores grevistas poderiam ser sumariamente despedidos. O mesmo 
princípio prevaleceu ao longo de todo o período republicano. 

A decisão de suprimir a agitação dos trabalhadores durante a década de 1 920 
estava ligada à crescente onda de agitação política, que culminou na rancorosa 
campanha presidencial de 1 922 e na imposição de um estado de sítio entre 1 922 e 
1 927.  A intervenção militar era usada sempre que a administração federal assim o 
desejava, e as forças policiais urbanas se fortaleciam, entrando em prontidão em 
caso de sublevação nas cidades. As patrulhas policiais estacionavam regularmente 
nos bairros operários quando as greves eclodiam. 

Os funcionários governamentais iabricaram um Medo Vermelho e atiçaram o 
sentimento antiestrangeiro parajustificar novas prisões e deportações. Ao mesmo 
tempo, os salários reais praticamente não aumentavam, e a imigração conúnua, 
tanto quanto a migração interna para as cidades, expandia a força de trabalho e 
mantinha os salários baixos. Os movimentos grevistas caíram substancialmente 
abaixo dos niveis anteriores a 1 94040 , 

Os anarquistas cederam o lugar aos comunistas, que organizaram o Panido 
Comunista Brasileiro em 1 922. Os líderes comunistas, seguindo a liderança de 
Moscou, voltaram-se para uma atividade política de bases amplas, procurando 
forjar uma aliança entre os trabalhadores especializados e os grupos de gerentes e 
de funcionários da pequena burguesia. O Panido Comunista (PCB) aliou-se 
também aos sindicatos reformistas (incluindo a Federação Sindicalista Cooperati
va, um instrumento bajulador do governo antioperário de Bernardes) e de modo 
geral se perdeu numa nuvem retórica que não era dirigida a ninguém em 
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panicular. A frente eleitoral do PCR, o Bloco Operário-Caroponês (BOC), 
fundado em 1928, foi igualmente malsucedido, a despeito de seus esforços para 
ampliar a plataforma pró-operária clássica (oito horas de trabalho diário, salário 
mínimo, contrato coletivo) com apelos à classe média (um item, por exemplo, 
encorajava o combate cada vez mais intenso do governo aos jogos de azar e ao 
alcoolismo)41 .  

Mesmo que a timidez do PCB representasse uma ameaça muito pequena à 
ordem pública, a repressão aos esforços dos comunistas para organizar os 
rrabalhadores continuou, assumindo um caráter invulgarmente violento. Maran 
ressalta que não apenas os líderes operários mostravam-se temerosos, mas os 
próprios trabalhadores tomavam-se cada vez mais relutantes em arriscar seus 
empregos, cooperando com as lideranças, Os militantes, por sua vez, atacavam 
sem êxito o que consideravam como o egoísmo e a ganância do trabalhador. Um 
aniculista do jornal de língua italiana Guerra Sociale obselVou que os trabalhadores 
"catariam moedas na merda com a boca"42. Outros lamentavam as divisões entre 
os setores da pequena força de trabalho, a ausência de um proletariado nativo e a 
disposição dos desempregados de trabalhar como furadores de greve e de aceitar 
salários de fome. 

Algumas mudanças sutis ocorreram em meados da década de 1 920. Por essa 
época, muitos imigrantes e seus filhos estavam começando a se integrar na vida 
brasileira, e a distância entre as culturas imigrante e nativa começava a diminuir, 
quando não a se dissolver, A imprensa em língua estrangeira reduziu sua 
militãncia radical. Muitos dos que haviam procurado voltar à Europa já o tinham 
feito. Os objetivos econômicos imediatos dos trabalhadores, que durante muito 
tempo haviam sido o grande problema dos organizadores, persistiam, ameniza
dos pelos princípios capitalistas que ofereciam aos trabalhadores, individualmen
te a chance de deixarem a classe trabalhadora e tomarem-se lojistas ou pequenos 
comerciantes. A disputa sectária dentro do movimento trabalhador confundia o 
grosso dos sindicatos, cujos membros compreendiam plenamente as conseqüên
cias da brutalidade da polícia e da crise econômica42. 

No final da década de 1 920, esses fatores se combinaram para estreitar à base 
do movimento trabalhador e alargar o abismo entre os líderes operários e os 
trabalhadores especializados, de um lado, e os pobres da cidade, do outro. O 
fracasso da tentativa de estabelecer a consciência e a unidade da classe trabalhado
ra preparou o terreno para a organização corporativista do trabalho, que seria 
imposta após 1 930. Kennem p, Erickson comenta: "Por não terem gerado uma 
auto-imagem política enquanto classe, os trabalhadores careciam de estimulo para 
formar grupos de pressão ativos, como os liberais o teriam feito, ou, de acordo com 
a teoria marxista, para se organizar e se afinnar como classe dominante na 
sociedade industrial"43 .  Raimundo Faoro acrescenta: " Getúlio Vargas mudou as 
regras do jogo, mas as cartas permaneceram as mesmas"H . Dado que sob o pOpll-
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lismo os trabalhadores se vêem como consumidores de beneficios oriundos do 
Estado, e não como uma vanguarda responsável pela construção de "instituições 
políticas duradouras que assegurarão seus interesses" como produtores, os 
funcionários do Governo Provisório puderam garantir que nenhuma consciência 
de dasse revolucionária se formasse após 1 930, onde ela não conseguira se formar 
na época da agitação trabalhista45 •  

o OPERARIADO SOB VARGAS 
Lindolfo Collor, principal arquiteto da plataforma da Aliança Liberal e 

primeiro-ministro do Trabalho de Vargas, impôs o modelo de relação entre 
patrões e trabalhadores e entre o Estado e sua população economicamente ativa 
que prevaleceu da década de 1930 à década de 1 950. A orientação de Collor, 
inspirada parcialmente em Battle y O rdoi\ez, Irigoyen e Mussolini, procurava 
cooptar a classe trabalhadora urbana através de uma mistura híbrida de 
populismo, repressão e autoritarismo corporativista. O Ministério do Trabalho 
reconheceu o direito de os " sindicatos profissionais" defenderem seus próprios 
interesses em " colaboração com o Estado" * . A estratégia revelou-se atraente para a 
elite industrial, que incluía Roberto Simonsen e Francisco Matarazzo, o qual 
julgava que " a  sociedade ideal seria aquela que fornecesse ao proletário segurança 
no papel que o destino lhe reservara e, ao mesmo tempo, o desencorajasse de 
aspirações fúteis,,4 7 .  Essa estratégia apelava também para o comando militar, que 
via um movimento trabalhista independente como uma porta de entrada para o 
socialismo e o comunismo. 

A indicação de Collor para chefiar o novo Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio (chamado pela imprensa de o "Ministério da Revolução") ocorreu 
apenas quatro semanas após a queda do governo de Washington Luís. A nova 
legislação trabalhista dirigiu-se, desde o início, apenas aos trabalhadores urbanos 
especializados, endossando o conceito de "cooperação social entre classes 
interdependentes . . .  no qual a idéia de progresso está subordinada à noção 
fundamental de ordem"48 .  Com o absoluto desprestígio do liberalismo da 
República Velha, os decretos e leis do Governo Provisório promulgavam agora 
muitas das medidas que os reformadores e militantes haviam reivindicado desde 
os primeiros dias do movimento operário brasileiro: institutos de pensões e 
aposentadorias, jornada fixa de trabalho, férias remuneradas e, em 1936, 
comissões destinadas a arbitrar e a estabelecer salários mínimos de acordo com a 
especialidade e as regiôes geográficas. No entanto, a linguagem legal era cheia de 
brechas e os patrões encontravam meios de burlar os regulamentos até mesmo 
debaixo dos olhos atentos da ampliada burocracia federal. As oito horas de 
trabalho diárias, finalmente estabelecidas por decreto em 1 932, podiam ser 
suplementaclas, por exemplo, por duas horas adicionais "por acordo mútuo entre 

« Decreto n? 24.094, de 12 de julho de 1934. 
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o trabalhador e o empregador". As carteiras de trabalho, emitidas com o objetivo 
de registrar os beneficios a que os trabalhadores tinham direito, tomaram-se 
insrrumentos de um ruidoso controle social, já que todo empregado deveria ter 
toda a sua vida profissional registrada, e deveria apresentar esse documento 
sempre que se candidatasse a um novo emprego ou tivesse de tratar com a 
burocracia oficial. Somente os brasileiros natos ou os cidadãos naturalizados com 
cinco anos de residência no país podiam ocupar postos nos sindicatos e, enquanto 
os sindicatos patronais podiam ter âmbito nacional, os de trabalhadores eram 
limitados às jurisdições locais. Os dirigentes eram proibidos de receber salários 
por seu trabalho, e "toda propaganda ideológica, politica e religiosa" era 
interditada. Apenas um sindicato por localidade e por categoria profissional era 
reconhecido, restrição que relegou a 1 . 130 dos 1 .494 sindicatos anteriores a 1930 
um status não oficial. O imposto sindical era arbitrariamente cobrado a todos os 
trabalhadores. Os sindicatos reconhecidos eram simplesmente transformados em 
agências paternalistas do Estado49. 

A militãncia dos trabalhadores reviveu tão logo as intenções do Governo 
Provisório se tomaram claras. A maioria dos sindicatos não reconhecidos se 
colocou ou na extrema direita ou na extrema esquerda do espectro. Os sindicatos 
de direita incluíam alguns grupos de trabalhadores ligados à Igreja Católica ou 
simpáticos ao emergente movimento integralista, a Ação Integralista Brasileira 
(AIB), de orientação fascista. No Ceará, a Legião Cearense do Trabalho, liderada 
por Severino Sombra e Hélder Câmara, serviu de precursora para os integralistas. 
Os sindicatos independentes de esquerda incluíam grupos ligados ao Partido 
Socialista Proletário do Brasil, a outras organizações socialistas e à Frente Única 
Proletária do PCB, uma ampla confederação trabalhista que reivindicava a 
dissolução e o desarmamento das organizações fascistas, a liberdade de reunião e 
de expressão, e o direito de greve sem restrição. 

A Assembléia Constituinte de 1933- 1 934, que reviveu o debate público sobre a 
organização social e política e endossou o principio corporativista de representa
ção classista, trouxe a restauração do governo constitucional em julho de 1934 e 
um significativo aumento dos conflitos trabalhistas. Segundo um analista da 
embaixada dos Estados Unidos, a paz havia prevalecido entre outubro de 1 930 e 
julho de 1934 "porque o governo sufocava com prontidão e firmeza esses 
movimentos no momento em que se tentava desencadeá-los". Agora, entretanto, 
,. a agitação e a insatisfação" tinham vindo à tona e " 0  antigo procedimento de pôr 
fim às greves empregando a polícia militar não podia mais ser seguido". "Agora 
existem tribunais para (põr fim às greves) e para acionar a pesada máquina legal 
que o Governo Provisório desprezava". acrescentava desapontado o observadorS°. 

Os sindicatos de esquerda devotavam grande atenção às questões internacio
nais, vendo os proletários brasileiros como camaradas na luta mundial contra o 
fascismo e tentando politizar as classes mais baixas. Tanto os sindicatos de direita 
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como os de esquerda atacavam a presença de empresas estrangeiras no Brasil; 
especialmente as estradas de ferro inglesas, as companhias de selViços públicos 
(dominadas por interesses canadenses, americanos e europeus) e as indústrias 
alimenticias como a Armour e Anderson-Clayton. Os grupos comunistas maldi
ziam também a legislação repressiva, especialmente a "Lei Monstro'" ( 1 935), que 
reduziu violentamente a liberdade de reunião e de organização. Greves esporádi
cas paralisavam os transportes urbanos durante dias e eram às vezes apoiadas por 
greves de solidariedade de outros sindicatos. As companhias de transportes 
revidavam, mantendo seus serviços (as barcas tomavam emprestados pilotos e 
mecãnicos da Marinha; outras companhias utilizavam trabalhadores não sindica
lizados) e tomando medidas para erradicar e mandar prender os líderes grevistas. 

Durante esse periodo, a distinção entre sindicatos e frentes de propaganda foi 
embaçada. Os sindicatos promoviam greves individualmente - 29 ocorreram na 
cidade de São Paulo nos nove primeiros meses de 1 934, por exemplo -, enquanto 
outros grupos de trabalhadores orientados se concentravam em técnicas de 
agitação e propaganda. A lista de grupos da classe trabalhadora abrangia então um 
número bem maior do que nas décadas anteriores: os grupos de São Paulo 
incluíam a Coligação dos Sindicatos Proletários, a Liga Comunista Internacionalis
ta, o Comitê das Mulheres Trabalhadoras, e o Comitê da Luta contra as Guerras 
Imperialistas, a Reação e o Fascismo5 l .  Mais do que antes, os grupos operários 
deixaram de se concentrar apenas nas grandes cidades, organizando-se também 
nos pequenos centros urbanos do interior, especialmente no Centro-Sul. Cente
nas desses grupos floresceram por breves períodos antes que fossem fechados ou 
levados à clandestinidade pela legislação repressiva promulgada em meados de 
1935, quando Vargas fechou por decreto a Aliança Nacional Libertadora, o maior 
dos grupos de frente ampla de esquerda. 

A ANL, fundada em março de 1 935, representou o veículo do Partido 
Comunista para mobilizar a resistência ao regime brasileiro. Nesse momento, a 
decisão dos dirigentes do PCB de trabalhar em prol de um "governo popular 
revolucionário de camponeses e trabalhadores" não só eclipsou os objetivos 
tradicionais dos sindicatos locais, como eliminou a possibilidade de que eles 
sobrevivessem, em vista da escalada retórica e da crescente estridência de suas 
reivindicações. As reivindicações trabalhistas da ANL, anunciadas por Roberto 
Sisson, que redigiu praticamente todos os manifestos da organização, pediam o 
mesmo tipo de legislação social que havia sido solicitado durante anos e que, sob 
Vargas, estava sendo seletivamente implantado. Mas a ANL concentrava seus 
ataques nos interesses estrangeiros no Brasil e o próprio governo Vargas. Ao ser 
fechada em julho de 1 935, a ANL recolheu-se à clandestinidade, abandonando 
seus milhares de membros da classe média e trabalhadora, e transformando-se 
num foco insurrecional. Seguindo cegamente as ordens de Moscou para iniciar 
uma insurreição revolucionária entre os soldados e os trabalhadores, e liderada 

• Oficialmente chamada de Lei de Segurança Nacional. 
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por Luís Carlos Prestes, que havia retomado secretamente ao Brasil no início do 
ano (embora a policia estivesse informada de sua presença), a ANL desencadeou 
uma revolta mal coordenada em três cidades - Natal, Recife e Rio de Janeiro -
procurando instalar um governo chefiado por "homens que representavam 
verdadeiramente o desejo da maioria"52. O fracasso da revolta e a conseqüente 
supressão não só da esquerda como dos moderados e progressistas foi analisada 
com mais detalhes em outro estudo53. O estado de sítio imposto em seguida ao 
movimento insurrecional de novembro de 1935 fechou o Congresso. suprimiu as 
liberdades civis e a liberdade de expressão, e conduziu o Brasil à beira de um 
domínio militar direto. A organização trabalhista independente desapareceu a 
partir dessa data. O Estado Novo, promulgado em novembro de 1937, só fez 
institucionalizar o que já fora iniciado dois anos antes. 

O aspecto mais incomum da campanha daANL foi sua tentativa de mobilizar 
não apenas trabalhadores especializados, mas soldados, camponeses e as massas 
em geral. Entretanto, os líderes da ANL eram idealistas e intelectuais que não 
tinham uma compreensão das classes inferiores: de fato, seus esforços para atingi
las através de uma imprensa bombàstica de esquerda e de comícios públicos 
beiravam o ridículo. 

Dos dois movimentos nacionalistas da década de 1930, a ANL e a AIB, o 
último foi o que provavelmente se infiltrou mais profundamente entre o 
proletariado urbano, especialmente através de seus programas especiais (e 
altamente politizados) de alfabetização e instrução dos pobres, sobretudo das 
mulheres dos bairros operários, que recebiam noções de economia doméstica. e de 
higiene. Os objetivos integralistas foram em última análise absorvidos pela política 
social do Estado Novo, que endossou o conceito corporativista de integração 
venical e a teoria de uma economia estreitamente controlada. 

Os defensores do governo Vargas acataram a supressão sumária da esquerda 
após 1935 como uma atitude necessária para evitar o comunismo e restaurar a 
ordem. Eles aplaudiam o reconhecimento por parte do governo dos direitos dos 
trabalhadores num clima - segundo as palavras do regime - isento de "todo 
incentivo à luta de classes". Enquanto alguns observadores estrangeiros comenta
vam que os brasileiros estavam exagerando a ameaça comunista, os propagandis
tas do governo gabavam-se- ainda que sem fundamento- de que, com Vargas, os 
trabalhadores brasileiros estavam "na melhor situação do mundo"s4. "O traba
lhador brasileiro", escreveu José Soares Maciel Filho no último dia de 1937, "pelo 
sistema de legislação social adotado no Brasil, goza de segurança no emprego, 
férias remuneradas e assistência médica gramita, (em acesso à assistência financei
ra em caso de doença, é protegido em caso de acidente de trabalho, e tem garantido 
um repouso despreocupado na velhice, graças à pensão dada pelo governo"55 . 

A legislação social da década de 1930 beneficiou realmente os trabalhadores 
situados no alto da escala ocupacional, e de forma tão significativa que a gratidão 
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dos operários especializados e da classe média constituiu a base d a  imensa 
popularidade de Vargas entre os eleitores urbanos após 1 945. Mas os beneficios, 
em sua maioria, restringiam-se aos membros dos sindicatos oficialmente 
reconhecidos e controlados. Há poucas provas de que a massa da classe 
trabalhadora tenha ganho muito durante a década de 1 930, especialmente diante 
do aumento nos preços dos bens de consumo à medida que a década avançava. 
Entre 1 930 e 1 93 7 ,  o indice real de preços subiu 84 pontos ( 1 9 1 2� 100)56 

Os dados precisos sobre o custo de vida são enganosos. Um especialista em 
história econômica, Robeno Simonsen, oferece estaústicas para mostrar que 
durante 20 dos 24 anos entre 1915  e 1 938, o custo de vida subiu mais depressa do 
que os salários urbanos. De acordo com seus cálculos, o índice salarial excedeu o 
custo de vida entre 1 930 e 1934 por razões não determinadas. Mas a renda real 
depois disso caiu novament"s7 . Outro estudo baseado em estatísticas oficiais da 
cidade de São Paulo afirma que os salários urbanos excederam o custo real de vida 
de 1 9 1 3  apenas cinco vezes, em 1 923 e novamente entre 1 928 e 1 93 1 .  Nenhum dos 
estudos afirma que a legislação social de Vargas tenha melhorado a qualidade de 
vida dos trabalhadores urbanos. Em São Paulo, um estudo cobrindo o período do 
Estado Novo observou que os salários reais em 1 945 eram inferiores aos de 1 939. 
Os dados referentes ao Rio de Janeiro mostram uma deterioração semelhante na 
vida dos trabalhadores urbanos entre 1 9 1 2  e 1 9 1 958 

Uma pesquisa feita com 221 famílias operárias (cinco a seis pessoas por 
família) por dois sociólogos que analisavam a cidade de São Paulo em 1 934 revela 
um déficit médio no salário necessário para sustentar uma família correspondente 
a23,4 mil réis por mês, ou seja, o equivalente ao salário de três dias deum trabalha
dor. Mais de 1/4 das famílias entrevistadas consumiam menos do que a quota 
mínima de calorias para uma alimentação adequada. Um estudo semelhante sobre 
as famílias operárias de Recife revelou resultados ainda pioreg59 . E ntre as famílias 
paulistas, 40% das mulheres não tinham um "vestido de sair", e 1/8 não possuía 
sapatos. Cerca de 90% das famílias viviam em casas alugadas com menos de três 
quartos. A comida era feita em fogão de lenha60. Os déficits salariais tinham de ser 
compensados através de trabalho suplementar no mercado informal ou por meio 
de empréstimos. 

O jornal de São Paulo Sociologia oferece um estudo de caso interessante, situado 
no ano de 1 922, que demonstra as limitações e as oportunidades da classe operária 
brasileira no período. Trata-se da história de Armando, o fllho de um pedreiro 
imigrante italiano que chegou em São. Paulo em 1 908 com a mulher, passou um 
ano e meio numa fazenda no Alto Paulista, e depois migrou para a capital, onde 
nasceu Armando, em 1 9 1 0 .  Possuindo uma especialidade, o pai se distinguia da 
maior parte de seus contemporâneos no Brasil e põde mandar o fllho para a escola 
primária durante cinco anos. A ausência de escolas profissionais forçou o pai a 
interromper os estudos do filho, e o menino começou a trabalhar a seu lado como 
aprendiz, sem receber. 
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Por volta de 1 929, o pai de Armando se havia estabelecido como trabalhador 
especializado, e construiu uma casa de dois quartos num subúrbio operário. Ele 
controlava a família com severidade, à maneira dos camponeses italianos. 
Armando, encorajado por sua noiva, rebelou-se, saindo de casa e começando a 
trabalhar por conta própria. Através do casamento (sua noiva era filha de um 
pequeno comerciante local que não gostava de Armando mas consentiu no 
casamento, já que a moça tinha 23 e já estava sendo considerada praticamente 
"encalhada"), seu nivel social subiu. Ele utilizou suas novas ligações para se tornar 
um empreiteiro independente. Mas como não tinha licença, seu status começou a 
baixar a partir da morte do seu sogro, em 1935. Armando recuperou as boas graças 
do pai e o empregou como seu capataz, criando uma situação problemática com 
seus outros empregados. Sem contar com a proteção da nova legislação social e 
ainda incapaz de preencher os requisitos burocráticos para obter uma licença 
profissional, a firma de Armando mal produzia o suficiente para pagar as despesas 
de sua família, já que os clientes pagavam bem menos pelo trabalho realizado por 
artesãos não licenciados. 

Frente a esses problemas, Armando julgou necessário fazer um empréstimo. 
Empregando um despachante, que acabou por se revelar desonesto, viu· se 
forçado a pedir um empréstimo ainda maior, a uma taxa de juros mais alta. 
Embora sua própria vizinhança estivesse então começando a prosperar, Armando 
acabou sufocado por dividas. Perdeu prestigio diante dos lojistas e dos proprietá
rios locais e era chamado de "nístico". As pessoas riam dele por suas roupas 
simples, pelo fato de não ter um escritório e de ir para o trabalho de bicicleta. 
Ainda.jovem e saudável em seus 32 anos, Armando havia gozado de todos os 
beneficios que o nascimento numa família operária especializada lhe trouxera, 
mas não havia sido capaz de se insinuar com êxito no setor ascendente de sua 
classe. Ele se viu deixado para trás, considerado "muito operário" para aspirar à 
ascensão social. Por outro lado, como artesão independente, era ignorado pelo 
sistema trabalhista oficial e deixado às voltas com seus próprios expedientes na 
economia informal ou extralegal. Seu único beneficio governamental era um 
fundo de pensão para o qual contribuía com uma quantia de dez mil réis por mês. 
Mas na época em que Armando chegasse à idade de se aposentar, a inflação teria 
tornado a pensão irrisória6 1 . 

a BALANçO 

A divisão da população da classe baixadas cidades em componentes diferentes 
para fins de análise confirma a hipótese de que a legislação social nacional premiou 
um pequeno segmento do grupo trabalhador, ao mesmo tempo que o crescimen
to industrial redistribuiu a renda de maneira desigual. Alguns assalariados 
saltaram do setor produtivo para o setor de serviços em conseqüência do aumento 
nos gastos do governo, da ampliação da folha de pagamentos públicos e do 
impacto da modernização posterior a 1 930. A maior parte não deu esse salto; para 
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a maioria, a promessa revolucionária do regime da Aliança Liberal e do Estado 
Novo não resultou em nada de positivo. 

o fato de os salários reais não terem aumentado ao longo desse perlodo 
significou que os avanços individuais ocorreram somente através do movimento 
em direção a empregos mais bem pagos; ainda assim, o governo forneceu pouca 
ou nenhuma oportunidade para o treinamento vocacional. Poucos membros dos 
grupos baixos não gastaram o pouco que conseguiram acumular, já que a 
depreciação constante da moeda a partir de meados da década de 1930 tornou-se, 
segundo um economista simpatizante, "o sacrificio desprovido de muita significa
ção"62. Um maior número de brasileiros ricos enfrentou a inflação aplícando 
rapidamente seu dinheiro em imóveis, uma prática que elevou o valare os aluguéis 
das propriedades, aumentando a carga financeira dos não-proprietários urhanos. 
Os poucos imigrantes que adquiriram independência financeira enquanto vivos o 
fizeram abrindo pequenas lojas, que com o tempo passaram a constituir um 
comércio importante em áreas de altos riscos (e de altos lucros potenciais). Vale 
ressaltar o significado duplo das lojas, para os imigrantes e para a sociedade. Para o 
homem egresso do exterior, vindo, quase sempre, em condições precárias, tef 
uma loja significava desvencilhar-se das amarras condicionadoras da condição da 
migração. Para a sociedade, contudo, o significado era outro, muito mais global. A 
configuração urbana que componava o estrangeiro na cidade precisava se 
modernizar; neste sentido. a loja foi um agente transformador. Era a um tempo 
geradora das independências individuais e atestado da atualização social. 

Em 1 943, o regime consolidou sua legislação trabalhista através da Consoli
dação das Leis de Trabalho (CLT). O decreto estabeleceu como norma a jornada 
de oito horas, concedeu a todos os trabalhadores 15 dias de férias remuneradas 
anuais e prescreveu um salário mínimo legal (demasiado baixo, na década de 
1 940, para exercer qualquer impacto real sobre os ganhos). Os menores de 1 4  anos 
foram proibidos de trahalhar, mas a lei nunca foi amplamente aplicada. 
Regulamentos estabeleceram normas �ara a inspeção das fábricas, mas o sistema 
foi logo crivado de pequenas fraudes 3. 

Leis governavam a salda do emprego, a segurança do trabalho e os conflitos 
trabalhistas. Os sindicatos tiveram permissão para funcionar desde que legalmen
te reconhecidos e registrados, mas foram expressamente proibidos de panicipar 
em atividades políticas. Esses sindicatos "exclusivos" (os sindicatos pluriprofis
sionais foram proibidos durante o Estado Novo) se ampliaram, dado que somente 
através da filiação a uma organização os trabalhadores podiam gozar dos 
beneficios do sistema trabalhista 

Por volta de 1944, existiam cerca de 800 sindicatos com aproximadamente 
meio milhão de membros. Nas fileiras dos sindicatos residia não só a futura base de 
apoio do populismo pós- 1 945 de Getúlio Vargas, mas a matéria bruta para a 
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renovação do movimento trabalhista sob o regime menos autoritário que sucedeu 
o Estado Novo. O impacto dos preços em rápida ascensão e de um nlvel de vida 
mais baixo ao final da Segunda Guerra Mundial contribuíram para a ressurreição 
da militância sindical. Esse movimento foi reforçado pela nova aliança de Vargas 
com os comunistas, que permitiu queo Movimento Unificador dos Trabalhadores 
(MUT) emergisse como a principal força integradora do movimento trabalhista 
brasileiro em nlvel local entre 1945 e 1 947, o curto período devida legal do PCBM 

As vantagens afetaram a elite trabalhadora do nível quatro, aqueles que 
desenvolviam atividades especializadas ou semi-especializadas nos centros urba
nos. A concentração industrial na Centro-Sul, e especialmente na região da 
Grande São Paulo, por volta de 1 945, havia aguçado as distinções de classe e 
aumentado o abismo entre esses trabalhadores e o proletariado não especiali
zad065. A migração para as cidades continuou, num ritmo mais rápido do que as 
infra-estruturas econômicas formais podiam abSOlver a nova população; de fato, a 
migração inter-regional aumentou de década em década, de 1 880 a 1950. 

O crescimento da industrialização baseada no uso intensivo do capital e a 
conseqüente tendência à tecnologia com emprego intensivo da força de trabalho 
nas maiores empresas, tanto estrangeiras como brasileiras, aumentou a distância 
entre a elite trabalhadora especializada e o restante da população não especializa
da, que foi desviado para o setor informal menos capitalizado e isento da proteção 
do governo. A presença de mulheres na força de trabalho diminuiu em todo o país 
tanto na agricultura como na indústria, caindo de um máximo de 51% em 1872 
para menos de 1 5% depois de 1 910.  As mulheres foram excluídas dos níveis 
superiores do mercado de trabalho pela decisão da sociedade de que elas, assim 
como os trabalhadores nativos, eram essencialmente amifuncionais num mercado 
de trabalho que variava da empreitada à fábrica66. Para as mulheres isto não 
significou menos trabalho, mas simplesmente uma transferência da economia 
formal para o trabalho informal em casa ou para o serviço doméstico67 . A nova 
legislação social foi generosa para com as mulheres, mas apenas uma parcela 
mínima se beneficiou dela. 

O florescente e explorador setor de trabalho informal, um mundo sombrio de 
empregos não computados e mal remunerados que dominou grande parte do 
pequeno manufatureiro e a esfera dos bens e serviços, isolou a maior parte da popu
lação urbana dos dramáticos programas sociais das décadas de 1 930 e de 1 940. O 
peso do setor informal chegou até mesmo a influenciar a população trabalhadora 
economicamente ativa; isto é demonstrado pelo fato de que as estaústicas oficiais 
constantemente revelavam déficits de renda nas famílias da classe trabalhadora. 
Era preciso extrair uma renda suplementar do setor residual (informal), pois não 
existiam muitas possibilidades além desta. 



A Revolução de 30 323 

As primeiras associações de trabalhadores, surgidas no final do século XIX e 
início do século XX, fracassaram a despeito de seus esforços corajosos porque a 
classe trabalhadora emergente estava seriamente dividida do ponto de vista 
interno, porque os líderes radicais perceberam mal as realidades da consciência da 
classe trabalhadora, e porque o governo apoiou sem reservas o propósito dos 
empregadores de esmagar os protestos dos trabalhadores com uma repressão 
rápida e violenta. Os trabalhadores brasileiros que aceitaram os engodos do 
governo na década de 1 930 e formaram o eleitorado leal dos líderes populistas na 
década de 1940 e posteriores assim o fizeram porque não possuíam um sentido de 
identidade com a massa urbana e porque não viam outra maneira de melhorar 
suas vidas. Antes de 1 930, o comportamento da classe operária era condicionado 
por um contexto social de agressão e violência contra os defensores dos direitos 
dos trabalhadores. Após 1 930, a classe dominante endossou um sistema benevo
lente destinado a suavizar o conflito trabalhista e a cooptar a elite da classe 
trabalhadora68. A legislação social corporativa dos anos posteriores a 1 930 
apresentou traços sedutores, que eram engolidos pela realidade da vida econô
mica. Isso valeu para todos, menos para os ocupantes dos níveis superiores da 
escala da pobreza urbana. 
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WANDERLEY GUILHERME DOS SANTOS' :  Não há a menor dúvida de que a 
Revolução de 30 no Brasil é particularmente relevante. Seus efeitos sentem· se até 
hoje numa série d e  dimensões que já foram apontadas aqui, não só na 
regulamentação das relações de trabalho, que é o tema específico desta mesa, mas 
em toda uma postura bastante intervencionista do Estado brasileiro, que se reflete 
também na regulamentação da produção. 

Poder-se-ia dizer que é na década de 30 que se encontram os germes de uma 
reformulação operacional do Estado brasileiro, que passa a requerer todo um 
pessoal novo, treinado de maneira diferente que dará origem à moderna 
tecnocracia. Na tentativa de encontrar o semi do da Revoluçãu de 30 dCntTO da 
história brasileira,a vasta maioria dos estudos já realizados buscou responder a um 
conjunto bastante restrito de perguntas. E uma das questões que dividem 
sobremaneira os analistas é se a Revolução de 30 foi definitivamente uma 
revolução burguesa ou não. Sobre o tema desta mesa, por exemplo, o centro das 
atenções dos estudiosos têm se voltado para a relação entre a política social e 
trabalhista de Vargas e o fascismo europeu. 

Há, todavia, um ângulo que me parece importante e que não tem sido 
suficientemente d ebatido ou pesquisado nas anãlises que nos têm sido oferecidas 
com brilhantismo e com seriedade pelos nossos historiadores. Falo da análise da 
Revolução de 30 como um episódio dentro de uma história mais longa, que é a da 
tentativa de se criar uma sociedade de mercado no Brasil: uma sociedade 
organizada, regulada, estratificada, produzida por uma matriz, por um mecanis
mo básico que seria o mercado capitalista de produção e de relações sociais. Visto 
por esse ãngulo, o problema da constituição de uma sociedade de mercado no 
Brasil não é diferente do que se colocou para outras sociedades latino-americanas. 
Também elas, de certa maneira, tiveram que enfrentar, nos cem últimos anos de 
sua história, ou talvez um pouco mais, o problema de constituir ou não, ou de 
constituir a meias, uma sociedade de mercado. 

Nesse panicular, portanto, a agenda de problemas que o Brasil enfrentou não 
deveria, em principio, diferir essencialmente da que foi enfrentada pelas demais 
sociedades latino-americanas. Estou me prendendo à América Latina, mas eu 
poderia generalizar essa afinnação para todos os países que tentaram construir 

.. Este trabalho não foi entregue por escrito. Trata-se de uma contribuição oral editorada, com 
aprovação do autor. 
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uma sociedade de mercado, e de mercado capitalista, estimulados pela revolução 
industrial inglesa. 

Se começarmos a olhar a mudança no comportamento do Estado brasileiro a 
partir de 30, pelo ângulo das questões suscitadas pela constituição e sustentação de 
uma sociedade de mercado, vamos ver que a revolução significa a primeira ruptura 
importante com a ideologia do laissez.1aire que até então prevalecia quanto às 
relações de trabalho. Comparando com outros países, vamos encontrar seme
lhanças e diferenças. Datada como o momemo em que o Estado passa a intervir 
nas relaçães de trabalho, abandonando o laissezlairismo prevalecente, podemos 
d izer que o Chile fez sua Revolução de 30 em 1923/24. A Argentina, em 1 945/46. E 
o Peru jamais a fez, até a intervenção militar de 1 968. 

Na realidade, os problemas que o Brasil enfrentou ao longo de sua história são 
decorrentes fundamentalmente dessa tentativa, que teve início em meados do 
século passado, de montar e sustentar uma sociedade de mercado integrada no 
contexto internacional via comércio externo. E todas as sociedades latino
americanas a isso foram estimuladas pela revivescência do comércio internacional 
que se seguiu à revolução industrial inglesa. Todas as economias latino-america
nas, em meados do século passado, foram obrigadas, de alguma forma, a se 
reintegrar no sistema internacional reconstruído via comércio externo. E o fizeram 
através da comercialização de algum produto que lhes pudesse trazer vantagens 
comparativas neste reintegrar-se ao mundo das nações. No Peru, o guano e o 
açúcar. Na Argentina, a carne e o trigo. No Chile, o salitre e o cobre. No Brasil, o 
café. 

Àquela época. o relacionamento entre as nações que se integravam interna
cionalmente, bem como, no interior de cada uma delas, a relação entre suas 
diversas classes e seus diversos grupos sociais eram geridos, regulados. comanda
dos fundamentalmente pela dinâmica da criação e da expansão das relações do 
Illercado capital isca, sob inspiração da ideologia do laissez.{aire. É sob essa 
inspiração que se tenta, a partir de meados do século passado, criar e sustentar uma 
ordem capitalista de mercado, no Brasil e em diversos outros países latino
americanos. 

N os países avançados de então, aqueles que lideravam o desenvolvimento e o 
comércio internacional, e que já haviam feito ou estavam fazendo sua revolução 
industrial, o ordenamento dos seus diversos grupos sociais incernos era dado via 
competição no mercado, seja no mercado econômico, seja no mercado político. 
Foi através dos sindicatos e dos partidos políticos que as diversas forças sociais - o 
empresariado agrícola, a burguesia industrial, o operariado urbano, os campone
ses, a burocracia do Estado, as forças armadas - constituíram sua identidade para 
se apresentar na disputa que se travava, através das relações de mercado, por uma 
maior ou menor faria do bolo proporcionado pelo desenvolvimento capilalism. A 
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maneira pela qual se constituíram as identidades desses principais atores políticos 
tem uma importância significativa para o resultado histórico e para a determinação 
do momento em que o Estado se vê obrigado a romper, de alguma forma, com a 
ideologia laissezJaireana prevalecente. 

Se, portanto, podemos encontrar uma constante em relação a todos os países 
latino-americanos, a partir de meados do século passado, que é a necessidade de 
encontrar um produto qua1quer que lhes permita reintegrar-se ao sistema 
internacional, via comércio externo - constante que confere a todos eles caráter 
que já esteve na moda chamar de dependente -, todavia, o impacto que esta 
situação comum causa em cada um deles é marcadamente diferente, tendo em 
vista a fonna pela qual os principais participantes políticos do mercado constituí
ram sua identidade. O tempo que esses atores levaram para formar sua identidade, 
bem como a forma pela qual o fizeram é extremamente imponante para a com· 
preensão não só de episódios do passado de diversos países latino-americanos, 
mas sobretudo dos problemas que se colocaram para alguns deles e das opções 
que escolheram, particulannente no caso do Brasil, no momento presente. 

Na Argentina, por exemplo, a mais onodoxa concepção laissezJaireana 
prevaleceu na questão das relações de trabalho: a maneira pela qual o operariado 
urbano iria se defrontar com a burguesia industrial foi deixada às leis do mercado, 
até meados da década de 40. Se é que se pode falar da Argentina como nação já 
integrada em princípios do século, na realidade existiam nesse país panidos mais 
ou menos nacionais, como o Partido Radical e o Panido Conservador, que teve 
várias denominações ao longo do tempo. Embora de escopo praticamente 
nacional, eram partidos voltados para disputas regionais entre elites, e estavam 
minimamente interessados em competir pela representação da burguesia indus· 
trial ou do operariado urbano. 

A burguesia industrial urbana começa a constituir sua identidade como grupo 
ou como classe fora da arena política, inclusive por conta de diversos itens da 
legislação argentina extremamente discriminatória em relação aos imigrantes (e a 
formação da burguesia industrial argentina muito deve à imigração). Há um artigo 
excelente de Oscar Cornblit mostrando como, durante décadas, a burguesia 
industrial argentina manteve-se alienada da arena política tradicional por conta da 
discriminação aos imigrantes. 

Igualmente em relação ao operariado, mantiveram-se inteiramente alienados 
os principais panidos nacionais argentinos. As relações entre a burguesia 
industrial e o operariado se regulavam pelas leis do mercado, e o sindicalismo se 
organizou de maneira pluralista Nada impedia que um grupo significativo de 
operários de uma empresa, de uma indústria, ou de uma categoria, descontentes 
com a orientação de determinado sindicato, formassem outro para competir pela 
representação daquele setor ou daquela unidade fabril. O pluralismo sindical 
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argentino se mantém, pennirindo que anarquistas e comunistas competissem pelo 
controle do movimento sindical argentino durante todo esse penodo de laissez.1aire 
governamental quanto à regulamentação das relações que se estaoelecem na esfera 
do trabalho. 

Todavia, quanto à regulamentação da produção propriamente dita e dos 
preços, o Estado argentino rompe com a ideologialaissezfaireana logo no início da 
década de 30 - a famosa" década infame" argentina -, criando organismos quase 
públicos que incorporavam não só os burocratas e tecnocratas do Estado, mas 
também representantes dos criadores de gado e dos produtores de vinho, para 
decidir sobre quantidade de produção, distribuição de cotas por províncias, preço 
e volume para exportação. 

Portanto, desde o início da década de 30, o mercado da produção e da 
exportação começa a ser semi-regulado pelo Estado argentino. Mas é só na década 
dos 40 e com a ascensão de Peron que o Estado vai romper com a ideologia laissez

Jair,ana no que diz respeito ao trabalho. Peron incorpora o operariado argentino 
via constituição de um sindicalismo estatalmente regulado, que perante o mono
pólio da representação, exige o reconhecimento estatal pelas repartições oficiais 
apropriadas, regula as eleições sindicais, enfim, implanta um modelo por nós 
conhecido desde a década de 30. É curioso perceber que isto se dá em 45/46, 
quando o fascismo europeu já está derrotado. Portanto, não há mimetismo, não há 
difusão da Europa para a Argentina nesse particular. 

Curiosamente, também sào incorporados como atores no processo político 
argentino, ganhando nova identidade social e política, os representantes da 
oligarquia tradicional exportadora. Com Peron, os criadores de gado e os 
produtores de vinho perdem a suaautonomia e são integrados em corpos criados e 
regulados pelo Estado. A poderosa Sociedade Agrária Nacional é fechada. No 
entanto, na Argentina de Peron, a burguesia industrial não é integrada via Estado. 
Apesar das tentativas peronistas de criar um órgão público ou semipúblico para 
incorporar a burguesia industrial argentina, até então alienada do jogo político 
formal e convencional, esta jamais se incorpora através dos mecanismos ou 
instituições que o Estado oferece. 

Paralelamente, já nos anos 1 0  e 20, as forças annadas argentinas haviam 
adquirido sua identidade própria, num contexto em que as clivagens políticas se 
davam fundamentalmente entre partidos que se dividiam entre diferentes setores 
da oligarquia, e que não lutavam pela representação das massas urbanas ou rurais. 
O exército argentino apresenta clivagens em função dos partidos oligárquicos ou 
dos clubes e das lojas de tipo maçônico; várias cliques então se formam. Mesmo 
assim, antes da incorporação do proletariado ao jogo político via mecanismos 
estatais com Peron, o exército argentino já está criado e participa do jogo político 
com identidade própria. 
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Vou-me referir rapidamente ao Peru, que talvez tenha sido, na América 
Latina, o único país que levou a sério a ficção do laissez'1aire. Neste país, sucessivos 
governos, democráticos ou autoritários, jamais se preocuparam em regular 
qualquer faixa da vida social e econômica da sociedade, ou em nelas intervir de 
fonna significativa. Com exceção de um pequeno período que sucedeu à Segunda 
Guerra Mundial, quando por ano e meio é feita uma tentativa de controle do 
câmbio e do comércio exterior, não se registra intervenção do Estado peruano na 
regulamentação do mercado de trabalho, da produção, distribuição ou exporta
ção de mercadorias. 

Até a intervenção militar de 1968, o sindicalismo peruano se desenvolveu 
segundo as leis da selva do mercado, à base do pluralismo sindical, tendo que 
sobreviver às custas da participação e da contribuição voluntárias, porém num 
contexto diferente do argentino. No Peru, embora o surgimento de um proletaria
do urbano moderno possa ser datado do final da década dos 40, aAPRA e o Partido 
Comunista, ambos de caráter nacional (excluída aqui a representação indiana dos 
Altiplanos) haviam aparecido na década de 20, com presença organizada e 
participante nos anos 30. A identidade do operariado peruano começa a se definir 
ao final da década de 40 e durante toda a década de 50 via filiação partidária, já 
que esses dois partidos de massa competiam pelo apoio desta classe. 

Talvez isso explique por que, depois de 68, a tentativa de incorporar o 
movimento sindical peruano numa estrutura mais ou menos corporativa, com 
grande controle estatal, tenha encontrado resistências enonnes em toda aquela 
área onde a identidade operária como ator político reconhecido já havia se dado 
via identificação partidária com a APRA ou com o comunismo. 

Os militares de 68, anticomunistas que eram, não podiam se identificar de 
maneira alguma com os comunistas, nem com a APRA, em virtude de razões 
históricas. Em 1932, a APRA havia tentado um golpe, numa certa província 
peruana, dizimando alguns militares. A partir daí, estabeleceu-se uma impossibi
lidade histórica de diálogo entre aAPRA e as forças militares peruanas. Por sua vez, 
essas haviam adquirido identidade própria a panir de meados da década de 50, 
quando se deslocaram da oligarquia a quem sempre haviam servido. 

Eu também poderia mencionar o processo do Chile, masjá tenho meu tempo 
ultrapassado. Pulo imediatamente para o Brasil, onde a política laissezjaireana do 
Estado se mantém em relação ao proletariado e à burguesia urbana até 1 930. 
Todavia, até esta data não existem no Brasil partidos nacionais, mas confeder�ções 
de satrapias regionais, que não competem pelo apoio dessas duas forças novas 
dentro da política brasileira. 

Antes de ] 930, o estado brasileiro já havia rompido um pouquinho a sua 
posição Úlisse>jaireana quanto à produção; desde os anos 10 o Estado regulava por 
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cotas a produção do café. Não foi diReil para este Estado romper com o laissez.
faireanismo quanto ao mercado de trabalho. A partir de 30, o Estado inicia esta 
ruptura e encontra ali um operariado que não se divide em função de partidos. que 
ainda não ganhou identidade própria e que vem lutando por ela através do 
mercado selvagem. Sem encontrar maiores resistências,o Estado incorpora e 
estrutura este operariado via mecanismos estatais. Simultaneamente, é todavia 
também estruturada e incorporada, via Estado, a burguesia industrial brasileira, 
que a partir de então ganha federações e confederações, ganha uma representação 
monopolizada que requer credenciamento, reconhecimento por pane do Estado. 

É interessante notar que condicionamentos históricos comuns causaram 
impactos diferentes no desenvolvimento de alguns países latino-americanos. No 
Brasil, por exemplo, constituiu-se uma aliança, desde os 30, entre um estamento 
militar fortemente intervencionista e fortemente estatista, pouco dividido em 
função de clivagens panidárias no sentido nacional, fundamentalmente compro
metido com uma idéia de Estado formulada, evidentemente, dentro de seu 
próprio aparato, e uma burocracia que se arroga responsabilidades apenas perante 
os desígnios do Estado. Ao contrário, encontramos na Argentina pós-Peron um 
exército definitivamente identificado, senão partidariamente, pelo menos com 
um forte sentimento antiperonista, o que significa dizer, antimovimento sindical. 
Isso coloca para diversos de nossos países questões importantes. 

Ao longo de todo o tempo em que se tentava criar uma sociedade de mercado 
no Brasil, a ideologia l iberal buscou responder à pergunta "para que serve o 
Estado" de diversas formas. Inicialmente, era dada uma resposta muito defensiva: 
o Estado servia apenas para proteger a propriedade e os direitos fundamentais dos 
cidadãos. N o século XIX, com Stuan Mil!, surge a visão de um Estado que, além de 
seu caráter "protetor", deveria propiciar as condições para o pleno desenvolvi
mento de cada indivíduo. Com os utilitaristas, passa a se exigir do Estado que dê 
proteção, propicie as condições para a plena realização de cada indivíduo, e mais, 
maximize a felicidade geral. Evidentemente, tratava-se de uma forma um pouco 
gongórica de se dizer " maximize as taxas de acumulação do capital". No século 
XX, a essas expectativas em relação ao Estado se soma a de que promova a justiça 
social. Mais recentemente, chega-se à formulação de que cabe ao Estado também 
criar condições para a participação política a mais generalizada possivel. 

A essa questão constitucional- "para que serve o Estado" - os países líderes do 
desenvolvimento econômico deram diferentes respostas, segundo os diferentes 
momentos de seu desenvolvimento, de sua história. Essa questão, eu suspeito, 
jamais foi respondida de maneira definitiva ou satisfatória pelos países latino
americanos. Em função das pecularidades de formação de cada grupo de atores 
políticos, variava a resposta: o Estado serve para proteção, ou para a segurança, ou 
para a promoção da justiça social, ou para assegurar a panicipação política. De que 
maneira nós vamos resolver a questão constitucional do Estado brasileiro vai 
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depender da dinâmica do conflito politico entre os diversos atores envolvjdos, o 
que, por sua vez, depende da história de sua formação. 

Para finalizar, sem haver nisso nenhum caráter conclusivo, quero dizer que o 
que pretendi fazer aqui foi sugerir um estudo da experiência brasileira de uma 
forma um pouco mais comparativa, para que possamos aprender com as nossas 
diferenças e identidades com outros povos e evitar, assim, que sejamos capturados 
por um paroquialismo que nào poderá certamente nos levar a bons resultados. 



A REVOLUÇÃO DE 30 E A QUESTÃO SINDICAL 

(notas para um debate em curso) 
Maria Hermínia Tavares de Almeida 



É diflcil dizer algo de novo e interessante sobre organização sindical que nos 
foi legada pela Revolução de 1930. Dela já se falou em demasia. 

A despeito da razoável diversidade de enfoques teóricos e preferências 
políticas há, na abundante literatura produzida nos últimos 1 5  anos, uma quase 
unanimidade com relação à natureza pervenida de nossa organização sindical, tão 
próxima do Estado, tão distante da massa trabalhadora. Sua persistência é 
encarada - e com razão - como obstáculo sério a um processo de democratização 
mais fundo, que requer e implica a representação sindical livre e autônoma. Sua 
vitalidade a despeito de tudo é um desafio para nós analistas. Pois, sublinhando 
seus muitos vícios insanáveis, vemo· nos forçados a constatar que, apesar deles, a 
estrutura se mantém tal qual foi concebida há quase 50 anos; que fora dela 
nenhuma oposição se manteve de pé, mas que, ao contrário, do seu interior brotou 
a contestação mais radical à sua falta de independência frente ao Estado e a seu 
distanciamento do mundo do trabalho. 

Sobreviverá ainda por muito tempo a organização sindical estatuída na 
Consolidação das Leis do Trabalho? É a pergunta que nos fazemos hoje. E a busca 
de respostas talvez se beneficie de uma reflexão acerca das condições em que se 
ergueu a estrutura sindical no pós-30. 

o modelo sindical que, em 1 942, a Consolidação das Leis do Trabalho 
consagrou, em sua fonna definitiva, é o resultado de tentativas sucessivas de 
definição de uma estrutura pennanente e estável, corporificadas em três leis de 
sindicalização: o Decreto n? 19.7 70, de março de 1 93 1 ;  o Decreto n? 24.694, de 
julho de 1934; e o Decreto n? 1 .402, de julho de 1 939. 

Promulgados em contextos políticos muito diversos, eles guardavam, para 
além das muitas diferenças, um traço comum, marca de nascença, a denunciar a 
inspiração antiliberal e corporativista que presidiu sua elaboração. Com efeito, os 
três paniam da aceitação de que cabia ao Estado regular as relações entre capital e 
trabalho, canalizando-as através de instituições encrustradas no próprio aparato 
estatal. E todos aceitavam a tutela oficial como forma de promover a harmonia 
social, substituindo o conflito - por definição, sintoma de anomia - pela 
colaboração entre as classes. 

Destarte, os três decretos propunham uma organização sindical simétrica para 
empregados e empregadores, pois se tratava de igualar, no direito à representação e na 
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forma !Úl representação, as forças do capital e as do trabalho. Deixando de lado a 
experiência associativa pretérita de trabalhadores e empresários, definiam o 
formato do sindicato e das demais entidades constituídas da reunião de vários 
sindicatos. Estabeleciam-no como sindicato fora !Úl empresa, consoante a idéia de 
que o enfrentamento direto e certamente conflitivo havia que ser substituído pela 
mediação equilibrada e amortecedora das agências estatais. Os três decretos 
impunham o reconhecimento oficial como condição de existência legal das 
entidades elassistas e instalavam o controle ministerial no cotidiano das associa
ções profissionais, no processo eleitoral, na prestação de contas, na definição dos 
contornos de sua base. Finalmente, nos três momentos a legislação, ainda que 
garantisse o princípio da adesão voluntária, procurou estimular a afiliação, 
assegurando direitos exclusivos aos sindicalizados1 . 

As diferenças entre os três decretos espelham a amplitude maior ou menor das 
pressões de distintos grupos sociais e políticos sobre a equipe do Ministério do 
Trabalho, encarregada de produzir normas reguladoras da associação sindical. De 
outra parte, refletem a própria experiência acumulada a partir do momento 
em que a elite revolucionária chamou a si a tarefa de organizar uma sociedade, que 
ela supunha invertebrada e incapaz de se estruturar por conta própria. 

Assim é que, do ponto de vista do controle sobre o formato e a atividade das 
entidades classistas, as normas estabelecidas pelo Decreto n� 24.694 eram 
inegavelmente mais brandas. Elas refletiam o clima geral de maior desafogo, 
vigente no periodo da Constituinte, e a própria necessidade de compatibilizar a 
liberdade e pluralidade sindicais, asseguradas pela nova Carta Magna, com a 
crença, que pautava a ação dos técnicos do Ministério do Trabalho, na validade da 
ação reguladora do Estado. 

Da mesma forma, é evidente que a atmosfera sombria do inicio do Estado 
Novo possibilitou e influiu na multiplicação dos dispositivos coercitivos à 
disposição do ministério para o controle dos sindicatos, muito mais numerosos no 
decreto de 1 939 do que nos anteriores2 . 

Na verdade, do estatuto de 1931 para o de 1939, há uma progressão clara no 
sentido do reforço da dimensão autoritária da interferência estatal no mundo do 
trabalho. Essa caminhada realizou-se, todavia, sem mudança de rumo, pela mera 
exacerbação das possibilidades já inscritas no decreto Collor. Este consagrava 
como legítima a intervenção estatal e continha. de maneira abrandada, os 
dispositivos do reconhecimento oficial, da prestação de conras. da supervisão do 
processo eleitoral. da_punição pelo Ministério das direções sindicais prospensas à 
rebeldia etc. A legislação do Estado Novo atarrachou os controles e depurou a 
estrutura definida em 1 93 1  de suas virtualidades mobilizadoras e unificadoras, 
com a eliminação dos organismos horizontais do tipo das centrais sindicais, 
municipais, regionais ou nacionais. 
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Por outro lado, o aprimoramento dos mecanismos de controle já existentes e a 
criação de novos em alguns casos significou também um "aperfeiçoamento" da 
própria estrutura sindical, dotanclo-a de mais coerência e proporcionando-lhe 
maior estabilidade. 

Assim, do primeiro decreto à Consolidação das Leis do Trabalho, caminhou
se no sentido de definir critérios mais claros e uniformes para a constituição dos 
sindicatos de base territorial. Esta coerência maior de critérios se corporificou em 
novo mecanismo de controle através do enquadramento sindical3. Da mesma 
maneira, a criação da contribuição sindical compulsória, em julho de 1 940 
(Decreto-lei n� 2.377), deu às entidades sindicais condições de sobrevivência de 
uma vez e para sempre, tornando-as independentes da adesão formal de suas 
bases, do maior ou menor apoio que viessem a dar aos dirigentes sindicais do 
momento. A importãncia da contribuição sindical para a estabilidade das 
associações de classe não pode ser minimizada, mesmo quando se reconhece seu 
papel no reforço da burocratização excessiva dos sindicatos e da sua prática 
bastante afastada dos padrões democráticos de funcionamento4 . Dela dependem, 
ainda hoje, a imensa maioria dos sindicatos brasileiros. 

Finalmente, nunca é demais lembrar que a montagem da estrutura sindical, ao 
longo dos anos 30, se fez acompanhar pela construção, passo a passo, daJustiça do 
Trabalho e pela criação, no próprio aparelho do Poder Executivo, de órgãos de 
feição corporativista e de função, via de regra, consultiva, onde tomavam assento 
representantes dos sindicatos patronais e de empregados5 . 

Através dessas três instituições - estrutura sindical,justiça do Trabalho, r.rgãos 
estatais corporativos -, as relações entre empresários e assalariados urbanos 
assmnirarn uma forma indireta e centralizada no aparato de Estado, à maneira de 
um triângulo, sem a linha da base e cujo vértice superior fosse ocupado pelos 
agentes estatais encarregados de regular e mediar as disputas. Este arcabouço 
institucional, que materializava uma relação particular das classes sociais entre si e 
com as elites estatais, possibilitou a politização da ação sindical, ou seja, um 
movimento sindical voltado antes à barganha poLaica do que à barganha coletiva, para usar 
a expressão de Sturmthal6 . E a uma barganha política de tipo particular: 
concentrada na ação sobre o Poder Executivo e amparada na intimidade das 
associações sindicais com os meandros do aparelho de Estado. 

james Weinstein, discutindo as transformações do Estado liberal americano 
durame aProgressive Era ( 1 900- 1 920), mostra, em análise preciosa7 , como a idéiacle 
reforma social foi-se introduzindo, no universo liberal e na prática política, por 
iniciativa das grandes e modernas empresas. Congregados na National Civic 
Federation, os pon:a-vozes das grandes corporações impulsionaram o processo de 
elaboração de uma nova base de consenso, fundada na transmutação, teórica e 
prática, do liberalismo individualista. aferrado ao prindpio do laissez.{aireJ em 
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"liberalismo de grande empresa" (Curporate lihera[;sm), norteado pela idéia de 
responsabilidade e solidariedade sociais. Entidade civil do big business, a NCF atrai 
para seus debates lideres operários moderados e personalidades públicas, criando 
uma espécie de representação tripartida no plano privado - uma forma de 
corporativismo às avessas -, que mais tarde transformar-se-ia na maneira de 
organização típica de muitos órgãos e agências governamentais. Sobre sua 
atividade escreve Weinstein: 

" Sob uma ideologia oficial, razoavelmente rlgida, de livre-empresa e a 
negação dos interesses de classe, os lideres corporativos na Federação buscaram 
estabelecer um sistema extrapolitico de racionalização, conciliação e reforma 
baseado na cooperação com representantes de trabalhadores, fazendeiros, intelec
tuais e reformadores organizados. Estes homens deram imponância e algumas 
vezes patrocinaram um número de propostas legislativas e regulatórias destinadas, 
como eles colocavam, a restaurar 'aquele senso comum habitual de solidariedade 
social que é a pedra fundamental da democracia'."8 

A nova politica das grandes corporações, sem dúvida, nascia em resposta às 
transformações sociais aceleradas e à agitação crescente das camadas trabalhado
ras. Como observa o autor, tratava-se de uma resposta conservadora. Mas de um 
conservadorismo que não abominava a mudança; antes, era capaz de capitaneá-la 
e absorvê-Ia nos marcos de um projeto liberal renovado. 

o perlodo estudado por Weinstein constituiu, apenas, o prólogo de um 
drama, de muitos lances sangrentos, e que se arrastaria pela década de 30. Só 
então, e graças a uma intervenção reguladora não desprezível, por parte dos 
poderes públicos, os conflitos sociais viriam a encontrar canais institucionalizados 
de negociação. 

Todavia, para os fins de nossa discussão, interessa ressaltara contraste gritante 
entre a atitude - conservadora e reformista - da grande burguesia americana, nas 
primeiras décadas do século, e o comportamento dos segmentos mais modernos 
da acanhada burguesia urbana do Brasil pré e pós-revolucionário. 

N o início dos anoS 3D, importante porta-voz do empresariado têxtil paulista 
vociferava contra as primeiras medidas de legislação social impostas pelo Governo 
Provisório: 

"Não conheça a ideologia da Revolução de 30. (. . .) Houvesse ou não uma ideolCJgia, fosse 
el<l qual fosse, um fato que 1140 admite contestaçãc é o cortejo às massas, que parecia ser a 
preocupação visceral das senhores da hora ( . .  .). 

Ora, o apoio das massas só jKxh ser conseguido com a outurga de favores e privilégios de 
urdem objetiva e é oportuno relembrar o panem et circensis da Roma Imperial. ( . . .) 
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E foi porque desejassem esse apoio que os invasores de São Paulo em 1930, antes de 
qualquer outra cogitação de ordem econômica, política ou simplesmente mUitar, tomaram duas 
medidas que por si só definem a psicologia do movimento revoluciondrio: impuseram às 
indústrias paulistas, sem distinção de ramos industriois ou de fállricas, a semana de 40 Iwras; 
um acréscimo de cinco por cento nos salários e deram plena liberdade de pensamento, senão de 
ação aos partidos extremistas. Fomos assistentes pávidos de fatos que ainda perduram na 
memória de nosso povo. As fá!Jricas foram invadidos por Iwmens em armas; o patronato 
submetido a inomindveis violências; os pátúJs dos estabelecimentos fabris pejados do impedimen
ta de um exmiro; o traballw suspenso; o operariodo tacitamente incitado a tomar seu quinh&J de 
benefícios na forma que mais lhe conviesse. ( . .  .) 

Surgiu aquele caos social de que fal'; em certa altura deste traballw e a luta de classes, que 
não conhecíamos t que nem ao menos se prenunciava� tcue seu início neste tranqüilo remanso que 
era nosso Estado, iru'cio cuja violência estava na razão direta do incitamenro à desordem feito por 
detentores ocasionais do poder público'�. 

Os empresários brasileiros, desde sempre, opuseram resistência tenaz ao 
equacionamento da questão social, cuja gravidade já se fazia sentir na década de 
20, dando origem à criação do Conselho Nacional do Trabalho e àregulamentação 
legal de alrns direitos, que a legislação trabalhista do pós-30 reafirmaria e 
estenderiaI . 

No imediato pós-30, resistiram a todas e cada uma das leis sociais promulga
das pelo Governo Revolucionário. Fizeram oposição frontal à lei de férias e à 
proibição do trabalho para menores de 12 anos. Torceram o nariz diante do 
estabelecimento de convênios coletivos de trabalho, alegando que, com eles, 
impor-se-ia a ditadura dos sindicatos. Fizeram campanha contra a jornada de 
trabalho de oito horas diárias. Engoliram a contragosto a lei de sindicalização de 
Lindolfo Collo,-! I  . 

Toda a legislação produzida pelo Ministério da Revolução, durante o Governo 
Provisório, foi à mesa de discussões na Assembléia Constituinte de 1934. Desta 
feita, os representantes da burguesia urbana - e, em particular, os deputados da 
bancada classista - optaram por uma forma obliqua de resistência. Sem fazer 
oposição aberta ao princípio intelVencionista, procuraram eliminar da Carta 
Constitucional cada uma das medidas concretas de proteção ao trabalhador. 

Nesse sentido, muitas foram as emendas ao anteprojeto de Constituição que 
pediam a eliminação de parágrafos do artigo 124, que continha os direitos sociais 
básicos, ou tentavam transformá-lo em uma declaração genérica sobre a necessi
dade da legislação trabalhista, a ser elaborada por lei ordinária, conforme as 
circunstâncias. 

No que tange à questão da sindicalização, os delegados classistas de emprega
dores e profissionais liberais aliaram-se a um bloco extenso e heterogêneo - que 
incluía a Liga Eleitoral Católica, a Chapa Única por São Paulo Unido, os panidos 
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Progressistas e Republicano de Minas - para defender a autonomia e pluralidade 
sindicais. E o fizeram escudados nos prinápios e na "tradição liberal de noSSO 
povo" (sic). 

Os diversos segmentos da burguesia citadina não elaboraram uma resposta 
própria para a questão social, posta na ordem do dia pelo desenvolvimento da 
atividade urbana ligada à economia exportadora, e agravada pela sua crise, no final 
dos anos 20. Ao contrário, viram a questão social como um produto espúrio da 
ação de minorias portadoras de exóticas ideologias alienígenas. 

Muitas vezes, combateram a idéia da regulamentação das relações de trabalho 
e dos procedimentos de negociação em nome de um liberalismo oitocentista, que 
não hesitavam em abandonar, quando se tratava de conseguir do governo medidas 
de proteção a seus negóciosl2. 

Na verdade, escudaram-se no ideário liberal para justificar uma atitude 
imobilista ou protclatória. Não chegaram jamais a esboçar uma alternativa à regula
mentação autoritária e corporativista das relações de trabalho, que se situasse nos 
marcos de um liberalismo renovado. Frente à iniciativa governamental intetven
cionista ofereceram resistência, mas nunca novas saídas. 

Tampouco, os trabalhadores urbanos chegaram a formular soluções coeren
tes para a questão dos direitos sociais básicos e, em particular, para o problema de 
sua organização em sindicatos. 

Hoje em dia, ninguém mais pensa que a legislação trabalhista tenha 
constituído doação antecipatória, fruto de descortinio dos vencedores da Revolu
ção de 30. As pesquisas realizadas recentemente revelam com clareza um fato 
óbvio: tudo que se obteve com o governo Vargas foi objeto de muita mobilização e 
muita luta. E, em alguns casos, já era direito adquirido na década de 20.3. 

A presença dos trabalhadores na cena urbana, com suas lutas e tentativas 
reiteradas de estruturação sindical, projetava uma sombra sobre a restrita arena 
politica da Primeira República. Os trabalhadores a ela não tinham acesso, mas os 
problemas colocados pela sua existência desafiaram a elite politica, já na segunda 
década do século. 

Desta forma, não se trata de negar a presença combativa do proletariado das 
cidades, mas de indicar os limites de sua ação. No plano da organização sindical 
eles são claros: os trabalhadores urbanos entre o final da Primeira Guerra e a 
Grande Depressão, por razões que não cabe aqui analisar, não lograram colocar de 
pé e manter um organismo sindical estável. Os anos 20 são um período de 
desestruturação de muitos sindicatos, sendo freqüentes os documentos das 
lideranças anarquistas a denunciar a falta de consciência do proletariado e o 
abandono a que relegam suas entidades classistas. 
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A Revolução de 1 930 encontrou os trabalhadores urbanos em pleno processo 
de reorganização dos sindicatosH; que correspondia, também, à mudança de seu 
formato organizatório, com a substituição dos sindicatos de oficio pelos sindicatos 
por ramo de atividade. 

Neste contexto. a primeira tentativa de subordinar os sindicatos ao Estado, 
através do D=eto n� 19.770, despenou reações desencontradas, sendo dificil 
discernir a orientação predominante. Muitos sindicatos imponantes, sobretudo os 
que escapavam à influência anarquista, saudaram a nova legislação como uma 
conquistaI 5 . Mas também numerosos foram os setores que opuseram resistência à 
imposição do controle ministerial. lutando por manter os sindicatos "livres" - via 
de regra, chamados de uniões. Compulsando o jornal paulista A Platéia, entre 
março de 1 93 1  e dezembro de 1935, encontrei referência a50 sindicatos "livres" e 
27 oficialmente reconhecidos, em funcionamento no estado de São Paulol 6  

D a  mesma maneira, até 1 935, surgiram, ao arrepio d a  lei, u m  bom número de 
entidades intersindicais. Só no estado de São Paulo, registrei: Federação Operària 
de São Paulo, Federação Sindical Regional ( 1 931) ,  Coligação dos Sindicatos 
Proletários ( 1 933-34), Centro Operàrio Católico Metropolitano, Federação Sindi
cal Proletària das Indústrias do Estado de São Paulo ( 1 935), Frente Única Sindical de 
São Paulo ( 1 935) e União dos Sindicatos Proletários ( 1 935). Aglutinando sindicatos 
oficiais ou livres, diferindo nas orientações polfticas, todos esses organismos 
tiveram algo em comum: vida curta. 

Esse, também, foi o problema dos sindicatos livres, que não chegaram a atingir 
um mínimo de estabilidade·organizatória, vivendo à mingua de recursos e de 
associados. 

Na verdade, as associações livres não suportaram a concorrência do sindica
lismo oficial, que se montava escorado na máquina do Ministério do Trabalho. 
Mesmo antes que as medidas coercitivas, postas em prática no final de 1935, 
reduzissem o movimento trabalhador ao silêncio, a possibilidade de existência 
de um sindicalismo estável à margem da estrutura oficial já fora descarrada na 
;>rática. Os anos de 1933 e 1 934 caracterizaram-se pela decisão da maioria dos 
sindicatos independentes de procurar o reconhecimento ministerial. 

Deste processo é típica a declaração que a diretoria da União dos Trabalhado
res Gráficos de São Paulo, de tendência trotsquista, dirigiu a seus associados: 

"Diante da noua lei de férias, determinando que só terão direito ao gozo de ferias os operários 
que se encontram organizfUÚ!s em sindicatos oficializados, a nossa existência de sindicato liure 
está seriamente ameaçada. A comissão executiua� em diversas reuniões .. examinou detidamente 
o assunto e verificou a impossibilidade de encontrar, por si só, uma solUfiLo que venha resolver a 
situllfão bastante delicfUÚ! em que estamos colocfUÚ!s". 
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"Por outro úuio, observamos que a tendência manifestada por alguns companheiros, para a 
ofICialização da ure, se reforça cada vez mais. POIÚmoS mesmo adiantar que, hoje, quase a 
totalidade da corporação é pela oficialização do nosso sindicato não só para a obtenção de férias, 
como também para salvar a própria unidode organizatória dos trabalhadores gráfu:os (. . .). "/ 7 

De outra parte, a análise da movimentação grevista no estado de São Paulo, 
durante os cinco primeiros anos da década de 30, que realizei em trabalbo 
anterior, revela a existência de nexos muito frágeis entre os sindicatos recém
criados ou reorganizados e a base circunstancialmente mobilizada. Avultam as 
greves por empresa - no setor industrial paulista, de um total de 49 greves, entre 
1930 e 1 935, 36 foram movimentos circunscritos a uma empresa. Nestes casos, o 
sindicato aparece, freqüentemente, depois de desencadeado o movimento e sua 
ação é de incentivo, apoio, ligação com outras empresas, ou mediação, dependen
do das circunstâncias e das orientações políticas das lideranças. 

É inútil especular sobre o que teria ocorrido com o sindicalismo oficial, se a 
mudança do quadro político, em 1935, não tivesse significado a proscrição das 
lideranças classistas mais independentes, acarretando a liquidação, por um bom 
tempo, do próprio movimento sindical. As informações disponíveis revelam que o 
enquadramento do movimento trabalhador na estrutura oficial não significou, de 
início, subordinação completa aos desígnios do governo. Enquanto houve razoá
vel liberdade, os sindicatos legais abrigaram a disputa entre lideranças minis teria
listas, esquerdistas ou independentes. Nesse sentido, o submetimento total dos 
sindicatos só foi logrado com a repressão policial desencadeada depois do levante 
da ANL. 

Todavia, volto a insistir, a coação policial não explica a virada do movimento 
trabalhador na direção dos sindicatos reconhecidos pelo ministério, que já era 
nítida às vésperas da Assembléia Constituinte. 

Com todas as suas ó/roias limitações, a estrutura oficial oferecia saída para dois grandes 
problemas que o mlJUimento dos trabalhadores urbanos não lograra resolver adequadamente até 
então: o do reconhecimento do sindicaw pelo patronato, e o da estabilUúuk organizatária dos 
associações e trabalhadores. De fato, ao mesmo tempo que colocava o sindicato sob 
controle, a lei impunha-o ao empresariado, como o único representante legal dos 
empregados nos processos de negociação salarial. Por isso mesmo, a legislação 
sindical criava condições para a constituição de organismos pennanemes, como 
nunca o tinham sido as velhas associações voluntárias de trabalhadores. Com esse 
fim, foi decisivo o estabelecimento da contribuição sindical ( 1 940), que propor
cionou uma fonte previsível de recursos para alimentar a máquina sindical. 

De mais a mais, através dos órgãos estatais de composição tripartida, abriram
se canais - estreitos, é verdade - de participação no processo decisório, para um 
movimento trabalhador que, até então, estivera excluído da arena política. 
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Uns por reacionarismo, outros por fraqueza, empresários e trabalhadores não 
formularam modelos alternativos à organização sindical imposta, que partissem 
de algum tipo de visão liberal e democrática dos instrumentos e procedimentos da 
negociação coletiva. Tampouco, foram responsáveis pela feição peculiar -
autoritária, estatista e corporativista - da estrutura sindical, que a Era de Vargas nos 
legou. Não foram sumariamente excluídos. Participaram - particulannente os 
empresários - nas comissões do Ministério do Trabalho encarregadas .ia elabora
ção dos sucessivos projetos de lei. Fizeram pressão pública, na imprensa, no 
Parlamento, influindo na definição final de muitos a'ipectos da nava estrutura. Mas 
não foram seus criadores. 

A organização sindical, bem como muitas outras estruturas que materializa
ram a intervenção autoritária do Estado na vidaeconõmica e na organização social, 
deve seus traços característicos à iniciativa das novas elites estatais do pós-30. 

Alexandre de Barros, refletindo sobre as características dos sucessivos grupos 
que assumiram a tarefa de construção do Estado nacional brasileiro, observou 
com propriedade a "razoável homogeneidade da elite que emergiu da Revolução 
de 30"18 

Esta homogeneidade é notória no que respeita à afinnação da preponderância 
do Estado, encarnação da comunidade nacional, sobre a sociedade, fragmentada e 
insolidária. Ela se patenteia numa visão bastante coerente de como equacionar a 
questão social - e, especialmente, o problema sindical - por meio de uma 
legislação protetora. Neste caso, o que ressalta à luz é muito mais do que a 
aceitação de um tipo de ação estatal mediadora e reguladora, compatível com um 
ideário liberal democrático adaptado às condições do capitalismo pós-concorren
cial. O que se materializa na legislação trabalhista promulgada por Vargas é a 
afirmação do papel reitor do Estado na organização da sociedade, tão bem 
expressa por Oliveira Viana: 

"No Brasi� com efeito-seja pela dispersão geográfica de sua popuku;ão; seja pelo incipiente 
e o rudimentar da sua estrutura econômica, industrial e urbana; seja pelas condições fáceis e 
pouco exigentes da vida nos trópicos; seja pelas influências, ai1UÚl lwje persistentes, do Iraballw 
seroil; seja pela açào desintegradora dos grandes domínios - as nossas classes ou categorias 
profissionais, nas cidades e nos campos, não puderam adquirir, senão em alguns raríssimos 
setores, densidade, espessura, consciência e organização. ( . . .  ) Dar a ausência atual de 
associações sindicais em seu seio". 

UEstas fonnas associativas, entretanto, existem virtualmente nestas classes ou categorias; 
mas estão nelas contidas ainda em latência, sob formas tórpidas ou potenciais: para a sua 
aparição ou revelação, o que lhes está falta1UÚl é, certamente, um estimulo extemo agi1UÚJ sobre 
essas categorias ou dasses, essa C017ente de excitação que as condições espeafuas de nossa 

formação social e histórica não lhes puderam fornecer, como vimos, e que só o EstaiÚJ -
objáiva1UÚJ o pensamento de uma política de preparação do Iwmem brasileiro para a vida 
associativa, de grupo - poderia prfJVocar. "19 
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Estudiosos do pensamento pol1tico brasileiro já assinalaram que essa percep
ção do papel demiúrgico do Estado forte é central para o grande movimento de 
critica ao "liberalismo oligárquico" da República Velha. Dela deriva a proposta de 
estruturação do Estado em moldes corporativistas, como forma de realizar a 
unidade da nação e promover a coesão social, ameaçadas pelo particularismo dos 
grupos privados. O Estado será nacional se puder espelhar a nação em sua diversi
dade de Hclasses" e organizará a nação na medida que estruture as "classes", 
garantindo-lhe igualdade de representação no interior, do aparato estatal, 

Dessa fonte beberam aquelas elites políticas e estatais, que se bateram com 
mais vigor pela promulgação de uma legislação do trabalho: tenentes, jovens 
políticos civis, futuros assessores intelectuais do Ministério do Trabalho. 

N esse sentido, é particularmente reveladora a observação mais detida da curta 
passagem de Lindolfo Collor no Ministério do Trabalhifo. Perrepista rio
grandense da "Geração de 1907", hostilizado pelos tenentes durante toda sua 
!leslão, demissionário do ministério quando do rompimento dos gaúchos com 
Vargas em função da agenda da reconstitucionalização do pais, com Collor teve 
inicio a elaboração da legislação social intervencionista e inaugurou-se no 
ministério a prática da representação "corporativa", através dos grupos de 
trabalho encarregados de propor as medidas de legislação. 

O caso do Decreto n? 19.770 é extremamente elucidativo do predominio da 
visão estatista - autoritária entre a elite estatal. Por sua elaboração foram 
responsáveis renomados intelectuais do grupo Clarté, de orientação socialista, 
como Evaristo de Morais, e Joaquim Pimenta, além de intelectuais ligados de 
longa data ás lutas populares, como Agripino Nazaré e Deodato Maia, Nem por 
isso, aquele estatuto deixava transparecer uma concepção mais democrática da 
estruturação sindical. Como já assinalei, em páginas anteriores, o decreto Collor 
diferia em grau, mas não em gênero daquele promulgado no raiar do Estado 
Novo, sob o influxo da escalada dos fascismos no mundo e da consolidação do 
autoritarismo no país. 

Mesmo quando, por razões conjunturais, a autonomia e a pluralidade 
sindicais foram vitoriosos, na Assembléia Constituinte, contra o voto do grupo 
tenentista, dos setores ligados ao ministro Agamenon Magalhães e dos deputados 
classistas dos trabalhadores, a regulamentação do princípio constitucional, 
elaborada pela equipe ministerial, fez-se no sentido de limitar o pluralismo e 
escamotear a autonomia. 

Tampouco entre as elites do Estado chegou a se esboçar uma outra proposta 
de estruturação sindical, onde a liberdade e a autonomia fossem preservadas, 
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Contra a modorra reacionária da burguesia urbana e na dianteira dos traballutdores, 
ergueu-se uma estrutura sindical burocrática, dependente e ancorada no Estado, concebida por 
uma elite estatal tnodemizante e autoritária. 

A elucidação das condições em que foi possível impor à sociedade, a panir do 
alto, uma estruturação aparentada às criações do fascismo. remete a uma discussão 
que tentei realizar em outro trabalho. Ela requer a análise do processo político. 
inaugurado com a Revolução de 30 e balizado pela conformação especifica de 
nossas classes sociais. E demanda a discussão do papel do Estado na constituição 
da ordem burguesa no Brasil. No fundo, a história da estruturação de nossos 
sindicatos é, apenas, um episódio do processo maior de organização das classes no 
Estado, talhando um padrão que vem dos anos 30 e chega a nossos dias. 

No final dos anos 20, o liberalismo em estado puro serviu de escudo ao 
conservadorismo das classes dirigentes. Em seu nome organizou-se a resistência 
ao reconhecimento dos direitos sociais básicos dos trabalhadores. Esses direitos 
acabaram consagrados sob a bandeira do autoritarismo, que abria mão da 
liberdade, em nome da urgência da intervenção estatal promotora da harmonia 
social e do desenvolvimento. 

o intervencionismo do Estado é hoje uma realidade irreversível. Compatibi
lizá-la com a liberdade e a democracia é o desafio posto para aqueles que julgam 
possível, depois de quase meio século, um novo sindicalismo, livre e democrático. 

NOTAS 
I. Para uma exposição mais detalhada dos três decretos. ver Evaristo de Morais Filho. O problema do 
sindicato único no Brasil (São Paulo: Alfaômega. 1978, 2!l ed.), capo IV. pp. 182 a 272, bem como Geraldo 
Bezerra de Menezes. PolIUca sindical no Brasil {Rio de Janeiro: Livraria Educadora}. 

2. A esse respeito, Evaristo de Morais Filho dirá não sem aJgum exagero: "O ano de 1938 foi o grande 
penado corporativista nacional no campo da atividade intelectual. Traduziram-se livros com esse titulo, 
escreveram-se variados ensaios, procurando cada quaJ aderir mais sofregamente aos novos critérios do 
governo, com um passapone doutrinário. Tivemos então uma legislação sindical totalmente fascista, 
em que pese à defesapóstuma de aJguns fundadores do chamado Estado Novo". E. Morais Filho, op. cit .• 
p. 245 . 

3. O Decreto-lei n9 19.770 estabelecia a unicidade sindical e possibilitava a organização de três tipos 
de sindicato: de empresa, de ramo industriaJ e de oficio. 
Pelo Decreto-lei n? 24.694, quedava margem a uma pluralidade limitada, mantinham-se as três possi
bilidades anteriores. Já o Decreto-lei n? 1.402 previa o sindicato de categoria - profissionaJ e econômica
definida no Quadro das Profissões feita pela Comissão de Enquadramento Sindical e que corresponde 
grosso 7'TUJdo aos ramos de atividades. Tomou possível, também, o sindicato de categoria diferenciada, 
constituida por aquelas profissões que têm o exerácio profissional regulamentado por legislação espe
dfica. 
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4. Analisando a �xperiência do Sindicato do Gás de São Paulo, na década de 30, Troyano chama a 
atenção para a " crise de representatividade" daquela em idade oficiaJ, quando a pressão patronal le\'ou 
à retração do processo de sindicalização. Ver Annez Andrau5 Troyano, Estado e smdicalismo (São Paulo: 
Símbolo, 1978) capo I, partes 2 e 3. 

5. No âmbito do M inistério do Trabalho, esse foi o caso das comissões de salário mínimo, da Comissão 
do Enquadramento Sindical, da direção dos lnstitut05 de Aposentadoria e Pensões. 
A representação corporativa não se limitou ao Executivo, mas existiu na Constituinte de 1934 e nas 
casas, legislativas, durante a vigência da Cana de 34, assim como no ]udiciã.rio Trabalhista, atra\'és da 
figura do vogaL 

6. Nas pala\TaS do autor Colleclive Bargaining X Polihcal bargainmg AdolrStunmhal, " ]ndmtrial rt'lat iom 
strategies", Tn A. Sturmthal & J .  Scoville (org.), The inttmalional labor mouvrmenl In transition ;Chicag-o: 
University of Illinois Press), pp. 1-33. 

7. james Weimlrin 11Ie carparate ideal in librral state - 1900-1918 (Boston, Beacon Press, 1 968). 

8. Idem, p. 7. 

9. Oscar Pupo Nogueira, A irutilitria nnfacedas leis do trabalhn, (São Paulo: Ed. Salesianas, 1935), pp. 33-35. 

10. A esse respeito ver: Ângela Maria de Castro Gomes, Burguesia e trabalho -política e legislação 710 Brasil 
191 7 - 1937. (Rio: Ed. Campus, 1 979). 
Para0 período pós-30, além do trabalho supracitado, ver: MariaHermínia Tavares de Almeida. Estado e 

classes trabalhadoras rIO Brasil (l9JO-194 5), tese de doutoramento, S. Paulo: FFLCH-USP, mimeo, 1 979. 

1 1 . Em entrevista à imprensa, o então presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 
Horácio Lafer, declarou: "Nào é pessimismo afirmar que, nos tempos que correm, a partir do 
momento em que os trabalhadores estiverem organizados em sindicatos, a paz desaparecerá dos locais 
de trabalho". Apud Timothy Harding, lhe políticaL hístory of organized labor. (Michigan: Uoiversit)' 
Microlilms Ltd., Ano Arbor; ( 973), pp. 75-76. 

12. Para uma discussào mais detalhada sobre as peculiaridades do "liberalismo" do empresariado 
brasileiTO, no perlodo, ver: Ângela M. Castro Gomes, op. cit., capo 5, pp. 157- 1 95. 

13.  A respeito ver: Luis Werneck Viana, Liberalismo e sindicato no Brasil. (Rio: Paz e Terra, 1 976), e 
Antônio Carlos Bernardo, legisLação e sindicalismo ( 1 930·1945), tese de doutoramento, (Assis F.F. CL 
Assis, 1 973). (mimeo.) 

14.  A esse respeito consultar: Everardo Dias, História das lutas sociais no Brasil. (São Paulo: Edaglit, 1 962). 

15. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores do Porto de Santos, de alguns setores de ferroviários e 
dos bancários paulistas, que assim se manifestaram: "A sindicalização das classes vem estabelecer o 
contato destas com os poderes públicos, estabelecer melhores relações entre patrões e operários, 
firmando um ambiente mais tranqüilo para uns e outros". Apwi Leticia Bicalho Canedo, O sindicato 
banuírio em São Paulo. (São Paulo: Símbolo, 1978), p. 52. 

16. Para maiores detalhes, ver M.H. Tavares de Almeida, op. CU., pp. 222-224. 
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17 .  A PlatéUl, 27 fev. 1934. 
Harding. citando os dados de Waldyr Niemeyer, informa que, �m 19S5, foram reconhecidos 361 
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DEBATE 

EULÁLIA LOBO: Farei uma observação justamente para estimular o prof. Levine 
a desenvolver o tema. Acho que o beneficio da polliica trabalhista global de Vargas 
foi a manutenção do poder aquisitivo quanto à alimentação do operariado. Isso eu 
pude pesquisar no caso do Rio deJaneiro. Quando se comparam as condições de 
vida do operariado no periodo da Primeira Guerra Mundial com as da Segunda, 
nota-se um contraste significativo. No primeiro caso, houve uma fone deteriora
ção do padrão de vida, que acarretou a primeira greve geral. No segundo, o poder 
aquisitivo foi preservado através da política de salário mínimo, do salário-família, 
dos restaurantes populares etc., apesar da fone alta dos preços dos gêneros 
alimentícios. Ponanto, não concordo que as medidas tomadas nas décadas de 30 e 
40 só tenham favorecido o operariado especializado. 

ROBERT LEVINE: Deixe-me explicar um pouco o meu estudo, pois talvez eu 
tenha sido rápido demais. O trabalho que preparei para esta conferência 
representa um pequeno trecho de um estudo que estou iniciando agora e que 
provavelmente vai-me tomar mais três, quatro ou cinco anos. Qualquer coisa que 
eu tenha falado hoje realmente representa uma tentativa de ver as coisas não 
baseado em muita pesquisa como, por exemplo, a professora Eulália tem feito 
rigorosamente sobre o desenvolvimento econômico da cidade do Rio de Janeiro. 

Estou tentando preparar um livro sobre a história social das classes baixas no 
Brasil desde 1889. A maneira como vou enfrentar esse problema é tentando 
estudar a vida cotidiana. Minha idéia, especialmente depois de ter estudado, durante 
bastante tempo, a história polltica do Brasil na década de 30, e depois a história 
regional do Brasil na Velha República, é que as leis, a vida política e a vida 
econômica sempre têm reperrussões na vida cotidiana, que não são estudadas. 
Nossa tendência, normalmente, é a de estudar as instituições da sociedade, ou as 
leis, ou as camadas da elite. Já nesse trabalho que estou começando procuro 
localizar dados sobre a vida cotidiana das camadas urbanas brasileiras entre os 
anos 1900 e 1945. 

Os dados que tenho visto até agora mostram algo ambíguo para mim. Estudei 
com algum cuidado, por exemplo, os censos de 1 920 e 1 940, o censo municipal do 
Rio de Janeiro de 1916, o censo sobre os mocambos em Recife, sobre as fàvelas do Rio 
de Janeiro. O que vi é que, nos dados relativos à sociedade urbana pobre, pelo 
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menos na década de 30, não houve muita melhora nas condições de vida, Mesmo 
que a propaganda do DIP e as palavras das autoridades da época dissessem que a 
vida melhorava, tomando o modelo que citei no inicio (o modelo de Torquato Di 
T ella sobre a sociedade mexicana no século XIX) e adaptando-o para cidades como 
o Rio de Janeiro, minha conclusão até agora é de que a legislação social não trouxe 
muita modificação no nivel de vida Uma hipótese que tenho é de que realmente 
tenha havido muita imigração para as cidades e que tenha se criado um enorme 
setor da economia urbana, que chamo de economia infonnal. As pessoas vin
culadas a esse setor não eram protegidas pelas leis sociais. Em geral, as minhas 
observações sugerem que a vida cotidiana na década de 1940 não foi tão melhor do 
que na década de 1930 e não foI tão diferente dos anos de 19 10. Isso é ainda muito 
vago, mas é a minha linha de trabalho. N o entanto, aceito a posição da prof� 
Eulália de que, para as famílias inseridas na economia formal, o período Vargas 
dos anos 30 trouxe uma melhoria nas condições de vida, pelo menos no que toca a 
preços de alimentos. 

RENATO DE BARROS PIMENTEL: Maria Hermínia Tavares de Almeida falou 
sobre o movimento operário nos anos 30 no Brasil. Suas palavras finais sobre o 
corporativismo me pareceram bastante oportunas e de muito esclarecimento a 
respeito do papel da corporação. 

Ela entende, segundo depreendi, que a corporação por si  mesma não é 
democrática ou antidemocrática. A corporação surgiu na Idade Média como um 
sistema profundamente democrático, porque espontâneo. No entanto, com o 
tempo essa corporação se deprecia, se desgasta por vários motivos. Primeiro, 
porque procura monopolizar as atividades, e com este objetivo, entre outros 
procedimentos, impede a entrada de novos elementos; segundo, porque impede a 
renovação tecnológica para evitar a competição. 

A Revolução Francesa procura excluir a corporação. O nazismo e o fascismo 
utilizam-na como instrumento do Estado para a execução de uma política. Nem 
por isso, a meu ver, e aqui vai minha indagação a Maria Henninia, a corporação 
implicitamente é um instrumento de regime totalitário. Ela pode ser perfeitamente 
instrumento de um regime democrático. 

MARIA HERMÍNIA: Bem, não tive a intenção de desencadear um debate sobre o 
corporativismo. Acho que houve um mal-entendido com relação ao que eu disse 
sobre a estrutura sindical. 

Estou convencida, independentemente de uma discussão mais geral sobre a 
natureza da corporação etc., que essa estrutura sindical de modelo corporativista
ou semi corporativista - é extremamente antidemocrática, seja porque limita, na 
realidade, a liberdade de organização dos trabalhadores, impondo um formato 
sindical definido, seja porque, da maneira como foi constituída, cria a possibilida-
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de de funcionamento de um organismo extremamente burocratizado, extrema
mente impenneável à pressão de baixo. e com uma capacidade de sobrevivência 
que independe do apoio e adesão de seus filiados. 

Ao contrário dos pensadores que justificaram a ordem semi corporativista 
imposta no Estado Novo, acho que aquela maneira de representar os interesses 
também nào é democrática. Continuo preferindo a idéia da cidadania à idéia da 
representação classista. Enfim. não era minha intenção fazer um longo debate 
sobre a corporação, mas acentuar a natureza antidemocrática da estrutura sindical 
imposta. Ao mesmo tempo, frisar que ela se impôs porque, por razões que não 
abordei, não chegaram a se constituir, seja por iniciativa dos trabalhadores, seja 
por iniciativa dos empresários, outros modelos, outras alternativas mais democrá
ticas de estruturação sindical e de tratamento da questão social. 

ELISA PEREIRA REIS: Achei extremamente interessante o paralelo entre o Brasil 
e outros países latino-americanos proposto pelo prof. Wanderley. Entretanto, 
tenho a impressão de que a nível não mais constitucional, mas pragmático, houve 
um contraste muito grande entre o Brasil eos países em questão. No caso do Brasil, 
parece-me que houve um certo pioneirismo por parte do Estado, no fato de a 
autoridade pública ter-se imiscuído muito cedo na esfera econômica - comparati
vamente ao restante da América Latina. Assim, seria um fator de diferenciação 
crucial o Estado estar, já no final do século XIX, envolvido na tarefa de assegurar 
uma oferta abundante de mão-de-obra européia nas áreas cafeeiras. Da mesma 
forma, a chamada "valorização cafeeira", que teve início pouco mais tarde, 
implicava um controle da oferta gerenciado pelo poder público e não por um 
cartel de produtores privados. Nesses dois casos, pelo menos, parece-me que a 
pergunta "para que serve o Estado?" era respondida de forma original no contexto 
brasileiro da República Velha. 

WANDERLEY GUILHERME DOS SANTOS: É ótimo que se volte à pergunta 
"para que serve o Estado?". Certamente, pode ser respondida de duas maneiras. 
Uma, é que serve para isso que está servindo agora ou serviu. É uma resposta 
exatamente pragmática, que nos remete aos resultados que estão sendo obtidos. A 
pergunta analítica, a pergunta clássica é mais nonnativa. "Para que deve' ele 
servir?" É esta questão que orienta o conflito político, e sua resposta baseia-se na 
escala de valores de cada ator. 

Aqueles cujas respostas, no plano normativo, coincidem eventualmente com 
o que está sendo pragmaticamente feito, concordariam que existe uma correspon
dência entre o ideal e a realidade. Aqueles que discordam continuariam ainda a 
questionar a legitimidade do Estado apenas pela veia do pragmatismo. 

Na realidade, nenhum Estado fica parado no ar esperando que se responda no 
plano das idéias à pergunta "para que deve o Estado setvir?", que envolve um 
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problema constitucional. Essa questão normativa está sendo sempre definida 
pragmaticamente como resultado de um conflito, sem que necessariamente este 
resultado atenda à resposta desejada pelos diversos atores envolvidos. 

Quanto ao pioneirismo da organização do mercado de trabalho, concordo em 
relação à Argentina, cenamente em relação ao Peru, mas infelizmente não pude 
discutir o caso do Chile. O Chile começou a romper com o laissez1airismo no inicio 
da década de 20, antes mesmo do movimento fascista na Itália: precisamente em 
1922. Neste ano, foi enviada uma legislação ao Congresso por Alessandri, no 
sentido não só de regular a previdência social, a aposentadoria e uma série de 
coisas, como no mercado de trabalho. 

A meu ver, haveria necessidade de ponderar e talvez até de diminuir a ênfase 
que temos tendido a dar no Brasil à legislação pós-30 enquanto mimetismo do 
fascismo europeu. Em primeiro lugar, a semelhança não é tão grande como já nos 
pareceu à primeira vista, e isso o trabalho do Amauri de Souza discute bastante 
bem. Em segundo lugar, a ser verdadeira a tese difusionista, essa difusão teria sido 
muito mais próxima. A nossa legislação sindical, no que diz respeito à constituição 
do monopólio da representação, ao sindicato por categorias, ao credenciamento 
perante o Estado, tudo isso foi feito, no Chile, na década de 20, antes do fascismo 
europeu chegar ao poder. 

Talvez o estudo comparativo nos pennita ponderar de maneira diferente uma 
série de coisas que vêm sendo ditas. Por exemplo, afirma-se que a crise de 29 teria 
obrigado o Estado a inteIVir no mercado. Isto não aconteceu na Argentina, que 
também passou por 29. Não aconteceu no Peru, que também passou por 29 e 30. 
As razões explicativas do que ocorreu no pós-30 provavelmente podem ser 
enriquecidas e ponderadas se pensarmos os mesmos problemas em outros 
contextos, com uma dinâmica de conflito diferente. 

o que aconteceu no Brasil certamente não o foi tanto por conta da crise econô
mica mundial, nem tanto por causa da difusão do fascismo europeu; outros países 
não foram afetados, e até outros se anteciparam ao fascismo europeu. É nesse 
sentido que eu estava procurando levar o argumento. 

ROSA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO: O que explicaqueo patronato tenha sido 
contrário ao sindicato único em 1931 e a favor da lei de 1939 que institucionaliza a 
unidade sindical? 

ÂNGELA MARIA DE CASTRO GOMES: Realmente eu andei um pouco rápido 
nessa parte. Em relação à lei de 3 1 ,  o patronato realmente teve uma postura que se 
pode caraaerizar como reativa. Resta saber de que tipo foi essa reação. 

O problema tem dois aspectos. De um lado está o do sindicato único, que é 
visto pelo patronato como uma ameaça, já que abre ao Estado a possibilidade de 
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induzir e fortalecer demandas vindas da classe operana. Nesse sentido, o 
patronato vê como perigoso o movimento operário organizado em sindicatos 
únicos independentes - e há setores do movimento operário que reivindicam 
exatamente isso. Mas também vê como um problema o movimento operário 
organizado em sindicato único sob tutela do Estado. 

Um outro aspecto é a ligação sindicato únic% rganização corporativa para o 
empresariado. O formato da lei de 3 1  implicava um determinado tipo de 
organização também para a rede de associações do patronato. E o patronato tinha 
os centros industriais, as associações comerciais que vinham, de longa data, 
atuando e interferindo politicamente. Em termos de pressão politica, o patronato 
atuava na República Velha, e mesmo antes, através dessas organizações. o que não 
quer dizer que não tivesse vinculações partidárias e, evidentemente, não atuasse 
também por ai. No caso específico da legislação social, que pude acompanhar mais 
de peno, houve uma série de medidas e de contatos políticos que foram 
encaminhados através dessa rede associativa. 

A lei de 3 1  implicava o enquadramento da rede associativa do patronato, e 
quanto a isso houve uma resistência forte. Qpando em 32 é feito o código eleitoral 
e em 33 são convocadas as eleições para a Constituinte, ficando estabelecida a 
represemação de classes através dos sindicatos oficiais, a resistência do patronato é 
bem clara. Enviam-se documentos ao ministro do Trabalho, propondo alterações 
que legitimassem a rede associativa patronal. Argumenta-se a impossibilidade de 
que, em tão curto tempo, se transformasse em sindicatos toda uma rede 
associativa. 

o ministério é firme: exige a formação dos sindicatos patronais também 
dentro das normas oficiais. A mecânica que o patronato utiliza é a de patrocinar a 
formação dos sindicatos oficiais através de sua rede associativa, o que vai permitir a 
eleição dos deputados classistas que nos debates da Constituinte defenderão o 
pluralismo sindical. Na medida que, por falta de alternativa, tiveram que atender 
às exigências da legislação então em vigor, os empresários vão batalhar por um 
outro tipo de legislação na Constituinte de 34. 

Isso não significa que o patronato tenha tido uma postura contrária à política 
do governo de estabelecer a harmonia e a paz social via controle do movimento 
operário. Nessa dimensão não há problemas; o patronato colabora com a proposta 
do governo emendando a legislação de 3 1  (' aplaudindo uma série de pontOS da lei 
sindical de 34. 

A legislação de 39 está ligada à conjuntura 34-39 e aos acontecimentos 
políticos que radicalizaram o confliw neste período. Maria Hennínia colocou 
muito bem que não se trata aqui de especular sobre a possibil idade de 35 não ter 
existido, ou seja, de não ter havido todo um movimento político partidário que 
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procurava romper com um determinado nível de mobilização - como a ANL e a 
AIB -, bem como uma série de tentativas de organização por parte das classes 
populares. As eleições de 34, não mais paraaConstituinte, mas paraaAssembléia, 
mostraram uma multiplicidade de organizações que procuraram atuar no cenário 
político através da Assembléia, contestando o modelo oficial de sindicalização. 

Acho que é exatamente à luz desses acontecimentos poliücos de 35, da 
radicalização das lutas, da popularização desse conflito que se tem que entender 
toda uma adequação da postura do patronato. Essa adequação não chega a 
configurar uma redefinição da atuação política, já que, mesmo quando apóia em 
39 a legislação sindical então existente, o patronato mantém uma postura de 
reação a uma série de medidas por ela estabelecida. Os melhores exemplos que 
me ocorrem são os contratos coletivos de trabalho e a manutenção de uma rede 
associativa paralela aos sindicatos. O patronato sempre resistiu aos contratos 
coletivos de trabalho. e continuou a fazê-lo mesmo em 39. No entanto, conseguiu 
o reconhecimento, pelo governo, de seus centros e associações como órgãos 
consultivos independentes dos sindicatos oficiais patronais. 

JOSÉ MURILO DE CARVALHO: Q.uero fazer um comentário que é apenas um 
adendo ao Wanderley. 

Há uma carta curiosa de Osvaldo Aranha a Borges de Medeiros, logo após 
1 930, em que Aranha fala na necessidade de serem fundadas legiões revolucioná
rias como uma forma de evitar o perigo do militarismo que aparecia, inclusive para 
Osvaldo Aranha, conhecido aderente da Revolução de 30, como um perigo 
eminente naquele 30/31 .  As legiões revolucionárias seriam uma maneira de orga
nizar o poder civil para enfrentar o perigo do poder militar, que naquele momento 
poderia ser inclusive danoso à ordem social, dada naturalmente a orientação de 
certos grupos tenentistas que propunham reformas sociais bastante radicais. 

Isso indica, naturalmente, que o Exército não tinha ainda uma identidade - e 
eu tentei mostrar no debate sobre Forças Armadas a grande fragmentação do 
Exército naquele momento; mas indica também a não-existência de partidos 
políticos capazes de organizar o poder civil existente. 

É curiosa a resposta de Borges, de que não havia necessidade alguma das 
legiões. Os partidos políticos eram tradicionais, principalmente os gaúchos, os 
paulistas, os mineiros, e a legião era perigosa porque poderia se tornar um 
organismo paramilitar, fugindo ao controle das elites tradicionais. 

Os próprios tenentes tentaram posteriormente fundar partidos politicos em 
que influenciassem, e também fracassaram. Curiosamente, os dois agrupamentos 
políticos que tiveram um pouco mais de êxito - a ANL e a AIB - envolveram 
profundamente os militares. Não funcionaram como partidos políticos, mas 
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fundiram-se com a organização militar: a ANL mais com o Exército e a AIB mais 
com a Marinha. Isto trouxe um periodo de instabilidade política muito grande, e a 
solução foi, na realidade, a eliminação da participação politica, através de um 
Estado que tinha na burocracia estatal o seu partido único. 

ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO: Em determinado momento da sua exposição, 
Maria Herrninia se referiu à questão de uma cena resistência ao projeto de organi
zação sindical por parte do patronato e da iniciativa do Estado nesse terreno. 
Parece-me que caímos um pouco num determinado tipo de argumento circular, 
no qual o tal poder se expressa da maneira seguinte: desenvolvido havia já, por 
pressão da própria República Velha, com continuidade no Estado Novo, um 
sindicalismo livre. Ora, esse sindicalismo livre não se desenvolveu, porque a 
coerção impediu que se desenvolvesse. Agora, eu gostaria de saber, na opinião da 
Maria Herminia, quais são os fatores, ou pelo menos algumas hipóteses relativas à 
capacidade que teve o Estado de abafar esse sindicalismo livre e implantar o seu 
projeto de organização sindical, bem como a conseqüência disso. 

MARIA HERMÍNIA: Não sei se enfatizei suficientemente o que era uma idéia 
central na minha exposição: a fragilidade desse sindicalismo livre. Do ponto de 
vista dos trabalhadores, o que tentei afirmar no trabalho é que, ainda que houvesse 
esforços constantes de organização dos trabalhadores, e uma batalha heróica por 
manter os velhos sindicatos, a verdade é que aquelas estruturas sindicais livres 
eram extremamente frágeis. Tanto em 20, como em 30, são freqüentes os 
pronunciamentos de dirigentes sindicais (os anarquistas no começo dos anos 20) 
acusando os trabalhadores de falta de consciência, de estarem abandonando os 
sindicatos. Diziam esses líderes que os sindicatos estavam ameaçados de. fechar 
suas portas, porque faltava consciência aos trabalhadores que só pensavam em 
ganhar dinheiro. 

Mesmo no começo dos anos 30, com todo um clima muito mais favorável à 
organização, os sindicatos livres continuavam se debatendo com esse mesmo 
problema. Nós temos muito poucos dados sobre o pone dessas estruturas. 
Suspeito. pelos dados sobre o número de pessoas que participaram em assem
bléias, que eram muito frágeis. 

A própria análise das greves, pelo menos em São Paulo, entre 30 e 35, mostra 
que ocorreram irrupções, explosões sociais, algumas importantes, mas quase 
todas com baixo grau de organização sindical prévia. A maioria das greves era por 
empresa; em quase todas o sindicato entrava depois. Aqueles pequenos sindicatos 
podem ser comparados a surfistas: montavam na onda da mobilização para tentar 
se implantar. Nesse sentido, volto a dizer que não creio que tenha sido apenas a 
coerção o elemento decisivo na implantação do sindicalismo oficial. 

A meu ver, a repressão policial em 1 935, na realidade, deu o golpe de graça nas 
tentativas de organização livre. Agora, como tendência, esse sindicalismo livre já 
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estava derrotado em 33, 34. Todos os dados que temos, pelo menos em São Paulo, 
apontam no sentido de que a tentativa de manter e estruturar uma organização 
completamente fora da legislação já estava derrotada. O que acho que houve foi, 
na realidade, um golpe dentro do sindicalismo oficial que, volto a insistir, em 34 e 
35 estava longe de ser uma estrutura dócil ao Ministério do Trabalho. Ai dentro 
começaram a brotar e a se manifestar tendências que existiam no movimento 
trabalhador. Dentro do sindicato oficial existiam comunistas, trotsquistas, esquer
da independente, ministerialistas, um amplo espectro de posições politicas e 
ideológicas. Era um bloco muito heterogêneo porque espalhava também a 
heterogeneidade politica das lideranças mais ativas do movimento trabalhador, 
que começaram a entrar no sindicalismo oficial. 

Pensar nas razões que levaram a isso demandaria uma discussão muito mais 
longa. Por que, na realidade, a história da classe trabalhadora no pals, nesse 
período, é uma história de muitas lutas que nunca sedimentam uma organização? 
Isso também é válido para periodos posteriores: o grau de combatividade não 
logra traduzir-se numa coisa mais sólida, em organização. Os nossos sindicatos até 
hoje estão montados em pés de barro, e se sustentam pelo fato de que essa 
estrutura tem uma estabilidade que independe da militãncia das bases. 

Essa outra pergunta que estou recebendo por escrito diz respeito a como 
reagiu a classe operária face à sindicalização oficial e, notadamente, face à 
imposição da contribuição sindical. Com relação a este último item, ela não põde 
se manifestar. O imposto sindical foi estabelecido em 1 940, no auge do Estado 
Novo, e não conheço nenhuma manifestação que não fosse a dos dirigentes 
sindicais bastante acomodados ao ministério. 

Quanto à sindicalização. volto a insistir que nos dois, três primeiros anos da 
década dos 30, houve uma reação bastante diferenciada, e eu não saberia dizer 
qual foi a linha predominante. Já em 33, 34, predominou a linha de aderir ao 
sindicalismo oficial. Entre 3 1  e 33, encontramos sindicatos grandes que saúdam a 
lei de sindicalização, bem como sindicatos grandes. ou pelo menos de categorias 
importantes, que tentam resistir, e ai sobretudo por orientação do que ainda 
existia de anarquismo e de algumas outras correntes de esquerda, cuja primeira 
atitude foi de resistência ao sindicalismo oficial. ainda que outras depois acabas
sem por reconhecer que era melhor trabalhar dentro da estrutura oficial. 

ASPÁSIA CAMARGO: As apresentações de hoje foram muito estimulantes e 
levantaram alguns problemas. Achei que tanto o Wanderley, de uma perspectiva 
comparativa, quanto a Maria Hermínia estariam de acordo em constatar a 
fragilidade visivel no movimento sindical dos anos 30. 

Wanderley nos oferece a possibilidade de tentar refletir um pouco mais sobre 
os desdobramentos desta questão operária, introduzindo variáveis extremamente 
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relevantes. A questão da identidade dos atores, tanto a classe operária quanto a 
burguesia, a questão da identificação ou nào desses atores com os partidos são 
questões que realmente suscitam discussão e me fazem pensar em velhos 
problemas que nunca me pareceram suficientemente resolvidos. 

ReEro-me especialmente à questão da Uúologia da outorga. Ora, essa famosa 
ideologia da outorga, na sua versão primitiva, é bastante tosca, mas revela alguns 
traços da realidade social que me parecem relevantes. Assim, é possível que, 
mesmo tosca, ela nos permita apreender a dimensão exata do movimento 
operário e da própria intervenção do Estado nesse periodo. 

Maria Henninia nos mostrou com muita clareza a fragilidade do movimento 
operário. Wanderley lembrou que, ao contrário da Argentina, não houve no Brasil 
uma identidade sindical prévia aos anos 30, nem um diálogo, ao nível de mercado, 
entre as forças fundamentais envolvidas no processo de desenvolvimento. Então 
eu me pergunto se, no final das COntas, a função do Estado não foi mesmo 
antecipatória, Emprego o termo não no sentido moral, ou no sentido ideológico 
que foi dado pelos próprios atores que desempenharam esse papel político, mas 
em um sentido mais neutro, mais histórico, mais cientifico, considerando que o 
Estado implantou uma política de regulação antes mesmo que os atores se 
definissem claramente na contenda de mercado e na contenda política. 

E ai eu acrescentaria dois elementos que têm me preocupado, embora eu não 
esteja segura da pertinência ddes. Um é a composição numérica da classe operária 
nesse período: qual era a dimensão real da classe operária brasileira nos anos 30, 
ou nos anos 20? 

Os dados que registrei são extremamente significativos: trata-se de uma classe 
operária extremamente reduzida, insignificante mesmo. Dados sobre a composi
ção dessa classe mostram que eram considerados operários aqueles que participa
vam, na sua maioria, de empresas de dimensão reduzida, às vezes mesmo 
categorias artesanais. Dadas a dimensão numérica e a composição da classe 
operária, eu gostaria de saber em que medida o movimento operário poderia se 
organizar de maneira autônoma e influente. 

Um segundo dado que me parece especialmente relevante, no caso do Brasil, é 
o da dispersão geográfica. Wanderley falou sobre o caso argentino: partidos 
nacionais organizados já no início do século, uma classe operária mobilizada que 
se confrontava com o seu antagonista a nível de mercado. No caso do Brasil, a 
dispersão me parece um fato relevante.Juiz de Fora tão longe de São Paulo, até que 
ponto isso também não teria constituído um empecilho à criação de um 
movimento unitário? 

Por último, volto à ideologia da outorga. Nos últimos tempos vem proliferando 
uma idéia tão discutivel quanto a da ideologia da outorga: a de que o processo de 
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acumulação de capital exigiu e justificou a legislação trabalhista. Também nesse 
sentido, a contribuição dos relatores de hoje foi extremamente relevante porque, 
com dados fartos, pudemos verificar que a teoria é descabida, e tão ideológica 
quanto sua opositora. a da outorga. Entre uma e outra cabe talvez refletir sobre as 
condições históricas e conjunturais que presidiram o acordo, a negociação, o 
modus-viveruli entre o capital e o trabalho com a mediação do Estado. Creio que a 
reconstituição dos processos sociais concretos pode nos libertar do peso sufocante 
das ideologias, como o fizeram os expositores desta mesa. 

WANDERLEY GUILHERME DOS SANTOS: Acho que as questões que Aspásia 
colocou são extremamente importantes, e definitivamente não tenho resposta 
para elas. 

Considerando o tamanho e a imponância mínimos da classe operária dos 
anos 30, dentro da composição global da sociedade, Aspásia pergunta se isso não 
nos permitiria especular sobre a possibilidade de que a politica social da década de 
30 não fosse tanto derivada da necessidade de apaziguar demandas de uma classe 
operária de peso e importância relativos, mas uma política antecipatória. É 
possível. Todavia, dependendo muiw da estrutura do conflito, eu diria, o número 
ganha sentido. 

A classe operária urbana do Peru, entre 40 e pouco e 50 e pouco. também era 
muito pequena quanto à sua composição completa, mas era grande o seu poder de 
desestabilizar o sistema. A estrutura partidária peruana e o papel que as forças 
armadas jogavam ali permitiam que essa classe operária tivesse o seu poder 
político de Cena maneira exponenciado. Não obstante ela fosse numericamente 
reduzida, sua capacidade de conflito não o era, devido à baixa institucionalização 
do sistema peruano. É possível que, no Brasil, o peso e a densidade da classe 
operária impedissem que ela tivesse um recurso político ponderável. Mas isso não 
é obrigatório. Não obstante, acho que a colocação da Aspásia é procedente. 

Quanto ao problema da dispersão geográfica, o peso do sindicalismo 
argentino naturalmente está ligado ao fato de se ter concentrado na província de 
Buenos Aires. 

MARIA HERMÍNIA DE ALMEIDA: De alguma maneira, tentei trabalhar com as 
três questões que Aspásia mencionou e fico muito contente porque as nossas 
idéias pelo menos aparentemente vão na mesma direção. Com relação às 
características de formação da classe operária, algumas coisas são claras. Ela é 
numericamente pequena, talvez minoritária num contexto de massas populares 
urbanas muito heterogêneas. Esse, aliás, é um tema clássico da sociologia do 
trabalho nesse país. Toda a discussão do populismo aponta um pouco para a 
heterogeneidade, para a precariedade das situações de trabalho que, na realidade, 
conformam uma situação de massa muito mais do que uma identidade de classe. 
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Acho que a isso se superpõe a fragmentação espacial. Para se ter uma idéia, ao 
lado dos partidos tradicionais de esquerda que sempre se situaram como partidos 
nacionais, na década de 30 existia uma enormidade de pequenos panidos 
regionais, que, pelo menos, reivindicavam a sua ligação com a classe trabalhadora, 
da meSIna forma que eram regionais os partidos dominantes, Havia Partido do 
Proletariado da Baixada Fluminense, Panido Operário de Batucatu e outros do 
gênero que mostravam que, também pelo lado das classes populares, a dimensão 
regional pesava. O mesmo pode�se dizer quanto às organizações sindicais: a idéia 
da central única não aparece, aparecem as coligações estaduais. 

Quanto ao peso destas características estruturais das classes trabalhadoras, 
estou de acordo com Wanderley. Em certas circunstâncias, mesmo uma classe 
operária pequena pode ter um potencial de conflito muito grande. Acho que o 
ocorrido, em 1 93 1 ,  em São Paulo, é exemplo disso. Nesta conjuntura, assistimos à 
junção da crise da interventoria com a greve que atingiu a maior pane das fábricas 
têxteis, criando uma espécie de revolta urbana de razoáveis proporções. Todavia, 
uma coisa é dizer que a classe operária tem uma combatividade, uma capacidade 
de conflito muiw grande; outra coisa, volto a insistir, é o fato de isso nunca se 
cristalizar em organizações com alguma estabilidade. Acho que, quanto a isso, é 
preciso pedir socorro aos sociólogos, para que pensem sobre as caracteristicas 
peculiares de nossas classes sociais. 

Com relação ao problema da outorga da legislação social, confesso que esta 
discussão me deixa um pouco entediada. Evidentemente, estamos num país onde 
o Estado se antecipa mesmo. Nós não gostamos, preferíamos que fosse de outra 
maneira, mas ele se antecipou na década de 30. De alguma maneira, em outrO 
trabalho que escrevi, tentei mostrar essa ação antecipatória, que ocorre também 
com relação à constituição das bases da industrialização: a indústria pesada, a 
siderurgia etc. 

Na realidade, temos que afiar os nossos instrumentos analíticos para pensar 
essa questão, que é muito pouco ortodoxa. Ademais, acho que as elites do Estado, 
além de se anteciparem, têm uma capacidade perversa de se apropriar, de 
recuperar certos temas candentes, que estão postos na sociedade pelos diversos 
grupos sociais, e de d�r-lhes uma saída que é de "reforma conservadora". 

Deixo para uma outra discussào a relação entre leis sociais e acumulação. Acho 
que dizer que tudo serviu à acumulação não explica nada, mas essa é uma 
d iscussão longuíssima, que fICará para outra oportunidade. 



o INTELECTUAL E O PODER: 
A CARREIRA POLÍTICA DE GUSTAVO CAPANEMA 

Simon Schwartzman 



Introdução 

Um dos grandes méritos dos arquivos pessoais é que eles nos permitem ir além 
das versões oficiais e públicas dos fatos, aproximando-nos das pessoas de carne e 
osso, que são os verdadeiros protagonistas da história. A busca desta dimensào 
mais profunda não deve ser confundida com a crença na existência de uma 
"história secreta", mais verdadeira e não confessada, em contraposição à versão 
pública e supostamente enganosa dos eventos. Não há dúvida de que a versão 
oficial da história é freqüentemente parcial e enganosa, e existem certamente 
eventos importantes que jamais vêm a luz, a não ser pelo trabalho exaustivo do 
pesquisador. N o entanto, a própria complexidade dos fatos históricos faz com que 
seja quase impossível deturpá-los intencionalmente; da mesma forma, alguns 
detalhes íntimos ou secretos podem certamente dar mais cor e detalhe ao que é 
publicamente sabido, mas dificilmente lhe alteram o sentido. 

A pesquisa em arquivos pessoais não tem, portanto, o objetivo de descobrir o 
que "verdadeiramente" aconteceu, dentro de uma visão conspirativa da história, e 
muito menos o de revelar fatos e detalhes que só interessam à intimidade das 
pessoas. O que este tipo de material permite é adquirir uma visão muito mais rica e 
complexa dos fenômenos históricos, a partir das motivações e visões de seus 
protagonistas, Q.ue estes protagonistas fazem pane de um contexto muito mais 
amplo, sobre o qual têm pouca influência, e que muitas vezes nem sequer chegam 
a entender, não precisa ser repisado, Captar suas motivações e os propósitos de 
suas ações não significa, pois, necessariamente, aceitar que as coisas ocorreram 
como eles as viam, percebiam ou queriam. Significa, isto sim, compreender como 
eles compreendiam o mundo que os circundava, e como agiam a partir desta 
compreensão. 

Gustavo Capanema se educou junto à elite intelectual mineira, viveu a 
excitação revolucionária dos anos 30 e ocupou por muitos anos uma posição 
central em relação aos assuntos de educação e cultura no pais. Estes foram também 
os anos da ascensão do fascismo, da guerra civil espanhola, da intensificação dos 
conflitos ideológicos, do Estado Novo e do eventual alinhamento brasileiro contra 
as potências do Eixo. Sua carreira, sua obra política e administrativa estão 
profundamente marcadas por estes eventos. Seu arquivo pessoal, parte do acervo 
do Centro de Pesquisa e Documentação em História Contemporânea do Brasil da 
Fundação Getúlio Vargas, revela um homem aparentemente alheio às ideologias, 
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profundamente orientado pelos valores do mérito i ntelectual e da inteligência, e 
sem dúvida consciente dos problemas e requisitos da conquista e consolidação das 
posições de poder. Capanema foi um ponto focal paraos intelectuais e educadores 
que, nos anos 30, tratavam de dar sentido e orientação às coisas de nossa cultura; 
seu arquivo reúne correspondência e outros materiais referentes às principais 
figuras intelectuais da época. muitas das quais continuam vivas e atuantes. 

o presente texto é o resultado de um primeiro e superficial exame dos 
materiais constantes do Arquivo Capanema, e tem como principal objetivo 
chamar a atenção para uma série de temas e questões que estão a merecer 
pesquisas mais profundas; ao mesmo tempo, revela algo da riqueza documental 
de que o arquivo dispõe. É, também, embrião de um livro de maior fõlego sobre 
Gustavo Capanema, a política e a cultura nacional. 

Os intelectuais da rua da Bahia 

Elites tendem a gerar seus intelectuais, e Minas Gerais não seria exceção. São as 
elites que têm recursos para mandar seus filhos às melhores escolas, dar-lhes 
familiaridade com diversas línguas, abrir-lhes o mundo dos livros e das idéias. Ao 
mesmo tempo, os homens de elite tendem a viver muito, a manter suas posições de 
poder até a velhice, e, desta forma, custam a passar para os mais jovens suas posi
ções. Nem todos os intelectuais, evidentemente, têm esta origem, mas este parece 
ter sido o caso do grupo dos jovens que, na década de 20, agitavam as ruas de Belo 
Horizonte com suas estrepolias, acompanhavam como podiam os modismos 
intelectuais do Rio e São Paulo e se preparavam, uns para a vida política, outros, 
principalmente, para a vida contemplativa. Basta ler as memórias de Pedro Nava 
para reconhecermos a intensidade destas experiências e as marcas profundas que 
elas deixaram na vida de seus protagonistas. Basta listarmos alguns dos nomes das 
rodas intelectuais de então � Abgar Renaut, Pedro Aleixo, Gustavo Capanema, 
Emílio Moura, Carlos Drummond de Andrade, Mílton Campos, João Pinheiro 
Filho, João Alfonsus, Mário Casassanta - para percebermos que também eles 
deixaram suas próprias marcas na vida de seu estado e de seu país. 

Dentre estes, dois teriam papéis profundamente distintos, mas igualmente 
importantes. Carlos Drummond de Andrade desenvolveria uma obra poética e 
literária da melhor qualidade, até chegar à posição isolada que hoje ocupa como 
figura centraI de nossas letras. Gustavo Capanema entraria com força na vida 
política aos 30 anos, como Secretário do Interior do governo Olegário Maciel, e 
dela não mais sairia. O que nem todos se recordam é que, durante a maior pane 
destes anos, Drummond foi seu chefe-de-gabinete, o intermediário eficiente, 
discreto e silencioso entre o político Capanerna e tantos que dele dependiam ou a 
ele se dirigiam. 

Refazer o lado pessoal e mais profundo do relacionamento entre estes dois 
homens igualmente reservados, inteligentes e vitoriosos em suas respectivas 
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carreiras exigiria muito mais do que poderíamos pretender. Basta dizer que os 
dois, de alguma forma, se complementavam. Capanema, homem de grande 
cultura humanística e pretensões intelectuais, se dedica inteiramente à política, 
sem uma obra inteleaual própria que ultrapasse os limites do que seus diversos 
cargos exigiam; Drummond, mais do que simples funcionário público, teria tido 
condições de uma carreira política própria, que prefere, no entanto, não realizar, 
em beneficio de sua obra literária. É como se Capanema fizesse a política de 
Drummond, e este realizasse as ambições intelectuais do chefe e amigo. 

Drummond e Capanema parecem haver assim, na prática, resolvido a questão 
do relacionamento sempre dificil entTe o intelectual e o poder, através de uma 
dissociação na qual cada um assumia de forma exclusiva um dos papéis. Se 
Drummond renunciava de bom grado ao poder, no entanto, Capanemajamais 
renunciou explicitamente à sua condição de intelectual, que mantinha pela 
preocupação com questões relativas à educação e cultura, com a amizade pessoal 
que cultivava com escritores, pintores e artistas em geral, e com o hábito de estudo 
e leitura. Ele procura ser, sempre, um intelectual no poder. A grande pergunta é 
como ele consegue, ou não, combinar as duas coisas dentro de si mesmo. 

Existe uma tentativa de resposta a esta pergunta, feita não por Capanema, mas 
pelo próprio Drummond. Em 1941,  a Confederação Brasileira de Desportos inicia 
a preparação de uma biografiade Capanema, a ser publicada como um exemplo e 
modelo para a juventude brasileira. Várias partes são solicitadas a vários autores, e 
a Carlos Drummond de Andrade cabe escrever sobre a "Experiência de um 
intelectual no poder". O destino final deste trabalho não parece ter sido a 
publicação. O texto · de Drummond. entretanto, é parte do Arquivo GustavO 
Capanema, e nos dá uma im portante janela para o tema que nos preocupa. 

Drummond inicia pela descrição do ambiente intelectual de Belo Horizonte 
na década de 20, daquele pequeno grupo de jovens que se reuniam na livraria 
Alves, na rua da Bahia, a caminho do Palácio da Liberdade. Era, sem dúvida, um 
grupo de inteleauais: 

"Os debates versavam sobre literatura, arte, Clencia, despono, regimes 
políticos e alimentares, bailes, finanças, o temporal e o espiritual. Fazia·se 
livremente a crítica de homens e costumes. Nenhum valor era aceito por simples 
tradição ou presunção; tinha de ser analisado miúda e implacavelmente. Os 
ataques seriam às vezes injustos; os louvores, mais raros, não o eram nunca. 
Despreocupados de qualquer conveniência de partido ou de indivíduo, os 
circunstantes tinham aquela ferocidade intelectual, espontânea e gratuita, sem a 
qual nàú medra o livre exame. ( . . .  ) Como a atitude do grupo fosse meramente 
especulativa, o governo, sempre vigilante quanto aos fermentos da dissolução, 
deixava-o existir. Eram os 'intelectuais' e nessa classificação havia um pouco de 
desdém da força maciça em frente aos belos mas inofensivos torneios da 
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inteligência. Na realidade. porém, estes inteleauais interceptavam na rua da Bahia o 
trânsito ascendente para o Palácio da Liberdade, e ao tropismo excessivo para o 
poder constituído, que ameaçava constituir-se em traço novo da índole monta
nheza, opunha. o espírito da sátira, de equilíbrio e de revisão. Tínhamos assim a 
rua da Bahia levando ao governo e ao mesmo tempo se afastando dele", 

Se Capanema participava desse grupo, era bem pouco lipico. "De lOdos", 
lelnbra Drummond, " era talvez o mais terrível consumidor de l ivros. Era lalllbél1l 
o mais ascético, e não participava do gosto que um ou outro freqüentador do 
recinto sagrado nutria pelas peregrinações noturnas nos bares, com dedama�'ào 
de poemas do modernismo nascente e largo consumo de cerveja gelada" . Em 
relação à política, Drummond o descreve como "dos espectadores mais frios, 
cuidando menos de julgar o governo do que de ignorá-lo, para melhor se consagrar à 
análise pura do fenômeno político, numa espécie de inconsciente preparação 
ideológica para a atividade de governo que em breve lhe seria dado exercer". Era o 
"homem de livro e de lâmpada", o "clérigo puro", que se viu, um dia, chamado 
às contingências da vida política. 

Aceitemos que as coisas tenham se passado exatameme assim. Em 1 930, 
segundo Drummond, ao se abrirem as portas para a renovação política, 
Capanema inicia sua insuspeitada carreira. "Tudo que havia lido, pensado e 
sentido até então e que parecia torná-lo particularmente inapto para o governo foi 
se revelando, pouco a pouco, a preparação justa e essencial de que precisameme 
careCIa para governar, em novos termos, com uma instabilidade que governo 
nenhum conhecera antes." 

o intelectual Capanema começa sua carreira como Secretário do Interior, ou 
seja, Chefe de Polícia. Entretanto, segundo Drummond. c1e não fez uso da forçai , 
e, acima de tudo, não traiu sua condição de intelectual. E este teria sido, talvez, o 
aspecto mais notável destJ. carreira, porque o intelectual, ainda para Drummond, 
"é por natureza, inclinado à traição" . É uma afirmação grave e ousada, e 
Drummond a explica: 

"O intelectual é, por natureza, inclinado à traição. Sua atitude no mundo é 
puramente extática, e, assim, pode ser perfeita; no momento, porém, em que se 
deslocado plano da contelnplação para o da ação, essa atitude corre todos os riscos 
de corromper-se ( . . .  ). A imeligência apresenta-se quotidianamente em estado de 
demissão diante da vida, e é no intelectual que esta tendência niilista opera com 
maior agudeza. Não admira, assim. que a família dos intelectuais tenha trazido 
uma contribuição tão fraca ao progresso das instituições políticas, quando 
chamada a trabalhar diretamente sobre elas. Essa contribuição é, entretanto, 
imensa no domínio abstrato, como se o intelectual fosse incapaz não só de 
concretizar as idéias como de pensar a realidade". 



A Revolucão de 30 3 7 1  

Aceitemos, ainda aqui, que isto seja assim. Fica, de qualquer forma, um pouco 
difícil entender o que pudesse ter sido. no caso de Capanema, esta "traição". Para 
Drummond, "Capanema soube ser, na sua província natal, como está sendo em 
cenário mais amplo, um intelectual no poder, sem as abdicações, os desvios e as 
inibições que o poder, via de regra, impõe aos intelectuais". Se� trabalho no 
governo de Minas foi, ainda segundo Drummond, "uma obra-prima de inteligên
cia aplicada ao governo", e talvez tivesse sido traição renunciar ao uso da 
inteligência. "A experiência do clérigo no poder foi vivida largamente por Gustavo 
Capanema. Dez anos já escoados, é \Jcito reconhecer que ele a viveu com perfeita 
dignidade espiritual", afirma Drummond. Não trair talvez significasse não perder 
a dignidade , ainda que isto seja, evidentemente, sujeito a avaliações subjetivas de 
toda a ordem. 

Mais do que o uso da inteligência e a preservação da dignidade - que não são, 
afinal, características exclusivas dos intelectuais - o que talvez tenha estado mais 
presente no espirito de Drummond, ao afinnar que Capenema unão traiu", fosse 
sua fidelidade constante aos temas culturais e aos circulas intelectuais que o 
político cultivava. Em 1978, Drummond recorda em uma crônica o ministro 
Capanema, que "foi no MEC uma usina de idéias que se tornaram realidades. 
Varreu a rotina e implantou novas fonnas de educar e civilizar o homem brasileiro. 
Foi o Ministro que deu maior atenção às inovações artísticas, mas foi também o 
Ministro que cuidou da erradicação da Lepra e da Malária, da organização do 
ensino industrial e da Educação Fisica ( . . .  l. E foi também o homem humilde por 
excelência, que não se cansava de ouvir a opinião dos entendidos, as críticas bem
intencionadas, até, suportando com paciência cristã, as mal-intencionadas". 
("Capanema faz falta? Enorme", Jornal do Brasil, 7 - 1 2-78.) 

Inteligência, dignidade, preocupação com temas culturais, humildade. A 
politica, infelizmente, não depende somente das qualidades pessoais dos lideres, 
mas da maneira pela qual os conflitos Que se manifestam na vida pública são por 
eles resolvidos e administrados. Capanema se notabiliza, como bom mineiro, pela 
tentativa constante de unir os contrários, de evitar definições categóricas, de não 
aceitar rompimentos. Na crônica de 1978, Drummond chega a afirmar que 
"Capanema seria precisamente o homem indicado para a tarefa de conciliar a 
mentalidade revolucionária com as reivindicações já agora inelutáveis da opinião 
pública", e lamenta que, apesar disto, ele tenha sido preterido em sua reeleição 
para o Senado. Seria o dom de conciliar uma outra prova da não-traição? 

Na realidade, o tema da " traição" só se torna importante porque foi 
Drummond quem o trouxe, o que significa que também deveria ser significativo, 
de alguma forma, para o próprio Capanema. Q.uando Drummond fala do 
intelecrual contemplativo, extático e sem apetite para a vida prática, está se referin
do, sem dúvida, a um tipo especial de intelectual, que substitui o envolvimento mais 
profundo com o mundo real por uma atitude estetizante freqüentemente estéril e 
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autodestrutiva, quando não acompanhada de talemo verdadeiro que lhe devolve, 
de alguma maneira, o vínculo com o mundo. O predomínio deste tipo de atitude 
entre os intelectuais mineiros, que sem dúvida ocorria, talvez possa ser entendido 
pela própria descrição de Drummond das perspectivas de futuro de sua geração, 
nos anos da República Velha: "completada a formação intelectual, tinham que 
optar pela burocratização em tomo do governo ou pela aceitação pura e simples de 
uma profissão sem brilho. O governo oferecia emprego a todos, mas não permitia 
que participassem da direção dos negócios públicos. Cada bacharel em sua 
promotoria, cada médico em seu hospital; a direção do Estado ficava entregue a 
meia dúzia de iniciados, detentores de fórmulas mágicas e confidenciais, que 
realizavam o bem do povo sem que ninguém, nem mesmo o povo, o percebesse. 
Veio a revolução e trouxe à geme nova uma perturbadora ocasião para intervir e 
revelar a sua força e capacidade". 

Os intelectuais da rua da Bahia nào eram, basicamente, homens de letras 
perdidos na provinciana Belo Horizonte, mas uma geração bem nascida, bem 
educada e represada em suas aspirações de influência e poder. Ela se constitui, 
assiIn, em uma inteligentz.ia que olhava inevitavelmente com rancor e desesperança 
para as oportunidades que os velhos oligarcas do Palácio da Liberdade lhes 
negavam. Abeflas as campanas do sistema político com a Revolução de 30, estes 
jovens, em sua maioria, lançaram-se com todas as forças à vida política, sem trair, 
mas na realidade cumprindo sua vocação de intelectuais. Poucos, como os poetas 
Emílio Moura e Drummond, teriam o talento e as condições pessoais adequadas 
para fazerem da literatura não somente um estilo, um adorno ou um traço a mais 
de sua cultura, mas sua forma mais alta de realização pessoal. Para os demais, a 
política foi o caminho. 

Iniciação política de Gustavo Capanema 

Segundo uma biografia oficial. constante dos arquivos, eram pais de Gustavo 
Capanema o "Sr. Gustavo Capanema e a Sra. MarcianaJúlia Freitas Capanema. 
penencentes ambos a tradicionais famílias mineiras, as quais se acham vinculados 
nomes de destaque nas atividades inteleauais e políticas do Estado". 

Em 1 932, já Secretário do Interior de Minas Gerais, Capanema recebe uma 
carta que o confundia, sem dúvida, com o pai, mas que esclarece algo Inais sobre 
sua família. 

" Não sei se V.Sa. se recorda de meu nome. Tive a honra de morar três anos na 
casa do Sr. vosso pai, o venerando Barão de Capanema, na Ilha do Governador, de 
1 886 a 1 889. Quando o Ministério I mperial, à proposta do Sr. Barão, me mandou 
para a Europa, em maio de 1889, eu ainda levei uma carta dele para V.Sa. e vosso 
irmão que estavam estudando em Berlim. O vosso innâo Sr. Guilherme tinha 
regressado de Hannover no ano anterior." 
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A cana é assinada por Ernesto Niemeyer, que havia se aposentado em 1 9 1 2  
como telegrafista chefe, depois d e  ter sido, entre outras coisas, responsável pelo 
Observatório Astronômico da Ilha do Governador. É uma das centenas ou 
milhares de cartas que Capanema iria receber, em seus anos de vida pública, 
solicitando, basicamente, um emprego ou posição, e respondida por Carlos 
Drummond. Neste caso, não existe cópia da resposta, mas apenas urna nota 
rabiscada: " Respondi, 25-2-32 C " ,  

Capanema não estudou na Alemanha, como o pai, mas talvez esta origem 
explique por que tenha sido enviado a um colégio dirigido por padres alemães, o 
Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, Desta época data sua amizade com Gabriel 
Passos, que reconstituiu, anos depois. a infância do amigo: ., Não me parece que 
Capanema tenha sido menino muito dedicado ao papagaio, annar arapuca, nadar 
no córrego, pegar passarinho, atirar bodoque, ' ferrar luta' etc. Desde cedo, o que 
o preocupou foram os l ivros e as distrações menos movimentadas" (" Infância de 
Gustavo Capanema"). Criança e jovem arredio, estudioso, formal, Capanema 
termina os estudos secundários no Ginásio Mineiro,jáque o Colégio Arnaldo seria 
fechado nos anos da Primeira Guerra Mundial. Há uma carta do j ovem Capanema 
ao pai, desta época, que relata o fechamento do colégio e as dificuldades que daí 
advieram: "os acadêmicos se dirigiram para lá e obrigaram aos Padres o 
fechamento imediato do Colégio. Foi ontem a uma e meia da tarde. Os alunos 
internos foram entregues aos respectivos correspondentes. Alguns não os têm, 
entre os quais também eu. Fomos, pois, entregues ao Sr. Secretário do Imerior, 
que nos colocou em uma pensão familiar por conta do Estado até que os pais 
deliberem o que se deve fazer". A nova situação cria problemas financeiros 
inesperados, que devem ser resolvidos para que Capanema possa se preparar para 
os exames do Ginásio Mineiro: pensão, roupas novas, professores paniculares . .  
"Como vê V., foi um ato bem violento este fechamento tão imediato e imprevisto 
do Colégio. Deu grandes despesas aos pais dos alunos. Q.uamo ao destino dos 
padres eu nada sei. No Colégio eles não estão. O estabelecimento está fechado e 
guardado pela policia," 

Terminado o curso secundário, o caminho natural é a Faculdade de Direito, 
onde se forma em 1 924. Já nesta época participava ativamente do grupo intelectual 
da rua da Bahia, e sua correspondência mostra grandes relações de amizade com 
Mário Casassanta, Abgar Renaut, Gabriel Passos, Emílio Moura. Terminado o 
curso de direito, volta para a cidade natal de Pitangui, onde trabalha como 
advogado, professor na Escola Normal e vereador na Cãmara Municipal, até que 
funções mais altas o trazem de volta a Belo Horizonte. 

A Faculdade de Direito é, acima de tudo, treinamento para a vida política. Em 
1 923 Capanema escreve ao pai sobre algumas de suas atividades: "As ocu pações 
relativas à Escola, ao Centro Acadêmico e à Procuradoria têm-me impedido de 
mandar-lhe, com assiduidade, minhas noúóas". "Era intenção minha tomar 
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algumas providências no semi do de passarmos a Onça para Pitangui. Conversan
do, porém, com o Zico, neste sentido, disse-me ele que quer absolutamente a 
passagem para Pitangui e que vai trabalhar no sentido de que continuemos no 
pequi .  Disse-me ainda que esta é a vontade do povo da Onça." Aos 23 anos 
estudante ainda, já demonstra suficiente relacionamento para influellciar o 
eventual desmembramento de um município, e também dá IT10stra do estilo 
formal, preciso, e da habilidade política que caracterizaria sua carreira nos anos 
futuros: "Se o povo daí continua ainda disposto a nào cOlHinuar a fazer parte do 
município de Pequi, torna-se necessário que manifeste, com clareza, ao Zico. É lIas 
mãos de Zico que estão depositados os destinos da Onça. É, portanto, a de que se 
deve dizer todo o sentimento do povo" (carta de 4 de maio de 1 923) .  Onça 
terminaria por se incorporar a Pitangui. 

o clima político na Faculdade de Direito pode ser apreendido pela carta que 
lhe envia Gabriel Passos às vésperas da formatura. As negociaçiJl's c manobras são 
intensas para decidir quem será o orador da IUrma. "A luta que aqui sc trava (: 
grande", diz o missivista. Há um longo relaw de conversa havida com " N" em 
uma negociação complicada cuja importância se perde no tcmpo. " N "  teria dito 
"coisas boas de se ouvir de um correligionário, mas que ditas por um adversário 
político me comove tanto quanto às pedras. A minha resposta foi que eu de tal 
modo estava empenhado com os amigos que não lhe podia dar resposta formal c 
menos em nOIne dos amigos" . Em vão se buscará nesta correspondência o que Ulle 
ou divide as pessoas, além da força das amizades (' lealdades pessoais. "Se Abgar. 
Mário, tu e eu e mais os nossos nos firmarmos e dissermos � vamos até o fim, 
sairemos do quadro � acreditas que eles não se cheg;arão?" (carta de G. Passos a G. 
Capanema, 1 1 - 4-24). O que está em jogo é o prestígio pessoa] de uns e outros, e 
" sair do quadro". deixar de colocar nomes e fotografias no tradicional quadro de 
formatura que anualmente era exposto à sociedade mineira pelos bacharéis que se 
formavam, era a suprema afronta e ameaça que condicionava 10da a disputa. Era 
uma política essencialmente sem conteúdo; mas o estilo e a intensidade estavam 
bem presentes. 

A vohaa Pitangui, como professor da Escola Normal, lhe dáa chance de eIHrar 
em contato com a reforma educacional iniciada por Francisco Campos em sua 
gestão como Secretário do Interior do governo Antônio Carlos. Trabalha como 
advogado, viaja para Belo H orizonte e Rio deJaneiro quando pode, e prepara sua 
carreira política a partir da base, como vereador em sua cidade natal. Não é um 
começo entusiasmado: "Vou ao Rio amanhã", escreve para a mãe, de Belo 
Horizonte. " E  depois voltarei de novo para Pitangui, onde me espera, além do 
mais, a massada de ser vereador. É uma pilhéria dolorosa" (carta de 2-4- 1 927) .  

Pilhéria Ou não, dedica-se a suas funções com seriedade, tomando parte em 
comissões de todo tipo, dando pareceres jurídicos quando necessário, selll 
abandonar suas outras atividades. Participa também da política estadual, e um 
discurso em homenagem a Francisco Campos, em 1929, já vaticina maiores vôos: 
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"Tive conhecimento da alta eloqüência e do rasgado pensamento que 
assinalaram os teus discursos de saudação ao Campos. Gostei e fiquei satisfeito por 
verificar que andas cada vez mais distanciado de Lecadieu; és real, c, portanto, 
mais forte. O destino de Lecadieu é regulado por Maurois que arranjou um 
esquema engraçado para a desgraça; o teu destino é puramente o destino. Depois. 
a tua força não está apenas na tua inteligência nClll lla lua cultura; sempre esteve na 
tua persistência. Não veja em mim atitudes irônicas: sou de natural pouco agudo e 
prezo aos meus amigos. Mas, a tua persistência em Pitangui tem q ualquer coisa de 
heróica, como aquelas assentadas valentes diante a05 livros. É o que te libertará de 
Pjtangui; tanto afrontarás a cidade que te tornarás superior a ela. Um dia ela 
deixará de existir em ti" (carta de Gabriel Passos, 28-3-1929). Com a posse de 
Olegário Maciel no governo do estado, em setembro de 1 930, ele é convidado para 
chefe-de-gabinete do presidente do Estado, participa da Revolução de 1 930 nesta 
posição, e é logo depois nomeado para o posto chave de Secretário do I nterior de 
Minas Gerais. 

" M inha querida mãe" , escreve em 28 de outubro de 1 930, " um abraço. Me 
informaram que a Senhora não sabia que nós fizemos uma revolução, uma 
formidável revolução, para concertar este Brasil. Foram três semanas de barulho 
grosso, de tiroteio pesado, de vitórias magníficas, de inquietações horriveis e de 
esperan�'a<; maravilhosas. Afinal, vencemos. Venceu o povo mineiro. Venceu o 
povo brasileiro. Estou aqui em perfeita e doce tranqüilidade. Talvez vá ao Rio. 
Adeus. Com um abraço de seu filho, Gustavo". 

As cartas de amiga de Pitangui revelam, cotn nitidez, o afastamento progressi
vo de Capanema de sua Lerra de origem, em busca de horizontes Tllais amplos. " A  
gentc acostumou a ver em você não só o amigo diãrio, mas o professor sempre 
alegre e moço que exercia muita influência no espírito da gente; uma espécie de 
irmão mais velho de qlll'lll a gente não t inha respeito. Aqui, agora, não tem mais 
ninguém que goste de 111e cuntar a vida de Ford, do Edson e do 5(hel("(' rür) -
ninguém que recite - saber que não virás nunca . . .  " "VOC(� já esteve com o 
Clarapérrede? Ele é mesmo este homem falado? E Mme. Antípofjã terez lembrar de 
mim al!,'Uma vez? Voei- já fo i ver a exposição de pintura do MUllicipaJ?" "Q.ue 
frege, hein? O que vai ser de você?" (Y., sem data). 

Ou ainda: "Eu ((-,Ilho �abido, pelos outros, que você tCln faJ.ado muita coisa 
bonÍla ai. Isso para mim não (' surpresa. Você é dessas pes�oa� que na:-.cem para 
vencer. ( . . .  ) Voe{; sabe qUl' l'U não sou da Esquerda, mas tenho uma g-rand(' 
confiança /lOS de lá. Nos do lado do coração pela inteligência. Eu creio neles um 
Brasil mo(:o (' intd igelHc. (O mo vocês que o estão reformando. Eu Cfl'io na 
realizac.;ão de todas as bela:-. idi.·ias que \'oC<:'s pellsaram". ( . .. ) " Voe<' vai o Rio di(J 
15? Vai ser illlpollel\tc a festa. não U Mas ('li daria a prl'sid(\] \{:i'1 �1(). l uar('z. o G('II'j
lio (' I I IUito �()rd()" (Y . ,  5- 1 1  -] �}30'1. 

E finalmente, quando Capan('ma passa de chefe-de-gabinetl' a secretário: 
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" Calma, moço, você está subindo mais depressa que foguete! Mas isto aí é 
brinquedo de quatro cantos? Q,ue trocação!" "O de hoje foi o último empurrão 
que a política deu em você para separar definitivamente da gente. Você agora vai 
ser um homem de Estado, não vai ter tempo para desperdiçar com futilidades de 
amigas". "Adeus, Gustavo, perdoe se amolei muito, mas é a última vez que 
escrevo a você. E dispenso resposta. Não quero receber cartas de Secretário de 
Estado, eu sei que você tem muito o que fazer" (Y., carta de 20- 1 1- 1 930). 

Vôos altos necessitam bases seguras, e Capanema as prepara com cuidado. Em 
1 2  de janeiro de 1 930, a vida da família já está organizada: 

"Peço· lhe que me mande dizer com urgência onde está meu pai, pois o lugar 
dele já está arranjado. Ele deve ir morar em Pitangui, onde a senhora e ele deverão 
ter casa. O João e a Alice deverão instalar-se logo em Pitangui. O João já está 
contratado para professor da Escola Normal, devendo a nomeação dele para 
diretor sair nestes poucos dias. Meu pai irá para o cargo de escrivão da Coletoria 
Federal, tendo eu já arranjado um lugar para o vital aqui em Belo Horizonte. O 
Corlnto deverá submeter-se a rigoroso tratamento, para o que seria bom que 
consultasse um especialista daqui (- .. ). Q.uero ver se arranjo para o José um lugar 
no Banco do Brasil, aqui na agência de Belo Horizonte ( . . .  l. Seja como for, a nossa 
família deve ficar instalada em Pitangui. Lá é que deve estar o nosso centro. Eu 
quero muito a Pitangui e não desejo separar-me daquele povo. Além disto, tenho 
lá interesses políticos. É principalmente por isto que preciso ter em Pitangui um 
ponto de descanso, ou um centro de informação e de trabalho. Espero que tudo 
isso se fará logo. Até que se normalize a situação, peço-lhe que me comunique 
todas as suas necessidades, para eu arranjar jeito para afastá-las" (carta a mãe). 

No poder, em Minas 

Q..ue fazia, nos anos 30, um Secretário do I nterior em Minas Gerais? 
Terminado seu ciclo de polírica mineira em 1 933, e antes de assumir o Ministério 
da Educação no Rio deJaneiro, Capanema escreve um resumo de suas atividades 
nos incensos anos que passaram, com vistas, possivelmente, a uma obra maior que 
nunca se completou. "Os decretos de minha pasta eram coisas comuns" , lembrava 
então: " pequenas aberturas de crédito, perdão, autorização de despesas, nomea
ções, aposentadorias, coisas assiln" . O quadro que traça Carlos Drummond, na 
pequena biografia mencionada anterionnente, não é distinto: 

"A Secretaria de Estado que lhe confiou o velho presidente Olegário Maciel 
não oferecia grandes perspectivas de ação cultural. Não cuidava dos negócios do 
ensino. Seu conteúdo consistia em juízes, soldados e municípios. Nestes últimos, o 
campo de ação seria realmente enorme e sugestivo, mas o regime federativo com 
base na autonomia municipal, não obstante a revolução vitoriosa, sufocava ainda 
qualquer veleidade de influência profunda no organismo das comunas. O governo 
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era um espectador graduado da vida municipal, comparecendo para aplaudir ou 
aprovar. mas sem os meios de ação eficazes para intervir. Os demais assuntos da 
Secretaria - magistratura e polícia - não convidavam à elaboração intelectual. 
Gustavo Capanema teve assim o privilégio de movimentar um aparelho governa
mental a que não correspondia nenhuma tarefa substancial e de conseguir 
movimentá-lo realizando uma obra-prima de inteligência aplicada ao governo". 

Esta tarefa sem substância era, sobretudo, política. Ela consistia, essencial
mente, em um jogo delicado de poder, que se realizava em duas frentes. Em nível 
nacional, o básico era manter os canais abenos e a lealdade ao novo governo 
federal, e utilizá-lo como pontO de apoio para consolidar a posição de poder 
dentro do estado. No nível estadual, tratava-se de fazer a operação inversa, ou seja, 
manter e consolidar o máximo de apoio das .lideranças políticas regionais e locais, 
e utilizá-lo como capital político para manter as boas graças do governo federal. A 
estratégia de sobrevivência da velha oligarquia mineira ante o ímpeto da revolução 
vitoriosa havia consistido em apoiar o lado vencedor e assim, pela lealdade ao novo 
regime, tratar de preservar o estado dos ventos renovadores que o tenentismo 
triunfante ameaçava. Era necessário manter a lealdade ao novo regime antes que 
outros o fizessem, amaciar, tanto quanto possível, o impacto dos novos poderes 
que se acumulavam no Rio de Janeiro, sem alterar em maior profundidade as 
formas tradicionais de vida e poder político do Estado. 

É possível que isto tenha sido feito de fonna muito mais mtultlva - uma 
intuição quase que inata para a obtenção e preservação do poder - do que a panir 
de uma estratégia explicitamente concebida. Drummond, no texto exemplar que 
estamos utilizando, trata de explicar esta estratégia, de forma um tanto crítica, mas 
de todo modo clara: 

"De dezembro de 1 930 a setembro de 1933, Gustavo Capanema conseguiu, 
quase sozinho, manter o contato entre Minas e o poder central. À primeira vista, 
parece pouco. É muito, se considerarmos as circunstâncias da época e o que esse 
contato veio a representar na evolução da vida nacional. Capanema arrostou as 
maiores incompreensões, inclusive por parte de amigos íntimos. (Como é trágico 
ter razão contra o amigo íntimo!) Minas Gerais era trabalhada por forças diversas, 
dentro e fora do seu território, e essas tendiam antes à desagregação do que à 
composição. Ao lado de agitadores malévolos, que queriam a desordem, havia 
homens de boa fé, repelindo o princípio de colaboração com o governo federal. 
Tudo conspirava por que Minas se desinteressasse da revolução de outubro e, 
desinteressando-se, entravasse o desenvolvimento natural dessa revolução". 

o Arquivo Capanema mostra alguns aspectos deste trabalho. Três de 
novembro de 1930. Feita a revolução, ela ameaça devorar seus criadores. No 
Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, Capanema anota os eventos daqueles 
dias: 
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" Hoje aclararam-se os horizontes. A tempestade que ontem se armara contra 
Minas passou e nos resta apenas esse amargo inevitável de toda a decepção, mesmo 
a mais injustificada. A nossa decepção não foi porém injustificada O gaúcho não 
andou bem com Minas, e sejam quais forem os acontecimentos futuros, que não se 
apague a lembrança dessa ferida e a lição dessa experiência". As notaS relatam 
negociações delicadas com Osvaldo Aranha a respeito da participação de Minas no 
novo governo, que terminam com a indicação de Francisco Campos para o 
ministério. 

Logo em seguida, a questão a preocupar é a permanência de Olegário Maciel 
no governo do estado na qualidade de presidente eleito (e como tal inamovível), e 
não como simples delegado de Vargas. Oito de novembro, Capanema escreve a 
Francisco Campos: "O Dr. Ol!');ário entende que não deve ser considerado mero 
interventor do governo federal, sujeito a exoneração, como no projeto (de 
reorganização política do pais) se declara. É fora de dúvida que a reorganização 
dos Estados tem que ser feita é mesmo por meio de interventores ou del('gados do 
governo provisório, livremente demissíveis. Entende, porém, o Dr. Olegário, que 
tal providência não deve ser tomada em relação a Minas e ao Rio Grande, cujos 
governos, tendo promovido oficialmente a revolução, subsistem depois dela, com 
a mesma legítima autoridade de que foram investidos pelo povo, que os elegeu". 
( ... ) "Não se diga que a situação do país está inteiramente transformada e que a 
medida deve ser de caráter geral. Em Minas e Rio Grande a situação não se 
modificou, pois aí os chefes de governo foram os próprios chefes revolucionários, 
tendo procedido como representantes legítimos do povo, o que tudo lhes dá um 
caráter sem dúvida nenhuma excepcional, Por tudo isto, quer o Dr. Olegário que a 
sua situação não se modifique, permanecendo com as mesmas prerrogativas e 
direitos de presidente de Minas, seu chefe re\',,!ucioJlário." 

A fidelidade a Vargas, condição essencial para o Sucesso de sua política, é 
exercida por Capanema de forma escrupulosa, desde os primeiros momentos no 
governo de Minas até o célebre discurso de 1 954, quando Capanema, líder do go
verno no Congresso, sai em defesa de seu presidente à beira da deposição e do 
suicídio, No entanto, em um momento de frustração, Capanema lembra com 
amargura a figura do presidente, em seu primeiro contato pessoal: 

"A primeira vez que vi Getúlio: em companhia do Campos e do Lanari, no 
Catete, à noite. Não me lembro o dia. Mas foi em dezembro de 1 930. Lanari falou 
de finanças. Eu não tinha assunto. Visita a Minas. Impressão penosa. Homem frio. 
inexpressivo; não achei nenhuma flama, nenhuma simpatia; sem ardor, sem luz; 
não inspirando confiança; homem impróprio para aquele momento criador; 
cheio de reticências, de silêncios, de ausência; olhando para cima, não olhando 
para a gente; um riso dificil, riso sem alegria, sem malícia, mas com maldade; um 
físico redondo, com pequena estatura, com um ventre d ilatado, as pernas 
apertadas numas calças brancas cunas; sapatos de fantasia; sem gravidade, sem 
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emoção; uma pronunciação estranha de gaúcho; enfim uma figura incapaz de 
seduzir, de incitar ao trabalho, de convocar ao sacrificio, de organizar uma nação 
apenas saida da fornalha revolucionária" . A visita a Minas, em fevereiro de 193 ] ,  
também é recordada por Capanema com hostilidade: " O  Getúlio falou ao 
Olegário sobre a fundação da Legião, deve ter pedido que a fundasse. Não ouvi, 
mas soube depois. Diz-se que foi pedido de Campos. Teria ele querido a Legião? A 
divisão de Minas? Em seu discurso falou da união de Minas. Duplicidade? 
Hipocrisia?" Como hipocrisia terá sido, certamente, a aproxirnação de Vargas 
com a Igrc:ia: " No dia 23, às 1 1  horas, Te-Déum na São José. Fiquei peno do 
Getúlio. Getúlio, Olegário, Afrãnio, Capanema. D.  Cabral oficiou, João Rodrigues 
falou: apostit iltum regnare. I, Cf., XV, 25. Getúlio não ajoelhou. Protestante? 
Dizem que tem um filho chamado Lutero. Positivista, talvez. Talvez nada". 

É claro que esta era a perspectiva de 1 934, Capanema destituído da 
interventoria de Minas Gerais, que exercia interinamente desde a mone súbita de 
Olegário Maciel, e substituído pelo inesperado Benedito Valadares; e sem 
nenhuma idéia clara do lugar que lhe caberia no futuro governo. A nomeação para 
o Ministério da Educação e Saúde reataria a continuidade de sua carreira política e 
lealdade a toda prova ao chefe de governo. 

Francisco Campos e a Legião de Outubro 

Francisco Campos foi o mentor político e intel ectual de Capanema neste 
período. Campos havia sido Secretário do Interior em Minas no governo Antônio 
Carlos, e nesta posição teve uma alUação imponante nas articulações que 
colocaram Minas do lado vencedor da Revolução de 30. Além disto, a pasta do 
Interior incluía a responsabilidade pela área de Educação, e Campos foi 
responsável por uma série de iniciativas inovadoras nesta área, incluindo a 
realização da Segunda Conferência Nacional de Educação em Belo Horizonte, em 
1928, assim como a vinda de alguns educadores europeus que trouxeram para o 
estado uma filosofia pedagógica inovadora. Um dos primeiros postoS de Capane
ma foi ,  exatamente, o de professor de psicologia infantil na Escola Normal de 
Pitangui, durante a gestão de Campos. É aí, sem dúvida, que se dá o primeiro 
contato de Capanema com as novas correntes de reforma educacional, da qual ele 
assumiria o papel principal anos mais tarde. 

Com a revolução, Campos vai para a esfera federal, como fiador da aliança 
entre Vargas e Olegário, deixando Capanema em seu lugar. Assim, é nalUral que as 
viagens de Capanema ao Rio sejam geralmente para encontrar Campos, e com ele 
sejam traçadas as grandes estratégias. Nesta época, apesar da intensa atuação de 
Campos na área de Educação, são os temas políticos que predominam, pelo 
menos do ponto de vista de Capanema. 
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A posição de representante do governo Olegário Maciel junto ao Governo 
Provisório não é. evidentementet cômoda para Francisco Campos, que procura se 
identificar com os setores mais radicais do novo regime, e a panir dai construir sua 
própria base de sustentação em Minas Gerais, que independesse da velha e ainda 
intocada estrutura de apoio do Pattido Republicano Mineiro. Isto era formulado 
em termos de uma ideologia que afirmava a necessidade de criar um governo fone, 
dotado de uma ideologia social bem definida, e que pudesse se livrar do peso 
mono da politica oligárquica tradicional sem, no entanto, cair no que ele 
considerava serem as ilusões ultrapassadas da democracia liberal. Esta estratégia, 
ao ser traduzida para a realidade da política brasileira e suas bases de sustentação 
em Minas Gerais, tinha duas conseqüências. Uma era a necessidade de enfraque
cer a politica tradicional do estado e substitui-la por uma estrutura política própria, 
cujo principal instrumento seria a Legião de Outubro. A outra era a de envolver a 
Igreja Católica como fonte de inspiração ideológica e legitimação politica para a 
nova ordem que se buscava estabelecer. A similaridade entre este projeto politico e 
os regimes fascistas e totalitários que começavam a se instalar na Europa nesta 
época não é, evidentemente, casual. Diferentemente dos exemplos alemão e 
italiano, no entanto, o projeto de Francisco Campos buscava uma vinculação com 
a Igreja Católica que só seria tentada mais tarde em ponugal e, principalmente, na 
Espanha. Além disto, e apesar da Legião de Outubro, os esforços de substituir as 
bases tradicionais de poder oligárquico não conseguiram chegar nunca às formas 
de mobilização radical que eram a marca registrada do nazi-fascismo nascente. 

Em suas notas retrospectivas, Capanema revela como foi, pouco a pouco, 
sendo envolvido no esquema político de Campos: 

"Minha primeira viagem ao Rio foi a 5 de dezembro, sexta-feira. Na Estação 
Pedro II o Campos esperava-me. Fui no seu automóvel, com ele, até Copacabana, 
e fiquei hospedado em sua casa. No caminho, o Campos já tratou do assunto 
comigo: liquidar o Bernardes. Fiquei espantado, julguei isso um absurdo. Eu 
estimava Bernardes. O plano inicial de Campos não era a fundação da legião ou de 
outro partido em Minas. Era a reorganização da Comissão Executiva do PRM, com 
a liquidação de Bernardes. Achei dificil e arriscado. Além de tudo, ingrato e 
injusto. O Campos objetava com os tenentes, o Getúlio, a salvação de Minas, os 
ideais revolucionários. Depois de vários dias de conversa, regressei. Regressei a 1 1  
de dezembro, chegando a Belo Horizonte a 12,  sexta. Vim disposto a falar ao 
Olegârio. No fundo, vim do Rio disposto a auxiliar o Campos na trucidação do 
Bemardes" . 

Os detalhes do jogo politico que se seguiu já são conhecidos e não precisam ser 
repetidos aqui. A hostilidade a Artur Bernardes cresce progressivamente. A 
Legião de Outubro é criada em Minas com o objetivo de alterar suas bases, com a 
participação de lideranças mineiras tradicionais em oposição a Bemardes, principal
mente Antônio Carlos. Em ceno momento (agosto de 1931), o próprio governo 
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Olegário Maciel vacila ante uma tentativa de deposição tramada do Rio de Janeiro. 
O conflito é contornado no inicio de 1932 pelo chamado "acordo mineiro", que 
dá a Bernardes o direito de indicar alguns nomes para o secretariado do estado. O 
movimento constitucionalista de São Paulo consolida a cisão, que se transformará 
no confronto entre o velho PRM e o novo Partido Progressista, que domina as 
eleições para a Constituinte de 19342• 

O envolvimento de Capanema com a legião foi feito a contragosto, com 
relutãncia. Recordando o inicio de 1 93 1 ,  Capanema escreve que, em fevereiro, "O 
Campos já havia entregue ao Olegário um plano para a Legião: coisa vasta, com 
uma parte civil e outra militar. Osvaldo e Góis. Coisa cheia de bobagens. Não me 
lembro quando tais bases (?), mas vieram bem antes. O Osvaldo estava então com 
um prestigio extraordinário. Herói nacional. Foi com tal força quedepois se atirou 
contra nós". 

De qualquer forma a linha de ação definida por Campos estava traçada, e não 
havia como fugir dela. "No dia seguinte, 25 de fevereiro, ia ter nova ocupação, 
novos motivos de inquietação: o manifesto da Legião. Foi escrito pelo Carlos, 
revisto por mim, emendado, acrescido. O Lanari 56 no dia 26 tomou conhecimen· 
to. Olegário não queria que eu assinasse o manifesto. Bernardes andava queixoso 
de mim, O Olegário não queria mais motivos de aborrecimento com ele. Foi o 
Campos que, a custo, conseguiu que minha assinatura saísse." 

o "Manifesto aos Mineiros", assinado por Francisco Campos, Gustavo 
Capanema e Amaro Lanari (então secretário das Finanças de Minas Gerais) é um 
documento extenso, de sete páginas, e altamente retórico, que descreve os males 
do Brasil antes de 1930, a participação de Minas na revolução, e a necessidade de 
consolidá-la. O Arquivo Capanema conserva a versão original, datilografada, 
redigida presumivelmente por Carlos Drummond, com as emendas e correções 
feitas pelo punho de Capanema, dando-Ihe a forma final. É significativo observar o 
que é suprimido e o que é acrescentado ao texto inicial: 

"Fizemos uma revolução de duplo e marcado caráter" , dizia o texto inicial, 
"pugnando ao mesmo tempo pelo restabelecimento das franquias legais e pela 
recuperação de nossa economia, gravemente comprometida pelos que não 
souberam ou não quiseram enfrentar de ânimo daro os problemas práticos e 
urgentes do trabalho agricola e industrial, do crédito e da produção cafeeira, do 
aproveitamento e circulação de nossa riqueza" . Esta expressão tào tímida de 
compromisso com um programa dê recuperação econõmica do país é suprimida, 
e em seu lugar, ao final do manifesto, Capanema dá sua própria síntese do que foi a 
revolução brasileira e o que a legião se propõe, ou seja, defender a vitória da 
revolução e realizar seus ideais. E explica: 

"Defender a vitória da revolução brasileira é combater contra todos os seus 
inimigos. que são de três categorias: inimigos oriundos do velho regime (os 
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governantes depostos, os aderentes hipócritas e os viciados e corruptos de toda a 
espécie); inimigos existentes no seio da própria revolução (os revolucionarias sem 
convicção, os revolucionários preguiçosos ou céticos e os revolucionários violen
tos); e inimigos de origem externa (todos os propagandistas e pregoeiros e 
apóstolos de doutrinas políticas exóticas e inadaptáveis à solução dos problemas 
brasileiros). Realizar os ideais da revolução brasileira é desenvolver em busca deles 
uma dupla ação, a ação política e a ação educativa" . A ação política induia, além do 
apoio ao governo e ao programa da Aliança Liberal. "organizar e mobilizar a 
opinião pública para que ela seja capaz de conhecer os problemas nacionais e de 
propor para eles as soluções adequadas e oportunas; e ser intermediària entre o 
povo e o governo, para estabelecer entre eles o necessário equilíbrio e hannonia". 
A ação educativa consisti3.t essencialmente, em "manter e fonalecer o espírito de 
unidade nacional e pregar e desenvolver os altos sentimentos e as grandes virtudes 
humanas", 

Organizações de mobilização social no estilo da Legião de Outubro têm 
algumas características bem definidas. Elas não são, simplesmente, organizações 
governamentais, já que a panicipação em seus quadros é voluntária, e o grau de 
envolvimento das pessoas é muito maior do que o de simples burocratas ou 
cidadãos no cumprimento de suas atividades rotineiras. Elas não são, tampouco, 
organizações da sociedade civil, já que dependem do apoio de pessoas dotadas de 
poder político, e de proximidade com a estrutura militar da sociedade. Nos 
regimes fascistas europeus, os grupos de mobilização - camisas pretas, camisas 
pardas - funcionavam como instrumentos de vigilância e controle sobre a própria 
máquina administrativa e militar do governo, e de combate a tentativas de 
organização independente e competitiva por parte de outros grupos da sociedade 
civil. 

. 

Ocupando a Secretaria do Interior, que controlava a polícia do estado, 
Capanema estava em posição privilegiada para tentar montar uma estrutura deste 
tipo. A experiência estrangeira não foi, evidentemente, ignorada. "Eccellentissimo 
Signor Dottore" . escreve a Capanema o representante italiano no Rio de Janeiro, 
V. Cerruti, em 1 93 1 ,  "Ho l'onore di trasmetter Le, que unita, la bolleta di 
spedizione di una cassetta contenente alcuni volumi relativi alia legislazione 
fascista in modo che Ella possa avere il cuadro completo dell' opera ingente 
cumpiuta daI Governo fascista nei suoi nove anni di esistenza. Mantengo pure la 
promessa fattale durante i1 graditissimo mio soggiomo a Belo Horizonte d'inviarLe 
copia di una Memaria illustrativa sulla Milizia Volontaria por la Sicurezza Nauionale. In 
qualunque cosa io possa esserLe utile, voglia, La prego, dispor e libremente di me 
che saro lieto di farLe cosa gradita" (28 de agosto, 1931). 

A convocação para as atividades da legião é feita pelo uso explicito da 
autoridade governamental. Em fevereiro de 1 93 1 ,  telegramas circulares são 
enviados aos líderes políticos e chefes locais em todo o estado, de maneira a não 



A Revolução de 30 383 

deixar dúvida de que suas lealdades são requeridas. "Temos a satisfação 
comunicar-lhe que nesta data organizamos Legião de Outubro no Estado de 
Minas Gerais, devendo ser publicado amanhã no órgão oficial o apelo que dirigimos 
ao povo mineiro no sentido de apoiá-la material e moralmente", começava o texto 
enviado ao coronel José Venãncio Augusto de Godoi, de Além Paraiba, idêntico 
aos enviados aos demais detentores de cargos públicos. Depois de descrever 
rapidamente as atividades da legião, o telegrama terminava: "Designamos V.Sa. 
para delegado da Legião nesse município, com incumbência de ai organizar 
núcleo legionário que represente o pensamento e aspirações do município. 
Seguirão instruções minuciosas. Pedimos sua resposta por telegrama. Saudações 
cordiais. (aa) Francisco Campos, ministro do Governo Provisório; Gustavo 
Capanema, Secretário do Interior; Amaro Lanari, Secretário das Finanças" . Para 
líderes políticos sem responsabilidades administrativas diretas, telegrama mais 
curto era enviado pedindo apoio e colaboração: "Apelamos prezado amigo 
sentido colocar toda sua influência e prestigio a serviço da grande causa legionária 
de cuja rápida evitoriosa organização depende a segurança, a estabilidade e o êxito 
das iniciativas do novo regime republicano". 

o projeto era ambicioso e incluía não só a substituição do tradicional PRM e 
sua liderança pela legião, como também a organização de uma estrutura 
militar que respondesse, não ao governo do estado, mas à liderança da legião. Em 
maio de 1 93 1  o jornal A Batalha publica uma carta supostamente enviada a 
Francisco Campos por um seu correligionário, segundo a qual "A marcha da 
Legião vai indo às mil maravilhas ( . . .  ) O PRM vai desmoronando como um castelo 
de cartas. No dia da parada, que será grandiosa, o PRM exalará o último suspiro e 
será impossível ressuscitá-lo". Nesta carta há também referências à idéia de 
substituir a Força Pública no interior do estado por uma "guarda cívica" que 
obedeceria ao chefe da legião. Esta intenção provoca, naturalmente, reações entre 
os oficiais da Força Pública. Um manifesto anônimo, circulado entre eles, dá o 
tom: 

"Os bravos soldados que galhardamente se bateram nas varias frentes 
mineiras pelo ideal da liberdade, serão abandonados, ao desamparo, nada 
valendo, para os homens que querem dominar o Estado, o sangue que 
generosamente derramaram ( . . .  ). A formação de milícias fascistas, espalhadas 
pelos vários municípios do Estado, visa substituir a Força Pública de Minas. Para isto, 
muito embora não se paguem aos funcionários, nem aos fornecedores das 
repartições públicas, h á  dinheiro bastante para a enorme encomenda de arma
mento que está a chegar e é destinado à milícia fascista. O plano vai ser executado 
pela mesma forma pela qual pretenderam afastar de Minas os bons Mineiros que 
lutaram pelo nosso progresso, ao lado de nossa gente (, . .  ). O Presidente Olegário já 
não delibera. Há um Rasputin a seu lado fazendo a desgraça. de Minas. OFICIAIS: 
POR MINAS E PELO BRASIL - REAGIR ENQUANTO E TEMPO", 
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o aspecto visuaJ e simbólico deste tipo de movimento é importantíssimo, e 
Francisco Campos se preocupa com todos os detalhes. Em 28 de março de 1931  
envia um telegrama a Capanema, que já d á  o texto d e  um outro telegrama a ser 
enviado aos chefes municipais da legião convocando para uma grande Parada 
Legionária em Belo Horizonte, para o dia 2 1  de abril. Cada munidpio deveria 
"enviar pelo menos vinte milicianos com o uniforme da milícia legionária isto é, 
camisa cáqui e gorro do mesmo pano", e o telegrama infonnava, também, que " as 
estradas de ferro Central e Leopoldina concederão grande abatimento nas 
passagens". Em outra correspondência, Campos trata com Capanema a questão 
do hino da legião e da filmagem do grande acontecimento: "O portador lhe 
entregará também o hino da legião, cuja música foi feita pelo Souto, autor do hino 

João Pessoa. A letra não vale nada; a música, porém, me parece muito melhor do 
que a do hino feito aí. Seria o caso de adotá-la oficialmente como hino da legião, 
tanto mais que está sendo gravada pela Casa Édison em milhares de discos. É 
indispensável que seja filmada a parada Não há em Belo Horizonte quem filme 
bem. A Botelho Films pede cinco COntos para a filmagem. É capaz, porém, de 
reduzir o preço. Consulte ao Lanari se posso contratar pelo menor preço 
possível". (Uma outra carta mostra que o filme, com 540 metros, acabou ficando 
por 5:400 mil-réis.) 

Apesar destas intenções, o projeto da legião já nasce debilitado pelo seu 
próprio processo de criação. A força propulsora dos movimentos fascistas 
europeus sempre foi a mobilização de uma pequena burguesia decadente, de uma 
classe média acuada e sem perspectivas, que encontrava nesses movimentos um 
lugar onde dar vazão a suas frustrações e seus desejos de participação. Em Minas, 
este componente social é ignorado ou inexistente, e os líderes convocados para 
chefiar a legiãO nos munidpios são seus chefes tradicionais de sempre. Para eles, 
aderir à legião era simplesmente aderir mais uma vez ao governo. As antigas 
lealdades ao velho PRM são quebradas na medida do possível, prefeitos são 
substituídos quando necessário, mas a política mineira não se altera substancial· 
mente, até que o acordo mineiro restaura, por um tempo, o poder da velha 
geração. 

A Legião de Outubro seria a precursora do Partido Progressista, fundado em 
1 933 por Olegário Maciel, e que comandaria a política de Minas até a Constituinte 
de 1 934. Assim sumariza Helena Bomeny sua análise da Legião de Outubro em 
Minas Gerais: 

"Da Legião de Outubro guardou-se, na memória dos políticos mineiros e de 
historiadores, uma lembrança tênue: somente os figurantes permaneceram e 
algumas referências pitorescas de seu comportamento na nova agremiação. 
Acreditamos, porém, que representou mais do que uma figuração: a legião foi 
responsável por todo um movimento político iniciado em M inas Gerais que 
acabou definitivamente com o predoITÚnio do PRM no estado. Mais ainda: 
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influenciou no processo de reorganização partidária do estado que resultou na 
formação de um partido com caractelÍsticas distintas das suas e das do Partido 
Republicano Mineiro. O Partido Progressista. como partido do interventor, 
guardará uma relação de compromisso com o governo centraI, que o PRM nào 
conhecera" 3. 

Deste novo partido estava excluído Francisco Campos, marginalizado do jogo 
politico nacional e do processo de conciliação e recomposição política que se inicia 
após a Revolução Constitucionalista de 1 932. Seu rompimento com Capanema é 
pessoal e amargo, e ocorre na disputa dos votos de Pitangui, base política de 
ambos, para a Constituinte de 1934: 

"Capanema", escreve Campos, "v. não tem o privilégio do serviço de 
investigação e vigilância. Estou inteiramente a par das providências tomadas por V. 
em relação a Pitangui. Não estranho que v. peça votos para o PP e peça votos 
contra mim. Está no seu direito. Nem lhe peço nenhum tratamento de favor. O 
que, porém, me surpreende é que Y. pretenda capitular de crime qualquer ato de 
nobreza da população de Pitangui para comigo". E, mais adiante: "Y. inúma 
Pitangui a me negar pão e água, como a um aventureiro de estrada. V. exige que eu 
não tenha entrada na casa paterna; que, nela e entre os meus, eu seja tratado como 
inimigo e como réprobo". O grande inimigo agora é Antônio Carlos, que havia 
sido um dos fiadores da Legião de Outubro: "O que mais me comove, porém, 
Capanema, é que V., valendo-se de sua situação ocasional, queira impor a Pitangui 
um ato de tamanha indignidade, como e de, em trocados vinténs que V. lhe pode 
dar, entregar ao Antônio Carlos a sua alma e o seu coração, considerando indigno 
de reprovação e de castigo aquilo, exatamente, que disúngue uma sociedade de 
homens de um aglomerado de animais". ( . . .  ) "Você inúma Pitangui a ser ingrato, 
insensível e brutal. V. não lhe reconhece o direito de ter alma. Privando-o de alma, 
V. terá dado à vingança de Antônio Carlos a mais completa satisfação." A carta 
termina no mesmo tom amargo: "que inveja teria de V., se não fosse a pena que 
sinto de Pitangui e, particulannente, de sua mocidade e inteligência. Q..ue dia não 
anuncia esta madrugada? Do amigo e admor., Francisco Campos". 

A resposta de Capanema, de 29 de abril de 1 933, é fonnal e conciliadora: 
"Doutor Campos", diz el� "a sua cana me acusa de uma vilania. Não a cometi. 
( ... ) Não trabalhei direta ou indiretamente para que as portas do lar pitanguiense 
lhe fossem fechadas ou para que os votos do reconhecimento, da amizade ou da 
admiração lhe fossem negados na sua, na nossa terra. Muito menos pronunciei 
uma palavra que sigoificasse desapreço pela sua admirável figura ou desrespeito 
pelos seus preclaros antepassados. O que fiz e estou fazendo, com finneza e 
claridade, é dizer aos meus conterrãneos, correligionários do Partido Progressista 
- de que sou um dos chefes -, que a orientação que lhes dou é a de votarem 
integralmente na chapa desse mesmo panido. ( . . .  ) Estou cumprindo o meu dever 
o qual é ainda mais belo porque é mais duro de cumprir e porque contraria os 



386 Seminário Internacional 

impulsos do coração. O senhor está envenenado pela intriga e exacerbado pela 
paixão. É pena que um homem de seu gênio, talhado para conduzir uma geração 
inteira de moços de ação e de cultura, não seja capaz da apolínea serenidade de um 
verdadeiro homem de Estado". 

De fato, a aventura da legião está terminada, os tempos são outros, e a Campos 
só resta, pelo menos no momento, a indignação e a ira. Não perde, porém. a 
lucidez. Sua candidatura à Constituinte é mantida até o último momento, e 
defendida em um documento denominado "Uma análise enérgica do momento 
político, cuja publicação a censura impediu". Nele, Campos coloca o dedo no 
aspecro crucial do estilo político que passaria a dominar a política mineira a partir 
de então, e renuncia à independência e a um projeto político próprio em troca das 
benesses do poder: 

"Até hoje, onde e sobre que problemas se ouviu a voz oficial de Minas? Q.ual o 
seu pensamento em tudo quanto se tem deliberado em todas as questões, sejam de 
ordem política, sejam de ordem econõmica e financeira? Q.ual a contribuição 
oficial de Minas nos debates oficiais relativos à reconstrução das nossas instituições 
políticas? As suas exigências. os seus interesses, as suas tendências, as suas 
opiniões, que expressão já encontraram nos conciliãbulos e nas combinações de 
que, entre os responsáveis pelo governo e pela direção do Brasil, têm sido objeto os 
rumos a se imprimirem nos negócios nacionais? A todas essas cogitações têm 
estado ausentes o governo de Minas e o seu partido. Minas não se interessa por 
essas vagas abstrações; não será por questões de idéias, de prinópios e de doutrinas 
que Minas hà de mover-se dos seus cõmodos. O que aquele governo reclama é o 
que costuma reclamar uma Prefeitura - nomeações e demissões de coletores, 
agentes fiscais e inspetores de ensino. Eis o seu quinhão e os sinais de seu prestígio. 
A Prefeitura de Minas não tem outras aspirações a satisfazer. Talvez a de Patos seja 
mais exigente nas suas reivindicações . . .  " . 

Esta, em sintese, a grande diferença entre Capanema e seu mentor de início de 
carreira. Campos foi, sempre, um intelecrual na política, no sentido de que toda 
sua atuação se fazia a partir de determinadas idéias e concepções que lhe pareciam 
mais apropriadas para a época e para o jogo político no qual se envolvia. 
Capanema, sem deixar de ser também um homem de cultura, parecia mover-se 
muito mais pelas contingências do dia-a-dia, em uma estratégia de conservação e 
acúmulo de poder que, no final, se mostraria mais realista e mais efetiva, ainda que 
tivesse que pagar o preço da perda de autonomia e independência. Sempre haveria 
algum espaço, nos anos de carreira pública que se seguiriam, para que o inteleaual 
pudesse se manifestar, no rultivo das relações pessoais, no apoio pessoal a homens 
de talento, e, mais tarde, nos projetos mais ambiciosos de reforma educacional. 
Mas se o estilo é o do intelectual, o que predomina é o político com seu instinto 
pelo poder. É o oposto de Campos, e isto talvez explique o sucesso de um e o 
fracasso do outro. 
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o pacto com a Igreja 

Se a estratégia de mobilização política de Campos não teve muito futuro, sua 
outra estratégia, a de estabelecimento de um pacto com a Igreja, parece ter tido 
uma permanência e repercussões muito mais profundas. A Igreja Católica deveria 
oferecer ao novo regime uma ideologia que lhe desse substância e conteúdo moral, 
sem os quais, intuia Campos, não conseguiria se consolidar. Não importa, aqui, a 
convicção religiosa pessoal de Campos, mas o papel político e instrumental que ele 
percebia para a Igreja em seu projeto político. 

Este papel fica bastante explícito na carta enviada por Campos a Amaro Lanari 
em março de 1 9 3 1 .  Nela, era enfatizada a necessidade de "pedir à Igreja, não 
somente inspiração, mas também modelos e quadros de disciplina e ordem 
espiritual". Nesta carta Campos faz um pequeno histórico de sua atuação 
pregressa a favor da Igreja, lembrando que, "antes de proposto o projeto de 
reforma constitucional em larga entrevista a A Noite e aO Rio Jornal, levantei a 
questão das relações entre a Igreja e o Estado no Brasil, defendendo o ponto de 
vista de que a Constituição deveria reconhecer a religião católica como a da 
maioria dos brasileiros, e portanto, tirar a ideologia política brasileira desse 
reconhecimento os corolários implícitos" (sic). "O meu ponto de vista transfor
mou-se nas chamadas emendas religiosas, das quais fui o autor espiritual e que 
apoiei na Câmara dos Deputados. Mais tarde, sendo eu Secretário do Interior do 
Governo Antônio Carlos, foi facultado o ensino religioso nas escolas primárias do 
Estado." A seguir Campos lista três itens que. segundo ele, deveriam fazer parte do 
programa da legião, e que atendiam, evidentemente, a reivindicações da Igreja: 
H O reconhecimento de efetivos civis às sanções aplicadas pela Igreja aos sacerdotes 
do culto católico"; "a sanção civil para o casamento religioso, não somente por 
motivos religiosos, como também por motivos de ordem civil e social, pois a 
maioria dos matrimônios no Brasil é celebrada na Igreja" ; e, finalmente, "o ensino 
facultativo da religião nos estabelecimemos de ensino primário e secundário". 

o pacto ganha forma na carta que Campos envia ao presidente Vargas em abril 
do mesmo ano, acompanhando a proposta de introdução do ensino religioso 
facultativo nas escolas públicas de todo o país, e tendo que vencer, para isto, a 
resistência tanto da tradição positivista quanto de grupos protestantes, principal
mente do sul do pais: 

" Permito-me acentuar a grande importância que terá para o governo um ato 
da natureza do que proponho a V.Exa. Neste instante de tamanhas dificuldades, 
em que é absolutamente indispensável recorrer ao concurso de todas as forças 
materiais e morais, o decreto, se aprovado por V.Exa., determinará a mobilização 
de toda a Igreja Católica ao lado do governo, empenhando as forças católicas, de 
modo manifesto e declarado, toda a sua valiosa e incomparável influência no 
sentido de apoiar o governo, pondo a serviço deste um movimento de opinião de 
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caráter absolutamente nacional". Assinando o decreto, prossegue Campos, "terá 
V.Exa. praticado talvez o ato de maior alcance político do seu governo, sem contar 
os beneficios que da sua aplicação decorrerão para a educação da juventude 
brasileira". "Pode estar certo", conclui, evidentemente com conhecimento de 
causa, "que a Igreja Católica saberá agradecer a V.Exa. esse ato, que não 
representa para ninguém limitação à liberdade, antes uma importante garantia à 
liberdade de consciências e de crenças religiosas". 

É desta época, sem dúvida, que datam os contatos do grupo mineiro do qual 
Capanema fazia pane com Alceu Amoroso Lima, lider leigo do movimento 
católico da época, e que teria influência tão grande nas futuras atividades de 
Capanema como ministro da Educação. Esta vinculação é clara na cana que Alceu 
envia a Mário Casas santa em 1 932, a propósito de seu livro Ratões de Minas, que 
começa, significativamente, com uma crítica indireta a Campos: 

"Inquietou-me um pouco o 'panteísmo' goethiano do prefácio, esse primado 
da ação sobre o ato, que é um dos pecados mais graves do 'mobilismo' 
contemporâneo. Creio que uma orientação fascista, como teve o movimento 
legionário em boa hora iniciado pelo Capanema, pelo Campos, por V., pelos novos 
mineiros, só pode ser útil a Minas e ao Brasil, se mantiver o 'primado da inteligên
cia' como meio de defesa da supremacia da Fé. De outro modo, através do 
hegelianismo. do primado da ação, continuaremos apenas no evolucionismo, no 
relativismo que provocam o ceticismo e que numa nacionalidade como a nossa, 
sem estrutura cena, sem ideais definidos, sem unidade geográfica e sem critério 
político, poderá ser o nosso desastre definitivo". E mais tarde� referindo-se ao 
movimento constitucionalista de São Paulo de 1 932: "Quanto aos ideais, estavam 
tão errados os de 30 como os de 32: o liberalismo democrático, a 'pureza' dos 
principios constitucionais de 9 1 ,  como queria a Aliança Liberal ou como hoje quer 
São Paulo. Portanto: afirmação de varonilidade vital e de ilusão ideológica em 30 e 
em 32. Hoje São Paulo será provavelmente vencido. Qual o resultado desse desfeclw 
diverso em face depremissas idênticas? É o que eu procurei nos fatos e nos livros como 
o seu, de espíritos capazes de ver o fundo dos acontecimentos". 

A importância desta cana é que ele já define, desde o início, os termos nos 
quais a Igreja, através de seu líder intelectual mais categorizado, via a colaboração 
com o novo regime e com o projeto político de Francisco Campos. Havia uma 
identidade de pontos de vista quanto à falência do regime liberal, e também 
concordância, evidentemente, quanto à importância dos valores religiosos como 
fundamento ideológico para a consolidação moral do país. Mas havia, também, 
uma divergência profunda. Apesar de considerar "útil" a orientação fascista do 
movimento iniciado por Campos, Alceu deixa clara sua divergência profundacom 
um dos princípios básicos do fascismo e do pensamento político de Francisco 
Campos, que é a crença na supremacia da ação e da vontade sobre o uso da razão. 
Pensador católico, Alceu Amoroso Lima não se afasta da idéia clássica de que é 
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possivel estabelecer uma ordem social de base moral erigida de acordo com os 
princípios da filosofia racional, cujas conclusões coincidirão, necessariamente, 
com as verdades reveladas da religião cristã. É esta racionalidade que permitiria 
sair do relativismo, do ceticismo, da falta de critério. É ela que permitiria substituir 
a debilidade de principios que Alceu via no liberalismo democrático por uma 
ordem social fundada em principios cristãos bem definidos. Para Francisco 
Campos, no entanto, os princípios cristãos pareciam ser, principalmente. um 
instrumento de mobilização politica, e não um valor em si. Isto talvez explique por 
que, apesar da aproximação inicial, o relacionamento da Igreja Católica como o 
tipo de politica preconizado por Francisco Campos jamais tenha se aprofundado. 

Alceu Amoroso Lima e o Ministério da Educação 

Alceu Amoroso Lima foi certamente a influência mais importante sobre 
Capanema nos 1 I anos ( 1 934- 1 945) em que ele permaneceu à frente do Ministério 
da Educação e Saúde. Em março de 1934 Capanema, marginalizado pela 
inesperada nomeação de Benedito Valadares à interventoria de Minas, busca 
através de Alceu uma volta à vida política, mas sem grandes esperanças. 
"Infelizmente" I lhe escreve Alceu do Rio de Janeiro, " nada de novo posso 
comunicar-lhe, sobre o assuntO de que aqui falamos antes de sua partida. O meio 
oferece grandes dificuldades por estarem ocupadas todas as posições. Creio que, 
em Belo Horizonte, será mais fácil o prosseguimento de sua tarefa de advogado, à 
espera de dias melhores. Continuo, entretanto, atento, e à minima oportunidade 
lhe comunicarei o que houver. Conversei, aliás, com o N egrão de Lima, que me 
comunicou já tcr v. recomeçado a advogar", E mais adiante: <Ia situação política 
continua delicada e envolta em uma atmosfera de grandes apreensões. Tudo é 
possivel em um momento como este, mas qualquer alteração da ordem seria agora 
um desastre para todo o Brasil. Continuo em grande atividade para encaminhar as 
emendas religiosas que, espero em Deus, ver vitoriosas, para bem de todo o povo 
brasileiro" . 

Em abril a situação ainda é dificil, e o apoio moral de Alceu é certamente 
importante para um político no ostracismo: " não é sem sacriflcios que se consegue 
a autoridade para conduzir os povos e é na adversidade que se forjam os caráteres 
chamados a essas dificeis posições de mando. O momento que V. está atravessando 
corresponde ao da adolescência, isto é, aquele em que mais facilmente somos 
vítimas das paixões e em que tudo o que fazemos marcapara toda a vida. Você teve a 
infancia de sua vida política coberta de rosas. Chegaram agora os espinhos, e você 
provará se pode passar além, vencendo as circunstâncias como anteriormente fora 
por elas conduzido. Por isso digo queo momento é o  mais delicado de suavidade 
homem público. Deus o ilumine e ampare". 

Em 1935, no entanto, Capanema já está instalado no Ministério da Educação e 
Saúde, enquanto se trava, nos meios culturais e politicos do pais, a grande batalha 

! 
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sobre o sentido e a orientação do sistema educacional brasileiro. De um lado, os 
educadores do chamado movimento escolanovista, com Anísio Teixeira, Fernan
do de Azevedo, Lourenço Filho e alguns outros à frente, buscando uma revolução 
pedagógica e uma educação igualitária sob a responsabilidade do Estado. Do 
outro, o movimento católico, propugnando pelo ensino religioso e livre da tutela 
do Estado. Entre os extremos, Capanemajamais se decide de maneira totalmente 
explícita, mas o peso da influência de Alceu é, sem dúvida alguma, o predomi
nante. 

Data de julho de 1 935 uma carta vigorosa e combativa, em que Alceu expõe 
sem rodeios a filosofia política da reação católica que liderava. Sua grande 
preocupação é a Universidade do Distrito Federal, formada sob a liderança de 
Anisio Teixeira, e que terminaria fecharlaalguns anos depois por Capanema, É um 
documento que merece citação extensa: 

"A recente fundação de uma Universidade Municipal, com a nomeação de 
certos diretores de Faculdades, que não escondem suas idéias e pregação 
comunista foi a gota d'água que fez transbordar a grande inquietação dos 
católicos. Para onde iremos, por este caminho? Consentirá o governo em que, à 
sua revelia mas sob a sua proteção, se prepare uma nova geração imeiramente 
impregnada dos sentimentos mais contrários à verdadeira tradição do Brasil e aos 
verdadeiros ideais de uma sociedade sadia? ( . . .  ) Os católicos, meu caro Capane
ma, não querem do governo nem privilégios, nem subvenções, nem postos de 
responsabilidade politica. Não temos a ambição do Poder, nem é por meio da 
política que esperamos desenvolver nossos trabalhos. Estamos, portanto, perfei
tamente à vontade para colaborar com o Estado, em tudo que interessa ao bem 
comum da nacionalidade, Esse interesse coletivo, que tanto preocupa ao Estado 
como à Igreja, nós o queremos alcançar por meios diversos, se bem que não 
antagônicos. ( . . .  ) O que desejamos, portanto, do governo é apenas: 

1 .  Ordem pública, para permitir a livre e franca expansão de nossa atividade religiosa 
na sociedade; 

2. Pal social, de modo a estimular nosso trabalho de aproximação das classes, que 
é, como você sabe, o grande método de ação social recomendado invariavelmente 
pela Igreja; 

3. Liberdade de ação para o bem, mas não para o mal, para a imoralidade, para a 
preparaçã<? revolucionária, para a injúria pessoal. 

4. Unidade de direção de modo a que a autoridade se manifeste uniforme em sua 
atuação e firme em seus propósitos". 

Passando dos principios gerais a problemas concretos, todos eles, na visão de 
Alceu da época, de infiltração socialista e comunista: " Devo apenas advertir-lhe 



A Revolução de 30 391 

que os progressos recentes da Aliança Nacional Libertadora, a feição socialista que 
vai assumindo o governo municipal do Rio de Janeiro, bem como a impregnação 
comunista de muitos sindicatos e de alguns elementos do Ministério do Trabalho 
vem trazendo à opinião pública do pais motivos da mais profunda inquietação. E 
os católicos esperam do governo uma atitude mais enérgica de repressão ao 
Comunismo, que assumiu a figura desse partido acima mencionado (ALN) para 
agir hipocritamente à sombra de nossas leis". Alceu se mostra satisfeito pela 
nomeação para a pasta da Guerra e da policia do Distrito Federal de " dois homens 
de bem, de ordem e de coragem, que são no momento dois esteios da ordem 
pública" (Eurico Dutra e Felinto Müller) e formula "nossos votos para que 
seja cada vez mais prestigiada e auxiliada a atuação destas duas autoridades". Em 
outras áreas, no entanto, a situação parece menos auspiciosa, e cabeças precisam 
rolar: "expurgar pois o Exército e a Marinha de elementos políticos revolucioná
rios, reforçar a policia, excluir dos sindicatos e dos quadros do Ministério do 
Trabalho elementos agitadores, organizar a educação e entregar os postos de 
responsabilidade nesse setor imponantissimo a homem de toda a confiança moral e 
capacidade técnica (e não a socialistas como o diretor do Depanarnento Municipal 
de Educação) - tudo são tarefas que o governo deve levar adiante imediata e 
infatigavelmente, pois delas dependem a estabilidade das instituições e da paz 
social". Depois de descrever em detalhe os propósitos da Ação Católica, conclui: 

"Os católicos serão os aliados naturais de todos os que defenderem os 
princípios da justiça, da moralidade, de educação, de liberdade justa, que a Igreja 
Católica coloca na base de seus ensinamentos sociais. Vejam eles que o governo 
combate seriamente o comunismo (sob qualquer aparência ou máscara para 
disfarçar) - súmula de todo o pensamento antiespiritual e ponanto anticatólico; 
que combate seriamente o imoralismo dos cinemas e teatros pela censura honesta; 
organiza a educação com a imediata colaboração da Igreja e da Família - vejam 
isso os católicos e apoiarão, pela própria força das circunstâncias. os homens e os 
regimes que possam assegurar ao Brasil esses beneficios". 

Sem repudiar o pacto político que Alceu lhe oferecia, Capanema busca 
também manter seus vínculos com o outro lado. Em dado momento trata de 
convidar a Fernando de Azevedo para o cargo de Diretor Nacional de 
Educação, o que provocã reação enérgica e imediata de Alceu: 

"Nada tenho contra a pessoa do Dr. Azevedo, cuja inteligência e cujas 
qualidades técnicas muito admiro. Ele é hoje. porém, uma bandeira. Suas idéias sào 
conhecidas, seu programa de educação é público e notório, Sua nomeação seria, 
por pane do Governo, uma opção ou uma confusão. E tudo isso, eu teria que dizer 
de público". ( . . .  ) "Como prezo muito as posições definidas e já dei, há muito. a 
conhecer qual a minha atitude, em matéria pedagógica. não me seria possível 
continuar a trazer, ao Ministério da Educação, a pequena mas desinteressada 
colaboração que até hoje lhe tenho dado, na hora grandiosa que você está 
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empreendendo nesses domínios, caso se confirmasse essa nomeação, a meu ver 
errada e inoportuna." (Carta de 19  de março, sem indicação de ano.) 

Se Alceu veta a Fernando Azevedo, muitos nomes aparecem em suas canas, 
como recomendados a postos de importãncia na área educacional: Guilherme de 
Azevedo Ribeiro ("latinista emérito, elemento da I � ordem); J. A. Souza V,ana 
("mineiro. Modestíssimo. Cabeça sólida. Enorme cultura científica"); Everardo 
Backheuser ("presidente da Confederação Católica Brasileira de Educação . . .  
Grande experiência"); Eurialo Canabrava (Hgrande cultura. Elemento a impulsio
nar"); Raul Leitão da Cunha ("grande valor moral e intelectual. Extrema 
independêncià'); Leonídio Ribeiro; Hamílton Nogueira ("moral irrepreensível; 
pessoa de absoluta confumça"); José Buckle de Figueiredo ("excelente juiz; muito 
prestígio"); Iodice Alves ("ex-diretor de instrução municipal na Bahia. Perseguido, 
no Rio, pelo Anísio, por ter se oposto a seus sectarismos"); Artur Gaspar Viana 
("Inspetor Escolar no Rio . . .  Pessoa de Confiança"); Wagner Antunes Dutra ("meu 
secretário particular. . . .  Alma puríssima e auxiliar precioso. como conselheiro 
diplomata .. .  observador. Oficial-de-gabinete ideal. Absoluta confiança"); Álvaro 
Vieira Pinto ("professor de biologia e filosofia. Moral ótima. Rapaz digno e 
paupérrimo"). (Nomes constantes de um papel com o título "pessoas que eu 
recomendaria vivamente para qualquer cargo em matéria pedagógica"). Outra carta 
sugere MUTilo Mendes, Almir de Castro e Vinicius de Morais, ; 'cada um dos quais 
é um valor autêntico, do ponto de vista intelectual como moral, dos melhores que 
temos no Brasil"; outra ainda indica José Maria Belo para o lugar de Diretor 
Nacional de Educação. Uma cana de 1936 indicava a Mário Casas santa para o 
mesmo cargo. Outra apóia o padre Hélder Cãrnara; e assim por diante. 

Capanema e a Cultura 

Seria incompreensível a tentativa de Capanema de indicar a Fernando de 
Azevedo para a Diretoria Geral de Educação com o beneplácito da Ação Católica, 
prezasse ele, tanto quanto Alceu Amoroso Lima. as "posições definidas" das 
quais este último fazia questão. No entanto, o estilo pessoal do ministro era ouITO. 
Capanema buscava o convívio. a amizade e a colaboração dos intelectuais, 
tratando de colocar-se, tanto quanto possível, acima e alheio ao fragor dos 
combates ideológicos nos quais todos estavam engajados, e que envolviam seu 
ministério. Se era uma atitude de respeito profundo à inteligência e à criatividade 
enquanto tais, por cima das ideologias, ou um desprezo íntimo pelas querelas 
acadêmicas dos escritores e pintores. é impossível saber. De qualquer maneira, era 
certamente mais fácil buscar esta neutralidade nas artes do que na Educação. Se a 
influência de Alceu predomina e dá o tom da po\!tica educacional de seu 
ministério, nas letras e, particularmente. nas arteS plásticas, havia ampla margem 
para o cultivo da cultura enquanto tal. 

O projeto de construção do edificio sede do Ministério da Educação é a grande 
oportunidade de colocar esta atitude em prática. Em uma carta de outubro de 
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1 945, Lúcio Costa sintetiza os ideais que envolviam o projeto do ediflcio do 
ministério, e as condições que permitiram sua construção: 

"Foi, efetivamente, neste edificio onde, pela primeira vez, se conseguiu dar 
corpo, em obra de tamanho vulto, levada a cabo com esmero de acabamento e 
pureza integral de concepção, às idéias mestras porque,já faz um quarto de século, 
o gênio criador de Le Corbusier se vem batendo com a paixão, o destemor e a fé de 
um verdadeiro cruzado". ( . . .  ) "Neste oásis circundado de pesados casarões de 
aspecto uniforme e enfadonho, viceja agora, irreal na sua limpidez cristalina, tão 
linda e pura flor - flor do espírito, prenúncio certo de que o mundo para o qual 
caminhamos inelutavelmente, poderá vir a ser, apesar das previsões agourentas do 
saudosismo reacionário, não somente mais humano e socialmente mais justo. 
senão, também, mais belo". Feita a grande obra, a Europa se curva diante do 
Brasil: "são agora os mestres arquitetos dos Estados Unidos da América e do 
império britânico que Se abalam dos respectivos palses para virem até aqui, apreciar 
e aprender .. .  Q.ue estranho encadeamento de circunstância tomou possivel um tal 
milagre?" 

A resposta, para Lúcio Costa, estava em uma conjunção feliz de pessoas bem 
dotadas, a começar pelo próprio Capanema: "amparado, apenas, inicialmente, na 
intuição poética e no discernimento critico de inteleauais como os senhores 
Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, dentro em pouco sua consciência da legitimidade dos princípios 
fundamentais defendidos nesta obra adquiria tal força de convicção que, apesar 
dos interesses políticos em jogo e do seu natural apego ao cargo que exerce com 
tamanha dedicação, o senhor soube arrostar bravamente a maré montante das 
aiticas, correndo todos os riscos sem jamais transigir nem esmorecer no propósito 
de levá-las a bom termo". É Capanema que promove a vinda de Le Corbusier ao 
Brasil em 1 937, e"foi graças aesse convivia de apenas três meses queo excepcional 
talento do arquiteto Oscar Niemeyer - Oscar de Almeida Soares, conforme, no 
meu apego à tradição lusitana, preferia vê-lo chamar, que este é o seu legítimo 
nome -, até então inexplicavelmente incubado, revelou· se em toda a sua 
plenitude" . 

Não seria aqui o lugar para uma avaliação crítica mais aprofundada desta 
escola de arquitetura que se firma com o ediflcio do Ministério da Educação e 
chega à sua consagração e apogeu com a construção de Brasília. Basta a distância 
do tempo para darmo-nos conta de que. o atual Palácio da Cultura do Rio de 
Janeiro, menos do que o prenúncio do mundo "mais humano, socialmente mais 
justo" além de mais belo, é pouco mais do que uma relíquia arquitetônica perdida 
no caos urbano do Rio de Janeiro, monumento aos ideais de um grupo de 
intelectuais que encontrava acesso e guarida em um ministro poderoso. Se o 
edificio do ministério - tanto quanto, anos mais tarde, Brasília - não contri
buiram em nada para este mundo mais humano e mais justo, eles contribuíram 
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certamente para a glória de seus idealizadores, parecendo confirmar a idéia de que 
o milagre do apoio à cultura acima das idéias, tanto quanto a redenção do homem 
através da forma, era possível e realizável. 

Algo da maneira pela qual o grande projeto do ministério foi realizado pode 
ser visto na correspondência de Capanema com Cândido Portinari. Capanema 
tinha idéias definidas sobre o que Portinari deveria fazer: 

"No salão de audiência, haverá os doze quadros dos ciclos de nossa vida 
econômica, ou melhor, dos aspectos Fundamentais de nossa evolução econômi
ca", "Na sala de espera, o assunto será o que já disse - a energia nacional 
representada por expressões de nossa vida popular. No grande painel, deverão 
figurar o gaúcho, o sertanejo e o jangadeiro. Você deve ler o IH capítulo da segunda 
pane de Os Sertões de Euclides da Cunha. Aí estão traçados da maneira mais viva os 
tipos do gaúcho e do sertanejo. Não sei que autor terá descrito o tip" do jangadeiro. 
Pergunte ao Manuel Bandeira" (cana de Capanema a Portinari, 7 de dezembro de 
1 942). Em uma cana sem data, Poninari mostra como a orientação ministerial era 
acatada: "Não escrevi antes por andar muito cansado e desanimado, mas agora 
com a noticia de que o Sr. quer novos e imensos murais estou novamente em forma 
e à espera da documentação para dar início aos estudos, Gostaria que o Sr. me 
enviasse o seu discurso. As vidas de Caxias, Tiradentes eJosé Bonifácio. Foram os 
motivos que o Sr. sugeriu, Gostaria de pennanecer aqui ainda algum tempo e creio 
que seria até bom fazer os primeiros estudos aqui fora do barulho do Rio. Mesmo 
que eu não fizesse estudos definitivos pelo menos iria lendo o que o Sr. me mandar 
e me impregnar do assunto até transformá-lo em cores. Em todo caso estou a sua 
disposição, Se o Sr. achar melhor eu estou ali, é só mandar avisar. Do seu amigo 
certo, Portinari". 

Esta amizade certa tinha uma importante história anterior, que foi a defesa e a 
proteção de Capanema ante as acusações que sofria Portinari de esquerdista ou 
comunista. Existe pouca informação a este respeito no Arquivo Capanema, a não 
ser uma carta escrita de Nova Iorque, onde Portinari havia obtido grande sucesso 
com suas exposições. "Tive noticias ontem que me deixaram muito triste, Parece 
que publicaram artigo na Nação Annada - explorando o velho tema. Enquanto 
isto tinha sido tratado aqui como se eu fosse um grande homem" ( . . .  ). uÉ dizendo 
que o presidente Getúlio é querido pelo povo, que as nossas leis trabalhistas são as 
mais avançadas do mundo, que ele criou o ministério da Educação e Saúde, o 
Ministério do Trabalho. Q.ue o presidente é um grande patriota que tem defendido 
o Brasil dos exploradores e coisas do gênero. Acho injusto o que estão fazendo 
comigo. Falo assim com o Sr., porque tem sido o seu apoio que me tem levantado 
até conseguir o sucesso que obtive aqui" (carta de Portinari a Capanema, 20 de 
novembro de 1940). 

Se Portinari cresce e viceja sob a proteção do ministro, um outro talento da 
cultura brasileira não conseguiria senão fenecer. Era Mário de Andrade, expelido 
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do Depanamento de Cultura de São Paulo, e desde então angustiado e incapaz de 
encontrar-se novamente. Do Rio, Capanema lhe oferece vários tipos de trabalho e 
emprego, que Mário de Andrade eventualmente aceita, mas sem jamais se 
conformar. 

"Depois de nossa conversa", e5creve Mário de Andrade em 26 de junho de 
1 938, "me pus refletindo muito sobre o meu caso. E sou obrigado a lhe confessar 
mais uma vez que o posto de diretor do serviço teatral eu não posso mesmo de 
forma alguma aceitar. É um lugar de projeção muito brilhante e muito violenta, 
vou lutar certamente muito e vou certamente fracassar. A sua oferta me enContra 
derreado, despido de muitas das minhas ilusões e sem o menor desejo de me 
vingar de ninguém. Preciso de trabalho e eStou sempre disposto a trabalhar. Mas 
não quero lutas fortes, não quero gritaria em torno de mim". Mário de Andrade 
pleiteia um lugar na universidade, mas não consegue. Em troca, Capanema lhe 
oferece um lugar na direção do projeto de uma grande enciclopédia a ser 
publicada pelo Instituto Nacional do Livro, que Mário de Andrade recusa, dando 
algumas de suas razões e sentimentos: 

" Tenho uma espécie de defeito de alma que me põe sempre demasiadamente 
subalterno diante das pessoas altamente colocadas. Por mais amizade que lhe 
tenha e liberdades que tome consigo, sempre é certo que diante de você não 
esqueço nunca o ministro, que me assusta., me diminui e me subaltemiza. Isto 
aliás me deixa danado de raiva e esta é a razão por que fujo sempre das altas 
personalidades. Por cana e de longe, posso me explicar com menos propensão ao 
consentimento" ,  Usando a distância, Mário aproveita para protestar contra o 
fechamento da Universidade do Distrito Federal, no qual Capanema havia tomado 
pane: " Não pude me curvar às razões dadas por você pra isso; lastimo 
dolorosamente que se tenha apagado o único lugar de ensino mais livre, mais 
moderno, mais pesquisador que nos sobrava no Brasil, depois do que fizeram com 
a Faculdade de Filosofia e Letras de S.Paulo. Esse espírito, mesmo conservados os 
atuais professores, não conseguirá reviver na Universidade do Brasil, que a 
liberdade é frágil, foge das pompas, dos pomposos e das pesadas burocracias". 

A recusa de Mário de Andrade de trabalhar na enciclopédia tem razões mais 
especificas, que vão desde divergências quanto à própria concepção do projeto até 
a existência de pessoas que teriam que ser deslocadas caso ele assumisse o posto. E 
tennina a cana: 

"Tudo isso está perfeitamente certo, mas nos separa uma distância irredutível 
de pontos de vista. As suas razões são razões de ministro, as minhas são razões de 
homem. Você decide com o áspero olho público, mas eu resolvo com o mais 
manso olhar da minha humanidade" (cana de Mário de Andrade a Capanema, 23 
de fevereiro de 1 939). 
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A partir dai, só lhe cabem pequenos trabalhos e uma situação incena, que 
Mário aceita por falta de alternativas, com grande custo pessoal. Em junho de 1939 
Mário de Andrade trabalha precariamente para o Instituto Nacional do Livro, e 
escreve a Capanema pedindo que lhe paguem pelo que produziu. A situação é 
desesperadora: "venho pedir a você que me faça pagar isto imediatamente, e por 
outra via possive1 ai do Ministério, pois estou em uma situação insustentável, 
crivado de dívidas ridiculas, sem cara mais para me apresentar a cenas amigos, que 
positivamente não têm a obrigação de me sustentar. Felizmente não estou 
acostumado, em quarenta e cinco anos de vida, a viver de expedientes e situação 
penosa O resultado é um desespero, uma inquietação, uma desmoralização 
interior que não mereço, da que, espero, o Ministério não tem razão para me 
obrigar". N esta época Mário de Andrade aguardava uma nomeação prometida 
pelo ministro, que, entretanto, jamais se corporifica: " muito mais agradável pra 
mim será trabalhar com você, no Instituto do Livro, mas se não é possivel, suplico 
mais este favor a você de me dizer francamente o que há, pra que eu me arranje". 
Mário de Andrade, no entanto, jamais use arranjaria" de fonna satisfatória, e 
terminaria sua vida, enfermo e psicologicamente desgastado, alguns anos após. 

É diflcil a posição de equilibrio e integridade ante as contradições inevitáveis 
da vida à sombra do poder. Se Capanema foi sempre, acima de tudo, o ministro, 
seu principal auxiliar e conselheiro, Carlos Drummond, manteve-se todo o tempo 
acima de tudo como intelectual. Q.uanto lhe custou a tensão do posto que ocupava, 
e como conseguia manter unidas coisas às vezes tão opostas, s6 Seu depoimento 
pessoal poderá esclarecer. O que é certo é que houve momentos em que a 
conciliação não parecia mais posslvel. Em março de 1936, Capanema convida 
Alceu Amoroso Lima para uma conferência no ministério sobre liA Educação e o 
Comunismo", à qual Drummond resolve não ir, e, por lealdade, coloca seu cargo à 
disposição do ministro: 

"Meu caro Ministro e amigo", escreve o poeta, "às 5 horas da tarde, subindo 
no elevador do Ministério, e cruzando com colegas do Gabinete que desciam para 
assistir à Conferência do Alceu, fiz um rápido exame de consciência e verifiquei 
que eu não poderia fazer o mesmo, ou antes, que eu não devia fazer o mesmo. 
Uma outra conclusão, logo, se impõs: não podendo participar de um ato público, 
promovido pela autoridade a que sÍlvo, e que visava afirmar, mais do que uma 
orientação doutrinária, um programa de ação do governo, eu não só deixava de 
servir a essa autoridade como lhe criava uma situação desagradável. É verdade que 
minha colaboração foi sempre prestada ao amigo (e só este, de Testo, lhe perdoaria 
as impertinências de quecostumarevestir-se) e não propriamente ao Ministro nem 
ao governo, mas seria impossível dissociar essas entidades e, se eu o conseguisse, 
isto poderia servir de escusa para mim, mas não beneficiaria o Ministro. É 
verdade, ainda, que não tenho posição à esquerda, senão apenas sinto por ela uma 
viva inclinação intelectual, de par com o desencanto que me inspira o espetáculo 
do meu pais. Isto não impede, antes justifica que eu me considere absolutamente 
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fora da direita e alheio a seus interesses, crenças e definições. E ai está a razão por 
que me julguei impossibilitado de ouvir o meu amigo pessoal Alceu. ( . . .  ) Minha 
presença na conferência de hoje seria mais, talvez, do que silenciar inclinações e 
sentimentos. Poderia ser tida como repúdio a esses sentimentos e inclinações. Por 
isto não fui ao Instituto". Drummond teme que sua atitude possa ser interpretada 
de forma prejudicial a Capanema, e por isto prefere se afastar: "daí esta carta, que 
tem o mais razoável dos propósitos: o de não permitir que, para não magoar o 
amigo, V. ponha em risco a sua situação politica e, mesmo a sua posição moral em 
face ao governo. O amigo está intacto e continua a desejar-lhe bem. Dispensado o 
diretor de gabinete (e que irritante diretor de gabinete tem sido o seu), você 
conservará o amigo, teimoso e afetuoso, que o abraça fraternalmente, Rio, 
25-3-36. Carlos". 

A amizade prevaleceria, e a dispensa não seria concedida Drummond 
continuaria, até o final do Estado Novo, a servir de ponte e filtro nos contatos entre 
a cultura brasileira e o ministério Capanema. Ambos, cada qual a seu estilo e a 
partir de motivações tão diferentes, teriam enorme responsabilidade sobre os 
caminhos contraditórios, fecundos e freqüentemente mistificados que a educação 
e a cultura brasileira assumiriam nas décadas seguintes. 

NOTAS 
1 .  Não é isto que surge, no entanto, de uma análise independente da atuação da Socretaria do I merior 
no periodo, onde abundam as queixas quanto ao uso arbitrário da força à disposição da Secretaria do 
Interior para a consecução de seus objetivos. Cf. Bomeny, Maria Helena Bousquet. "A estratégia de 
conciliação: Minas Gerais e a abenura politica dos anos 30". in Ãngela Maria de Castro Gomes el aJii, 
RegionalimUJ e centraliz.açãQ política: partidos e constituinte nos anos 30 (Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1980). 

2. Ver a respeito Bomeny, Hdena Maria Bousquet, op. cito 

3. Bomeny, op. cu., pp. 52-3. 



o CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: ESBOÇO 
DE ANÁLISE DE UM APARELHO DO ESTADO 

( 1 93 1 - 1 937) * 

Sérgio Miceli 

.. Esta comunicação constitui o resumo de uma análise circunstanciada do Conselho Nacional de 
Educação, contendo transcrições mais abundantes do material coligido, e que será publicada 
oponunameme. 



o Decreto n� 1 9.850, de 1 1  de abril de 1 93 1 ,  criando o Conselho Nacional de 
Educação, leva às últimas conseqüências a definição deste conselho enquanto 
"órgão consultivo do ministro da Educação e Saúde Pública nos assuntos relativos 
ao ensino", evidenciando o caráter estrito de assessoria para o trabalho de que Se 
poderia incumbir. Entretanto, os decretos números, 1 9.851 e 1 9.890, datados de 
1 1  e 1 8  de abril de 1 93 1 ,  que dispõem, respectivamente, sobre as refonnas do 
ensino superior e do ensino secundário, definem uma esfera própria de jurisdição 
para o conselho. No capítulo 11 do primeiro decreto, vincula-se a concessão da 
equiparação das universidades estaduais e livres ao sistema federal. bem como a 
suspensão de tal prerrogativa a um parecer emitido e votado pelo conselho; da 
mesma fonna, o capítulo I do titulo 1 1  do segundo decreto vincula a concessão de 
equiparação (ou inspeção permanente) aos estabelecimentos de ensino secundário 
mantidos por governo estadual, municipalidade, associação ou particular, a uma 
proposta do conselho aprovada por dois terços da totalidade dos seus membros. 
Nestas condições. não é de se estranhar que boa parte das sessões nos seis 
primeiros anos de existência do conselho tenha sido devotada ao exame dessas 
questões sobre as quais este órgão dispunha de poder decisório. (Ver anexo.) 

Nas circunstâncias do período, o Estado tem interesse em contratar, em bases 
profissionais, os serviços de consultoria que alguns grupos de especialistas estão 
em condições de prestar. Em face da crise de hegemonia que afetava os 
procedimentos até então vigentes no processo de tomada de decisões, o recruta
mento de novas categorias de agentes especializados vem atender às exigências 
postas ao exercício rotineiro do trabalho de dominação. Eis, portanto, uma das 
dimensões capazes de dar COlHa do perfil mais sofisticado do aparato institucional 
em vias de ser implantado. 

Contudo, a outra dimensão desse processo não deve ser negligenciada. 
Estando ainda impossibilitado, na conjuntura em questão, de fazer valer seus 
pontos de vista naqueles campos de atividade em que sua intervenção crescente se 
faz sentir, o Estado, ou melhor, as facções da classe dirigente profissionalizadas no 
trab21ho político e que assumiram o controle da máquina estatal se vêem instadas, 
por ora, a conceder voz c voto aos pona-vozes dos grupos de interesse concor
rentes. A cooptação da Igreja Católica através de suas figuras consagradas 
num determinado cam po de atividade demonstra que a presença da Igreja no 
plano do ensino e da cultura subsiste por força de uma delegação de funções que 
pane das próprias famílias da classe dirigente. Quando a liderança católica 
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antepõe a família ao Estado como agência educativa privilegiada! , ela não utiliza 
esse argumento apenas como- vã ideologia a serviço dos interesses da Igreja, 
empenhada em concorrer nessa área com o Estado, no contexto de uma 
conjuntura politica em que se encontram ameaçados seus investimentos matenais 
e simbólicos. Tal argumento expressa a delegação de funções e, portanto, de poder 
com que foi investida a autoridad , eclesiástica para legislar no campo do ensino e 
da cultura. Da mesma forma, o fato de o Estado cooptar educadores profissionais 
está relacionado, em última análise, com o atendimento das demandas crescentes 
que fazem os diversos grupos de agentes incumbidos de gerir o sistema de ensino. 
Em suma, os conselhos não são senão arenas abertas à negociação de interesses, 
num momento de transição entre as formas de dominação oligárquica vigentes na 
República Velha e a consolidação de uma dominação burocrática de perfil 
autoritário. 

Enfim, o processo de cooptação dos intelectuais pelos aparelhos do Estado 
não se esgota na relação entre suas biografias e a trajetória intelectual e polltica que 
cumpriram, entre os trunfos de que dispunham e suas orientações ideológicas, 
nem muito menos na relação entre os principios que norteiam sua produção 
intelectual e suas práticas pollticas. Cumpre também apreender os diversos niveis 
de sua atuação no âmbito "público" e averiguar o quanto suas tomadas de posição 
intelectuais e pollticas se devem ás injunções de toda ordem que interferem no 
trabalho especifico que desenvolvem. Enfim, por minima que seja, a autonomia 
relativa de qualquer aparelho justifica uma análise de sua dinâmica interna e de 
seu funcionamento, nem que se chegue tão-somente a delimitar o alcance e os 
limites desta autonomia. 

I - Composição institucional 

A despeito dos critérios legais que deveriam orientar o preenchimento das 
cotas 'relativas às universidades federais e particulares. aos institutos federais, 
estaduais e particulares do ensino secundário etc., a composição efetiva do 
conselho se prende à filiação institucional de seus integrantes a detenninados 
grupos de interesse - o que vai se refletir no tipo de participação e nas tomadas de 
posição no interior do conselho. À primeira vista, a linha de clivagem mais 
percepdvel separa os representantes do ensino oficial dos porta-vozes do ensino 
particular, embora um registro mais qualificado permita identificar alguns grupos 
de interesse. 

o primeiro deles inclui os representantes dos ramos tradicionais do ensino 
superior - direito, medicina, �ngenharia -, em geral procedentes das faculdades 
dominantes nesses ramos: Miguel de Oliveira Couto, catedrático da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, e ex-membro do Conselho Nacional do Ensino; Raul 
Leitão da Cunha, catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de 
Janeiro, diretor dessa mesma faculdade a partir de 1 932 e reitor da Universidade 
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do Rio deJaneiro a panir de julho de 1934; Reinaldo Porchat, catedrático e diretor da 
Faculdade de Direito de São Paulo, ex-membro dos Conselhos Superior do Ensino 
e Nacional do Ensino, reitor da Universidade de São Paulo a panir de 1 934, e juiz 
do Tribunal Eleitoral de São Paulo; Aristides Novis, catedrático da Faculdade de 
Medicina da Bahia e diretor da mesma faculdade a panir de 1 93 1 ; Teodoro Augusto 
Ramos, professor de matemática e lente da Escola politécnica de São Paulo, futuro 
membro da Diretoria Nacional de Educação a partir de 1934, e futuro diretor da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo; Samuel 
Libânio, catedrático da Faculdade de Medicina de Minas Gerais;joaquim Inácio de 
Almeida Amazonas, catedrático da Faculdade de Direito do Recife, ex-membro do 
Conselho Nacional do Ensino. Por decretos de 1 1  de julho de 1 932, de 28 de 
novembro de 1 932 e de 24 de julho de 1 933, são nomeados respectivamente Luís 
Francisco Guerra Blessmann, catedrático da Faculdade de Medicina de Porto Alegre e 
diretor da mesma faculdade a partir de janeiro de 1 935, em lugar do dT. Cláudio 
Brandão;José Olímpio da Silva, vice-reitor da Faculdade de Medicina da Bahia, em 
lugar do dr. Aristides Novis, e João CesárUi de Andrade, também catedrático da 
Faculdade de Medicina da Bahia e ex-membro do Conselho Nacional de Ensino. 
Com essas substituições, há em média cinco representantes �as faculdades de 
medicina oficiais federais e estaduais, dois representantes das faculdades de direito 
oficiais federais e um representante das escolas politécnicas. Em conjunto, os oito 
representantes dos ramos tradicionais correspondem a 57% do total de conselhei
ros, percentual que se eleva a 60% se contarmos o diretor do Depanamento 
Nacional do Ensino (mais tarde Diretoria Nacional de Educação), cargo sucessiva
mente ocupado pelos profs. Aloísio de Castro, Cândido de Oliveira Filho e 
Teodoro Ramos, todos eles penencentes ao magistério superior nesses ramo�. 

o segundo grupo inclui militares de altas patentes, nomeados por "livre 
escolha" do presidente da República, vale dizer, em atendimento a demandas por 
representação das forças armadas e das escolas militares: o marechal EspiridUio 
Rosas, logo substituído pelo marechal Joaquim Marques da Cunha (decreto de 4 de 
novembro de 1931), engenheiro militar e lente da Escola Militar, o genetaljoão 
SimplícioAlves de Carvalho, e o almiranteAméricoBrasil Silvado, correspondendo a 2 1  % 
do total de conselheiros. Com base nas intervenções e tomadas de posição nos 
debates, poder-se-ia dizer que representam uma linha política de inspiração 
" tenentista" e corporativista. 

o terceiro grupo reúne os pona-vozes das novas especialidades na área 
educacional: o prof. CarÚis Delgado de Carvalho, vice-diretor do Externato do Colégio 
Pedro li,  sociólogo e geógrafo, e o prof Isaías Alves de Almeida, de volta dos Estados 
Unidos onde esteve um ano fazendo estágio de especialização pedagógica no 
Teacher's College da Universidade de Colúmbia, autor de obras marcadamente 
técnicas como por exemplo Teste individual de inteligêncin ( 1 927), Os testes e a 
reorganização escolar ( 1930), Técnicos e educadores ( 1933), futuro secretário da Educação 
e Saúde do Estado da Bahia3 . Ambos estavam ligados aos movimentos de reforma 
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e modernização do ensino, à expansão das escolas normais e à difusão de novos 
modelos pedagógicos, perfazendo 1 4% sobre o total de conselheiros. 

Por último, a presença do padre Leonel Franca, líder da intelectualidade 
católica, militante das organizações da Igreja e autor de diversas obras de 
proselitismo, atuando como representante do ensino privado e confessional que, 
em 1929, atendia a 90% da instrução secundária4 . 

A reconstituição do conselho levada a efeito em 1935 permite antecipar 
algumas mudanças na sua composição, que deverão se consolidar no início de 
1936, com a reforma do conselho imposta por lei parlamentar. Assim, estando a 
gestão do ministério em mãos de Capanema, reconstitui-se o conselho por haver 
terminado o mandato da maioria de seus membros: são reconduzidos Leitão da 
Cunha, Reinaldo Porchat, Leonel Franca, Eduardo Rabelo, Delgado de Carvalho e 
Samuel Libânio; são mantidos, por ainda não terem seus mandatos vencidos, 
Isaías Alves, Marques da Cunha, Cesário de Andrade e J osué Cardoso d' Afonseca, 
da Escola de Engenharia deJuiz de Fora; são nomeados pela primeira vez Aru"bal 
Freire da Fonseca, catedrático da Faculdade de Direito do Recife, Inácio Azevedo 
Amaral, catedrático da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, Fábio de Ba"os e Alceu 
Amoroso Lima, "representantes, o primeiro, das diversas instituições educativas a 
que se refere a atual legislação, e o último, da cultura em geral". Alceu vem 
engrossar a ala que defende os interesses do ensino panicular e, por esta via, 
sustentar a legitimidade da presença católica nas refonnas educacionais em curso. 
Vale dizer que essa facção foi a única que veio a apresentar ganhos com a 
reconstituição do conselho. No que toca à ala militar, um recuo substancial ocorre 
com o pedido de exoneração do almirante Silvado e com o afastamento do galo 
João Simplício; sobra apenas o marechal Marques da Cunha. 

A lei parlamentar n� 1 74, de 6 de janeiro de 1 936, veio determinar mudanças 
na composição do conselho, extinguindo o órgão que havia sido criado pelo 
decreto n� 19 .850, de 1 1  de abril de 1 93 1 .  Os desentendimentos havidos entre a 
Câmara e o Senado, entre o Senado e o Poder Executivo, as alegações de alguns 
conselheiros de que uma lei ordinária nào poderia "extinguir" um preceito 
constitucional, e o acirramento do confronto entre as diversas facções empenhadas 
em fazer valer seus pontos de vista nas reformas do ensino em curso, tudo isso 
acabou provocando infindáveis questionamentos no interior do próprio con
selho5 quanto à sua "legalidade" e quanto á "legitimidade" das convocações feitas . 
antes que a nova lei fosse implementada. Alguns conselheiros chegaram inclusive a 
apresentar propostas que, invocando quase sempre argumentos de teor estrita
mente jurídico, pretendiam fazer com que o antigo conselho assumisse os novos 
encargos definidos pela Constituição. Tais demandas prolongaram-se mesmo 
após o estabelecimento das listas tríplices para a composição do novo conselho. 

Em 1931 ,  a composição do conselho consegue de certo modo furtar-se ao 
clima agitado de reivindicações, passando ao largo dos movimentos em prol das 
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reformas do ensino então em curso. Era a época das reformas educacionais em São 
Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas, e das conferências organizadas pelos 
educadores. Sobretudo, já se encontrava inteiramente demarcado o campo de luta 
entre a Associação Brasileira de Educação e a Igreja Católica A associação 
congregava os educadores profissionais que defendiam o ensino leigo, uma 
crescente intetvenção do Estado para centralizar a gestão do sistema de ensino, e 
que divulgavam novos modelos pedagógicos e instrumentos sofisticados para 
avaliação de desempenho. A reação da Igreja Católica se fazia sentir através do 
Centro Dom Vital e de outras organizações que buscavam incentivar a militância 
em favor da obrigatoriedade do ensino religioso. 

Nos primeiros tempos de atuação do Ministério da Educação e Saúde, a 
despeito das reformas do ensino superior e secundário decretadas pelo ministro 
Francisco Campos, e que se inspiravam na plataforma dos grupos de educadores 
leigos (tendo sido o próprio ministro um dos responsáveis pelas reformas levadas a 
cabo em Minas), o decreto que tornava facultativo o ensino religioso poderia ser 
interpretado em termos de um recuo que vinha atender às reivindicações católicas. 
Além disso, não são os novos especialistas em ed ucação que constituem a facção 
dominante no conselho criado em 1 93 1 ,  mas os representantes das faculdades e 
ramos tradicionais do ensino superior. O educador profissional cooptado Isaías 
Alves, por exemplo, era um elemento recém-chegado dos Estados Unidos, muito 
menos um militante da H educação nova" do que um difuso r dos novos métodos e 
instrumentos pedagógicos. O padre Franca, por sua vez, sem margem de dúvida, 
era um dos articuladores centrais da reação católica nessa área, e já havia firmado 
sua liderança inteleaual através de obras que desempenhavam um papel 
importante na mobilização de jovens adeptos que viriam a constituir o núcleo 
leigo da reação católica. 

Com base na lei n? 1 74, o presidente da República solicitava aos governadores 
dos estados que promovessem indicações, a partir das quais o conselho de então 
pudesse estabelecer as listas tríplices. Tal procedimento em relação aos institutos 
de ensino dos estados e às associações de educação e de imprensa não ocorreu 
apenas pela razão alegada, qual fosse, a "falta de elementos exatos quanto ao 
número desses estabelecimentos e instituições". A mediação exercida no caso 
pelos governadores inseria-se no sistema de correias com que o poder central 
passara a controlar os estados desde o esquema das interventorias. 

A lei n� 1 74, de 6 de janeiro de 1936, determina um ponto de inflexão 
significativo na história do conselho no período em apreço. Seus principais anigos 
estipulam condições e requisitos distintos para a composição do colegiado: serão 
nomeados 1 6  membros, dos quais nove devem serrepresentaÍltes do ensino oficial 
mantido pela União e pelos governos dos estados e do Distrito Federal, e mais três 
representantes da .. cultura livre e popular" . Os nove primeiros deverão represen
tar as nove categorias do ensino oficial assim distribuídas: primário e normal 



406 Seminário Internacional 

(incluindo a educação flsica), secundário, agrícola e veterinário, técnico-industrial 
e comercial, politécnico, anísuco, ensino de ciências médicas, de ciências sociais e 
de ftlosofia, ciências e letras. Os três representantes do ensino particular deverão 
corresponder aos três graus de ensino: primário, secundário e superior. A 
nomeação de todos os membros caberá ao presidente da República com 
aprovação do Senado, renovando-se a metade do conselho a cada biênio. Com a 
exceção de dois conselheiros, " representantes da rulturalivre e popular" , a serem 
nomeados por livre escolha do presidente da República, os demais serão 
escolhidos a partir das listas triplices organizadas pelo próprio Conselho Nacional 
de Educação. 

Do prisma da legislação, essa nova modalidade de recrutamento parece 
indicar a " derrota" sofrida pela trinca até então dominante no ensino superior
direito, medicina e engenharia, pela ordem - e, em contrapartida, a extensão da 
representação das novas áreas de ensino, tanto as que propiciam uma fonnação 
marcadamente profissionalizante (as áreas do ensino técnico), como as que se 
destinam a formar novos quadros (os futuros egressos das faculdades de ftlosofia e 
educação), seja para o próprio sistema de ensino (professores secundários, 
universitários, inspetores e demais postos ligados à expansão do ensino), seja para 
as demais carreiras que se abrem ao nível da assessoria "técnica" e política da 
classe dirigente (as novas profissões superiores). 

No texto da lei, ao invés de a representação do ensino superior corresponder 
virtualmente ás faculdades dominantes em cada ramo - como as faculdades de 
direito de São Paulo e Recife, as escolas politécnicas do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, as faculdades de medicina do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul-, esse tipo de representação direta reduz-se substancialmente a não 
mais de dois representantes, vinculados às categorias de ensino médio e ensino 
politécnico, vedando-se uma representação direta do ensino jurídico. A designa
ção ensino médio inclui também a representação das faculdades de farmácia e 
odontologia que, muito embora sempre tenham tido uma posição bastante 
dependente das faculdades de medicina, conseguem nos primeiros seis anos de 
vida do conselho assegurar uma representação própria (Almada Horta, Barros 
Terra etc.). Por outrO lado, amplia-se a representação das áreas de ensino de 
implantação recente sob a tutela do novo corpo de educadores profissionais, 
dando-se inclusive um status próprio à representação das faculdades de filosofia. 

Em lugar da modalidade de indicação definida na antiga lei, a cargo das 
faculdades hegemônicas, cabe doravante ao próprio conselho estabelecer, por 
voto secreto, as listas tríplices a serem submetidas ao Poder Executivo com base no 
seguinte procedimento: "Nove listas, correspondentes às categorias acima men
cionadas, contendo cada uma três nomes de representantes do ensino oficial, 
escolhidos dentre os que forem indicados pelos conselhos estaduais de educação, 
ou, enquanto não existirem tais conselhos. pelas congregações dos estabelecimen-
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toS mantidos pela União e pelos Governos dos Estados e do Distrito Federal (artigos 
S?, 5? e 13�). Dentre os representantes das cinco últimas categorias mencionadas, 
dois, no mínimo, devem ser professores da Universidade, e dois, no mínimo, 
devem ser professores de estabelecimentos isolados (artigo 3P , § 2p ). Três listas, 
correspondentes aos ensino panicular, primário, secundário e superior, contendo 
cada uma três nomes dentre os diretores e professores de estabelecimentos 
particulares, reconhecidos oficialmente, que forem indicados pelos conselhos 
estaduais de educação (anigo 5.0). Não existindo, atualmente, esses conselhos, três 
listas serào organizadas pelo CNE, independentemente de qualquer indicação 
( .. .  ). Duas listas correspondentes a representantes da cultura livre e popular, 
contendo cada uma três nomes ( . . .  ) dentre os que forem indicados respectivamente 
pelas associações de imprensa e de educação, consideradas idõneas a partirdadata 
da Constituição ou reconhecidas posteriormente ( . . .  ). Os outros dois nomes dessa 
categoria ( .. .  ) serão nomeados por livre escolha do Presidente da República ( . . .  ) 
somente poderão ser indicados para a composição das referidas listas pessoas de' 
reconhecida competência nas funções que terão de exercer, e, de preferência, 
experimentadas na administração do ensino e conhecedoras das necessidades 
nacionais ( . . .  ) e que tenham capacidade e experiência no ramo ou grau de ensino 
que tiverem de representar ( . . .  ) devendo ser especialmente mencionadas as 
atividades por elas exercidas" (sessào de 20 de abril de I 936i'-DOU de lO dejunho 
de 1936). 

Na verdade, as coisas não se passaram bem assim, tendo os governos estaduais 
atuado como instâncias de mediação. Não obstante, tais mudanças traduzem, pelo 
menos em prindpio, uma extensão dos poderes conferidos ao Conselho Nacional 
de Educação, que passa a exercer o papel de intermediário entre as demandas e 
indicações dos diferentes graus e ramos do ensino, filtrando os diversos tipos de 
representação previstos em lei. E o conselho não deixará de cumprir esse trabalho 
sem levar em conta seus próprios interesses, monnente o de assegurar, na medida 
do possível, a continuidade da representação dos grupos que já penenciam à 
corporação e, em especial, de suas figuras de maior projeção. 

A 10 de julho de 1 936, sob a presidência do ministro Capanema, foram 
realizadas as eleições internas para a montagem das listas tríplices, a panir das 
indicações feitas para as diversas categorias de ensino previstas em lei. Estavam 
presentes à sessão 1 7  conselheiros, a saber, professores Leitão da Cunha, Gastào 
Macedo, Aníbal Freire, J osué d' Afonseca, Cesário de Andrade, Eduardo Rabelo, 
Reinaldo Porchat, Marques da Cunha, Beni Carvalho, Paulo Lira, lsaias Alves, 
Delgado de Carvalho, Amoroso Lima, Barros Terra, Samuel Libãnio, Azevedo do 
Amaral e Lidnio de Almeida. Destes, apenas sete nomes encabeçaram as listas, 
quer dizer, o antigo conselho conseguiu preservar 4 1  % de seus integrantes pela via 
eleitoral interna. A esse percentual devem-se acrescentar três figuras de proa -
Samuel Libãnio, Leitão da Cunha e Amoráso Lima (os dois últimos futuros 
reitores), - que acabaram sendo nomeados por "livre escolha" da Presidência da 
República, ampliando para 58% a taxa de reprodução do antigo conselho. 
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Dentre os antigos e ex-membros do conselho, cujos nomes constavam das 
listas de indicações, 1 1  não conseguiram se eleger e apenas quatro deles chegaram 
a integrar as listas tríplices. Além dos 1 1  mais votados nas respectivas categorias 
Manuel Bergstrõm Lourenço Filho (ensino primário e normal oficial), Jonatas 
Arcanjo da Silveira Serrano (ensino secundário oficial), Paulo de Figueiredo 
Parreiras Horta (ensino agrícola e veterinário), Paulo de Lira Tavares (ensino 
técnico-industrial e comercial), Ari de Abreu Lima (ensino politécnico), João 
Cesário de Andrade (ensino médico), Anibal Freire da Fonseca (ensino de ciências 
sociais), Luís Camilo de Oliveira Neto (ensino artístico), Reinaldo Porchat (ensino 
de filosofia, ciências e letras), Isalas Alves de Figueiredo (ensino primário livre), 
Josué Cardoso d'Afonseca (ensino secundário livre) -, foram ainda nomeados o 
padre Leonel Franca, enquanto representante das associações educacionais, e 
Jurandir Lodi, representando as associações de imprensa. 

O primeiro marco de comparação é forçosamente a composição do antigo 
conselho. Pode-se tomar, por exemplo, a distribuição dos membros segundo o 
ramo de ensino em três momentos distintos, a saber, o conjunto de nomeações 
efetuadas entre 1 93 1  e 1934, a reconstituição levada a cabo em 1 935 com a 
ascensão de Capanema, e a reforma determinada pela lei n? 1 74. A parcela de 
representantes dos ramos tradicionais do ensino superior mantém-se elevada e 
relativamente constante nos dois primeiros momentos. Em 1936 esta parcela sofre 
um ligeiro decréscimo, muito embora se possa alegar que seu coeficiente de 
preservação após a reforma foi obtido às custas deuma "infiltração" em categorias 
afins senão alheias ao ensino jurídico (ou seja, ensino de ciências sociais, ensino de 
filosofia, ciências e letras) e por conta das indicações de "livre escolha" do 
presidente da República. A representação de categorias afins somadas à indicação 
deJosué d' Afonseca, da Escolade Engenharia de Juiz de Fora, como representante 
do ensino secundário livre, dá conta de quase 43% da representação obtida. 

Não se pode atribuir ao acaso o fato de que a lei em questão nem mesmo 
preveja uma representação autônoma do ensino jurldico, a exemplo do que 
instituiu para o ensino das ciências médicas e para0 ensino politécnico. Tampouco 
deve-se estranhar a eleição de Porchat enquanto representante do ensino de 
filosofia, ciências e letras, dado que, a essa altura, estando em funcionamento 
plenamente reconhecido a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universi
dade de São Paulo, não é descabido que o reitor dessa universidade possa dispor de 
uma base de legitimidade para assumir esse trabalho de representação. 

Embora a representação direta dos três ramos tradicionais devesse restringir
se a apenas dois representantes, ou seja, 1 2,5% sobre o total de conselheiros, os 
43,8% de fato alcançados através dos expedientes apontados constituem o 
coeficiente real de preservação obtido pelo antigo conselho. Por sua vez, a parcela 
de representantes dos novos corpos de especialistas - educadores profissionais, 
docentes do ensino técnico e profissionalizante. cientistas sociais e burocratas da 
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área educacional - amplia sua presença, que nos dois primeiros momentos havia 
girado em torno de dois representantes, para cinco representantes por ocasião da 
reforma, perfazendo 3 1 ,3% do total de membros do conselho. Levando-se em 
conta somente o grupo de educadores profissionais e tecnoburocratas, excluindo
se os representantes das áreas de ensino profissionalizante (ensino agrícola e 
veterinário, ensino técnico-industrial e comercial), pois em princípio nada garante 
que haverá uma aliança entre eles no âmbito do conselho, verifica-se que os nomes 
de Lourenço Filho, IsalasAlves eJurandir Lodi correspondem a 18,8% do total de 
conselheiros. A votação unânime recebida pelo primeiro representa, ao mesmo 
tempo, a consagração de seu trabalho como "reformador" profissional e a 
abertura dos aparelhos do Estado a ele e a seus pares. 

Com efeito, a facção que h istoricamente vem conseguindo manter o seu lugar 
no órgão consultivo máximo do campo educacional e que mais ganhos consegue 
com a reforma de 1 936 é a dos católicos milicantes. Tendo ampliado para dois 
membros a presença da Igreja em 1935, conseguem aumentá-la agora para quatro 
representantes, o que corresponde a 25% do total de conselheiros. Além disso, é 
preciso considerar a posição estratégica que esse grupo vem ocupando há muitos 
anos na máquina burocrática interna, através de América Jacobina Lacombe, que 
ocupa o cargo de secretário do conselho desde 1 9 3 1 .  Colaborador de A Ordem, 
Américo Lacombe integra o circulo de intelectuais atuantes no Cmtro Dom Vital e 
está plenamente identificado com os programas e com o ideário da Igreja no 
campo do ensino6. O percentual de represencação da Igreja é tanto mals significati
vo quando se sabe que, entre os representantes do ensino superior tradicional, os 
" rachas" são muito mais freqüentes, que é muito mais baixa a coesão ideológica e 
política entre as demals facções e, sobretudo, quando se sabe que as tomadas de 
posição da ala católica encontram, em seu favor, o apoio dos empresários 
particulares do ensino, dentre os quais um dos principais é a própria Igreja e suas 
ordens religiosas. 

Deixaram de participar do novo conselho os elementos de extração militar. 
que por volta de 1 933 chegaram a ser três, mas que com a reconstituição de 1935 já 
haviam sido reduzidos à presença do marechal Marques da Cunha. 

11 - Móveis da luta interna 

A história do conselho, em ampla medida, é a do progressivo desarmamento, 
por parte do Estado, desse órgão enquanto instância de negociação de assuntos 
pendentes na área educacional, ou seja, é a história do esvaziamento da autoridade 
dos grupos de interesse concorrentes do Estado. 

A) Autorwmia do CNE versus ingerência do Poder Executivo 

A luta interna que se desenvolve no conselho tem como um de seus principais 
aspeaos o confronto entre os defensores de sua autonomia relativa e os adeptos da 
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progressiva extensão do poder intetvencionista do governo central. A mesma 
oposição parece recobrir, por vezes, um antagonismo entre os conselheiros 
empenhados em preservar certa imagem de autonomia, vale dizer, de condições 
capazes de assegurar a " descentralização" , e aqueles cuja atuação resulta de uma 
delegação direta do Executivo e que defendem que o poder central deve estar a 
salvo de pressões regionais. Entre os primeiros encontram-se os conselheiros que 
operam como porta-vozes dos estados mais fortes (como Porchat e Teodoro 
Ramos) ou de instâncias concorrentes do ensino e da cultura (como o padre Leonel 
Franca, que atua em nome da Igreja). No segundo grupo encontram-se os 
educadores profissionais e os "técnicos" ocupantes de cargos elevados na 
burocracia interna do Ministério da Educação e Saúde Pública. 

Todavia, as lutas internas não impedem que, nos momentos de crise, a maioria 
dos membros do CNE tenda a tomar posições em bloco, reivindicando o 
monopólio das decisões de maior peso na área educacional e opondo-se às 
funções meramente "consultivas" que o poder central está interessado em 
impingir ao conselho. Em suma, o conselho constitui um terreno onde se 
defrontam algumas das principais facções interessadas em afirmar sua autoridade 
de legislar no campo da política educacional, uma arena de luta entre interesses 
favoráveis e contrários à "  centralização", entre interesses favoráveis e contrários à 
autonomização dos corpos de "especialistas" e dos órgãos "témicos". É preciso 
lembrar, contudo, que um dos níveis básicos de atuação dos conselheiros diz 
respeito à defesa das demandas feitas pelas escolas e faculdades de que são 
representantes, ou dos estabelecimentos de ensino em que trabalham e com os 
quais se sentem identificados7 . Por vezes essas c1ivagens se manifestam ao mesmo 
tempo, sendo forçoso compulsar as votações, analisando alianças e "conchavos" 
com vistas a detectar o tipo de interesses em jogo em cada situação concreta. 

Uma das primeiras ocasiões em que se pode verificar a autonomia relativa do 
conselho é a sessão em que diversos conselheiros se manifestam sobre a lei de 
organização do ensino secundário. Emjulho de 1931,  por sugestão do dr. Aloísio 
de Castro, então presidente do Conselho Nacional de Educação, é aprovada a 
constituição de uma comissão que deveria estudar e regulamentar as funções dos 
inspetores de ensino. Em novembro do mesmo ano, é lido o parecer dessa 
subcomissão contendo uma série de propostas. Entretanto, em outubro do 
mesmo ano, o governo publica o Decreto n� 20.496, que dispõe sobre a inspeção 
nos institutos de ensino secundário, não restando outra saída para o trabalho da 
subcomissão senão o expediente de declarar-se pronta a "regulamentar a pane 
relativa à inspeção do ensino superior" . A publicação do referido decreto serviu de 
estopim para que viesse à baila a questão da "jurisdição" e "alçada" do Conselho 
Nacional de Educação. Sentindo-se preteridos, cingidos à função subalterna de 
propiciar uma validação acadêmica aos atos do executivo, os membros do 
conselho tendem a adotar posições que lhes pareçam congruentes com a 
representação que possuem. As tomadas de posição não poderiam ser mais claras. 
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De u m  lado, Delgado de Carvalho conclama o governo a mobilizar os novos 
especialistas, a expandir seus órgãos técnicos, a levar em conta suas contribuições 
para um futuro planejamento educacional. De outro lado, os representantes de 
extração militar chamam a atenção para os limites que o governo vem impondo ao 
alcance de atuação do conselho e aos objetivos a que se propõe. 

o saldo desse debate está contido na fala incisiva com que o presidente do 
Conselho Nacional de Educação interrompe as intervenções, insistindo no fato de 
que o mesmo decreto que mobilizou os brios dos conselheiros confere, através do 
artigo 7 3 1 ,  uma função explícita ao Conselho Nacional de Educação, qual seja, a 
de decidir, por exemplo, "quais as disciplinas do ensino secundário, em que a 
inscrição ( . , , )  poderá ser concedida" . além de outras atribuições do mesmo gênero, 
todas elas de caráter técnico. Ficam assim apontadas quais as matérias que o 
executivo considera como sendo de alçada e competência do conselho. 

o debate acerca da centralização reacende-se a propósito do regime vigente de 
inspeção e equiparação dos estabelecimentos de ensino secundário. Embora a 
discussão se desenvolva em torno da oposição ensino oficial versus ensino privado, 
as posições se repartem, basicamente, entre os defensores do ensino privado, e, 
ponanto, contrários ao movimento de centralização, e os pona-vozes da linha 
oficial, favoráveis ao reforço da intervenção do Estado em todas as esferas da 
sociedade civil. A esse respeito, pode-se examinar a segunda sessão da primeira 
reunião de 1 933, realizada em 25 de janeiro de 1 933 (ver DOU de 3 de fevereiro de 
1933), quando se retoma o debate sobre o regime de inspeção dos estabelecimen
tos de ensino. 

De início, o problema é situado através da leitura dos pareceres emitidos pelas 
subcomissões. Seguc-se a primeira fala do padre Franca, expressando uma posição 
divergente da orientação contida no parecer. O núcleo do argumento levantado 
por ele se apóia na defesa do princípio geral da autonomia do ensino livre, isto é, 
do ensino particular e confessional, procurando conciliar as prerrogativas do 
ensino particular com as novas exigências de controle e orientação que vêm sendo 
impostas pelo governo central. Desta feita, salienta o rigor das exigências que se 
antepõem à equiparação solicitada pelos institutos livres e, de passagem, refere-se 
ao tratamento especial de que desfrutam os institutos de ensino superior mantidos 
pelos governos estaduais, que se encontram dispensados da exigência em pauta. 

Voltando à carga após a primeira tomada de posição contrária, expressa pelo 
marechal Marques da Cunha, o padre Franca levanta obstáculos legais, mostran
do-se contrário à possibilidade sugerida pelo parecer no sentido de se elaborar um 
aviso interp�etativo do decreto em questão. Padre Franca invoca um argumento 
formal, através do qual "acena" com a possibilidade de votar contra o parecer, na 
medida que as modificações que uma ala do conselho pretende introduzir 
restringem a margem de manobra dos institutos particulares num grau muito 
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maior do que o teor do próprio decreto. Em seguida, retoma sua postura inicial, 
tentando fazer coincidi-la com os pontos de vista de um outro parecer (a "primitiva 
indicação" de Leitão da. Cunha), convenido em solução alternativa de mediação. 
Este concede o reconhecimento dos diplomas expedidos, contanto que se 
cumpram, nesses casos, alguns requisitos relativos ao histórico escolar - tarefa 
deixada a cargo das sanções do quadro de inspetores. 

Pela ordem, a fala seguinte do prof. João Simplicio retoma o argumento formal 
do padre Franca, embora numa outra direção, calçando uma proposta de 
modificação global do decreto. Suscita o conselho a tomar a iniciativa de legislar, 
substituindo o decreto expedido pelo governo por um outro, " uma obra orgânica 
e completa". Em suas palavras, "seria, pois, preferivel que o Conselho chamasse a 
si a sua principal função. Em vez de exercer função policial, examinando relatórios 
- coisa que não nos deve caber, mas ficar dentro das atribuições da Diretoria de 
Educação - deveria dedicar-se à orientação do ensino em nosso país". Conc1ama 
seus pares para que façam valer sua " autoridade" . ou seja, para que não se deixem 
impingir uma função meramente consultiva e passem a disputar uma posição de 
maior peso no trabalho politico que se realiza no campo especifico de atuação do 
conselho. 

A intelVenção seguinte de Isaías Alves apóia a posição do padre Franca e 
mostra-se contrária às conclusões do parecer, que, por conseguinte, não poderá 
contar com o seu voto. Ambos são membros da subcomissão de ensino 
secundário, vale dizer, atuam organicamente enquanto porta-vozes dos empresá
rios particulares do ensino. Daí a tendência de defenderem posições coincidentes 
nessas questões. 

Aproveitando o caminho aberto por Isaías Alves, Leitão da Cunha faz menção 
de deixar de lado a discussão do conteúdo dos pareceres, e, num primeiro instante, 
simula concordar com a posição de seus pares em favor de uma revisão radical da 
questão em pauta. Sua postura contribuiu muito para dar a ilusão de um consenso 
momentãneo, segundo o qual todos estariam de acordo pelo menos quanto à 
relevância do assunto e, caso houvesse o assentimento dos demais, haveria 
inclusive a possibilidade de se chegar a alterar os marcos legais do decreto vigente. 
De passagem, Leitão da Cunha não se esquece de minimizar as conseqüências 
aventadas pelo padre Franca. Assim,.. "fecha" com seus pares em favor de um 
reforço à autonomia relativa do conselho, mas procura explicitar as bases da 
aliança a que adere, deixando bem claro que seus pontos de vista não coincidem 
com os do lider católico. 

A essa altura, o que se verifica é uma conjunção de interesses favoráveis à extensão 
do poder do conselho. Embora possam discordar quanto aos rumos doutrinários e às 
conseqüentes soluções témicas do problema em pauta, os conselheiros se colocam 
pelo menos de acordo sobre a necessidade de reforçar o poder próprio do 
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conselho. Após alinhavar argumentos estritamente técnicos - que visam muito 
mais atender às exigências de um discurso bem articulado, capaz de demonstrar. 
ao mesmo tempo, o domínio técnico do assunto e o rigor de uma reflexão bem 
fundada na experiência prática -Leitão da Cunha invoca o "consenso" e apresenta 
uma indicação à presidência. Neste momento intervém Porchat, cujo parecer fora 
vencido. Seu apoio é o trunfo final para a aprovação da indicação feita por Leitão 
da Cunha Os dois, e mais Teodoro Ramos, são integrantes da subcomissão do 
ensino superior. 

A grande ênfase dada aos requisitos e exigências envolvidos no processo de 
inspeção e equiparação dos estabelecimentos particulares prende-se, em pane, ao 
fato de que essas questões, como vimos, tocam de peno a autoridade e o poder do 
conselho. A rigor, trata-se da única matéria em que, do ponto de vista legal, a 
decisão final cabe ao conselho. Não obstante, mesmo no tocante ao processo de 
inspeção e equiparação dos estabelecimentos de ensino paniculares, quase 
sempre as decisões mais controversas tomadas pelo CNE deixaram de ser 
implementadas pelo Executivo. Diversas reuniões em 1 933, por exemplo, foram 
dedicadas a analisar a proposta de cassação da equiparação da Escola de Medicina 
e Cirurgia do Instituto Hahnemaniano. Chegou-se a um quase consenso em 
favor da cassação, apenas com os votos contràrios do marechal Marques da Cunha 
e do general Simplicio. Não obstante, o Governo Provisório nomeou utna 
comissão especial com a tarefa de reorganizar a escola, passando por cima da 
decisão vitoriosa no interior do conselho. 

Os membros do conselho procuraram contornar a situação, conforme se pode 
verificar através da declaração do prof. Leitão da Cunha, em resposta a um oficio 
remetido pela mesma escola durante a fase de liúgio: "Essa questão poderia ter 
sido proposta regularmente ao Conselho se a Escola de Medicina e Cirurgia 
estivesse em condições normais, quanto às suas relações legais conosco. Não nos 
deveremos porém pronunciar sobre o que ele deveria fazer em tal caso enquanto 
não se restabelecerem as relações legais do Conselho com esse estabelecimento de 
ensino. ( ... ) No momento, a Escola está fora de nossa alçada, porque sua situação 
depende do parecer de uma comissão especial, nomeada pelo Governo, à revelia 
deste Conselho" (DOU de 9 de maio de 1933). 

Na sessão do dia29 dejaneiro de 1 934 (DOU I de novembro de 1934), um dos 
tópicos inscritos na ordem do dia era o relatório da comissão nomeada pelo 
ministro para estudar as condições e o regimento interno da Escola de Medicina e 
Cirurgia do Instituto Hahnemaniano. O fato de que alguns dos membros 
presentes ainda não fizessem parte do conselho na época da tempestuosa sessão 
em que a proposta de cassação acabou vitoriosa, facilitava a tática daqueles que 
procuravam minimizar a .. derrota" do conselho perante o Governo Provisório. 

Havia quem insistisse em atribuir ao prof. Miguel Couto a idéia da cassação, 
quando na verdade não fora ele o primeiro a propor a medida, ainda que a 



414  Seminário Internacional 

proposta vencedora tivesse recebido sua chancela. Alegava-se ainda que o governo 
resolvera não cassar a equiparação por não dispor de recursos para custear o curso 
de emergência para os alunos da escola. Para "salvar a honra", foi dito também 
que o ministro veio, mais tarde, solicitar ao conselho a sugestão de medidas 
adequadas para enfrentar o caso de diversos estabelecimentos de ensino cujas 
congregações se achavam constituídas de maneira muito irregular, quando, na 
verdade, esse era apenas um dos dados do "caso hahnemaniano". 

Por último, Eduardo Rabelo pede adiantamento de discussão do parecer 
relativo ao Regimento Interno. Isaías Alves então intervém, defendendo o trabalho 
realizado pela comissão especial nomeada pelo ministro. 

"O Sr. Presidente - Vou, primeiro, submeter à discussão a preliminar. Se fica ou nào adiada a 
discussão do regimento. 

O Sr. Isaías Alves- Sr. Presidente, havendo a comissão designada pelo Sr. Ministro declarado quea 
escola ( ... ) havia obedecido a todas as determinações do conselho e que, no momento amai, só existe a 
falha referente aos concursos, que estão realizando, não me parece que haja necessidade de adiar a 
discussão do regimento, porque a escola está, de acordo com o parecer da comissão, perfeitamente 
dentro da lei ( . . .  ). 

o Sr. Eduardo Rabelo - Sinto muito divergir do meu ilusuecolega e também da comissão, de que 
faz pane o eminente professor Carneiro Felipe. Não tenho ceneza se ela diz que a escola está cumprin
do tudo. Se diz isso, tenho umas ressalvas a fazer a propósito do próprio regimento. 

o Sr. Carneiro Felipe - A comissão trouxe ao conselho documentos que provam que a escola vai 
cumprindo as determinações do conselho. 

o Sr. Eduardo Rabelo - Vou provar que não está cumprindo. Em parecer votado neste conselho, 
foi decidido que as cadeiras de homeopatia constituíssem um curso especializado. No regimento, 
porém, não foi obedecida essa detenninaçào. Ainda mais, o conselho verificou que três conselheiros 
tinham sido eleitos por aclamação pela congregação da escola ( . . .  ), que não tinha dois terços. Agora, 
solicitou à Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro a realização de sete concursos, 
sem falar nesses três. 

o Sr. Isaías Alves - Se realizar os sete concursos, ficam com o quorum bastante para realizar os 
outros três. 

o Sr. Eduardo Rabelo - Ela tem que se conformar com o parecer do conselho. 

o Sr. Isalas Alves - O conselho determinou que fizesse concurso fora dos seus muros até atingir o 
quorum. 

o Sr. Eduardo Rabelo - Sem os três professores, não tem número. Deve realizar, fora, dez, e nào 
sete concursos. Considera os três como líquidos, quando o conselho resolveu ao contrário. 

o Sr. Teodoro Ramos - Quem elaborou o Regimento Interno? 

O Sr. Eduardo Rabelo - Não se diz. Deve ser o Conselho Técnico-Administrativo. Acho um 
verdadeiro absurdo decidirmos isso. 
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o Sr. Cesário de Andrade -J á  declarei, d e  outra vez, aqui, que, ao relatar o regimento, ignorava, 
por completo, a situação anterior da escola. Por isso que o assumo foi discutido em data muito anterior 
àquela em que veio o regimento. 

o Sr. Marechal Marques da Cunha - Sr. Presidente, emendo que, tendo sido encaminhado ao 
conselho eà respectiva comissão o Regimento Interno, esta tem de formular o seu parecer. Da primeira 
vez em que a escola ( ... ) enviou o seu regimento, o parecer foi contrario à sua aprovação, por não estar 
devidamente organizado. Volta agora o mesmo ao exame da comissão e penso que deve ser discutido. 
Se, de fato, aescolaestáem situação irregular, se apresenta, em seu regimento, condições em desacordo 
com o que decidiu o conselho em relação, por exemplo. às cadeiras de homeopatia, cabe-nos examinar 
tudo isso no momento da discussão. 

o Sr. Teodoro Ramos- Inicialmente, o regimento foi organizado por quem não o podia fazer, pois 
a congregação estava irregularmente constituída. 

o Sr. Marechal Marques da Cunha - Na ocasião em que se discutiu o primeiro parecer, a escola 
estava nas mesmas condições em que está hoje. No entanto, o parecer foi discutido. 

o Sr. Guerra Blessmann - Foi dito. Sr. Presidente, que, não tendo a escola congregação regular, o 
regimento fora ilegalmente encaminhado ao conselho. Em julho de 1933. fui relator de um parecer 
sobre o regimento desse instituto, e devo declarar que viera, então, acompanhado de um oficio em que 
se dizia o seguinte: 'Tenho a honra de enviar a V.Exa. o Regimento Interno da escola ( ...  ), elaborado 
pelo Conselho Técnico-Administrativo desta escola, ouvida a congregação, para a aprovação do 
Conselho Nacional de Educação, como determina o artigo 1 3  do Decreto n!=' 20. 1 79, de 6 julho de 
1931' . À vista disso, a comissão elaborou o parecer. Ao meu esplriw, porém, surge uma dúvida: para as 
decisões das congregações, em alguns casos, como os concursos, são exigidos dois terços da totalidade 
dos seus membros, mas, para a aprovação de um regimento ou para outra medida qualquer a simples 
maioria não é suficiente? Para a eleição do Conselho Técnico-Administrativo basta a maioria. de modo 
que a única irregularidade que observo na apresentação desse regimento é ter sido simplesmente 
encaminhado Sem a informação de que fora organizado pelo Conselho Técnico-Administrativo e 
aprovado pela congregação. VOto, assim, pelo adiamento da discussão, para que sesaibase o regimento 
foi organizado de acordo com as determinações legais. acentuando que formulei o parecer de julho 
porque o ofício da Diretoria da Escola declarava que tinha sido elaborado de acordo com a lei". (Ver 
DOU de I de novembro de 1 934.) 

Evidentemente, o alinhamento de alguns membros com a proposta da 
comissão especial, bem como a aliança entre Rabelo, Teodoro Ramos, Cesário de 
Andrade e Guerra Blessmann, pressionando em favor do adiamento da discussão 
do parecer, não são fatos casuais. A referência contida na argumentação de Rabelo 
quanto à exigência, que não fora cumprida, de as cadeiras de homeopatia se 
tornarem disciplinas especiais esclarece apenas quais os motivos corporativos que 
pesaram por ocasião da cassação. Rabelo, Cesário e Guerra Blessmann são 
professores das faculdades de medicina oficiais - respectivamente do Rio de 
Janeiro, da Bahia e do Rio Grande do Sul -, todas elas de orientação alopática e, 
ponanw, interessadas em liquidar com um instituto livre de orientação aberta
mente homeopática. 

Esse ponto, todavia, não dá conta do móvel central da discussão. Apenas 
esclarece o grau de envolvimento com a matéria por parte dos diversos membros 
do conselho_ Por trás das exigências legais referidas na discussão permanece o 
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intuito de encontrar uma fórmula capaz de adiar a validação das medidas 
excepcionais de " normalização" tomadas pelo governo à revelia da decisão votada 
pela maioria do conselho. Se o sentido efetivo da fala do marechal é assumir que o 
conselho sofreu uma derrota, a preocupação de Guerra Blessmann é minimizar a 
"gravidade" da situação, antepondo elementos formais ao prosseguimento da 
discussão. O presidente do conselho prefere submeter à consideração do conselho 
o adiamento da discussão, " nos termos da propo,ta do prof. Blessmann", e não 
nos termos muito menos eufemizados de Rabelo. Blessmann acaba vitorioso. 

A interferência do Executivo desconsiderando as decisões tomadas pelo 
conselho ocorreu também em outras oponunidades. Em 1931,  a Escola de Direito 
do Rio de Janeiro requereu inspeção preliminar. Esta lhe foi negada pelo parecer 
da Comissão de Ensino Superior do CNE em 1932, quando integravam essa 
subcomissão os profs. Porchat, Leitão da Cunha e Teodoro Ramos. Em plenário, 
prevaleceu a tendência de solicitar maiores esclarecimentos ao inspetor, ainda que 
o referido parecer estivesse fundádo em relatório de sua autoria. Colocado em 
votação, houve empate, e o então presidente, prof. Aloísio de Castro, desempatou 
em favor do parecer. 

Tempos depois, a escola recorreu dessa decisão dirigindo-se diretamente ao 
Governo Provisório, que em abril de 1932 mandou que "os papéis voltassem ao 
ministro para nomear uma comissão idônea a fim de examinar as condições de 
funcionamento da escola e verificar se estava de conformidade com a lei do 
ensino". Dando cumprimento a esse despacho, o ministro nomeou uma comissão 
composta pelos Srs. Alceu Amoroso Lima, Chermonl de Miranda e Otávio 
Bor.afogo, cujo parecer confirmava o "acerto da decisão do CNE". Diante disso, 
Vargas negou provimento ao recurso. Em fevereiro de 1933, o corpo discente da 
escola interpôs um segundo recurso contra a decisão do c'NE e pleiteou nova 
inspeção. 

Embora estivesse a par dos impedimentos legais, conforme lhe informara o 
ministro, Vargas devolveu os papéis ao ministério. N esse ínterim, um funcionário 
da Diretoria de Educação sugeriu a nomeação de um delegado "para proceder a 
rigorosa inspeção no instituto", obtendo o assentimento de outros funcionários e 
do próprio ministro. Este, alegando estar cumprindo determinação de Vargas, 
acabou designando, em março, os Srs. Gilbeno Paranhos, Antônio Tavares Bastos 
e João Teixeira de Carvalho Filho, sendo este último o inspetor cujos pareceres 
favoráveis à escola tinham sido repelidos pelo conselho. A nova "fiscalização" 
realiza-se de abril a novembro de 1933, e o resultado do relatório que a comissão 
responsável por ela apresenta é " uma ampla defesa da escola", buscando invalidar 
o relatório da primeira comissão. O parecer lido na sessão de I ?  de fevereiro de 
1 934 sugere que o CNE confirme sua deliberação anterior, negando inspeção 
preliminar à escola em questão. 
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Esse caso qualifica muito bem os principais agentes envolvidos no andamento 
das matérias cujo poder decisório, em principio, caberia ao CNE. São eles o 
Executivo, com todas as suas ramificações e extensões nos diversos graus da 
hierarquia burocrática, a começar pelo próprio ministro, funcionários, inspetores, 
pelegos; os institutos de ensino, cujas demandas não atendidas sempre podem 
tomar a via do trânsito paralelo às instâncias oficiais, produzindo os conflitos de 
.. alçada" em tomo dos quais se defrontam os diversos grupos de interesse; e 
corporações dispondo de um mandato burocrático. Tais agentes, no limite, 
travam uma luta continuada pela extensão dos espaços politicos que ocupam e 
pelo reforço de seu poder relativo. 

Mas o conflito interno não se esgota nas lutas entre ramos de ensino e tipos de 
formação que propiciam. Para inúmeros conselheiros, e em especial no entender 
das mais antigas figuras da burocracia universitária (Porchat, Leitão da Cunha, 
Amazonas etc.), o projeto de reforçar o conselho tem como pano de fundo a 
estratégia de que uma tal instância decisória representa, na conjuntllfa política, um 
espaço onde repercutem os interesses dos estados mais fortes recém-alijados do 
poder federal. A legitimidade dessa estratégia consiste em veicular os interesses 
dominantes ao nível estadual, traduzindo-os para o campo de luta especifico em 
que opera o conselho, onde esse projeto se converte na defesa de uma organização 
estadual autônoma do sistema de ensino. E pelo menos no caso de São Paulo, não 
se pode dizer que não tenham tido êxito. 

o fato de a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo ter sido fundada após a refonna do ensino superior - mas antes de sua 
implantação em outros estados e mesmo na então capital federal - lhe permitiu 
adotar um perfil institucional, com tudo que isso implica em tennos de áreas de 
ensino, de recrutamento de docentes, de posicionamento e peso das diversas áreas 
(e sobretudo da Faculdade de Educação), e mesmo de produção intelectual e 
científica, que certamente teria sido distinto caso tivesse que obedecer a um 
modelo plasmado pelo Executivo. Quanto mais não fosse, a implantação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo ocorreu 
numa conjuntura política de transição, quando a burocracia estatal ainda não 
havia imposto sua hegemonia nesse campo. 

B) AUÚJnomia estadual versus unificação 'nacional' 

Fora o presidente do conselho que suscitara a questão na sessão de 3 de 
fevereiro de 1934: " ( . . .  ) estando em projeto a organização de várias universidades 
estaduais, como sejam as de Recife, Bahia, Porto Alegre e São Paulo, resolvi 
nomear uma comissão de representantes das mesmas, a fim de que se definam 
alguns pontos estatutários que, em função da realidade administrativa, devem ser, 
tanto quanto possível, padronizados a um modelo que contente a todas, 
principalmente no que diz respeito às variantes regionais. Vejo que as variantes 
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admitidas pelo estatuto das Universidades Brasileiras não têm um minimo nem 
um máximo. Decidi mais que essa comissão fosse tirada do próprio Conselho" 
(DOU de 1 9  de novembro de 1934). 

Mesmo sendo de iniciativa do presidente do conselho, homem e cargo de 
confiança do ministro e, por extensão, do Poder Executivo, tal proposta constituía 
um recuo à posição queo governo finnaradesde 1 93 1 ,  através do referido estatuto. 
e que consolidara em disposições posteriores. 

Nos termos do Decreto n� 19.85 1 ,  eram dois os requisitos essenciais para o 
cargo de reitor: ser brasileiro nato e penencer ao professorado superior. No caso 
das universidades estaduais, o reitor deveria ser nomeado pelo governo estadual, 
"devendo a escolha recair em nome constante de uma lista tríplice, organizada em 
votação unânime pelo Conselho Universitário", com um mandam de três anos, 
findos os quais poderia ser reconduzido, contanto que tivesse sido novamente 
incluído na lista tríplice. Pelo anigo 1 7  do mesmo decreto, "a escolha do reitor nas 
universidades equiparadas será regulada por esses estatutos, dependendo, porém, 
a posse efetiva no cargo, de prévio assentimento do Ministro da Educação e Saúde 
Pública, que poderá vetar a nomeação quando o candidato não oferecer garantias 
ao desempenho de tão altas funções". 

Q,uanto à administração dos institutos universitários, o parágrafo único admitia, 
para os institutos das universidades estaduais e livres, "variantes estabelecidas nos 
respectivos regulamentos, no que respeita à existência do conselho técnico
administrativo, à investidura do diretor e à constituição da Congregação". No 
artigo seguinte, estipulava-se que o cargo de diretor dos institutos universitários 
seria "nomeado pelo Governo, que o escolherá de uma lista tríplice na qual serão 
incluídos os nomes de dois professores catedráticos, eleitos por votação uninomi
nal pela respectiva Congregação, e o de outro professor do mesmo Instituto, eleito 
pelo Conselho Universitário". No essencial, as negociações para a montagem das 
listas deveriam ocorrer no interior dos órgãos máximos da direção universitária, 
ou seja, caberia à cúpula do magistério superior a indicação dos detentores do 
poder em seu próprio campo de atuação. 

o Decreto n? 22.579, de 27 de março de 1 933, introduziu mudanças 
substanciais. Em seu artigo segundo, após definir o que se deveria entender por 
universidades estaduais, atribuía a elaboração de seus estatutos aos Conselhos 
Universitários, podendo ser revistos pelos respectivos governos estaduais e 
estando sujeitos à consideração do ministro da Educação e Saúde Pública "para a 
sua aprovação, com as modificações e restrições que se tornarem necessárias". No 
caso das universidades livres, a faculdade de revisão dos estatutos caberia ao 
Conselho Nacional de Educação e, da mesma forma, estariam submetidos à 
consideração ministerial para aprovação final. 



A Revolução de 30 4 1 9  

pelo anigo quinto, as universidades estaduais e livres deveriam obedecer "às 
leis e aos regulamentos que estabelecem a organização e o funcionamento da 
Universidade do Rio de Janeiro". enquanto não tivessem seus respeaivos 
es�tutos aprovados. Enfim. pelo inciso primeiro do mesmo artigo, introduzia-se 
uma modificação de peso: "Nas universidades estaduais, entretanto, as nomea
ções do Reitor e dos diretores dos institutos universitários serão de livre escolha do 
presidente do Estado, em comissão, devendo o Reitor ser brasileiro nato, 
penencer ao professorado superior ou ser pessoa de notável capacidade, e os 
diretores, brasileiros natos, professores nos respectivos institutos ou pessoas de 
notável capacidade". 

o que fora aberto à participação do corpo docente por intermédio de seus 
órgãos internos de representação e decisão, passa exclusivamente ao alvitre do 
governo central, através de seus prepostos estaduais, os interventores. Esses nem 
mesmo estavam obrigados a pinçar seus preferidos junto ao corpo docente da 
universidade, bastando que pertencessem ao professorado superior ou que 
fossem "pessoas de notável capacidade". Esse decreto significava praticamente 
uma ingerência direta, uma possibilidade de virtual intervenção do governo 
central no âmbito do aparelho universitário, podando as veleidades de autonomia 
a que o decreto de 1931  havia dado alentos . 

o Decreto n� 22.579, de 27 de março de 1 933, coincidia com o momento de 
crise aguda por que passavam algumas das principais interventorias, em face do 
próximo prélio eleitoral. Ele foi promulgado um mês e meio após o general 
Waldomiro Castilho de Lima ter conseguido passar de governador militar a 
interventor em São Paulo, e dois meses antes da vitória esmagadora da frente única 
oligárquica nas eleições para a Constituinte. Contudo, a partir de agosto de 1 933, 
Annando de Sales Oliveira se torna interventor paulista, tomando a peito o 
trabalho de reunificar as diversas frações oligárquicas e reorganizar os principais 
aparelhos ideológicos estaduais, dentre os quais a Universidade de São Paulo. 
Recebera tal mandato do Governo Provisório, que enxergava nele o mediador 
capaz de U cimentar" os diversos grupos oligárquicos e passar a borracha nos 
acontecimentos de 1932. Nesse contexto, é quase certo que tenha exercido 
pressões no sentido de ampliar a autonomia política e administrativa da 
universidade estadual. 

o Decreto n� 24.279, de 22 de maio de 1 932, resultante das propostas 
encaminhadas pela subcomissão do Conselho Nacional de Educação, que h avia 
sido acionada desde fevereiro do mesmo ano, veio sem dúvida dar corpo às 
demandas do novo interventor. Seu rápido encaminhamento pelos diversos 
escalões federais contou com o beneplácito de uma conjuntura política extrema
mente propícia ao teor das medidas aprovadas. Afora o fato de que o novo 
interventor era cria dos grupos dirigentes estaduais, dentre os quais os Mesquitas, 
seus parentes - que haviam conseguido levar a cabo o projeto de uma Faculdade 
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de Filosofia, Ciências e Letras, no âmbito da universidade estadual- a discussão da 
matéria no Conselho Nacional de Educaçào correu paralela aos debates travados 
na Assembléia Constituinte. Por todas essas razões, as medidas constantes desse 
último decreto se inscreviam na linha de soerguimento do ideário federalista, cujo 
renascer vinh� por sua vez, expressar a reconstituição do bloco oligárquico. 
Afinal, também em fevereiro de 1 934, a reunificação oligárquica se consolidava 
com a fundação do Partido Constitucionalista, que venceria o PRP nas eleições 
estaduais de outubro do mesmo ano. 

o cerne da proposta resultante dos trabalhos da comissão altera precisamente 
o artigo terceiro do Decreto n� 1 9.851 de 1 1  de março de 1 93 1 :  "( . . .  ) o primeiro 
ponto em que a Comissão se afastou da legislação em vigor é referente à escolha do 
reitor; o segundo, à escolha dos diretores das Faculdades estaduais ( . . . )" (DOU de 
1 1  de janeiro de ' 1 935 - sessão de 20 de fevereiro de 1 934). Sem fazer qualquer 
alusão ao decreto "intervencionista" de 1933, a comissão, com efeito, reivindicava 
que o reitor e os diretores devessem pertencer ao professorado superior da 
Universidade, cujos mandatos seriam equiparados ao de três anos instituído para 
as universidades federais. A modificação substantiva dizia respeito ao requisito 
corporativo que voltava a ser exigido para0 preenchimento do cargo, ainda que os 
órgãos internos do aparelho universitário continuassem sem ter voz ativa no 
processo de escolha Em outras palavras, a exigência de "pertencer ao quadro dos 
professores catedráticos de qualquer dos institutos da Universidade (estadual ou 
livre)" não devolvia ao corpo docente a iniciativa da indicação. 

Eis as mudanças introduzidas no anigo sexto, parágrafo único, que relaciona 
os requisitos essenciais para o cargo de reitor: " a) ser brasileiro nato; b) penencer 
ao quadro de professores catedráticos de qualquer dos institutos da Universida
de". Artigo sétimo: "O reitor será de nomeaçào do governo estadual, que o 
escolherá livremente entre os professores catedráticos dos institutos", o mesmo 
ocorrendo com a escolha dos diretores dos diversos institutos. Nos casos das 
universidades livres equiparadas, a comissão propõe que tanto o reitor como os 
diretores de institutos sejam nomeados pela associação ou fundação mantenedora 
da universidade, devendo a sua escolha e o seu mandato serem regulados nos 
estatutos da universidade. Finalmente, o parágrafo segundo do artigo nono faculta 
ao governo estadual "incluir no Conselho Universitário representantes de caráter 
técnico e científico ( . . .  ) cujo número não poderá, porém, exceder de 1/5 da 
totalidade dos outros membros do Conselho Universitário". 

De fato, o recuo do governo central em relação às posições que finnara 
através do Decreto n� 22.579, de 27 de março de 1 933, se traduz, deum lado, pela 
restrição dos papabili à categoria dos professores catedráticos, exigência que 
aparece pela primeira vez no âmbito legal e, de outro, pela extensão do poder de 
ingerência do governo éstadual, que passa a dispor de uma representação própria 
no interior do Conselho Universitário, a despeito da fórmula vaga que qualifica 
tais representantes como sendo de "caráter técnico e científico". 
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N a discussão havida no conselho, tanto o presidente em exercício como os 
demais integrantes da comissão, todos eles catedráticos, defenderam a primeira 
modificação nos seguintes termos: "A proposta exige apenas que seja brasileiro 
nato e pertença ao quadro de professores catedráticos de qualquer instituto da 
Universidade. As modificações introduzidas, portanto, foram no sentido de tomar 
mais liberal, mais ampla, a escolha do reitor ou diretor". De fato, o ponto crucial 
da questão está contido na fala com que o prof. Teodoro apressa a votação da 
proposta: "Como representante das Escolas estaduais, depois de ter feito parte de 
uma comissão nomeada há 1 5  dias pelo Sr. Ministro, estou explicando em que 
ponto esse projeto difere da legislação vigente ( . . .  ) apenas difere em dois pontos. O 
Sr. Ministro acaba de afirmar que haverá conveniência do Conselho discutir e 
votar a matéria. O Sr. lnteroentor no Estado de São Paulo não está, absolutamente� 
procurando faztrrpressãosobreo Consel/W" (grifo meu, Id., ibid., DOU de 1 1  de novembro 
de 1 935). A proposta de regulamentação do artigo terceiro do Decreto n� 1 9.85 1 ,  
de 1 1  de abril de 1931,  na parte referente às universidades estaduais e livres, é 
aprovada, dando origem ao Decreto n� 24.279 de 22 de maio de 1934. 

C) Ensi1w "públicon versus ensino "privado" 

Uma das modalidades com que a luta interna se manifesta é através do 
confronto ensino público versus ensino privado, sob a capa de "prerrogativas do 
ensino livre", que os pareceres das subcomissões convertem em "regalias dos 
estabelecimentos livres", utilizando o linguajar daqueles que falam em nome do 
próprio Estado e, por esse expediente, buscam impor como legitimas os padrões 
seguidos pelos estabelecimentos "oficiais". 

o peso relativo da autoridade conferida ao conselho no processo de unificação 
do sistema de ensino envolve o grau de autonomia de que deve dispor a rede 
privada de ensino. É tal a ênfase com que voltam à baila os problemas referentes 
aos chamados institutos livres de ensino, que por vezes tem-se a impressão de que. 
o próprio conselho foi criado para se pronunciar a respeito dos parágrafos dos 
decretos oficiais relativos ao ensino particular. Em outras ocasiões, o interesse com 
que se discute tal questão envereda pela preocupação com o "nível" e a 
"quaJidade" de ensino nesses estabelecimentos9 . 

O padre Franca, por exemplo, está quase sempre empenhado em abrandar as 
exigências pOStas ao reconhecimento e à equiparação, ao passo que o rigor na 
verificação das exigências térnicas e legais e o excesso de zelo da parte de outros 
membros do conselho deixam clara a pretensão de sujeitar esses estabelecimentos 
aos paradigmas que o Estado vai aos poucos instituindo. Quando está em jogo a 
orientação ou a "filosofia" educacionaJ a ser tomada como exemplo, o padre 
Franca tende a defender os interesses do ensino "privado",  de suas "regaJias". 
associando ao ensino particular a capacidade de " iniciativa" e de "inovação" . Mas 
quando se depara com obstáculos legais, tende a invocar a "situação" concreta do 
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país como empecilho para a aplicação dos modelos " oficiais". Assim, dependendo 
da questão em pauta, numa mesma sessão e até no curso de uma discussão, o 
padre Franca pode passar de uma posição eminentemente " idealista" a uma 
postura que assume os ares do "realismo" mais candente. 

Na décima sessão da primeira reunião, realizada a 22 de abril de 1 936 (DOU de 
25 de junho de 1 936), a Comissão de Legislação e Consultas apresenta seu parecer 
a respeito de uma proposta sobre cursos complementares, encaminhada pelo Sr. 
Carlos Drummond de Andrade, então respondendo pelo expediente da Diretoria 
Nacional de Educação. Drummond sugere que, diante da impossibilidade de os 
estabelecimentos de ensino secundário poderem concorrer com os institutos 
superiores de ensino na criação e organização dos chamados cursos complemen
tares, fato facilmente constatável através do pequeno número de pedidos de 
inspeção feitos pelos primeiros, os cursos complementares "já organizados ou em 
vias de organização nos estabelecimentos de ensino superior da Capital Federal, 
mantidos pela União e congregados em universidades ou isolados, passem a 
subordinar-se imediatamente ao Colégio Pedro 1 1 ,  cuja congregação e diretoria 
exercerão sobre eles ação administrativa e didática". Os cursos complementares 
mantidos pelos institutos superiores isolados e equiparados seriam subordinados 
" á  Inspetoria Geral do Ensino Secundário". Sugere a elevação em 50% das 
contribuições e taxas devidas pelos alunos que se matricularem nos cursos 
complementares das escolas superiores, para que se voltem de preferência para "o 
ensino secundário, ministrado pelos ginásios". Sugere ainda a " necessidade de 
estabelecer, a titulo precário, uma modalidade de curso complementar, ligada à 
Faculdade de Educação, Ciências e Letras, ainda não instalada". 

Rejeitando a primeira pane das sugestões por não encontrar amparo legal, o 
autor do parecer prende-se à discussão do último ponto, que toca na principal 
questão pendente no âmbito do ensino superior. Refere-se. em seguida, à 
contradição constante da proposta de Drummond que, de um lado, sugere 
medidas visando cercear a criação dos cursos complementares nos institutos 
superiores; de outro, recomenda a instalação do mesmo curso nas faculdades de 
filosofia em vias de implantação. Algumas sessões adiante, o parecer entra em 
discussão. A primeira tomada de posição é expressa por Alceu Amoroso Lima. 

"O Sr. Amoroso Lima - ( ... ) Parece-me que as considerações feitas pelo atual encarregado do 
expediente da Diretoria Nacional de Educação têm procedência quanto ao desvirtuamento que se 
observa no tocante aos cursos complementares, que devem pertencer, por sua natureza, ao ciclo 
secundário, constituido este, segundo determina a lei, por dois turnos: o fundamental e o 
complementar (.,,). Há dois pontos, entretanto, que poderiam justificar um aditamento ao parecer, 
porque não contrariam a doutrina expendida no mesmo ( ... ) é um fato também que, atualmente, a 
grande maioria dos estabelecimentos de ensino secundário, mesmo preenchendo as condições 
exigidas por lei para instalação de seus cursos complementares, não o pode fazer porque o decreto 
estabelece taxas de todo o modo proi.bitivas e muitos e muitos institutos de vários pOntos do Brasil que 
a principio ( .. .  ) tentaram estabelecer tais cursos, tiveram, depois, de recuar ( ... ) havendo interesse em 
que, realmente, se estenda cada vez mais a possibilidade dos estabelecimentos de ensino secundário 
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organizarem cursos complementares. para que não haja, primeiro, superlotação nas escolas 
superiores, e segundo, para que o ensino complementar fique onde deve estar, isto é, nOS 
estabelecimentos de ensino secundário, haverá. a meu ver, toda a vantagem em se alvitrar ( ... ) a 
conveniência da redução das taxas cobradas para inspeção, tanto mais quanto os próprios inspetores 
federais junto a esses estabelecimentos podem, peneitameme, mediante uma pequena gratificação, 
fiscalizar também os cursos complementares, sem haver necessidade de designação de novOS 
funcionários ( .. .  ). Sustenta o referido diretor que o ensino complementar não deve estar, senão 
transitoriamente, ligado às escolas superiores. isso em beneficio do próprio ensino superior, e propõe, 
não a cnação de um curso anexo, complementar, a uma faculdade inexistente ( . . .  ) mas a criação, nos 
próprios estabelecimentos de ensino secundário que já tiverem curso complementar nos institutos de 
ensino superior nas mesmas condições daquela quarta classe de curso complementar, de adaptação à 
futura Faculdade de Educação, Ciências e Letras, porque, se assim não o fizer, quando for criada a 
aludida Faculdade (seja uma só, c@nfonne estabelece o Decreto n? 19.851, ou duas, como quer a 
proposta do Sr. Ministro, atualmente na Câmara), não haverá alunos para a mesrna( . . .  ) hoje em dia, há 
apenas três classes: de Medicina, Direito e Engenharia. Falta a quarta classe. que ainda não está 
organizada e cujo programa não está feito." 

Adiante, Aníbal Freire alega dificuldades de toda ordem e atribui ao próprio 
ministro a decisão quanto à oportunidade de criação da quarta classe do curso 
complementar. Amoroso Lima retruca, suscitando o conselho a não abrir mão do 
direito de julgar a oponunidade de instalação dessas classes de curso complemen
tar. Se assim o fizesse, estaria em contradição consigo mesmo, uma vez que, por 
várias vezes, tem feito apelos ao Sr. Ministro para que transforme num fato a 
constituição da Faculdade de Educação, Ciências e Letras. 

Embora a postura de Amoroso Lima contenha reparos à proposta ministerial, 
ele chama a atenção de seus pares para0 que está em jogo no parecer em discussão, 
a saber, a criação das faculdades de filosofia, ciências e letras. De qualquer maneira, 
as sugestões de Alceu não coincidem com as de Drummond, a não ser quanto à 
inadequação de os cursos complementares ficarem a cargo dos institutos 
superiores. Drummond sugere que passem àjurisdição administrativa e didática 
do estabelecimento oficial padrão (o Colégio Pedro 11) e das instâncias burocráticas 
às quais o ensino secundário encontra-se afeto. Alceu enxerga tal solução como 
uma ameaça de esvaziamento do ensino secundário particular, e, nesse espaço, do 
seu principal ocupante, o ensino particular confessional. 

No limite, a possibilidade de instalar as quatro classes do curso complementar 
constitui a melhor garantia de controle no encaminhamento dos candidatos ao 
ensino superior. Vale dizer, assegurar o monopólio dos cursos complementares ao 
nível dos estabelecimentos de ensino secundário significa preservar a interferência 
da Igreja no recrutamento e na repanição dos agentes desúnados ao ensino 
superior. mantendo assim sua presença no trabalho de formação da classe 
dirigente. N o andamento da discussão, os interesses aparecem em contornos mais 
nítidos. 

"O Sr. Marques da Cunha - ( ... ) Sr. presidente, com relação aos dois primeiros itens, estou \ 
inteiramente de acordo com a conclusão do parecer, rejeitando a indicação. O último item refere-se à 
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majoração das laXas. Considero um dos maiores absurdos pensannos em majorar taxas quando nos 
países mais adiantados do mundo se tende para a plena gratuidade do ensino. O México, por exemplo, 
vem de decretar o ensino gratuito primário, serundário e superior. 

o Sr. Amoroso Lima - Mas com uma finalidade muito perigosa: a da absorção do ensino 
particular. 

o Sr. Marques da Cunha - Mas na França a tendência para a gratuidade é a mesma ( .. . )." 

o presidente do conselho passa à leitura da proposta Amoroso Lima, quando 
intervém o conselheiro Azevedo Amaral, Após passar em revista as dificuldades 
operacionais de se manter os cursos complementares anexos às escolas superiores, 
manifesta seu apoio às sugestões de Alceu, e, sobretudo, investe contra a 
possibilidade de que os cursos complementares venham a submeter-se ao 
" controle didático da Congregação do Colégio Pedro li",  Conclui sua fala 
manifestando-se favorável ao desdobramento da primitiva Faculdade de Educa
ção, Ciências e Letras em Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e Faculdade de 
Educação, segundo o modelo instituido na Universidade de São Paulo, 

A intervenção seguinte, de Leitão da Cunha, sublinha o caráter transitório das 
disposições legais que abriam a alternativa de os cursos complementares se 
organizarem anexos aos institutos superiores federais e equiparados. De maneira 
habilidosa. investe com esse argumento contra os princípios que vinham sendo 
sustentados pela proposta de Amoroso Lima 

"O Sr. Leitão da Cunha - ( . . .  ) A circunstância do curso complememar funcionar num insütuto 
superior não importa, absolutamente, em que ele se desvinue da sua finalidade c o inconveniente 
resultante do aumento do número de alunos, embora a capacidade material do instituto de um modo 
absoluto não cresça, não há nisso uma infração do dispositivo constitucional, porque as matérias 
tratadas no curso complementar não são idênticas às que se estudam nos cursos superiores, e, além 
disso, a maioria (pelo menos é o que ocorre na Faculdade de Medicina) dos proJessores do curso 
complementar é estranha ao estabelecimento. De modo que a realização desse curso não sobrecarrega 
o corpo docente. Divirjo da opinião várias vezes divulgada pela impre-nsa de que IOdos os institutos de 
ensino secundário deveriam ter o curso complementar. Penso que somente deverão ter o curso 
complementar aquelas que estiverem em condições de o fazer eficientemente, quanto à instalação de 
material e sobretudo no que respeita à idoneidade do respeaivo corpo docente. Por isso defe-ndi no 
Conselho a necessidade de serem iniciados, desde já, os cursos complemt'ntares nos institutos 
superiores. Na Faculdade de Medicina, por exemplo, ele funciona desde I ?  de abril, época em que não 
estava instalado em colégios secundários desta Capital ( ... ). O entretenimento do curso complementar 
nos institutos superiores é de caráter temporário, mas terá de durar o tempo necessário para que não se 
pennita o atropelo do ensino em estabelecimentos secundários incapazes de o ministrar proveito

sameme." 

Outros conselheiros manifestam-se favoráveis à orientação sustentada por 
Leitão da Cunha para que continuem funcionando os cursos complementares 
junto às escolas superiores. 

"O Sr. Barros Terra - ( . . . ) À primeira vista, pode parecer que esses cursos deveriam ser realizados 
nos estabelecimentos de ensino secundário, visto como são complementares do mesmo, ma5 a grande 
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verdade éque aqueles que lecionam nos institutos de ensino superior, sobretudo ensinando as cadeiras 
do primeiro ano, sentem a falta de preparo, exatamente nas disciplinas do ciclo fundamental, com que 
chegam esses alunos à faculdade. Por isso, sempre entendi que a responsabilid.ade do ensino dessas 
disciplinas que vão ser necessárias ao estudo das diferentes matérias do curso de medicina( . . .  ) exigem o 
Iecionamemo do curso complementar nas escolas superiores ( . . .  ). Como me bato, desde 1 925. pela 
necessidade das escolas superiores Hcarem com a responsabilidade do ensino das disciplinas que 
constituíam o exame vestibular e que, agora, fazem parte desses cursos complementares, não posso 
deixar de manifestar-me no sentido de continuar-se nesse regime enquanto for isso necessario." 

o Sr. Cesario de Andrade - ( ...  ) todas as nossas atenções convergem para a cidade do Rio de 
Janeiro e, talvez, com um pouco de benevolência, para o Estado de São Paulo. Daí a má compreen
sào que se tem dos intuitos dos estabelecimçntos superiores que realizam cursos fundamentais. É 
evidente que os institutos de ensino secundário ( . . .  ) está exuberantemente provado, não podem 
absolutamente atender a todos os estudantes que se candidatam à matricula nos cursos superiores, por 
não possu[rem instalações didáticas capazes de permitir o ensino eficiente das disciplinas do ciclo 
complementar. Ora, esse é o caso, por exemplo, da Bahia. Parece que, ali, apenas um instituto, o 
Ginásio do Estado, pretendeu organizar ta1 curso. 

o Sr. Amoroso Lima - Na Bahia houve três ou quatro colégios, que desistiram, justamente, em 
virtude das taxas proibitivas cobradas pelo Governo. 

O Sr. Cesãrio de Andrade - Dessa taxa proibitiva não têm culpa os institutos superiores. 

o Sr. Amoroso Lima - Estamos prejudicando, com isso, o ensino no Brasil. 

o Sr. Cesário de Andrade - Vê-se, pois, que a mera proposta, de aumento das taxas quanto aos 
instilUtos superio"fes, não terá nenhum valor prático. No dia em que os estabelecimentos de ensino 
secundário puderem ministrar ( . . .  ) e claro que as próprias faculdades nenhum interesse lerão em 
manter esses cursos ( ... ) e também nào me parece muito razoável que os institutos de ensino superior 
sejam colocados em condição de inferioridade para ministrar esse ensino." 

A despeito de todos os argumentos que suscita, Cesátlo de Andrade acaba 
alinhando-se à proposta Amoroso Lima. Mas a intervenção seguinte esclarece de 
vez o móvel efetivo da luta entre as diversas facções que se fazem representar no 
interior do conselho. 

"O Sr. Isaías Alves - ( . . .  ) Teórica e praticameme,julgo que os colegios secundarias devem ser a sede 
do curso complementar. Isso é indispensavel e todos já o afirmaram ( ... ). Q.uanto aos ousos 
complementares na Faculdade de Educação, não julgo, sejam eles absolutamente indispensáveis ( . . .  ) 
porque, em qualquer tempo, todos os que tenninaram o curso secundário fundamentalmente em 
1934 poderão fazer exame vestibular á Faculdade de Educação. Nesse caso, se o Governo agora 
iniciasse o funcionamento da Faculdade, hoje mesmo poderia receber pedidos para exame de 
admissão ou vestibular. Nestas condições, o problema fundamentaI e instalar a Faculdade de 
Educaçào, como o Conselho acertadamente tem aconselhado ( ... ). O motivo principal da minha oração 
era o de esclarecer de algum modo o pensamento do Sr. diretor-geral de Educação interino, que. 
realmente, desejava provocar a opinião do CNE, a fim de que o Sr. ministro se decidisse a iniciar essa 
obra ( . . .  ). Esta assembléia, de acordo com as conclusões aqui sumariadas e completadas pela proposta 
apresentada pelo Sr. Conselheiro Amoroso Lima ( ... ) ao Sr. ministro que, sem perda delempo, realizaa 
lei de 1 9 3 1 ,  e inicia a obra de educação verdadeira, na formação de professores de ensino secundário, 
pois que a República Argentina jã diplomou centenas deles enquanto o Brasil esta esperando pela 

criação da faculdade de Educação, Ciências e Letras, na qual serão preparados tais professores. Estou 
de acordo, portanto, com as conclusões do parecer ( . . .  ) e com o apêndice apresentado pelo Sr. 
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conselheiro Amoroso Lima, salientando que este é, aproximadamente, também, o pensamento do Sr. 
diretor-geral de Educação." 

Enfim, o Conselho aprova, por unanimidade, o parecer da comissão, bem 
como as emendas propostas por Alceu. Uma delas, a de reduzir as taxas de 
inspeção estabelecidas para os estabelecimentos quê possuírem o curso comple
mentar. A outra, a de que se permita o quanto antes a instalação da modalidade de 
curso complementar destinado à preparação e matrícula na futura Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras. 

Conforme se depreende dos debates já transcritos, a questão da jurisdição 
mais adequada para a gestão desses cursos girava em torno de duas posturas 
básicas: a que defendia a continuidade desses cursos junto às escolas superiores 
oficiais e equiparadas e que sustentava a necessidade de sustar tal modalidade de 
implantação para que os estabelecimentos de ensino secundário pudessem ler 
condições de assumir esse novo encargo. O que estava efetivamente em jogo era 
saber se o monopólio e o controle do processo de preparação, seleção e 
recrutamento de futuros alunos deveriam passar às mãos do ensino superior e, por 
esta via, às mãos do próprio corpo de especialistas num determinado ramo 
(direito, medicina, engenharia, etc.), ou se tal poder deveria caber aos estabeleci
mentos de ensino secundário, quer dizer, ao ensino privado e, por esta via, aos 
interesses de seus principais mentores - a Igreja Católica, certas denominações 
protestantes e demais empresários particulares do ensino. 

Todavia, quando a discussão desses tópicos envolve as condições de ingresso 
nas faculdades de filosofia, o encaminhamento da discussão tende a se radicalizar, 
na medida que ainda se encontra em aberto a disputa pelo poder de controle e 
gestão dessa nova área do ensino superior. Não se trata apenas de assegurar a 
presença dos interesses privados na concessão de serviços escolares, desta feita dos 
cursos complementares destinados ao encaminhamento de agentes para os ramos 
até então dominantes do ensino superior. Também não se discute quais os útulos e 
diplomas escolares válidos para0 ingresso, ou então, as modalidades, os currículos 
e a fonnação tecnicamente adequados aos postulantes das novas áreas. Em outras 
palavras, não se trata de decidir quais os ponadores de diplomas superiores que 
terão assegurado o direito de fazer valer o capital escolar já acumulado para o 
ingresso direto. 

A questão básica pode ser qual ificada em termos de luta pela reserva de um 
domínio cativo no mercado escolar. Do resultado dessa luta vão depender a 
composição social dessa nova fração da classe dirigente, a orientação ideológica e 
política de seus integrantes, mas sobretudo o peso relativo dos diversos grupos de 
interesse com capital investido no sistema de ensino. No limite, esses móveis 
concretos pelos quais se batem os diversos grupos de agentes até agora identifica
dos poderão esclarecer, em medida muito mais ampla do que se pensa, os 
remanejamentos em curso no âmbito da classe dirigente. 
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Afinal, o principal móvel que permeia a luta entre facções na área educacional 
diz respeito à criação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras, já que o fato de 
assumir o controle dessa instituição poderá significar o controle tamb�m da 
instância de recrutamento, fonnação e consagração dos novos especialistas em 
condições de ocupar os cargos das carreiras recém-criadas no espaço da classe 
dirigente. 

D) Tomadas de posi>ão e filiação POlítico-institucional 

Entre 1 932 e 1 935, a corrente dominante no interior do conselho agrupa os 
representantes dos ramos até então hegemônicos no ensino su perior - direito, 
medicina, engenharia -, que são também os porta-vozes das faculdades dominan
tes nas suas respectivas especialidades - as Faculdades de Direito de Recife e de São 
Paulo, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, as Escolas Politécnicas do Rio 
de Janeiro e de São Paulo, cuja aliança recebe quase sempre o apoio dos membros 
penencentes às faculdades "periféricas" nos mesmos ramos ou afins (farmácia e 
odontologia) - Minas Gerais e Rio Grande do Sul, estado do Rio de.l""'1eiro etc. A 
outra corrente. que também tende a votar em bloco, agrupa os porta-vozes do 
ideário corporativista do feitio centralizador e fundamente inspirado por dou
trinas positivas: são os militares do conselho. 

Delgado de Carvalho e Isaías Alves são educadores profissionais, professores 
na instituição modelo que é o Instituto de Educação do Rio de Janeiro e difusores 
das novas especialidades (as ciências sociais e a pedagogia de linha nortt'
americana de feitio marcadamente psicologizante). Ambos encontram-se 
empenhados na ampliação da interferência e do monopólio do Estado nas diversas 
áreas do ensino e, portanto, se bem que por razões e ideologias distintas, 
identificados com as demais correntes, todas elas de acordo pelo menos com o 
projeto de centralização em curso, que se estende também à área educacional. 

Os elementos cooptados para integrar o Conselho Nacional de Educação, 
muito embora possam divergir quanto ao grau de autonomia que se deve conceder 
por exemplo, à universidade, ao ensino particular, aos órgãos colegiados e ao 
corpo discente, movem-se num terreno comum: o espaço de poder sob a tutela do 

. Estado, dentro de cujas fronteiras todos se sentem abrigados --:- quanto mais não 
fosse porque derivam daí tanto o seu sustento material, já que são todos 
funcionários graduados do Estado, como sua autoridade e prestígio. 

É verdade que os conselheiros de maior peso no jogo de forças interno são as 
figuras consagradas em suas respectivas especialidades e que representam as 
faculdades hegemônicas nos ramos dominantes do ensino superior da época: 
Porchat (Direito de São Paulo), Leitão da Cunha (Medicina do Rio de Janeiro), 

Joaquim Amazonas (Direito de Recife). A autonomia de võo institucional de que 
esses conselheiros desfrutam lhes permite, por vezes, assumir a liderança de 



A Revolução de 30 429 

brecar as ingerências do governo central que consideram descabidas em matérias 
de alçada do conselho. Mas é verdade também que os interesses que sustentam, 
caso chegassem a prevalecer, teriam se constituído em óbices à diferenciação do 
ensino superior cujo projeto estava em marcha com a organização das faculdades 
de filosofia e educação. 

Assim como o padre Franca desenvolve sua atuação em defesa sistemática do 
ensino privado - sobretudo das pretensões das escolas confessionais -, não é 
menos "paroquial" a participação dos membros do conselho cooptados nas novas 
"especialidades" , onde se incluem tanto representantes do grupo em ascensão de 
educadores profissionais, adeptos das orientações "modernas" tipo Dewey, como 
os burocratas graduados do Ministério da Educação. Tais elementos dispõem de 
unla formação especializada em algumas das novas áreas das ciências sociais, 
muitos deles com estágios no exterior (nos Estados Unidos sobretudo), tendo 
participado de alguma das reformas da instrução levadas a efeito em diversos 
estados do Brasil durante o final dos anos 20 e começo dos anos 30, em geral 
integrantes das associações de educadores profissionais da época. São militantes 
profissionais de uma nova espécie, cujo discurso está fundado em argumentos 
" técnicos" , tais como os indicadores da demanda e da ofena de serviços escolares: 
número de alunos por série, condições mínimas para instalações escolares, 
material escolar, curnculos, condições de recrutamento, admissão, formação e 
aperfeiçoamento do corpo docente, regime de avaliação etc. Em suma, falam 
sempre em nome da educação e lutam por uma extensão de seu espaço no âmbito 
do Estado. 

Por sua vez, os conselheiros cujo recrutamento resultou basicamente do 
mandato direto de representação dos interesses da burocracia governamental, 
empenhada em expandir e sofisticar os núcleos do ensino superior destinados à 
formação de novos quad ros para a classe dirigente, são os mesmos que 
reivindicam a criação de órgãos técnicos capazes de valorizar o trabalho 
especializado que estão em condições de oferecer. Por conseguinte, acaba 
havendo uma coincidência entre seus interesses e a interferência crescente do 
Executivo nos assuntos relativos ao ensino. 



ANEXO I 

o material aqui utilizado são as atas relativas às sessões do conselho, 
registradas taquigraficamente na época e publicadas na integra no Diário Ofu;ial dn 
União. Com exceção das atas de 1 933, sobre as quais há denúncias por pane dos 
próprios conselheiros de que teriam sido censuradas, entre 1 93 1  e 1937 as atas 
foram publicadas integralmente e com regularidade; após essa data, isto é, com a 
instauração do Estado Novo, a publicação torna-se irregular e, o que é mais 
importante, limira-se à transcrição dos pareceres, muitas vezes incompletos, e do 
resultado das votações internas, deixando de publicar as discussões. 

o material torna-se bastante precário, já que não mais se tem acesso às marcas 
que sinalizavam os diversos passos por que passavam os debates: a distribuição 
dos processos pelas subcomissões, a leitura integtaJ dos pareceres emitidos, bem 
como das eventuais vozes e votoS discordantes, a discussão propriamente dita em 
todas as suas minúcias (os encaminhamentos a favor ou contra, os aditamentos, os 
apartes, as interrupções, as tomadas de posição), e os demais expedientes que 
pennitiarn uma apreensão das alianças e conchavos, 

A leitura dessas atas revelava as habilidades, a astúcia, ou, pelo contrário, as 
"grossuras" com que os conselheiros manuseavam o regimento interno, levan
tando questões-de-ordem, pedindo vistas de processos, invocando barreiras 
legais, recorrendo a artifícios de toda ordem. Era possível perceber o "jogo de 
cintura" característico, envolvendo desde os sinais aparentemente mais anódinos 
de deferência (as homenagens, as moções de louvor, os procedimentos de 
etiqueta, os elogios, as "farpas"), passando pela utilização dos trunfos disponíveis 
(a antiguidade no magistério universitário, o tempo de permanência em órgãos de 
direção universitária, em aparelhos do Estado), até os mais diferentes tipos de 
táticas para adiar uma discussão, apressá-la ou modificá-la. Neste processo, 
suscitava-se a intervenção de aliados potenciais, desqualificando os argumentos 
contrários, interpondo proposta de mediação, pedindo regime de urgência para 
discussào, para votação, exigindo lealdadf's, cobrando e saldando dívidas e 
compromissos. 

Assim, (' possível detectar as mudalH.,as com que um dado conselh eiro tece 
uma tomada de posição, os recurso .... [l'Cllicos, retóricos, afetivos, políticos e 
acadêmicos com que constrói seus argumentos no plano da exposição verbal, o 
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timing de suas respostas contra investidas inesperadas. Revelam-se as estratégias. 
que consistem em dividir o campo adversário, em H cimentar" o terreno dos 
aliados, bem como os recuos, as críticas, as agressões e as gentilezas. Torna-se 
manifesto todo o arsenal de recursos através dos quais cada conselheiro insensi
velmente faz ver aos demais sua condição objetiva, o status e o peso relativo que 
atribui a si mesmo. Fica claro, também, como ao mesmo tempo, e com os mesmos 
atos e palavras, o conselheiro pode revelar as representações que possui, dizendo 
mais do que diria num parecer por escrito; dizendo menos do que diria numa 
conversa infonnal; completando por gestos, interjeições, impaciências. tonalida
des de voz e marcação de fala os conteúdos que suas censuras conscientes 
conseguem silenciar. O conselheiro pode ainda simular dizer menos do que sua 
autoridade e competência lhe permitem, o que não passa de uma tática de dizer o 
que se quer sem dizer, de dizer por dizer, de dizer sem falar, de dizer sem dizer. 
Esta tática se traduz também no dizer muito mais do que se diria para dizer em 
lugar de outro que não pode fazê-lo. 

Ausentas-se da sessão é outra forma de dizer sem falar. Há também as artima
nhas de "queimar" panes do conteúdo de uma proposta para não ser derrotado, 
votar partes de um parecer, votar apenas a conclusão, votar em separado, votar 
com reservas, abster-se de votar. Utiliza-se ainda o expediente de sustar o 
andamento de um processo, desencavando antigos pareceres, aludindo a prece
dentes, exigindo prazos, deixando de comparecer a uma determinada sessão, 
sinalizando aliados e/ou inimigos externos ao conselho, invocando a história e as 
tradições do conselho em relação a detenninadas matérias e questões, referindo-se 
abertamente a interesses pessoais para encobrir esses mesmos interesses, invocan
do instâncias, nomes e cargos alheios à discussão, recorrendo a argumentos de 
autoridade, de antiguidade, assumindo posturas e argumentos realistas para fazer 
passar questões de principio, de poder, ou mobilizando argumentos idealistas 
para disfarçar questões estritamente positivas e técnicas. 

Seria praticamente infindável a descrição de todas as práticas, atos e falas que 
estão contidos explícita e implicitamente nas atas transcritas pelo Diário Oficilll da 
União. Decerto, a riqueza desse material se perderia no momento da transcrição e 
da publicação, caso não se tivessem preselVado as marcas capazes de sinalizar as 
falas nessa ou naquela direção, com o registro, por exemplo, de algo muito 
semelhante a marcações teatrais: "fulano ausenta-se", "o ministro interrompe", 
"o ministro assume a direção dos trabalhos", "beltrano acaba de chegar". São 
indicações extremamente úteis para a apreensão do clima em que se desenvolvem 
as sessões. Tais indicações são capazes de fazer compreender até onde pode chegar 
um dado conselheiro em função de seu posicionamento institucional, de sua 
produção acadêmica, dos postos que ocupou no! aparelhos do ensino, da posição 
e do peso relativos das instâncias que representa, do ramo e grau de ensino a que 
pertence, em suma, de todas as propriedades sociais e institucionais que fazem 
dele um porta-voz mais ou menos autorizado, competente ou autônomo em 
relação ao Estado e ao próprio conselho. 
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Os interesses sociais a que um conselheiro se encontra filiado e que, em maior 
ou menor medida, explicam o peso e o poder relativo de um determinado 
membro no colegiado, são também responsáveis pela diferenciação interna, 
fazendo com que a voz e o voto de cada um no interior do conselho ostente as 
propriedades inerentes à posição que ocupa na hierarquia de poder, saber e 
competência, externa ao próprio conselho. É muito grande o peso das tomadas de 
posição de um Leitão da Cunha, de um Aníbal Freire (ministro da Fazenda na 
República Velha) ou de um Porchat, porta-vozes consagrados de disciplinas 
canônicas em ramos dominantes do ensino superior. inseridos de longa data nos 
aparelhos do Estado, ocupando posições de direção na cúpula universitária e 
multi posicionados no espaço da classe dirigente, dispondo de um capital de 
relações sociais que só se obtém ao cabo de toda uma carreira bem-sucedida na 
burocracia acadêmica, intelectuais orgânicos das frações e corporações da classe 
dirigente que representam, concentrando e monopolizando os indicadores mais 
inequívocos de consagração em seus respectivos campos de atuação. É inteiramen
te diverso o peso das tomadas de posição de um Almada Hona ou de um Barros 
Terra, representantes de faculdades "menores" e distantes dos centrOS acadêmi
cos hegemônicos* de ensino superior situados nos pontos mais baixos da 
hierarquia do saber acadêmico da época (farmácia, ondotologia)".  

Nesse sentido, o registro taquigráfico conseguiu preservar todo um referencial 
que não se liga estritamente a uma dimensão discursiva, expressa na fala de seus 
membros convertida em texto corrido, esvaziado das propriedades inerentes à 
linguagem fatada. Ao invés de reduzir a fala aos padrões de fatura usuais de um 
texto convencional, de onde tivessem sido extirpadas quaisquer ambigüidades e 
eliminados os traços da emissão verbal, tal modalidade de registro como que 
procedeu, sem o saber, a uma transcrição do corpus de feitio etnográfico, retendo 
certas dimensões das práticas sociais que outras formas de transcrição se 
dispensam de indicar . 

• Os profs. Almada Hona e Barros Terra representam, respectivamente, a Escola de Farmácia e 
Odontologia de Juiz de Fora (Instituto Livre de Ensino Superior) e a Faculdade Fluminense de 
Medicina, instituições "periféricas" às grandes escolas superiores da época. Os melhores exemplos de 
reivindicações de tipo "paroquial" que ocorrem no interior do Conselho tiveram neles seus porta-vozes. 
Ver, por exemplo, a Sessão de 2 de fevereiro de 1934 (DOU de 1 7  de novembro de 1934) quando 
Almada Hona consegue fazer passar uma proposta intermediária impedindo a cassação da 
equiparação de sua escola, ou então, a Sessão de 1 7  de abril de 1936 (DOU de 5 de julho de 1 936), onde 
Barros Terra faz a defesa de sua faculdade. 

. 

.. * O curso de Farmácia era o de menor duração e ocupava o grau mais baixo na hierarquia dos cursos 
superiores da época 
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NOTAS 
I. Sobre o ideário católico no campo educacional, ver a obra de João Eduardo Rodrigues VilIalobos. 

Diretrizes e bases da educação: ensino e liberdade. (São Paulo: Pioneira, 1 969), capo I. onde estabelece um 
sumário das tomadas de posição da Igreja. E também, os diversos anigos a respeito publ icados na 
revista A Ordem, bem como o opúsculo de Leonardo Van Acker, O Sr. Ft!rnandodeAzroedo, e sua saci% gite 
aguda e do mais que lhe acontecilL (São Paulo: Edição do Centro Dom Vital, 1936). Para uma visão geral do 
período, consultar Fernando deAzevedo,A cultura brasileira (São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 2!led., 1 944), 
pane terceira, capo IV. 

2. Entre 1931  e 1936, exerceram o cargo de diretor-geral do Depanamento Nacional de Ensino (que 
em 1934, com a reforma administrativa do MES, tornou-se Diretoria Nacional de Educação), os 
seguintes nomes: prof. Aloísio de Castro, da Faruldadc de Medicina do Rio de Janeiro, até !O de 
outubro de 1932; o militar Dulddio do Espírito Santo Cardoso, até 29 de dezembro de 1933; prof. 
Cândido Luis Maria de Oliveira Filho, catedrático de Direito Judiciário Civil da Faculdade de Direito 
da Universidade do Rio de Janeiro e por um tempo reitor dessa mesma u niversidade, desde 3 de 
janeiro de 1 934; prof. José Carneiro Felipe, ex-membro do Conselho Nacional do Ensillo, assistente 
técnico do MES, por alguns meses em 1934, em caráter interino; prof. Teodoro Augusto Ramos, lente 
da Escola Politécnica de São Paulo, ex-secretário da Educação no estado de São Paulo, inspetor geral do 
ensino superior, diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 
desde 30 de julho de 1934; Paulo de Assis Ribeiro, alto funcionário do MES, desde 29 de março de 
1935. 

3. Isaías Alves de Almeida, nascido em 1 888, era bacharel em direito pela Faculdade de Direito da 
Bahia( 1 9 10); diretor do Colégio I piranga na Bahia, de 1 9 1 1  a 1 946; membro do Conselho Nacional de 
Educação de 1931  até 1 9 6 1 ;  secretário da Educação e Saúde do Estado da Bahia, entre 1938 e 1942; e 
diretor da Faculdade de Filosufia da Universidade da Bahia, entre 1 942 e 1961 .  Dados extraídos de 
Afrânio Coulinho. Brasil f' Orrwlriros dI' hoje. (Rio de Janeiro: 1 96 1 ) ,  vaI. I. 

4. A respeito dos conflitos ha\'ido\ no ensino confessional entre católicos e proteSIaIllCS, consultar 
Fernando de AZf'\'et!o, "A tTamJlli�são da cultura" , pane 3!l da 5!l edição da obraA cultura brasilrira (São 
Paulo: Edições Mel horamentosll;\l UMEC , 1 9761 ,  caps. [1 1  (" IV. No tocante à presf'nça qualllitativa do 
ensltlo confessiOllal ao nívd da educação Sl'clll ldária, consultar Eslattslica intelectual do Brasil (] 929) (Rio 
de Janeiro: DepanameTlto ;\Iacional de Estatistica, ] 9 3 1  I'? vol.), bem como as listagens publ icadas, 
por estado, pelo �itll  ... ti·rio da Educa(.-ào t· Saúde durante os anm 30, no Diária Oficiai da União. 
Em 1933, por terem �ido ('I('iw� para a As.�('mbli'ia Constitu inte, m mmelheiros Miguel Couto, Leitão 
da CUl lha (' gal. João S i ll1plk;o sào �ubstituídm pelos profs. Eduardo Rabe/o, da cadeira d(� epidemiologia 
e profilaxia da faculdade de Ml'dicina da U Il;w'rsidad(' do Rio deJ an('iro, ond(' logo depois viria a ser 
dir('tor; Almada Horta, din·tor da Escola dt' FaTlllacia e Odo ntolog-ia d(>.Juiz de Fora (i mtituro de emino 
partlclIl<lr): ('JOIr Carruirll Fdipe, prnr('.�sor da E.�l"Ola Nacional de Qu ímica, asSiS« 'll1e té'cnico do corpo 
d(' fUllci(jllário_� rio Millist('rio da Educação t' Saúde. E�sa� lI1udan,.-a� não dw)!;am a alterar o perfil 
bã"ico de COJllpo_�içã( , d o  ronwlhu, <linda qLwa prt'\l·IH.-a d(' Canll·irl) Fdipe se trad:lzd, "ia de rt'gra, em 
)!;anho� para as propostas ell('aminhadas pela buroU'ilt.ü interna do Illilli\lh-io, que lIe!e ellllHllra um 
rI('ft'Il�(lr ardonm) da nnn'nlc delegação de p(Jdcn'� aos " ti'cn ico�" do ellsinu. 

5. V('r a \t·��;1O (lt- 18 ,k dt'z('mbro de 1936 :DOU d(' 28 de dezembro de 1937), lia qual o COII�(']heiTO 
Beni Can'alho apresenta uma indicação para queo antigo COllSclho Nacional de Educação c'continue a 
11I1 IcilJnar . . . .  ) ('In t<lllIa� W��Ü('� ljuallta� 1'01'('111 lH'cc�sár;as para elaborar o Plano NalÍrmal de 
Educal.;ào, a �('r �Ubllwtid(J à apn-ciac;ão dn Pndl'r Lq?;i�lat ivo, 11m termos do art. 1 52 da Comtillliçào da 
Repúl )lica", alil lha, dllr!(1 Ullla �l'rlt." dl' <lr�Ulll('nl()S (!c IJnlelll jurídica. t i l l l('n'��allte ()b�er.·arqu{' l'�sa 
indi( .l�;io fái apn'''('luad<l depul" d,1 fixa(;ãodas li�ld\ tríplic('s paracolll]wsi(;ão do lHH'O nm�{'lh(). Apó" 
(kbal('� que l]U,L�(' de'( ,lIllb<lralll IJdra a ofens,1 {lirela (' par<l a denúncia dt· illl{"n'�,{'s !H'" oais qU(' 
((·ri'Hll �idl) l('.\.-ldl)� nlln a nova (olllpo.,i(;ào, a LIldicaçào i: rejeitada por ullanimidade. 
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6. América Jacobina Lacombe nasceu em 1909 no Rio de Janeiro. tendo sido professor secundário e 
um dos fundadores da Pontifkia Universidade Católica deste estado. Filho de dona Isabel Jacobina La
cornbe, fundadora do Colégio Progresso no Rio deJaneiro, "rigorosamente cstrutu rado nos melhores 
padrões ingleses, vigemes no crepúsculo do Segundo Império e no alvorecerdaRepública", bacharelou-se 
pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio deJaneiro. Muito jovem, secretariou Epitácio Pessoa na 
chefia da delegação brasileira à Comissão Internacional de Jurisconsultos Americanos. Na época em 
que cursava a Faculdade de Direito, esteve associado a um grupo de estudos que. d e início. teve o nome 
de Centro Acadêmico Jurídico Utilitário (CAJU), mais tarde Centro de Estudos Jurldicos e Sociais, 
responsável pela publicação de um boletim de estudos e de uma revista de debates, ao lado de outros 
jovens inteleauais católicos: Vicente Chennont de Miranda, San Tiago Dantas, Otávio de Faria, 
Antônio Galotti, Gílson Amado, Almir de Andrade, Hélio Viana, Thiers Manins Moreira, Plinio Doile, 
Deocleciano Manins de Oliveira, Clóvis Paulo da Rocha. Henrique de La RoqueAlmeida etc. Autor de 
diversos ensaios e estudos históricos, eis a trajetória que cumpriu no Ministério da Educação: por 
portaria de J de outubro de 1 93 1 ,  foi designado como auxiliar de gabinete do ministro; no mês 
seguinte, foi contratado para servir como secretário do Conselho Nacional de Educação, cargo para o 
qual foi confirmado por decreto de 1 8  de junho de 1934; por decreto de 22 de agosto de 1940. foi 
transferido do cargo de s('cretário do quadro suplementar do MES para o cargo da classe "K" da 
calTeira de oficial administrativo. Dados extraídos de Afrânio Coutinho (org.), Brasil e Brasileiros de Haje, 
f1J. cit., e Americo Jacobina Lacornbe, Introdução lUJ estudo do. História do Brasil (São Paulo: Companhia 
Editora Nacional/EDUSP, 1973), vol. 350, da coleção Brasiliana, em cuja direção sucedeu a Fernando 
de Azevedo. 

7. O padre Franca tende a atuar como defensor intransigente das reivindicações das escolas 
confessionais católicas, e em especial do Colégio Santo Ináôo, onde ele mesmo leciona; Isaías Alves faz 
o mesmo para os institutos particulares de ensino secundário em geral; porchat em relação às 
demandas pro\'cniemes das escolas superiores de São Paulo; Cesário de Andrade em relação às escolas 
superiores da Bahia; c Guerra Blessmann e Samuel Libânio em relação, respectivamente, às faculdades 
e escolas gaú.chas e mineiras. 

8. A despeito do modelo corporativo em que se inspira a estrutura organizacional da universidade 
proposta na reforma do ensino superior, a exposição de motivos do ministro Francisco Campos, que 
acompanha o texto da reforma, adota com ressalvas o "criterio da autonomia administrativa e 
didática", alem de delegar, como vimos, aos próprios órgãos internos do aparelho universitário, o 
direito de indicar os nomes para reitor e diretores de institutos. A referida exposição de motivos foi 
publicada no Diário Oficial da União de 15 de abril de 1931.  Sobre o conflito de atribuições entre a União e 
os estados, consultar o parecer emitido por Francisco Campos a respeito do alcance dos poderes de que 
poderia dispor o Governo Provisório, contestado por Porchat e rejeitado no âmbito do CNE. Ver a 
sessão de 24 de abril de 1936 (DOU de fi de julho de 1939). 

9. Nenhum processo traz maiores esclarecimentos sobre essa questão do que o pedido de inspeção 
preliminar formulado pela Faculdade de Direito do Rio deJaneiro, penencente àAssociação Cristã de 
Moços. Dentre os inúmeros argumentos invocados a favor e contra a concessão - como a alegação de 
que as faculdades de direi[Q privadas ameaçavam a "reserva de mercado" dos bacharéis "federais" -, o 
que está decididamente em jogo é o grau de ingerência do poder central, e mesmo sua legitimid2.de; de 
maneira mais geral, quais as instâncias na esfera do Estado e da soci('dade civil que estão em condições 
de reivindicar a tutela das instituições de ensino superior. N esse sentido, o núcleo da discussão refere
se à convicção no parecer produzido pelo CNE deque uma sociedade civil (no caso a Associação Cristã 
de Moços) "não pode manter um curso deensino superior". Ver o Diário OfICiai. da União, dias 6, 13 e 30 
de julho de 1937. 
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A reconstituição da política educacional do Estado na era de Vargas não 
recebeu, ainda, dos analistas, a atenção merecida pela importância que teve nas 
transformações do pensamento e da prática educacionais no Brasil. Infelizmente, 
nào se dispõe, para o periodo 1 930/45, de nenhuma pesquisa do porte da 
realizada por Jorge Nagle sobre a educação na Primeira República] . Conta-se, é 
certo, com partes de estudos históricos mais gerais, que não se detêm especialmen
te nesse periodo2 ; com estudos que focalizam momentos especiais do mesmo3; ou 
que se detêm na análise de um grau específico de ensin04. No que diz respeito à 
formação da força de trabalho, especialmente a destinada à indústria, é preciso 
contar, ainda, com a pesquisa tão pioneira quanto amadora de Celso Suckow da 
Fonseca5. 

Levando em conta essa lacuna no estudo histórico da educação escolar no 
Brasil - e procurando contribuir para suprimi-Ia, - vou reconstruir, neste texto, a 
política educacional do Estado, no periodo 1930/45, e o lugar que a formação da 

.força de trabalho ocupa nesta polltica, destacando as medidas voltadas para os 
trabalhadores diretos, particularmente os empregados ou empregàveis na indús
tria. Como política educacional do Estado entendo, aqui, o conjunto de medidas 
tomadas (ou apenas formuladas) pela sociedade política que dizem respeito ao 
aparelho de ensino (propriamente escolar e não), visando a reprodução da força de 
trabalho e dos intelectuais (em sentido amplo), a regulação dos requisitos 
educacionais e a inculcação da ideologia dominante. A ênfase que darei às medidas 
voltadas para a formação da força de trabalho industrial justifica-se por ter sido 
neste âmbito que surgiram maiores novidades e esforços significativos, bem como 
pelos efeitos duradouros da política varguista. Enquanto a estrutura e os diversos 
elementos da política educacional do periodo foram dissolvidos por politicas 
alternativas posteriores, o sistema de fonnação de operários criado em 1 942, 
dirigido pelo SENAI, permanece em pleno vigor. Além do mais, ele serviu de 
modelo, ainda na década de 40, para o sistema de formação de trabalhadores que 
se dirigem ao setor de comércio e serviços (SENAC) e, já na década de 70, para a 
formação de trabalhadores agrícolas (SENAR). 

Preliminares da Política Educacional 

o governo instituido pela Revolução de 1 930 não tinha propriamente um 
projeto educacional a ser desenvolvido. Poucas e fragmentadas eram as referên-
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cias, no seu programa, à questão educacional e à formação da força de trabalho. O 
ensino secundário e o superior, segmentos do aparelho escolar destinados à 
educação das elites, mereceram todo um item da plataforma. Para o ensino 
superior reivindicava-se "liberdade didática e administrativa", a organização de 
"universidades autônomas", como a de Minas Gerais, e a instituição de cursos 
profissionais fora da trincadireito-medicina-engenharia. Para0 ensino secundário 
não se pedia mais do que "arejamento" e " atualização" de métodos e disciplinas. 
A educação aparece, também, no item referente à "questão social". Dizia-se aí que 
o proletariado urbano e rural necessitava de "dispositivos tutelares", entre os 
quais a educação e a instrução, particularmente as ministradas pelas escolas 
técnico-industriais e agrárias. Ao longo do texto da plataforma clamava-se pela 
"valorização do homem pela educação e pela higiene". Para esse propósito. dizia
se ser inadiável a criação de um ministério que estendesse sua uação benéfica" 
sobre a instrução, a educação e o saneamento de todo o pais. 

Projetos educacionais não faltavam no país. Alguns deputados, insistiam na 
necessidade de ampliar a instrução técnica do povo, chegando, no caso de Fidélis 
Reis, a propor, em 1 922, a obrigatoriedade do ensino profissional para todos, ricos 
e pobres. Num outro extremo, um grupo de estudantes cariocas tinha estado, em 
1929, em Porto Alegre, tentando convencer Vargas a incluir no programa da 
Aliança a Cana de Córdoba, sobre reforma universitária Mas não surgiram, nos 
anos 20, apenas propostas voltadas para graus/ramos espedficos de ensino. Em 
1 926, Fernando de Azevedo elaborou um projeto orgãnico de ensino para o país, 
compreendendo todos os graus escolares e contemplando tanto a educação geral 
quanto a técnica A Associação Brasileira de Educação, sociedade civil criada em 
1 924, tinha realizado, na Primeira República, três conferências nacionais de 
educação, onde se discutiram problemas e se apresentaram propostas para a 
reformulação do aparelho escolar no país. 

A ausência de um projeto educacional articulado no programa da Aliança 
Liberal não constituía, a meu ver. mera omissão, mas era resultado da própria 
heterogeneidade das forças políticas e sociais que a compunham. 

O programa da Aliança relativo à "questão social" foi integralmem r.lCado 
pelo Governo Provisório: ao mesmo tempo em que o Estado cedia terreno diante 
de reivindicações como salário mínimo, férias remuneradas, limitação da jornada 
de trabalho, limitação da exploração da força de trabalho feminina e infantil, entre 
outras, estabelecia os "dispositivos tutelares" destinados a controlar a atuação 
politica dos sindicatos dos trabalhadores. Oficializava os sindicatos, ligando-os ao 
Ministério do Trabalho pela lei e pela instituição do "peleguismo". Dividia os 
trabalhadores pela imposição de sindicatos diferentes para categorias definidas 
politicamente. Promulgava a "lei da nacionalização do trabalho", limitando a 
um terço o número máximo de trabalhadores não brasileiros na indústria.; fazia 
assim diminuir a proporção de operários estrangeiros, dentre os quais haviam 
saido muitos líderes experientes nas lutas sindicais na Primeira República. 
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No tocante à educação, as primeiras medidas tomadas mostravam o caminho 
que viria a ser percorrido durante os 1 5  anos da Era de Vargas. A primeira medida 
visava diferenciar e especializar o aparelho de Estado aumentando-lhe a eficiência 
em matéria política e ideológica. Consistiu na extração, de dentro do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, de dois setores que passariam a constituir novos 
ministérios: o Ministério do Trabalho, para "superintender a questão social", que 
deixava de ser matéria afeita apenas à "ordem pública"; e o Ministério da 
Educação e Saúde Pública, para formação fisica, intelectual e moral da populaçã06 . 

Para o Ministério da Educação foram transferidos todos os órgãos do 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores que atuavam nesse campo, como 
também os do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Foi assim que o 
sistema federal de escolas de aprendizes-artífices, importante base para o 
desenvolvimento do ensino profissional até os dias atuais, passou para a área do 
Ministério da Educação. 

À centralização da burocracia do aparelho escolar correspondeu um aumento 
do controle do.poder central sobre o ensino. Para isso, foi montado no ministério 
um seIViço de registro de professores e um serviço especializado na inspeção das 
escolas secundárias estaduais, municipais e partirulares. Este serviço contava com 
um corpo permanente de inspetores, grupados por disciplinas afins, que deveriam 
ser recrutados por concurso, segundo normas rígidas e detalhadas. Os inspetores 
tinham a função de assistir aulas e exames, devendo argüir e fazer argüir alunos 
por eles escolhidos. apreciar os critérios de atribuição de notas, relatar ao 
ministério os trabalhos desenvolvidos por professores e alunos de cada disciplina, 
de cada série, de cada escola secundária do país. 

o primeiro titular do Ministério da Educação foi Francisco Campos, ex
secretário do interior de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, no governo de Minas 
Gerais. Como secretário do interior, Francisco Campos empreendeu, com Mário 
Casassanta, seu diretor de instrução pública, uma reforma do ensino de primeiro e 
segundo graus em Minas Gerais. Não foi dessa reforma que vemos Francisco 
Campos retirar elementos para a elaboração de uma política educacional para a 
era de Vargas, mas da prática de alianças políticas levada a cabo pelo Governo de 
Antônio Carlos, possivelmente inspirada pelo fascismo italiano. 

Preocupado com a superação da crise de hegemonia que ameaçava as classes 
dominantes nos anos 20, o senador, depois presidente do estado de Minas Gerais, 
defendia a "colaboração reciproca" entre o Estado e a Igreja Católica, dificultada, 
desde a proclamação da República, por estereótipos laicistas, de um lado, e por 
ressentimentos persecutórios, de outro. Estado e Igreja deveri3lll se associar, 
como se fazia na Itália fascista: esta teria seus privilégios reassegurados (reconhe
cimento civil do casamento religioso, instrução religiosa nas escolas públicas, 
assistência religiosa nos navios e quartéis, subvenções estatais para suas obras 
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assistenciais etc); em contrapartida, a ação educativa religiosa daria um lugar 
especial à manutenção da ordem e ao respeito à autoridade constituída. Tão logo 
tomou posse na presidência do estado, Antônio Carlos promoveu a aprovação, 
pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de uma lei autorizando o ensino da 
religião nas escolas estaduais - o que, no contexto, significava o ensino da religião 
católica. Tal colaboração recíproca foi explorada por Francisco Campos, imedia
tamente após o movimento revolucionário, em proveito da Legião de Outubro, 
partido político parafacista do qual foi um dos fundadores e dirigentes. A 
plataforma política, os símbolos, a organização das milícias eram semelhantes aos 
do movimento fascista italiano, cujas íntimas ligações com a Igreja deixavam à 
vontade a hierarquia eclesiástica brasileira, particularmente a mineira. 

Aliás, o fascismo não era estranho nem desconsiderado pelos homens que 
ocupavam as posições mais proeminentes no Governo Provisório. Getúlio Vargas, 
quando era ainda presidente do Rio Grande do Sul, declarou que sua diretriz de 
governo se pautaria pelo corporativismo, segundo a "renovação criadora" que 
estaria se processando na Itália fascista. Góis Monteiro, repressor dos " tenentes" 
nos anos 20, dirigente militar da Revolução de 30, fiador do Governo Provisório e, 
posteriormente, do Estado Novo, aconselhava· os, em 1932, a adaptarem seu 
pensamento político a um "fascismo nacionalista". 

Como ministro da educação, Francisco Campos fincou os marcos de uma 
política educacional autoritária que teve no fascismo italiano uma fome fértil de 
inspiração. Em abril de 1931 ,  cinco meses após a instituição do Governo 
Provisório e quatro após sua posse no ministério, foram promulgados três decretos 
que expressam essa 1inha política. 

1) Na direção do que se tinha sido feito em Minas Gerais, o ensino religioso 
passou a integrar o currículo das escolas primárias, secundárias e normais em todo 
o país, de modo que os alunos só ficariam dispensados de assistir aulas de religião 
se os pais ou responsáveis o requeressem. Caso contrário, eles deveriam 
freqüentar as aulas proferidas pelos ministros do credo declarado. Entretanto, nas 
escolas oficiais só haveria essa matéria, para um credo específico, se os interessados 
totalizassem um cena número. Esse critério igualava religião a catolicismo, devido 
à predominãncia de católicos na população do pais. 

2) O ensino secundário foi reformado no conteúdo, na finalidade, na duração 
e na estrutura, em função do ensino superior, apesar da longa argumentação de 
Francisco Campos na exposição de motivos ao chefe do Governo Privisório, 
criticando a tradição brasileira de fazer desse ensino "mera chancelaria de exames 
para o ensino superior", destituindo-o de finalidade própria. Panindo da 
suposição de que o ensino secundário era o mais importante ramo do aparelho 
escolar, em termos quantitativos e qualitativos, atribuía-lhe como finalidade 
própria "a formação do homem para todos os grandes setores da atividade 
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nacional, constituindo no seu espírito todo um sistema de hábitos e compana
mentos que o habilitem a viver por si mesmo e a tomar em qualquer situação as 
decisões mais convenientes e seguras". A formação de indivíduos para tomar deci
sões exigia a adoção de um novo currículo, de modo a privilegiar o ensino das 
ciências naturais e de novos métodos de aprendizado, abandonando a prática 
corrente de "mobiliar o espírito de noções e de conceitos passivamente recebidos 
pelo estudante". A articulação dessa finalidade própria do ensino secundário com 
a função propedêmica, a de preparar candidatos para o ensino superior, foi, 
provavelmente, inspirada na refonna educacional de Giovani Gentile, na Itália, 
coincidentes ambas na preocupação de formar "indivíduos capazes de tomar 
decisões". A duração do ensino secundário, então de cinco anos, foi esticada para 
sete, de modo a permitir a divisão em dois ciclos. O curso fundamental, de cinco 
anos (na Itália simplesmente ginásio, com idêntica duração), teria a finalidade de 
fornecer a cultura geral necessária aos tomadores de decisões. O curso complementar, 
de dois anos (na Itália o liuu, com [rês ou quatro ano�) leria a função de preparar 
candidams ao ensino superior. Como no liceu italiano, o curso complementar 
teria culTÍculos diferentes, conforme a destinaçào dos candidatos. Na Itália havia o 
liceu clássico e o cientifico, conforme o curso superior pretendido; no Brasil, 
haveria rursos adequados aos exames vestibulares das três faculdades principais: 
medicina, engenharia e direito, prevendo-se a existência de outro para a vindoura 
faculdade de educação, ciências e letras. O exame de admissào ao ensino 
secundário, instituído pela refonna de 1 925, foi mantido pela de 1 93 1 ,  que 
determinava que os programas e métodos de ensino seriam expedidos pelo 
Ministério da Educação, revistos a cada três anos. Visava-se, com isso, maior 
controle sobre a qualidade das escolas secundárias, de modo a manter um nível de 
ensino compatível com as necessidades culturais dos "tomadores de decisões". 

3) O ensino superior foi submetido a um Estatuto das Universidades 
Brasileiras, contendo um modelo único de organização didático-administrativa. 
Admitia-se duas formas de organização do ensino superior: a universidade, forma 
considerada apropriada a esse ensino, e o instituto isolado. A universidade poderia 
ser oficial ou livre. A oficial seria mantida pejo governo federal ou pelo estadual; a 
universidade livre, por fundações ou associações particulares. A universidade seria 
composta de institutos de ensino (pelo menos três dentre direito, medicina, 
engenharia, educação, ciências e letras), encimadas por uma administração 
central, embora os institutos pudessem man[er autonomia juridica. A admissão 
aos cursos do ensino superior continuaria dependente de aprovação nos exames 
vestibulares, alem da apresentação, pelos candidatos, de certificados de conclusão 
do curso secundário e de "prova de idoneidade moral", entre outras exigências. A 
conclusão do curso secundário complementar, na seção correspondente ao curSo 
superior escolhido, seria exigida de todos os candidatos, exceto dos que se 
destinassem a certos cursos de belas-artes e de música. 

Essa organização didático-administrativa do ensino superior, nascida em 
1931 ,  conveio bem à política educacional do Estado Novo, sobrevivendo à sua 
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queda em 1 945. Foi só com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, 30 anos após a decretação do estatuto, que o ensino superior 
passou a ter outro enquadramento institucional. 

No que diz respeito à formação escolar da força de trabalho, a única medida 
significativa a assinalar, nos primeiros seis anos da era de Vargas. refere-se ao 
ensino para pessoal apenas indiretamente ligado à produção. Ainda no primeiro 
semestre de 193 1 ,  o ensino comercial foi reorganizado7 , sendo instituído como 
um ramo paralelo ao ensino secundário, tendo um grau pós-primário, um técnico 
e um superior'! . Para os portadores de cenificados de conclusão da escola primària 
havia., no ensino comercial, a alternativa de ingresso no curso de auxiliar de 
comércio (dois anos) ou no curso propedêutico (três anos), este constituindo 
condição, ao lado do curso secundário, para ingresso nos cursos técnicos (um a três 
anos), compreendendo as seguintes modalidades: secretário, guarda-livros, admi
nistrador-vendedor, atuàrio, perito-contador. Os certificados conferidos por estes 
dois últimos cursos constituíam condição necessária para a matricula no curso 
superior de administração e finanças (três anos), que conferia o diploma de 
bacharel em ciências econõmicas9. Este curso diferia dQs demais OlTSOS superiores 
em três aspectos principais. Primeiro, por não possuir um padrão estatal de 
organização e qualidade, embora o decreto a isso fizesse referência. Segundo, pur 
não exigir exames vestibulares. Terceiro, por ser oferecido predominantemente 
por escolas paniculares. 

Mas, apesar de não se ter tomado medidas desse tipo para outros setores, é 
possível perceber que, ao lado da preocupação em reorganizar o ensino destinado 
à formação das elites dirigentes, houve praticamente uma preparação do aparelho 
de Estado para a tomada de medidas de maior alcance a panir de 1937, 
especialmente a centralização desenvolvida pelo Ministério da Educação. No caso 
das escolas de aprendizes-artífices, o órgão que as controlava passou a ter 
crescente importância na área do ministério: a Inspetoria do Ensino Profissional e 
Técnico, criada em 193 1 ,  transformou-se, em 1 934, na Superintendência do 
Ensino Profissional, diretamente ligada ao ministro. 

No àrnbito de algumas unidades da federação, entrementes, foram implemen
tadas políticas educacionais de inspiração liberal que contrariavam a orientação do 
governo federal. Foram criadas as universidades de São Paulo ( 1 934) e do Distrito 
Federal ( 1 935), aproveitando brechas do Estatuto das Universidades Brasileiras 
para se erigirem instituições de ensino superior distintas do modelo único 
previsto, não só na estrutura didático-pedagógica como, também, no objetivo de 
formar lideranças democráticas. 

No Distrito Federal, um novo modo de conceber a fonnação da força de 
trabalho industrial emergiu pelo pensamemo e pela ação de Anísio Teixeira, que 
realizou imponantes mudanças no aparelho escolar do munidpio do Rio de 
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Janeiro, buscando diminuir as grandes distinções curriculares que separavam as 
escolas pós-primárias, para futuros operários, das escolas secundárias, para 
futuros burocratas e profissionais liberais1o.  Foram criadas as escolas técnicas 
secundárias para oferecer, além dos cursos secundários - equiparados aos 
federais, seguindo curMculos estipulados pelo Ministério da Educação -, cursos 
exclusivamente industriais e comerciais, diferenciados após um ciclo comum de 
dois anos. Cada escola témica secundária poderia oferecer, simultaneamente, 
alguns desses cursos ou todos eles, escolhidos pelos alunos, podendo haver fácil 
transferência de um para outro, devido à existência de partes comuns nos 
programas, bem como matérias de livre escolha. Com isso, almejava-se quebrar a 
dualidade do afarelho escolar, caminhando-se para a construção da escola única 
no grau médio I .  

No entanto, foi curto o peModo de existência do esquema proposto por Anisio 
Teixeira. Após sua demissão, em fins de 1 935, por força da perseguição aos 
partidários e simpatizantes da Aliança Nacional Libertadora, o ensino técnico 
secundário começou a retornar aos padrões anteriores até que, em 1 942, pela 
regulamentação do ensino secundário e do ensino industrial, foi completamente 
desfigurado, persistindo o modelo explicitamente dualista da concepção de 
Francisco Campos. No curto peModo em que Anísio Teixeira conseguiu formular 
e implementar uma polltica educacional, foram lançadas as sementes de várias 
medidas que vieram a ser retomadas nas décadas seguintes, na vigência da 
Constituição liberal-democrática de 1946: a dessegregação dos ramas profissio
nais do ensino médio, o acesso irrestrito ao ensino superior e o próprio modelo de 
universidade, calcando-se a de Brasflia ( 1961)  na do Distrito Federal ( 1 935). 

A Emergência da Aprendizagem Sistemática 

No Brasil, as estradas de ferro tiveram grande imponância na introdução do 
ensino de oficios associando oficina e escola Este ensino dispensou o longo e 
incerto padrão de aprendizagem, herdado do artesanato medieval, que consistia 
no trabalho do menor, como praticante, ao lado do mestre. 

Desde o inicio do século, as empresas ferroviárias mantinham escolas para a 
formação de operários destinados à manutenção de equipamentos, veículos e 
instalações. A primeira delas, a Escola Prática de Aprendizes das Oficinas, foi 
fundada em 1 906, no Rio de Janeiro, e mantida pela Estrada de Ferro Central do 
Brasil. 

A grande densidade de estradas de ferro no estado de São Paulo, ligando as 
frentes de expansão cafeeira ao pano de Santos, criou condições para que, na 
década de 20, se unificassem as atividades de ensino de oficios no âmbito das 
empresas ferroviáriasJ 2 
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A iniciativa pioneira de ensino unificado de ofícios teve início em 1924, com a 
criação da Escola profissional Mecânica no Liceu de Anes e Oficios de São Paulo. 
Q.uatro empresas ferroviárias que operavam neste estadol3 fizeram um acordo 
com o liceu, pelo qual cada uma enviaria dois aprendizes para freqüentar um 
curso de quatro anos, realizando estágio nas oficinas de uma delas, simada na 
capital. O ensino de oficios apresentava duas inovações que vieram a ser 
difundidas posteriormente: a utilização das séries metódicas de aprendizageml4 e 
a aplicação de testes psicotécnicos para seleção e orientação de candidatos aos 
diversos cursos. 

Na criação da Escola Profissional Mecânica, nos empreendimentos dela 
derivados e até mesmo na criação do SENAI, teve papel destacado Robeno Mange, 
engenheiro suíço convidado para lecionar na Escola Politécnica de São Paulo. 
Mange e outros engenheiros da Escola Politécnica, entre eles Armando de Sales 
Oliveira, destacaram-se na divulgação da doutrina da organização racional do 
trabalho, si stematizada por Frederick Taylor, a ponto de, em 1 93 1 ,  fundarem, com 
o patrocínio da Associação Comercial e da Federação das Indústrias de São Paulo, 
o Instituto de Organização Racional do Trabalho. O IDORT passou a ganhar 
influência à medida que os efeitos da crise econômica de 1 929 se somavam aos 
movimentos reivindicatórios de trabalhadores na diminuição da taxa de lucro. 

Essa situação era especialmente crítica nas empresas de estradas de ferro, não 
só porque aí os trabalhadores eram mais organizados, como também devido ao 
efeito que a elevação dos custos do transpone acarretava para outras atividades 
econômicas, particularmente para a exponação de café. Para esses problemas, o 
IDORT apresentava o taylorismo como solução, propugnando o combate à 
desorganização administrativa das empresas, à utilização inadequada de matérias
primas, de força de trabalho e de energia motriz, e a defesa da implantação de um 
controle eficiente dos custos. Segundo essa doutrina, a redução dos custos 
pennitiria a elevação da produtividade e, em conseqüência, o aumento dos 
salários pagos aos trabalhadores o que desincentivaria os movimentos reivindica
tórios. 

No entanto, para que a produtividade geral aumentasse, seria necessano 
também aumentar a produtividade dos trabalhadores, para o que seriam 
indispensáveis os exames psicotécnicos - que permitiriam colúcar o homem "no 
seu lugar" e a seleção dos mais capazes- bem como o ensino sistemático de oficios, 
apressando e barateando a formação profissional, assim como aumentando o 
rendimento fbico. Para o ensino sistemático ele oficios, lançava-se mão das séries 
Illctúdieas, já aplicadas com sucesso no Liceu de Artes e Ofícios. Para os exames 
psicOI<'cnicos, os procedimentos desenvolvidos por Henri Pieron, do Instituto de 
Psicologia da Univt'rsidade de Paris e Léon Walter, do Instituto Rousseau, da 
Universidade de Genebra, que deram cursos em São Paulo e tiveram obras 
I raduzidas. O s  exames psicotécnicos serviriam, também, para evitar a contratação 
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de "agitadores", medida convergente com a adoção de fichas de identificação 
datiloscópica destinadas a evitar a reentrada, nos quadros das empresas, de 
trabalhadores despedidos por razões políticas ou outras. 

A experiência da Escola Profissional Mecânica teve efeitos multiplicadores na 
Sorocabana, estrada de ferro estatal, cuja direção encontrava-se empenhada em 
melhorar os resultados econômicos da empresa e enfrentar a concorrência do 
transpone rodoviário, conforme a doutrina taylorista. Não lhe bastando o CIH'io de 
alguns aprendizes ao Liceu de Anes e Ofícios de São Paulo. essa empresa 
organizou um Serviço de Ensino e Seleção Profissional (SESP), em 1 930, 
incorporando as práticas pedagógicas e psicotécnicas que se divulgavam e 
aplicavam, antes mesmo da criação do mORTo 

o SESP deu partida a um padrão de articulação pedagógica que é empregado 
ainda hoje. Mediante acordo entre a direção da Estrada de Ferro Sorocabana e a 
Diretoria Geral de Ensino do governo do estado, a Escola Profission;:lJ de Sorocaba, 
oficial, forneceria o ensino de conteúdo geral aos aprendizes, enquanto o ensino 
propriamente profissional seria desenvolvido nas oficil"!.as da elnpresa O SESP 
oferecia um curso de ferroviários, com quatro anos de duração, para as seguintes 
especialidades: ajustador, torneiro·fresador, caldeireiro, caldeireiro-ferreiro, fer
reiro, eletricista, operador mecânico. Um curso de aperfeiçoamento para o pessoal das 
oficinas, compreendendo disciplinas como ponuguês, matemática, desenho 
técnico, higiene, prevenção de acidentes e outras. Um curso de tração. para foguistas 
e maquinistas, Um curso de telégrafo e iluminação, para os aprendizes que já 
possuíssem formação profissional mecânica equivalente à terceira série do curso 
de ferroviários, completando-a com mais um ano dt· aprendizagem. Um curso de 
tráfego, visando a especialização do pessoal dos depanamentos de mo\'imento e 
telégrafo, ensinando desenho e matemática. Nos seus dez anos de existência, o 
SESP ministrou ensino profissional a 2.400 trabalhadores, em seus diversos 
cursos. 

O aprofundamento, pelo SESP, da experit>ncia do Liceu de Artes (' Ofícios 
propiciou a extensão da aprendizagem sistemática a outras empresas ferroviárias 
do estado de São Paulo. Roberto Mange elaborou o plano de criação de um Centro 
Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional (CFESP), que foi apre.'leIltado pelo 
IDORT às empresas ferroviárias e ao governo do estado, recebendo forte apoio das 
primeiras e do inten!cntor, justamente o idortiano Armando de Sales Oliveira. O 
CFESP, criado por decreto em 1 934, era constituído pelas ferrovias do estado. com 
recursos próprios, oriundos do governo e das ferrovias, (' contava com administra
ção autônoma. O governo estadual colaborou com os r('('urjOS materiais e 
humanos do SESP e com professores para o ensino de caráter geral. A direção do 
centro seria constituída de dois dd{'Kados do governo estadual (' um de cada 
companhia que aderisse ao empreendimento. 
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As atividades do CFESP iniciaram-se com a adesão de cinco empresas 
ferroviárias do estado. A estas, prestava serviços de seleção de pessoal, de 
a�sistência técnica e coordenação da aprendizagem sistemática nas escolas 
profissionais existentes junto às oficinas gerais, em diversos pontos do estado. Para 
uso comum valia-se das instalações do SESP em Sorocaba e em São Paulo. Em 
1 942, havia 1 6  escolas profissionais nas ferrovias paulistas, todas ligadas ao centro. 
Outras ferrovias aderiram ao CFESP, para o que concorreu a Associação Brasileira 
de Engenharia Ferroviária na divulgação dos resultados alcançados. Em 1942, já 
haviam se associado ao centro nove ferrovias situadas fora do estado de São Paulo. 

o CFESP distinguia-se. substancialmente, das escolas de aprendizagem de 
oficio existentes por rodo o país, em vários aspectos. Primeiro, pela clientela 
restrita (filhos de ferroviários, principalmente) e formação para utilização também 
restrita (para as estradas de feITO). Nas escolas de aprendizagem de oficio, os 
alunos eram, invariavelmente, órfãos e outros "desvalidos", oriundos do lúmpen 
proletariado, mais interessados na comida gratuita do que no aprendizado 
propriamente. Segundo, pela associação do estado com as empresas, a fim de 
formar pessoal para todas elas. O estado era útil às empresas como fornecedor de 
recursos e garantidor das regras do jogo. 

Nas escolas de aprendizagem de oficio, mantidas totalmente pelo estado para 
a formação de operários para as empresas, era dificil para aquele perceber as 
demandas destas. As empresas, por sua vez, tinham dificuldades de influir sobre o 
ensino devido à interveniência da burocracia educacional e dos padrões unifor
mes, vigentes em todo o país. Enquanto as escolas profissionais comuns não 
possuíam uma pedagogia própria para0 ensino de oficios, procurando incorporar 
os padrões artesanais da praticagem, a Escola Profissional Mecãnica, do Liceu de 
Artes e Oficios de São Paulo, o SESP e o CFESP tinham nas séries metódicas a 
espinha dorsal de uma pedagogia que se mostrou eficaz no atingimento dos 
objetivos almejados. As séries metódicas, assim como a colaboração estado
empresa e escola-oficina foram utilizadas, mais tarde, em todo o país pelo 
SENAI. 

A influência do CFESP, entretanto, não se resumiu na situação paradigmática. 
Quando da criação do SENAI, em 1 942, o centro foi a ele incorporado, 
constituindo a Divisão de Transportes e o núcleo de todo o Departamento 
Regional de São Paulo. O criador do CFESP, Roberto Mange, foi o primeiro 
diretor do DR/SP do SENAI. Ítalo Bologna, também diretor do centro, dirigiu o 
DR/SP por muitos anos, assim como o Departamento Nacional. A influência do 
pessoal do CFESP ainda incidiu, mais tarde, sobre o sistema de ensino industrial 
do próprio Ministério da Educação. 

Embora as atividades do CFESP se desenvolvessem rápida e solidamente em 
São Paulo, irradiando-se pelas ferrovias de outros estados, foi só com a adoção de 
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um projeto i"dustrialista de desenvolvimento, pelo Estado Novo, que foram 
dados os primeiros passos para a generalização da aprendizagem sistemática a 
nível nacional. 

A gravidade da crise econõmica de 1937 fez prevalecer, no âmbito do Estado, 
as correntes que defendiam a industrialização - sob a direção e com o subsídio do 
governo -, como condição para dissolver o "estrangulamento externo" da 

economia. O Estado Novo assumiu a industrialização como meta, e é provável que 
essa opção tenha determinado (ou, pelo menos, reforçado) a sua preocupação com 
a qualificação da força de trabalho, manifesta na Constituição outorgada. Era fácil 
deduzir-se que a política projetada de substituição de importações iria necessitar, a 
curto prazo, de contingentes adicionais de trabalhadores qualificados que não 
estavam disponíveis. 

A invasão da Polônia, em 1939, mostrou que a Europa estava caminhando 
rapidamente para uma guerra de proporções semelhantes á de 1 9 1 4/18, de 
conseqüências danosas para a economia brasileira, na medida que intensificaria o 
"estrangulamento externo". AumentaranI, então, os esforços estatais para o 
desenvolvimento industrial. 

o envolvimento direto da Europa na guerra e o dos Estados Unidos (como 
fornecedores e em processo intenso de mobilização militar) criavam condições 
propícias para a substit�ição de importações por mercadorias produzidas no 
Brasil. Para isso, abriam-se novas fábricas e expandiam-se as já existentes. A 
substituição de importações exigia uma quantidade adicional de trabalhadores 
não facilmente improvisáveis, principalmente no caso dos qualificados. Mas a 
intensificação da produção industrial se fazia, também, nos setores chamados 
tradicionais, que tiveram suas ex.ponações bastante aumentadas. Os países 
beligerantes concentraram sua capacidade produtiva nos equipamentos militares, 
abrindo, assim, espaço para mercadorias dos países periféricos, fosse para seu 
próprio consumo interno, fosse para o consumo de outros países, também 
periféricos, que, antes da guerra, eram supridos pelos atuais beligerantes. A 
intensificação da produção industrial fez-se pela incorporação de maiores 
contingentes de trabalhadores, multiplicando-se os turnos e/ou estendendo-se a 
duração da jornada de trabalho. Isso exigia não só mais operários qualificados 
para a operação, como também, e principalmente, operários qualificados para a 
manutenção preventiva e corretiva, que tornava-se cada vez mais imponante, na 
medida da crescente dificuldade (e encarecimento) de importação de peças para 
reposição1S Além disso, a mobilização militar do Brasil, em 1 942, aliada às 
iniciativas econômicas estatais - destacando-se a criação, em 194 1 .  da Companhia 
Siderúrgica Nacional -. concorreu para o aumento da procura, não satisfeita, de 
operários qualificados. 
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Desde 1 939, o governo brasileiro negociava com os governos alemão e norte
americano a concessão de créditos e autorização para a transferência de tecnologia 
e capitais de empresas siderurgicas desses países para o Brasil. Finalmente, em 
1 9 4 1 ,  mediante a concessão de facilidades junto à base aeronaval de Natal, no 
Nordeste brasileiro, o governo dos Estados Unidos dispôs-se a financiar a 
construção e dar assistência técnica para a instalação da Companhia Sidenírgica 
Nacional, em Volta Redonda. No ano seguinte, foi criada a Fábrica Nacional de 
Motores, destinada primeiramente à produção de motores de avião, financiada e 
assistida, também, pelo governo norte-americano. Se bem que esses empreendi
mentos governamentais se tivessem iniciado em 1941  e 1 942, seu projeto era mais 
antigo, o que permitiu que a fonnação de grandes contingentes de trabalhadores 
qualificados fosse planejada previamente. 

A Constituição outorgada em 1 937 trazia um artigo que definia o papel do 
Estado, das empresas e dos sindicatos na formação profissional das" classes menos 
favorecidas". Diz o anigo 1 29: " O  ensino pré-vocacional e profissional destinado 
às classes menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever do 
Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino 
profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios ou associa
ções particulares e profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos econômi
cos criar, na esfera de sua especialidade, escolas de aprendizes destinadas aos filhos 
de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever 
e os poderes que caberão ao Estado sobre essas escolas, bem como os auxílios, 
facilidades e subsidios a lhes serem concedidos pelo poder público". 

Pela primeira vez o Estado, no Brasil, atribuía às empresas industriais o dever 
de formar sistematicamente, em escolas, os seus aprendizes. Com esse dispositivo, 
incorporava a experiência alemã da segunda metade do século XIX, que foi 
assimilada pelos países industrializados de forma mais ou menos espontânea. A 
Constituição determinava que também os sindicatos mantivessem escolas de 
aprendizes para os filhos dos seus associados. Não se sabe, ainda, como esses 
dispositivos apareceram na Constituição, já que ela foi elaborada por juristas sem 
prévia experiência educacional, a não ser no ensino regular não-profissional. 
Todavia, não me parece descabido supor a inspiração no projeto de lei apresenta
do pelo deputado Graco Cardoso à Cãmara, em 1 927.  O artigo 22  desse projeto 
dizia: " O s  diretores de fábricas, explorações ou empresas industriais ficam 
obrigados a encaminhar aos cursos profissionais ou de aperfeiçoamento os 
menores, analfabetos ou não, colocados como aprendizes nos diferentes estabe
lecimentos, sob pena de multa que pelo Executivo será fixada". O projem nào foi 
aprovado, mas a obrigação proposta acabou por ser incluída na Constituição de 
1937. Estabelecidos esses dispositivos, cumpria, agora, ao próprio Estado, 
regulamentá-los. 

O Ministério da Educação, através da Divisão do Ensino Industrial, elaborou, 
em 1 938, um anteprojeto de regulatnento do dispositivo constitucional. Estipula-
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va a criação de escolas de aprendizes industriais mantidas e d irigidas pelos sindicatos 
dos empregadores e pelos estabelecimentos industriais. As escolas teriam oficinas 
próprias destinadas à prática dos aprendizes, isto é, trabalhadores maiores de 1 4  e 
menores de 1 8  anos. Os cursos durariam de oito a 1 6  horas semanais, em horário 
coincidente com o período de trabalho, remunerando-se a atividade produtiva do 
menor. Cada empresa industrial teria a obrigação de empregar u m  número de 
trabalhadores menores igual ou superior a 1 0% do efetivo total de operários. Ao 
Estado caberia a tarefa de manter escolas de aprendizes onde os sindicatos e as 
indústrias não fossem capazes de fazê-lol o , Os Ministérios da Educação e do 
Trabalho fiscalizariam a aplicação do dispositivo e aplicariam sanções aos 
infratores. 

Além desse antepr�jeto relativo ao aprendizado dos menores que trabalha
vam, o Ministério da Educação elaborou outro antepr�je[O, este referente aos 
menores não-trabalhadores, de 1 I  a 1 4  anos de idade, sob a responsabilidade dos 
sindicatos de empregados. Projetava-se a criação de fscolas pré-vocacionais dest inadas 
aos filhos ou irmãos de operários sindicalizados que tivessem terminado o curso 
primário (com, I I  anos, idealmente) e não tivessem atingido, ainda, a idade 
mínima para 0 ingresso na força de trabalho. N estas escolas, os futuros aprendizes 
iriam adquirindo destreza manuaJ, estudariam desenho e ciências e melhorariam 
os conhecimentos de cultura geral. As escolas seriam mantidas com recursos do 
imposto sindical e geridas conjuntamente por representantes dos sindicatos e dos 
Ministérios da Educação e Trabalho. 

o primeiro anteprojeto foi enviado, ainda CIn 1 938, à Confederação Nacional 
da Indústria e à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, associações civis 
não sindicais, que funcionavam como grupos de pressão dos empresários do selar. 
Esta última era presidida, na época, por Robeno Simonsen, principal porra-voz 
dos industriais. Estes ('ram contrários ao antepf(�jeto devido à� despesas LJue 
teriam de arcar com o pagamento de saJários (de aprendizes e mestres) e com os 
gas(Qs de instalação e operação de oficinas, sem contrapartida imediata de 
produção . Não percebiam o quanto o anteprojeto atenderia aos seus próprios 
interesses a longo prazo. É provável que a formação recente do capital industrial 
ainda não tivesse propiciado, aos industriais, urna visão dos seus interesses 
coletivos mediatos. Por outro lado, a situação dos industriais de crescente 
dependência dianle dos favores governamentais, em termos fiscais, alfandeg-jrios 
e creditícios, não encorajava uma r('sistência ativa ao antepf(�jt'to. Assim, a 
Confederação Nacional da Indústria optou pela resistência passiva, simpleSllWJlte 
não respondendo à consulta ministerial. 

Diante da reação (passiva) dos industriais, o governo tomou a iniciati\'<I de 
decretar a obrigatoriedade d(' as elHpresas manterem " cursos de apt'rfei<;o'Il 1 H.-'ll
to profissional para adultos e menores". Ignorando todo o esfor{."o realizado 
anteriormente, elaborou-se um decreto-lei I 7 que pretendia " ,L'i'wl={urar a()� tralJ<I
Ihadores, fora do lar, condições mais favorá\'(:is p higiênicas para a sua alillll'llta(d() 
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e assegurar-lhes, ao mesmo tempo, o aperfeiçoamento da educação profissional". 
Para tanto, obrigava as empresas que tivessem mais de 500 empregados (não só as 
industriais, mas as dos outros setores também) a reservarem local para a refeição 
dos trabalhadores e a promoverem o aperfeiçoamento profissional não só dos 
menores, como no anteprojeto anterior, mas também dos adultos. 

No mês seguinte ao da promulgação desse decreto-lei, tinha inicio a XXV 
Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, 
tratando da aprendizagem como um dos temas principais. As recomendações 
aprovadas pelos participantes (o Brasil estava representado) enfatizavam a 
necessidade de se estabelecerem com clareza os direitos e deveres dos aprendizes e 
dos empregadores, como condição de grande importãncia para o sucesso da 
aprendizagem. Analistas brasileiros, participantes dos acontecimentos, reconhe
cem a grande influência que essas recomendações tiveram sobre o trabalho de 
regulamentação daquele decreto-lei e sobre a própria criação do SENAI. 

Para a regulamentação desse decreto-lei foi constituída uma comissão 
interministerial (três representantes do Ministério da Educação e três do Ministé
rio do Trabalho) que ouviu as opiniões dos industriais e dos operários, através das 
suas entidades representativas. Os industriais reivindicavam, principalmente, a 
participação dos empregados e do Estado no custeio dos cursos em questão, e os 
operários, a sua extensão aos trabalhadores de empresa "i pequenas e médias, que 
eram as mais numerosas e as que empregavam a maior parte da força de trabalho. 

A comissão verificou a impossibilidade desses cursos funcionarem, sistemati
camente, nas empresas de todos os setores. Elaborou, então, um anteprojeto de 
regulamentação que, na verdade, o alterava profundamente. Foram essas as 
principais alterações ou inovações: 

( 1 )  o aperfeiçoamento profissional seria realizado apenas nas empresas 
industriais, de transpones e de serviços públicos, mantendo-se a obrigação para as 
de mais de 500 empregados; 

(2) o aperfeiçoamento profissional consistiria na aprendizagem de trabalhado
res, excluindo-se os de mais de 18  anos; 

(3) as empresas ficariam obrigadas a " tomar a seu serviço" um número de 
menores correspondente a 6- 10% dos operários nelas empregados para serem 
submetidos à aprendizagem; 

(4) os aprendizes não receberiam salário, mas uma " diária de aprendizagem" ; 

(5) a aprendizagem poderia ser feita em cada empresa, em "centros de 
formação profissional" montados por várias empresas próximas. ou pela freqüên-
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da do aprendiz a cursos complementares especializados em escolas profissionais, 
oficiais ou reconhecidas; em contrapartida, os alunos dessas escolas fariam estágio 
nas empresas industriais de mais de 500 empregados; 

(6) as despesas com a aprendizagem, qualquer que fosse a sua forma, seriam 
cobertas por uma sobretaxa a ser acrescida às contribuições do empregado, do 
empregador e do Estado aos institutos previdenciários; os recursos, recolhidos 
pelo Estado, seriam distribuídos às empresas, centros e escolas, conforme o 
número de menores em situação de aprendizagem; 

(7) a administração de todo esse sistema seria tarefa de um Conselho Nacional 
de Aprendizagem e de comissões locais de aprendizagem, compostas todas de 
"técnicos em assuntos de ensino industrial" 1 e de representantes do Estado, dos 
empregados e dos empregadores. 

Esse anteprojeto de regulamentação não vingou e, em seu lugar, foi promul
gado novo decretol8 que, embora apresentasse o mesmo modelo de cursos de 
formação profissional, trazia algumas mudanças importantes. Os menores, 
sujeitos à aprendizagem, eram definidos como trabalhadores, aos quais o 
empregador pagaria salàrio, e não uma " diària de aprendizagem". O custo da 
formação profissional passou a ser atribufdo integralmente ao empregador, 
embora se admitisse que os institutos de previdência social emprestariam dinheiro 
aos industriais, para instalação e manutenção dos cursos, a juros baixos. 

A comparação do anteprojeto de regulamento (da comissão interministerial 
de 1938) como regulamento decretado (de 1 940) evidencia uma clara disputa entre 
os Ministérios da Educação e do Trabalho pelo controle do novo sistema. No 
anteprojeto, o controle seria do Ministério do Trabalho, quase que completa
mente, estando o da Educação em posição secundària; no regulamento decretado 
em 1940, invertiam-se as posições, assumindo o Ministério da Educação o con
trole quase completo do sistema. Mas, esse deslocamento de centro de controle 
associava-se, também, à mudança do esquema de distribuições dos custos. No 
anteprojeto, os industriais assumiriam um terço do custo (o Estado e os operários 
os outros dois terços); no regulamento decretado, o Estado e os industriais 
dividiam o custo, embora estes assumissem a maior parte19. 

Outro ponto merece destaque na comparação de ambos os documentos. O 
anteprojeto previa um ceno tipo de cooperação entre as empresas e as escolas 
industriais mantidas pelo Ministério da Educação. Alunos destas poderiam fazer 
estágio nas empresas; seus aprendizes ou os dos centros de formação profissional, 
em contrapartida, poderiam freqüentar as oficinas ou aulas teóricas nessas escolas. 
O regulamento decretado, embora evidenciasse a tomada do controle da 
aprendizagem, pdo Ministério da Educação, não previa, estranhamente, essa 
cooperação. Sente-se a tentativa de defender as escolas profissionais de urna 
associação que poderia afetà-Ias no seu funcionamento. 
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o Ministério da Educação mantinha uma comissão que elaborava, pelo 
menos desde 1 937 ,  uma espécie de consolidação das leis educacionais do país. 
Pelo que se pode deduzir do seu produto - as "leis" orgânicas promulgadas a 
partir de 1942 - pretendia-se montar um sistema educacional padronizado para 
todo o país e sob o controle direto do Ministério da Educação, abrangendo os 
cursos de aprendizagem, concebidos como uma das modalidades de ensino 
industrial, no I? ciclo do grau médio. Entretanto, parece não ter sido esse o 
pensamento dominante, pelo que se deduz da transferência do controle da 
aprendizagem para as entidades patronais, permanecendo as empresas, entretan
lO, responsáveis pelo custeio. 

Diz Celso Suckow da Fonseca que, "desde 1941 Getúlio Vargas determinara a 
Euvaldo Lodi, Presidente da Confederação Nacional da Indústria, a Robeno 
Simonsen, Presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, e a Valentim 
Bouças, que, juntos, estudassem a criação de organismos destinados ao ensino 
profissional dos aprendizes dos estabelecimentos fabris, dando ao caso uma 
solução melhor que a do decreto de 1 940. Aqueles três industriais lembraram ao 
chefe do Governo, como solução prática do problema, a entrega da questão à 
indústria, ficando ela responsável não só pela execução do plano como também 
pelo seu funcionamento. Colocando o novo organismo sob a égide da Confedera
ção Nacional da Indústria, desejavam aqueles llderes libenar o novo sistema de 
instrução das inúmeras peias burocráticas a que ficaria sujeito caso fosse criado 
dentro da esfera de ação governamental, que dificultava a expansão dos estabele
cimentos existentes"20 . 

Participantes dos acontecimentos, entrevistados por mim, disseram que o 
presidente da República, em 194 1 ,  teria induzido os industriais a assumirem o 
custo (e o controle) do sistema de aprendizagem, caso contrário a direção deste 
seria entregue aos sindicatos operários. 

De um modo ou de outro. o fato é que os industriais passaram da resistência 
passiva para a cooperação pronta2 1 .  

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

o SENAI teve um estatum jurídico sui generis. Embora criado por decreto-lei 
do governo federal22, sua constituição e direção ficou a cargo de uma sociedade 
civil, a Confederação Nacional da Indústria Essa determinação governamental era 
necessária, por duas razões: ( 1 )  os industriais não desejavam a institucionalização 
da aprendizagem, só a aceitando após vários anos de pressão do governo e, 
possivelmente, depois de uma ameaça feita por este, de U conceder" essa atividade 
(e os recursos dos empregadores) aos sindicatos operários; (2) aceito o ônus da 
aprendizagem pela Confederação Nacional da Indústria, esta não tinha, entretan-
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to, poder para obrigar os industriais a contratarem aprendizes, enviá-los às escolas 
e, o mais impottante, a assumirem os custos do SENAI. Criado por um decreto-lei, 
as resistências ficariam minoradas, pois era o governo que recebia e centralizava as 
contribuições das indústrias e as transferia para o SENAI. 

o decreto-lei de criação do SENAI não resumiu sua intervenção ao ato de 
induzir a Confederação Nacional da Indústria a organizar e dirigir o novo órgão. 
Detenninava, também, que a CNI deveria elaborar um projew de regimento 
interno para submetê-lo ao Ministério da Educação. Julgado por este, seria, entào, 
levado ao presidente da República que, finalmente, o aprovaria por decreto. Deste 
modo, a intervenção do Estado se faria sentir nos menores detalhes da organização 
e funcionamento do SENAI 23. 

Para elaborar o projeto de regimento, o presidente da Confederação Nacional 
da Indústria escolheu Roberto Mange, cujas atividades no Centro Ferroviário de 
Ensino e Seleção Profissional tinham captado a confiança dos líderes industriais 
paulistas, eJ oaquim Faria Góis Filho, funcionário do Ministério da Educação que 
vinha panicipando de todas as tentativas de institucionalização da aprendizagem, 
mostrando uma orientação bastante favorável à autonomia dos novos cursos 
diante do controle governamental (particularmente do Ministério da Educaçào)24 . 

o regimento finalmente aprovad025 previa uma estrutura federativa bastante 
flexível, em contraste com o estilo de uniformidade e centralização vigente no 
Estado Novo, e em panicular no Ministério da Educação. Em cada estado onde 
houvesse uma federação de indústrias, seria organizado um Conselho Regional do 
SENAI, órgão normativo com jurisdição na unidade em questão. O conselho seria 
composto do presidente da federação de indústrias (que o presidiria), de três 
representantes de sindicatos de empregadores, do diretor do Depanamento 
Regional, de um representante do M inistério da Educação e outro do Ministério 
do Trabalho. O diretor do Departamento Regional seria nomeado pelo presidente 
do Conselho Regional, sujeito à homologação do presidente do Conselho 
Nacional26• O Departamento Regional seria órgão executivo, que se encarregaria 
propriamente da organização e da administração das escolas de aprendizagem e 
de outras atividades de formação profissional27• 

A nível nacional. o regimento previa um Conselho Nacional, órgão nonnativo 
presidido pelo presidente da Confederação Nacional da Indústriae composto dos 
presidentes dos conselhos regionais (que seriam, também, os presidentes das 
federações estaduais de indústrias), do diretor do Departamento Nacional e de 
dois representantes do governo, um do Ministério da Educação e outro do Ministério 
do Trabalho. O diretor do Depanamento Nacional do SENAI seria nomeado pelo 
presidente do Conselho Nacional, de acordo com o Ministério da Educação. O 
Departamento Nacional era o órgão executivo encarregado, principalmente. de 
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distribuir os recursos provenientes das empresas, transferidos através do governo, 
para os diversos departamentos regionais c, também, de coordenar suas ativida
des. Sua força era, entretanto, reduzida por causa da própria organização 
federativa. Mas, além das tarefas de coordenação, o Departamento Nacional foi 
assUInindo várias atividades especiais, como foi o caso dos cursos técnicos (do 
segundo ciclo do segundo grau) e da administração dos acordos de isenção com as 
empresas. 

Cabe, ainda, relacionar a organização federativa do SENAI com a participação 
do governo nos conselhos nacional e regionais. O decreto-lei de criação previa 
que apenas o Ministério da Educação devesse aprovar, em primeira instância, o 
projeto de regimento; também a "lei" orgânica estabelecia que este ministério 
traçasse as diretrizes pedagógicas que deveriam ser seguidas pelos " órgãos" que 
viessem a cuidar dos cursos de aprendizagem. Penso que a ampliação da 
participação governamental nos conselhos, incluindo representantes do Ministé
rio do Trabalho, além dos do Ministério da Educação, teve mais de um significado, 
Um primeiro significado, tipicamente técnico, refere-seao interesse óbvio daquele 
ministério na política de fonnação da força de trabalho; o outro, menos óbvio mas 
não menos real, era a atenuação da influência do Ministério da Educação. Este 
último explicaria a ampliação da representação governamental, fora do controle 
imediato dos industriais. 

É preciso observar que a organização federativa correspondia a uma" conces
são" do Estado, tendencialmente unitário e centralista, aos industriais que já se 
organizavam dessa forma Ela correspondía ao intento destes de interferir mais de per
to com a aprendizagem (e outras atividades afins), bem como de controlar os recursos 
provenientes de suas contribuições. Mas as vantagens dessa organização trans
cenderam esses interesses imediatos, pois tem sido propiciadora de condições 
para uma pronta resposta às demandas de formação profissional das mais 
diferentes formas, regiões e volumes, impossíveis de serem dadas por um sistema 
rígido, uniforme e centralizado como o das antigas escolas de aprendizes-anifices 
e o das escolas técnicas federais que o sucedeu28 .  

o ãmbito de atuação do SENAI foi definido, inicialmente, como sendo o das 
"indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria", Elas estavam 
obrigadas a contribuir para o SENAI e este, em contrapartida, a organizar centros 
de fonnação profissional para os seus aprendizes. Posterionnente, ainda em 1 942, 
o ãmbilO de atuação do SENAI foi ampliado, passando a abranger a aprendizagem 
de outros trabalhadores, além dos '''industriários'', com a inclusão, entre os seus 
contribuintes, das empresas de transpotte, de comunicações e de pesca29. 

Dois anos após, esse âmbito foi estendido ainda mais, induindo-se como 
contribuintes fi as empresas comerciais ou de outra natureza que exploram, 
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acessória ou concorrentemente, qualquer das aúvidades econômicas próprias dos 
estabelecimentos industriais"30. 

As empresas industriais foram obrigadas a empregar e a matricular nas escolas 
mantidas pelo SENAI um número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 
15% no máximo, dos operários cujos oficios demandassem formação profissio
nalSl . Os aprendizes foram definidos como os trabalhadores menores de 1 8  anos e 
maiores de 14, sujeitos à formação metódica do oficio em que exerciam seu 
trabalho. Para evitar uma subestimação do número de aprendizes, o Ministério do 
Trabalho fixou a relação dos oficios que demandavam formação profissionals2• 

Nas indústrias gráficas, por exemplo, foram listados os seguintes oficios: composi
tor manual, mecanotipista, impressor, litógrafo, fotogravador, gravador, encader
nadar, dourador. O mesmo foi feito para 1 1  ramos industriais. 

Para a admissão do aprendiz, as empresas deveriam dar preferência aos filhos 
(inclusive os órfàos) e irmãos dos seus empregados e exigir. como condição, ao 
lado de outras, terem os candidatos concluído o rufSO primário ou possuirem os 
conhecimentos essenciais à formação profissional. Matriculado no curso do 
SENAI, o aprendiz continuaria a receber do empregador remuneração igual à que 
vencia no trabalho, na base de dia de freqüência à escola. Quando a empresa 
manifestasse dificuldade de conseguir aprendizes, para cumprir o dispositivo 
legal, o SENAI deveria recrutà-los e matriculá-los, ficando a empresa obrigada a 
empregá-los, remunerando-os como aspirantes à indústria. 

O decreto-lei que criou o SENAI previa que cada empresa industrial 
recolhesse àquele órgão a quantia de "dois mil réis por empregado e por mês". 
Enrretanto, o processo inflacionário fez com que se alterasse o critério de cálculo. 
A partir de 1944, a contribuição das empresas passou a ser calculada "na base de 
1 % sobre o montante de remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a 
todos os seus empregados"33. 

Desde o início. reconhecia-se que as empresas de grande pane seriam as 
principais beneficiadas pelos serviços do SENAI, devido ao maior uso de 
trabalhadores qualificados. Por isso, elas deveriam assumir uma parcela maior do 
custo da aprendizagem. Neste sentido, o decreto-lei de criação estipulava que a 
contribuição dos estabelecimentos que tivessem mais de 500 empregados seria 
acrescida de 20%S4. A contribuição a que estavam sujeitas todas as empresas 
chamava-se contribuição geral e a parcela paga pelas empresas de grande pane, 
contribuição adicional. As empresas recolhiam a contribuição através do Instituto de 
Aposentadorias e Pensões dos Industriários, órgão governamental que se encarre
gava da fiscalizaçã035. Este instituto transferia os recursos ao Departamento 
Nacional do SENAI, que detinha uma parte e distributa o restante aos departa
mentos regionais, proporcionalmente às contribuições efetuadas pelas empresas 
localizadas em cada um deles. Os recursos provenientes da contribuição geral 
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eram empregados, basicamente, na qualificação e no aperfeiçoamento de traba
lhadores sujeitos ou não à aprendizagem sistemática, menores e adultos. Os 
recursos gerados pela contribuição adicional eram canalizados para a formação 
profissional de nível mais elevado, principalmente para o ensino técnico de grau 
médio, para o aperfeiçoamento de docentes e administradores de ensino do SENAI, 
e para a concessão de bolsas de estudos ao pessoal das empresas contribuintes. 

Como se depreende dessa exposição, a criação do SENAI (e a contribuição 
compulsória) decorreu da necessidade de qualificação da força de trabalho que 
não vinha sendo feita por processos espontâneos. no âmbito das próprias 
empresas. Assim, a mesma razão que justificava a cobrança das contribuições, foi 
empregada, também, para justificar a isenção do seu pagamento nos casos em que 
as empresas mantivessem seus próprios programas de qualificação. Neste sentido, 
estipulava o decreto-lei de criação do SENAI (anigo quinto): "Estarão isentos da 
contribuição ( . . .  ) os estabelecimentos que, por sua própria conta, mantiverem 
aprendizagem considerada, pelo SENAI, sob o ponto de vista da montagem, da 
constituição do corpo docente e do regime escolar, adequada aos seus fins". 

A isenção seria de 8096 da contribuição geral, no máximo, e, em casos 
especiais, poderia incidir, também, sobre a contribuição adicional. Em qualquer 
caso, seria necessário que houvesse um acordo formal entre a empresa que 
pretendesse a isenção e o Departamento Nacional do SENAI. A isenção, em 
nenhum caso, poderia ser total, devendo a empresa recolher pelo menos 20% da 
quantia devida. Essa parcela seria destinada a cobrir as despesas do SENAI 
relativas à sua administração geral e às despesas resultantes de inspeção e 
assistência técnica aos programas de fonnação profissional das empresas com as 
quais existissem acordos de isenção. 

A "lei" orgânica e o ensino industrial 

Até dezembro de 1941 ,  a organização do ensino industrial no Brasil era 
extremamente diferenciada e confusa. A aprendizagem se fazia em selViço, de 
forma predominaJuemente assistemática, embora o governo federal viesse ten
tando, desde 1 938, induzir os industriais a assumirem as responsabilidades pela 
formação metódica dos trabalhadores menores. 

Havia as escolas de aprendizes-anifices, mantidas pelo governo federal, 
ensinando oficios a menores que não trabalhavam, ao mesmo tempo em que lhes 
ministrava o ensino elementar. Seu rendimento era extremamente baixo, resulta
do das precárias condições de vida dos alunos e suas famílias: a evasão era alta e a 
qualidade do ensino, bastante baixa. Os estados, além do governo federal, 
mantinham suas próprias escolas industriais com diretrizes e critérios unificados 
em cada qual, mas distintos dos utilizados pela rede federal. Instituições 
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paniculares (religiosas e leigas) mantinham também escolas de aprendizes
artífices enfatizando, mais do que as governamentais. seu papel assistencial. As 
forças armadas, por sua vez, tinham suas próprias escolas industriais, diferindo de 
todas as demais, instaladas junto a fábricas de material bélico e estaleiros. 

No intuito de padronizar o ensino de oficios, o Ministro da Educação 
organizou uma comissão de educadores36 para elaborar um projeto das diretrizes 
do ensino industrial em todo o país, abrangendo as escolas mantidas pelo poder 
público e pelos particulares. Em fins de 1941 ,  a comissào concluiu o anteprojeto de 
"lei" orgânica do ensino industrial que foi submetido ao presidente da República, 
em princípios de janeiro, junto com o projeto que criava o SENAI. 

A "lei" orgânica do ensino industria137 trazia, como principal inovação, o 
deslocamento de todo o ensino profissional para o grau médio. O ensino primário 
passava a ter, então, conteúdo exclusivamente "geral

,,38 . 

o deslocamento do ensino profissional para o grau médio tinha a funçào 
principal de permitir que a própria escola primária selecionasse os alunos mais 
"educáveis", As escolas de aprendizes-arúfices , de antes da "lei" orgânica, 
recrutavam os alunos provavelmente menos "educáveis" devido à sua origem 
social/cultural. Depois dessa "lei", mesmo que o ensino industrial recrutasse os 
piores dentre os conc1uintes do ensino primário, sua educabilidade seria, 
certamente, muito superior à dos "desvalidos" da situação anterior39, Essa 
medida era possível devido ao crescimento da rede de escolas primárias, mantidas 
principalmente, pelos estados e municípios. 

Ao contrário das modalidades de recrutamento das escolas de aprendizes
anífices, de fone conteúdo ideológico ligado ao assistencialismo, as novas escolas 
industriais previam a realização de "exames vestibulares" e de testes de aptidão 
física e mental. A pobreza deixava de ser, então, critério suficiente para o 
aprendizado de um oficio, embora não perdesse seu caráter necessário. A aptidão 
para o oficio, incluindo aí as atitudes consideradas adequadas para o desempenho 
de uma atividade industrial qualquer, passava a ser um fator prioritário na 
admissão. 

o primeiro ciclo do ensino industrial compreendia os cursos industrial básico, 
de mestria, artesanal e de aprendizagem. Os cursos de mestria e de artesanato 
tiverem duração efêmera ou nunca funcionaram40. 

O curso industrial básico era desenvolvido nas escolas industriais em regime 
seriado, durante quatro anos letivos. Cada aluno praticava um oficio nas oficinas e 
laboratórios da escola e assistia aulas de culturag-eral, cujo conteúdo era uma parte 
do conteúdo do primeiro ciclo do ensino secundário4 1  . 
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A aprendizagem estava prevista na "lei" orgânica de modo a integrar o 
conjunto mais abrangente do ensino industrial como uma das suas modalidades, 
no primeiro ciclo, mas de uma forma tal que era preciso completá-la através de 
legislação espedfica. Por isso, a "leiH orgânica tratava da aprendizagem muito mais 
brevemente que os documentos legais expedidos desde agosto de I 938. Estipulava 
que os empregadores seriam obrigados a manter menores, em regime de 
aprendizagem, naquelas atividades cujo exercicio exigisse formação profissional. 
A aprendizagem deveria ser conduzida metodicamente, em escolas mantidas pela 
indústria junto às oficinas ou nas suas proximidades, durante o horãrio de 
trabalho e sem prejuízo do salário. Sua duração seria de um a quatro anos, 
abrangendo disciplinas de cultura geral e cultura técnica. Previa, também, 
significativamente, a subordinação dessas escolas de aprendizagem a "  serviços" , 
numa alusão óbvia ao SENAI 42 . 

É preciso destacar que a "lei" orgânica distinguia, com nitidez, as escolas de 
aprendizagem das escolas industriais (as antigas escolas de aprendizes-artífices). 
Estas eram destinadas aos menores que não trabalhavam, enquanto que as outras, 
pela própria definição de aprendiz, aos que estavam empregados. Mas havia outra 
distinção importante. O curso de aprendizagem era entendido como umaparte da 
formação profissional pretendida pelo curso básico industrial. É o que diz o trecho 
seguinte: "Os cursos industriais (básicos) são destinados ao ensino, de modo 
completo, de um oficio cujo exercicio requeira a mais longa formação profissio
nal"43 .  "Os cursos de aprendizagem são destinados a ensinar, metodicamente aos 
aprendizes dos estabelecimentos industriais, em período variável, e sob regime de 
horário reduzido, o seu oficio"44, 

Mais tarde, introduziu-se uma modificação na "lei" orgânica que reforçou 
essa concepção da aprendizagem como fonnação profissional parcial. Acrescen
tou-se um artigo à "lei" que pennitia aosconcluintes de cursos de aprendizagem, de 
dois anos de duração, no mínimo, a matricula na segunda série do curso básico 
industrial (do oficio correspondente) mediante a prestação de exames vestibula
res45 , 

É provável que essa subordinação não se devesse apenas a uma concepção 
pedagógica particular a respeito da superioridade do ensino do oficio em escola, 
desligada do "ambiente fabril". Parece ter havido um conflito entre a orientação 
do Ministério da Educação, almejando o controle de todo o ensino industrial, 
mesmo o da aprendizagem, e a da Presidência da República, partidária do seu 
controle pelas entidades patronais. Tal conflito é sugerido pelo fato de os projetos 
da "lei" orgânica e do SENAI terem sido levados pelo ministro ao presidente no 
mesmo dia(5 de janeiro) e de o decreto-lei criando o SENAI (22 dejaneiro) ter sido 
promulgado antes da "lei" orgânica (30 de janeiro). Se esse conflito realmente 
existiu, sua fonte pode ter sido de caráter predominantemente político-ideológico. 
Embora a aprendizagem sistemática associando escola e oficina tivesse chegado ao 
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Brasil na década de 30, por fontes inspiradoras europelas, panicularmente 
germânicas, na década de 40 o paradigma norte-americano era empregado por 
aqueles que dentro do Estado, resistiam à intenção centralista e homogeneizadora 
de C apanema46. 

Além da "incorporação" e generalização da aprendizagem sistemauca, 
associando escola e empresa, a "leiu orgânica do ensino industrial trouxe uma 
importante novidade para esse ramo do ensino profisssional: os cursos técnicos. 

Desde há 20 anos, pelo menos, havia estabelecimentos escolares que 
ministravam cursos técnicos, isto é, os que se destinavam a preparar quadros 
dirigentes intermediários aos engenheiros e contramestres. A lei que fixou a 
despesa geral na União para o exercicio de 1 92047 , autorizou o Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio (a quem competia a manutenção dos cursos 
profissionais) a estabelecer convênios com estabelecimentos de ensino (ou não) 
para o funcionamento de cursos de qufmica industrial com três anos de duração48. 
Cursos de eletrotécnica foram instalados, mais tarde, no Instituto Eletrotécnico de 
ltajubá (MG) e na Escola de Engenharia Mackenzie (SP). Nesta funcionava, 
também, um curso de química industrial. Entretanto, esses cursos todos eram 
livres, isto é, não conferiam diplomas ou certificados reconhecidos oficialmente. 

Em 1 942, com a "lei" orgânica, o ensino técnico industrial foi organizado 
como um sistema, isto é, passou a fazer pane dos cursos reconhecidos pelo 
Ministério da Educação. articulando-se com os demais cursos. Para isso, concor
reram vãrios fatores. Aumentou a procura por técnicos industriais devido à 
expansão da produção em certos setores da economia; à necessidade de 
racionalização do uso dos recursos energéticos e das matérias-primas; à substitui
ção de pessoal estrangeiro de alta qualificação; à necessidade de formação de 
docentes para os cursos de aprendizagem; e, finalmente, mas não secundariamen
te, à pressão de alunos e ex-alunos pelo reconhecimento dos cursos existentes de 
modo a terem assegurados privilégios ocupacionais49. 

o segundo ciclo do ensino industrial compreendia cursos técnicos com 
diferentes especialidades (mecânica, metalurgia, qufmica, eletrotécnica, eletrônica 
e outras) e cursos pedagógicos. Os cursos técnicos de três anos de duração 
poderiam ter um quarto ano de estágio supezvisionado na indústria. Os cursos 
pedagógicos, de um ano de duração após um curso técnico, no qual se estudavam 
disciplinas de caráter didático, tinham por objetivo a formação do pessoal docente 
e administrativo destinado ao ensino industrial. 

A articulação do ensino industrial com os demais graus e ramos se dava demo
do a facilitar as 'entradas e a dificultar as saidas. A entrada no curso básico industrial 
dependia da conclusão do curso primário e da aprovação em exame de admissão 
àquele curso. A entrada no curso técnico dependia da conclusão do primeiro ciclo 
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do ensino médio (não necessariamente no ramo industrial) e da aprovação em 
exames vestibulares. Todavia, a passagem dos concluintes do curso básico 
inclusrrial para o segundo ciclo do ramo secundário estava vedada. A pretensão do 
concluinte de um curso técnico industrial de rursar uma faculdade era desincen
tivada pela exigência de vinculação entre a especialidade cursada no técnico e a 
pretendida no curso superior. Por exemplo, o témico industrial que tivesse feito o 
curso de eletrotécnica só poderia se candidatar a um curso de engenheiro 
eletricista. O que tivesse concluído o curso técnico pedagógico poderia se 
candidatar, também, à seção de pedagogia das faculdades de filosofia. 

o Ensirw Industrial rw Conjunto do AParellw Escolar 

As diversas medidas que foram sendo tomadas no campo educacional desde a 
organização do Governo Provisório deram forma, ao fim da era de Vargas, a um 
aparelho escolar com feições estruturais peculiares. Suas principais características. 
segundo os três graus de ensino eram as seguintes: 

( 1 )  O ensino Primário, com quatro ou cinco anos de duração, destinava-se a 
todas as crianças de sete a doze anos50. 

(2) O ensirw médio, para jovens de doze anos ou mais, compreendia cinco 
ramos. O ensino secundáriosl tinha o objetivo de formar os dirigentes, pelo 
próprio ensino ministrado e pela preparação para o superior. Dizia Capanema, na 
exposição de motivos ao anteprojeto de refonna, que "o ensino secundário se 
destina à preparação das individualidades condutoras, isto é, dos homens que 
deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da sociedade e danação, dos 
homens portadores das concepções e atitudes espirituais que é preciso infundir 
nas massas, que é preciso tornar habituais entre o povo". Os demais ramos do 
ensino médio tinham a finalidade de formar uma força de trabalho especificada 
para os setores da produção e da burocracia: o ensino agrícola, para o setor 
primário; o ensino industrial para o setor secundário; o ensino comercial para o 
setor terciário; e o ensino nonnal, para a formação de professores para o ensino 
primários2 .  Cada ramo de ensino era dividido em dois ciclos, o primeiro prope
dêutico ao segundo. O primeiro ciclo do ensino secundário, o ginásio, era propedêu
tico ao segundo ciclo respectivo, o colégio, e também aos segundos ciclos dos 
demais ramos. O mesmo não se dava, entretanto, com os primeiros ciclos dos 
ramos profissionais. preparatórios apenas para seus respectivos segundos ciclos. 
Com isso. o sistema de ensino brasileiro ficou ainda mais semelhante ao italiano, 
conforme a refonna Gentile. O currículo do ensino serundário, em partirular. teve 
aumentada de muito a carga de latim5s. Além do mais, a estrutura do ensino 
secundário foi aproximada ainda mais do modelo italiano, com a denominação de 
ginásio dada ao primeiro ciclo e com a divisão do segundo ciclo, o curso colegial, 
substituto do complementar (de 1 93 1), em duas seções: o curso clássico e o curso 
científico. A inspiração do fascismo italiano no ensino primário e médio resultou. 
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também, na introdução da disciplina educação moral e cívica, da instrução pré
militar, da ênfase no canto orfeônico, na educação física e nos esportes, como 
práticas cívicas, na criação da Juventude Brasileira. Esta, composta de uma Ala 
Menor (como os balila), para os estudantes da escola primária, e uma Ala Maior 
(como os avanguardisti), para os da escola média, era uma tentativa de usar os 
mecanismos arregimentadores do fascismo italiano para efeitos de formação 
ideológica sem a mobilização que o caracterizava (como aos águias brancas 
integralistas). já que aJuventude Brasileira, com seus hinos, estandartes, distinti
vos e práticas cívicas, era controlada pela burocracia escolar e tinha noS muros das 
escolas os limítes do seu espaço geopolítico. O ensino de religião lIas escolas 
oficiais foi consolidado e constituiu-se o ensino secundário feminino, separando 
rapazes e moças em classes diferentes, tendo em vista "a natureza da personali
dade feminina e a missão da mulher dentro do lar". 

(3) O ensino superior permaneceu com a mesma estrutura de 1 931 .  Cada "lei" 
orgânica referia-se à articulação do ramo de ensino em questão com o superior. 
Até então, não havia possibilidade para concluimes de cursos não secundários se 
candidatarem aos exames vestibulares. Depois delas, os egressos de cursos médios 
profissionais passaram a ter acesso restrito ao ensino superior, podendo se 
candidatar a cursos "relacionados" com os que haviam feito. Os concluintes do 
segundo ciclo do ensino secundário não tinham restrições de candidatura. 

O longo processo de integração do aparelho escolar desenvolvido desde a 
criação do Ministério da Educação, em novembro de 1 930, continha a proposta de 
uma escola dual, 

Considerando o conjunto das propostas que diziam respeito ao ensino - do 
Estatuto das Universidades Brasileiras (de 1931 )  às "leis" orgânicas ( 1942/46), 
passando pela Constituição de 1 937 -, é possível perceber, na política educacional, 
uma estrutura idealizada do ensino de contornos bastante definidos. 

o ensino primário era considerado comum a todos, embora as diferenças de 
conteúdo do ensino e dos próprios destinatários entre as escolas particulares e as 
públicas, e mesmo dentre estes, gerassem, na prática, um padrão discriminatório 
bastante forte, O ensino de oficios deveria estar colocado todo em nível pós
primário, embora continuassem existindo escolas de oficios de caráter assisten
cial/correcional para menores analfabetos ou de escolarização precária, 

o ensino posterior ao primário estava dividido em duas partes: o ramo 
secundário, fonnador das elites dirigentes (as "individualidades condutoras"), 
propedêutico ao ensino superior que o seguia e completava sua formação; e os 
ramos profissionais (industrial, comercial e agrícola). Esta divisão não correspon
dia à clássica distinção entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, A categoria 
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trabalho intelectual abrangia tanto o ensino secundário/superior quanto o 
segundo ciclo dos ramos profissionais. que se destinavam a formar técnicos 
industriais, agrícolas e comerciais. Apenas o primeiro ciclo dos ramos profissio
nais é que estava destinado a formar propriamente trabalhadores manuais; para 
eles estavam destinados os jovens oriundos das " classes menos favorecidas" de 
que falava a Constituição de 1937. O ensino normal estava colocado também no 
lado do trabalho intelectual, destinando-se a formar não só trabalhadores para o 
próprio aparelho de ensino como, também, as reprodutoras biológicas e 
ideológicas das elites dirigentes. 

Embora o segundo ciclo dos famos profissionais estivesse, como o ramo 
secundário, do lado do trabalho intelectual, ele oferecia um ensino de segunda 
classe. excetuando-se algumas escolasltumos do ensino normal. Assim, é possível 
que as massas nas quais as "individualidades condutoras" devessem infundir as 
"concepções e atitudes espirituais" de que seriam portadoras fossem constituídas 
pelos alunos de todos os ramos profissionais, de primeiro e segundo ciclos, com 
aquela ressalva. 

Permeava as medidas tomadas a partir de 1937, em continuidade com a 
política educacional autoritária desencadeada em 1930, o objetivo da burocracia 
do Estado de utilizar o sistema escolar como mecanismo de difusão ideológica, de 
modo a não só inculcar a ideologia que o legitimava mas, também, impedir que 
surgissem ideologias alternativas. Vargas foi muito claro a respeito dos objetivos da 
educação numa entrevista concedida a um jornal alemão, em 1938: "Não sendo 
uma simples fornecedora de noções e técnicas mas um instrumento de integração 
da infância e da juventude na Pátria una e nos interesses sociais que lhes estão 
incorporados, a educação da mocidade nos preconceitos básicos estabelecidos 
pelo novo Estado será um elemento, não só eficaz, como, até, decisivo na luta 
contra o comunismo e outras ideologias que pretendam contrariar e subverter o 
ideal de nacionalidade e as nossas inspirações dvicas, segundo os quais a juventu
de, agora mais do que nunca, será formada"54. 

A queda do Estado Novo não foi capaz de deter, de imediato, a dinâmica do 
processo de constituição do aparelho escolar que se esboçava desde os primeiros 
dias da era de Vargas. Ainda em 1946, foram promulgados decretos-leis 
organizando O ensino comercial, o normal e o primário. No âmbito do rame 
comercial do ensino médio, por analogia ao que ocorreu no industrial, regulamen
tou-se a aprendizagem, criando-se o SeIViço Nacional de Aprendizagem Comer
cial (SENAC). 

O Ministério da Educação e Saúde, criado a panir da fragmentação do 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores e do Ministério da Agricultura, 
Indústria e Comércio, foi, por sua vez, fragmentado, em 1 953, nascendo um 
ministério especializado na educação e cultura, abrangendo também os despanos. 
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Apenas os aspectos mais manifestos da legislação estado-novista do ensino 
foram imediatamente revogados: os dispositivos dos decretos-leis que tratavam da 
Juventude Brasileira, da instrução pré-militar nas escolas, da educação moral e 
dvica O aparelho, como um todo, permaneceu de pé. Resistiu por 1 6  anos às lutas 
de amplas correntes de opinião que defendiam uma lei de diretrizes e bases da 
educação nacional conforme a orientação tentada pelos educadores liberais no 
periodo 1932/35. 

Mesmo após a promulgação dessa lei, em fins de 196155, modificados os traços 
fundamentais da política educacional do Estado Novo, um aspeao muito impor
tante dela permaneceu, com força aumentada: a aprendizagem de ollcios indus
triais associando escola e empresa e a entidade onde ela se desenvolve de forma 
mais acabada - o SENAI. 

A dupla estratégia de formação da força de trabalho industrial diretamente 
ligada à produção foi sendo modificada, na República Populista, com o apoio 
técnico e financeiro do governo norte-americano ao SENAI e com o progressivo 
esvaziamento do conteúdo profissional do curso básico industria[56. Em 1959, a 
reformulação do ramo industrial do ensino médio fez com que o objetivo do 
primeiro ciclo deixasse de ser "o ensino, de modo completo, de um ollcio cujo 
exerdcio requeira a mais longa formação profissional" , em proveito de um curso 
H com as características de curso secundário do primeiro ciclo e com orientação 
técnica", que veio a ser denominado ginásio industrial, a partir de 1 961 . Por outro 
lado, desde esse ano, o da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. o primeiro ciclo do ensino secundário começou a mudar pelas 
experiências de introdução, no curriculo, de atividades de sondagem vocacional, 
do que nasceram os "ginásios orientados pelo trabalho". Esse processo culminou 
em 197 1 ,  com a fusão dos ramos profissionais do primeiro ciclo do ensino médio 
ao secundário, e destes todos ao ensino primário, constituindo um ensino de 
primeiro grau com oito anos de duração. 

Sem a antiga competidora, a aprendizagem sistemática desenvolvida pelo 
SENAI foi redefmida pela reforma de 1 9 7 1 ,  como ensino supletivo a nível de 
primeiro grau. 

NOTAS 
1 .  Jorge Nagle, Educação t!5ocUdadt na Primeira RepúblKi1. (São Paulo: EPU/EDUSP. 1914). 

2. Fernando de Azevedo,A cultura brasileira (São Paulo: Melhoramentos, 1 958); Geraldo Bastos Silva,A 
educaçã.o secundárin (São Paulo: Nacional, 1969); Otaiza Romanelli, HistÓTUl da edttCafão no Brasil-
19)0/]973 (Petrópolis: Vozes. 1976); Maria LuIsa Santos Ribeim, Hutúria da � Inwüeira - a 
organização escolar (São Paulo: Conez e Moraes, 1978); Luis Antônio Cunha" Polftica educacional no Brasil: a 
profusionaLização no msino midio (Rio de] aneim: Eldorado, 1977), eA universidadt tnnporil- (I msino superior 
da Colônia ti Era de Vargas (Rio de]aneiro: Civilização Brasileira, 1980). 
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Nacional, 1961). 

6. No discurso de posse. em novembro de 1930, dizia Francisco Campos do objetivo do ministério: 
"sanear e educar o Brasil constitui o primeiro dever de uma revolução que se fez para Iibenar os 
brasileiros", Cinco anos depois, dizia Capanema, seu continuador no ministério, que "de visa 
melhorar o homem. na sua saúde, nas suas qualidades morais, nas suas aptidões intelectuais, para dele 
fazer um eficiente trabalhador". 

7. Decreto n� 20. 158, de 30 dejunho de 1931. 

8. Esse paralelismo era reforçado pela existência de um Conselho Consultivo do Ensino Comercial. 
distinto do Conselho Nacional de Educação, este formado por representantes dos estabelecimentos de 
ensino secundário e superior, ambos no âmbito do Ministerio da Educação. 

9. Se o bacharel defendesse tese diante da congregação da escola, receberia o diploma de doutor em 
ciências econômicas. 

10. Decretos n� 3.763, de l !l  de fevereiro e n!l 3.363, de 30 de abril, ambos de 1932. 

1 1 .  Para maiores detalhes a respeito dessas medidas, bem como sobre as modificações posteriores, 
consultar Clarice Nunes, "A iniciação profissional do adolescente nas escolas técnicas secundarias na 
década de trinta". Fórum Edurocional, ano IV n� 3, julho/setembro de 1930. 
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trabalhadores qualificados para apoiar aexpansão das ferrovias da Rússia. As séries metódicas vieram a 
substituir os padrôes artesanais de aprendizagem de oficios. 

15. Um exemplo da imponância da manutenção, nessa conjuntura. é o da indústria têxtil. Em 19·45. 
sua capacidade produtiva estava plenamente empregada e o equipamento, obsoleto e desgastado. 
Entretanto. neste ano, não se conseguiu imponar um tear sequer. 

16. A conjuntura econômica brasileira, com " ofena ilimitada de força de trabalho". fazia com <tue as 
indústrias não se interessassem por contratar menores como aprendizes, embora isso pudesse ser de 
seu interesse, a longo prazo. O Estado, forçando o emprego e a formação profissional dos menores, 
estava agindo conforme os interesses coletivos dos industriais, através de medidas aparentemente 
contrárias a eles, mas de função semelhante às das leis inglesas do século anterior que limitavam o 
trabalho infantil. 



A Revolução de 30 467 

17 .  Decreto-lei n!l 1.238, de 2 de maio de 1939. 

18. Decreto n!l 6.029, de 26 de julho de 1 940. 

19. A parcela do CUStO que cabia ao Estado correspondia à diferença entre os juros vigentes no 
mercado financeiro e os que seriam cobrados aos industriais para instalaçào e manutenção dos cursos. 

20. Suckow da Fonseca, op. cit., vai. I. p. 491. 

21. Para uma apresentação diferente desses fatos, numa perspectiva não conflituosa, ver Robeno C. 
Simonsen. Evolução lndustrial do Brasil e outros estudos. (São Paulo: Nacional/EDUSP, 1973), capo 8. 

22. Decreto-lei n!l 4.048, de 22 de janeiro de 1 942. 

23. Essa intervenção ocorreu, na melhor das hipóteses, apenas de forma "çonfirmativa", 

24. Como Roberto Mange. Joaquim Faria Góis Filho foi um dos primeiros diretores regionais do 
SENAI, ocupando o DRlRJ. Posteriormente, foi diretor do Depanamento Nacional, de 1 948 a 196 1 .  

25. Decreto n� 10.009, d e  16  d e  abril d e  1942. 

26. A panir de 1945, os diretores dos depanamentos passaram a ser nomeados pelo presidente do 
Conselho Nacional. 

27. Posteriormente, com a ampliação da área de atuação do SENAI, os conselhos regionais e o 
Conselho Nacional passaram a ter um membro a mais, representante dos empresários dos setores de 
transpones, comunicações e pesca. 

28. É instrutivo lembrar que as escolas técnicas federais, nascidas após a "lei" orgânica., das antigas 
escolas de aprendizes-anifices, só tiveram suas atividades dinamizadas e integradas às neçessidades do 
mercado a partir de 1959, quando elas ganharam relativa autonomia e passaram a ser dirigidas por um 
Conselho de Representantes integrado por industriais, educadores e delegados do governo federal. 

29. O SENAI se chamava, primeiramente, Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários: A 
panir do decreto-lei n� 4.936, de 7 de novembro de 1942, passou a se chamar Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial, abrangendo, então, o ensino de oficios que não eram próprios dos 
"industriários", como os de marítimos, aeroviários, pescadores, telefonislas, etc. 

30. Decreto-lei n? 6.246, de 5 de fevereiro de 1 944, art. segundo. 

3 1 .  Decreto-Iei n? 9.576, de 1 2  de agosto de 1946. Pelo decreto-lei n9 4.48 1 ,  de 1 6  de julho de 1942, 
não havia teto estipulado, mas, por outro lado, previa-se a fixação do número total de aprendizes a 
matricular no SENAI, referido ao número total de empregados, de todas as categorias, o que 
contrariava os interesses das empresas que empregavam grande númeTO de trabalhadores não 
qualificados, panitularmente a construção civil, assim como as que tinham grande proporção deles em 
atividades burocráticas. A Consolidação das uis do Trabalho (decreto-lei n95.452, de 19 de maio de 
1943) revogou esta previsão. 

32. Portaria n? 470, de 7 de ago!õto de 1 946. 

33. Decreto-Iei n9 6.246/44. 

34. Esse adicional permaneceu quando a contribuição passou a ser proporcional à soma dos salários 
pagos. 

35. Como as contribuições previdenciárias e a  relativa ao SENAI eram proporcionais ao montante dos 
salários, a fiscalização do recolhimento de uma facilitava a fiscalização da outra. Essa a razão da escolha 
do IAPI para agência de recolhimento. 
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36. Essa comissão. presidida pelo ministro Gustavo Capanema, era composta por Horácio da Silveira,. 
Lourenço Filho. Leon Renault, Francisco Montojos e Rodolfo Fuchs. Robeno Mange. o criador do 
Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional e futuro diretor do Depanamento Regional do 
SENAI, em São Paulo, assessorou a comissão. ao lado de representantes das forças annadas. 

57. Decreto-lei n� 4.073, de 30 de janeiro de 1942. 

58. Essa lógica. entretanto, 56 foi explicitada quatro anos depois. pela "lei" orginica do ensino 
primário. 

39. Essa função não é expHcita na "lei" orgânica, nem na exposição de motivos que a acompanhou. 
Entretanto, entrevistas com educadores da época., permitiram a sua constataÇão. As razões manifesw. 
como em outras ocasiões, prenderam-se a problemas psico-pedag6gicos: a impropriedade da escolha 
profisssional precoce. 

40. Os cursos de mestria mostraram-se infrudferos, pois seus concluintes eram muito jovens (cerca de 
18 anos) e não tinham a experiência que pennitisse e legitimasse sua posição dirigente relativamente 
aos operários, geralmente de mais idade. A atividade anesanal era, já naquela época. marginal e pouco 
rentável, não comportando, em tennos de custos (sociais) a fonnação de profissionais. O ressurgimen
to do anesanato no Brasil, já então anesanato de luxo, resultou de processos econômicos e sociais 
emergentes na segunda metade da década de 60 e prescindiu, também, de escolas para a qualificac;1o 
dos produtores. 

4 1 .  Previa-se, também, o oferecimento de cursos extraordinários de continuação, de aperfeiçoamento 
e de especialização. Não foram, entretanto, significativos. 

42. A "lei" orgânica previa que os cursos de aprendizagem pudessem ser tamMm desenvolvidos nas 
escolas industriais e térnicas mediante convênio das empresas ou dos "serviços" com estas. 

43. "Lei" orgânica do ensino industrlal, ano nono . parágrafo primeiro. 

44. Idem, anigo nono, parágrafo primeiro. 

45. Na sua fonnulação original, a "lei" orgânica previa a possibilidade de aniculação entre o curso de 
aprendizagem e o restante do sistema de ensino. O aprendiz que tenninasse o curso e desejasse 
continuar seus estudos, mesmo que fosse dentro das fronteiras do ensino industrial, deveria 
candidatar-se à admissão na primeira série de um rurso básico. A permissão da entrada na segunda 
série foi saudada pelos educadores da época como medida de grande alcance em termos da 
democratização do ensino. pois " abririaas ponas da universidade aos simples aprendizes" . Para uma 
colocação deste tipo, ver Suckow da Fonseca. op. cit .• vaI. I, p. 292. 

46. É interessante notar que a COntrata.c;ão de técnicos estrangeiros para o ensino industrial refletia esse 
conflito. No inicio de 1942 no contexto do progressivo alinhamento do governo brasileiro com os 
Aliados, foram contratados técnicos suiços, ligados à tradição da escola de oficios que Capanema 
desejava preservar. e técnicos none-americanos. ligados aos padrões de aprendizagem que viriam a ser 
desenvolvidos pelo SENAI. 

47. Lei n� 3.991. de 5 de janeiro de 1920. 

48. Os estabelecimentos foram os seguintes: escolas politécnicas ou de engenharia do Rio de Janeiro. 
de Ouro Preto. de Belo Horizonte, de Pono Alegre, de São Paulo, da Bahia e de Pernambuco; Museu 
Comercial do Pará e Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária de Niterói. 

49. Cunha, Politica EducacicnaJ no Brasil capo 3. 
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50. Decreto-lei n!J 8.529 de 2 de janeiro de 194.6. 

51. Decreto-lei n!l 4.24-4. de 9 de abril de J942. 

52. Os ramos profissionais do ensino médio foram instituldos. respeaivamente pelos seguintes 
decretos-leis: n� 9.613, de 20 de agoStO de 1946; n� 4.073. de 30 de janeiro de 1942; n!l6.141 de 28 de 
dezembro de 1943 e n!l 8.530, de 2 de janeiro de 1946. Alguns desses decretos-leis sairam em 1 946, 
após a queda do Estado Novo, mas seguiam as linhas gerais dos elaborados no seu auge, retirando-se 
apenas as referências mais explicitas ao regime. Por isso. apresento todos des como componentes da 
mesma polJtica. educacional. 

53, A reforma do ensino secundário de Francisco Campos diminuiu a carga de latim em proveito do 
estudo de ciências, o que provocou a reação da corrente de pensamento contrária aos "estudos 
modernos" e favorâvd aos " estudos clássicos", convergente com a objetivo da escola secundária de 
fonnar as "individualidades condutoras" , e não a força de uabalha diretamente ligada à produção. Um 
dos expoent� dessa corrente de pensamento foi o padre Arlindo Vieira, cujos livros fonnalizaram o 
projeto de um novo curriculo, posterionnente assumido por Capanema. Para detalhes sobre esse 
pomo, consullaf Bastos Silva. A ldUCl1Ção Slcundária, pp. 295-296. 

54. Getúlio Vargas, A nova jJoIíliaJ do BTasiJ. (Rio de Janeiro: José Olimpio, 1940), vai. 6, p. 156. 

55. Lei n� 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

56. Luis Antônio Cunha, "Ensino secundârio e ensino industrial: anãlise da influência redproca", 
S{n1tse, n? 18,janeirolabril l980; e Clarice Nunes, E!coia.etkpendincia.· omrinosecunddrioeamanutençãoda 
ordem. (Rio de Janeiro: Achiamé, 1980). 
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Somente às vésperas da Revolução de 1 930 é que o Brasil começou a 
desenvolver um sistema universitário. Utilizando a terminologia amplamente 
adotada nas teorias de dependência, a educação superior brasileira poderia ser 
rotulada de "desenvolvimento ultratardio". A Europa, é claro, possuía universi
dades fundadas já na Idade Média; entretanto, mesmo o resto do Novo Mundo 
caminhou muito mais rapidamente que o Brasil. A América espanhola já tinha 
universidades desde o século XVI e implantou outras no século XVII. A América 
inglesa tinha imponantes colleges' desde o século XVII e criou muitos outros 
nO século XVIII. A América portuguesa não tinha nada comparável; somente no 
século XVIII o Brasil abriu suas primeiras faculdades. No entanto, o crescimento 
foi tão extraordinário que, no final da década de 1960, o Brasil apresentava o maior 
sistema de ensino superior da América Latina, e embora mais da metade das 
matrículas estivessem nas escolas isoladas, detinha o maior setor universitário no 
final dos anos 701. 

o propósito desse artigo é compreender o desenvolvimento do ensino 
superior brasileiro, no contexto de outras experiências na América Latina2. Para 
ilustrar, serão também feitas comparações com os Estados Unidos. Enfocarei os 
dois principais modelos institucionais, que no Brasil datam de pouco antes a 
pouco depois da revolução. Esses modelos são a universidade pública, geralmente 
datada de 1920 ou de 1 934, e a universidade privada, de 1940 ou 1 946. Embora eu 
inclua aqui algumas referências muito breves às escolas isoladas em minha análise 
sobre o Brasil, não abordarei sua evolução em outros lugares. 

Em comparação com a América espanhola, é espantoso notar o quanto foi 
curta, no Brasil, a precedência do setor universitário público sobre o setor privado. 
Na América espanhola, a defasagem temporal entre o público e o privado foi 
muito maior. Ao tempo da revolução no Brasil, as universidades privadas estavam 
apenas surgindo em alguns paises da América espanhola; já tinham sido criadas 
em uns poucos países. e ainda não existiam em muitos. Mas havia universidades 
públicas em todos eles. A justaposição das origens das universidades públicas e 
privadas ajuda a explicar como o Brasil emergiu com o maior setor privado de 
ensino superior, em termos proporcionais, de toda a América Latina. Somente a 

• CoJiege - instituição de ensino superior que oferece cursos de estudos gerais e onde são necessários 
quatro anos de estudo para se obter um grau de bacharel. Não tem correspondente exato na estrutura 
educacional brasileira. Assim, será mantida a grafia original. (NT). 
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Colômbia (com 52% em 1975) consegue aproximar-se do índice brasileiro de 65% 
de matriculas privadas3 . A maioria das nações do mundo possui hoje sistemas 
inteiramente públicos. No Brasi!, a emergência de um vasto setorprivarlo pode ser 
parcialmente compreendida a panir de um lento crescimento do setor público 
estatal .  Por conseguinte, enfocarei a sincronização público-privada por dois 
motivos. Em primeiro lugar, por constituir-se em um fator muito imponante, 
embora não seja o único, na determinação das relações históricas e mesmo atuais 
entre o Estado e a universidade no Brasil. Em segundo, porque esse fator tem 
evidentes e relevantes raízes na era revolucionária, tema central de nosso 
seminário. 

Em termos de desenvolvimento universitário, o Brasil se aproxima mais da 
África colonial do que da América colonial espanhola. Os ingleses só pensaram 
seriamente na criação de instituições de ensino superior na África depois da 
Primeira Guerra Mundial e, especialmente, depois da Segunda. Os franceses 
tampouco fizeram melhor, embora -fiéis à política de tentar integrar suas colônias 
à metrópole - se tivessem encarregado de enviar estudantes africanos para a 
França. Bélgica e Portugal realizaram muito pouco em suas colônias africanas, e 
Ponugal manteve a mesma postura em relação ao Brasil. As reivindicações dos 
jesuítas por uma universidade foram recusadas já em 15924 . A expulsão dos je
suítas ( 1 759) acarretou grandes prejuízos à causa da universidade. Em 1 789 foi 
esmagada uma tentativa de criar uma universidade local, segundo o modelo da 
Universidade de Coimbra. O Brasil contava com umas poucas faculdades isoladas, 
que preparavam para o exercício profissional, e continuava enviando estudantes 
para Coimbra. A Faculdade de Direito de Recife, por exemplo, desempenhou 
relevante papel no treinamento das elites5. 

Nenhuma universidade foi criada quando o Brasil se tornou a sede do império 
ponuguês ( 1 808), nem quando ficou independente ( 1 822), muito menos quando 
se proclamou a República ( 1 889). Na realidade. o desenvolvimento do ensino 
público nos níveis primário e secundário era também muito lento, e exercia pouca 
pressão para que fosse criado um setor universitário. Houve, certamente, várias 
tentativas de se construir um sistema de ensino público viável, desde os tempos do 
marquês de Pombal6. 

No século XX, um importante esforço se realizou com o movimento da Escola 
Nova, liderado por figuras como Anísio Teixeira. À medida que o Brasil passava 
por importames mudanças econômicas (alta do café, substituição de importações, 
industrialização), soóais (decadência da oligarquia tradicional e ascensão das 
camadas médias urbanas) e políticas (Revolução de 30), tornava-se cada vez mais 
claro que a expansão educacional, inclusive a do ensino superior, encomrava-se 
em doloroso atraso, A revolução e as causas que a desencadearain foram 
importantes estímulos para o desenvolvimemo de um sistema universitário 
brasileiro, há tanto tempo esperado, (Nessa época, é claro, o Brasiljá possuía pelo 
menos algumas importantes faculdades em funcionamento). 
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Se a Universidade do Brasil foi, fonnalmente, a primeira universidade 
brasileira ( 1 920), as primeiras u niversidades de fato foram as bem-sucedidas Uni
versidades de São Paulo e do Distrito Federal, criadas em meados dos anos 30. Em 
1 93 1 ,  a política brasileira de ensino superior era fixada no Estatuto das 
Universidades Brasileiras. que consagrava a universidade como o modelo institu
cional apropriado para o ensino su perior. E mbora bastante louvado, o documento 
não foi seguido com o mesmo entusiasmo. Em 1937, o Brasil possuía apenas 
quatro universidades. 

Comparando o Brasil com a Arnéricaespanhola, ao tempo em que o primeiro 
apenas começava a criar suas universidades, constata-se que o desenvolvimento 
ultratardio refere-se basicamente à universidade pública. Quase todas as universi
dades das América espanhola de então eram públicas. Colômbia e Chile tinham 
importantes universidades privadas, mas seus sistemas universitários eram 
esmagadoramente públicos. 

Como surgiram os sistemas públicos da América espanhola? De uma maneira 
geral, podemos identificar três fases. Enuetanto, não são fases deterministicas ou 
mutuamente excludentes. A primeira é a da criação das universidades coloniais, 
geralmente pontifícias e reais, combinando as autoridades d a  Igreja e da Coroa. 
Em seguida, principalmente depois da independência, no século XIX, essas 
instituições evoluíram e criaram-se novas, já com o caráter mais acentuadamente 
público. Finalmente, a maior parte das universidades públicas conseguiu algum 
grau - embora variável- de autonomia em relação ao Estado, depois das reformas 
de Córdoba (Argentina), em 1 9 1 8. 

Para acompanhar a evolução do sistema público, é útil focalizar um caso 
específico. Um dos mais imponantes e talvez o mais venerável se:ia o da 
Universidade Nacional do Mexic07 . O México foi extremamente bem-sucedido na 
implantação da mais importante universidade da era colonial. Enquanto os 
peruanos· citam a Universidade de São M arcos como a primeira legalmente 
estabelecida no Novo Mundo ( 1 551 ) ,  os mexicanos apontam a sua Universidade 
Real e Pontifícia como a que mais cedo entrou em funcionamento ( 1553). Cerca de 
150 mil estudantes graduaram-se nas universidades coloniais espanholas; destes, 
40 mil eram mexicanos8 . 

As reivindicações por uma universidade no México iniciaram-se em 1 536. Em 
1539, o cabildo da Cidade do México requereu formalmente ao rei a fundação de 
uma universidade. O rei concordou, c o papa sancionou majs tarde uma 
universidade copiada fielmente da universidade espanhola de Salanlanca. Eis um 
caso de transferência institucional direta, que nào encontra paralelo na Alllerica 
portuguesa. E a universidade, por maiores que fossem suas tendê-ncias con'iCl\!a
doras a servir ao status quo, deu valiosas contribuições ao ensino e à cultura. 
Rapidamente, tornou-se uma instituição importante para o fonlecimenlO de 
quadros às elites mexicanas. 
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A independência poliúca ( 1 821)  naturalmente trouxe o fim da universidade 
colonial do México, mas não estava claro que uma nova universidade pública fosse 
emergir. De fato, os conservadores fizeram o possível para preservar a característi
ca básica da Universidade Real e Pontifícia Entretanto, os liberais pressionavam 
por sua total extinção e pelo estabelecimento, em seu lugar, de uma nova 
universidade, baseada no emergente modelo francês, napoleônico. Seguiu-se uma 
agitação tão intensa que a universidade foi sucessivamente fechada e reaberta, 
até seu desaparecimento final, em 1 867. Assim, até 1910 o ensino superior 
mexicano, tal como o brasileiro, esteve baseado em faculdades isoladas. Não 
obstante, é preciso enfatizar que o México era, de cena forma. atípico entre as 
nações recém-independentes da América espanhola, se considerarmos o grau de 
dificuldade que teve para passar à segunda fase, a da instalação de uma universida
de pública. Em 1910 essa etapa foi coroada com uma universidade pública 
explicitamente orientada por seus criadores positivistas para seIVir ao Estado. Se o 
positivismo foi excepcionalmente poderoso, tanto no Brasil como no México, 
somente no último ele reivindicou uma universidade para servir ao progresso, 
através da ciência e da ordem. 

A transição mexicana para a terceira fase, a de uma universidade pública 
autônoma, é razoavelmente típica do padrào da América espanhola, ressalvando� 
se, evidentemente, que as experiências nacionais variaram consideravelmente, É 
ilusória a imagem popular de uma grande vitória em Córdoba (obtida pelos 
estudantes argentinos que reivindicavam autonomia), espalhando-se rapidamente 
pelo conúnente. Algumas nações, como Argentina, Uruguai e Peru, adotaram 
inicialmente muitos dos principios de Córdoba. Outras não o fizeram, nem 
mesmo em providências formais, quanto mais na práúca. Afinal, o Estado 
adquirira considerável poder na segunda fase. Administrava suas próprias 
universidades públicas, que dele dependiam totalmente para sua criação, reco
nhecimento, legitimidade, verbas, nomeação de pessoal e orientações acadêmicas 
básicas. Por que o Estado abriria mào de pane de seu poder, particularmente se 
continuaria a fornecer quase todos os recursos financeiros às universidades 
públicas? 

Pane da resposta relaciona�se à pressão estudantiL Essa pressão geralmente 
está inserida em um movimento mais amplo das classes médias no sentido de uma 
abertura maior da sociedade para absorver aspirações de mobilidade. A rebelião 
inicial dos estudantes argentinos em Córdoba só pode ser compreendida nesses 
termos. Pressões similares ocorreram mais tarde na maioria das outras nações da 
América espanhola, Os estudantes mexicanos tornaram-se especialmente ativos 
no final da década de 1920. Cenamente, a concessão de autonomia pelo governo 
mexicano significou um atendimento parcial das demandas estudantis. Mas 
aspectos politicos mais sutis desempenharam, de fato, imponante papel. 

O Estado concedeu autonomia, em grande parte para se livrar de responsabili
dades que considerava onerosas e perigosas. A universidade havia se mostrado um 
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fardo excessivo, por demais dificil de administrar diretamente. O Estado chegou 
mesmo a cortar temporariamente todos os subsídios à universidade, esperando 
provavelmente vê-la definhar até a morte, para então substituí-la por uma 
instituição estatal que pudesse controlar inteiramente. Não é de se estranhar que 
muitos marxistas, tanto críticos como defensores do regime, considerassem a 
concessão de autonomia parcial ( 1929) e total ( 1 933) como uma terrível abdicação 
da autoridade própria ao Estado, como um passo indefensável na direção da 
"privatização" da universidade. A maioria dos funcionários universitários estava 
mais preocupada com a própria sobrevivência da instituição. 

Esta experiência com a universidade autônoma nos anos 30 foi tào insatisfató
ria que todos os grupos trabalharam para estabelecer um híbrido público
autônomo. A universidade necessitava das verbas e da boa vontade governamen
tais para enfrentar suas dificuldades. O Estado se transformava, abandonando seu 
caráter revolucionário em troca de uma orientação mais conservadora, e para tanto 
necessitava de tranqüilidade, do apoio político das classes médias e de um bem 
conceituado local de treinamento para suas elites. Fez-se então um acordo, cujos 
principais termos vigoram até hoje. A universidade é ao mesmo tempo uma 
corporação pública, nacional e uma instituição autônoma. Deve fornecer educa
ção superior, treinamento profissional e técnico úteis à sociedade, realizar 
pesquisas principalmente sobre problemas e condições nacionais, e distribuir os 
beneficios da cultura. Para que estes objetivos públicos fossem alcançados, foram 
concedidos subsídios anuais e autonomia em assuntos administrativos. Além 
disso, constituiu-se um conselho diretor para nomear o dirigente executivo da 
universidade. Esse procedimento foi considerado mais adequado do que a 
escolha, por uma assembléia de toda a universidade, evidentemente mais 
democrática, de um reitor que trabalhasse em perfeito acordo com o Estado. 

o caso mexicano ilustra a ambigüidade inerente à justaposição publico
autônoma. Enquanto muitos funcionários do governo temiam que a autonOTnia 
fosse excessiva, estudantes e professores denunciavam uma capitulação ao Estado. 
um retrocesso em relação à luta pela autonomia travada em Córdoba. De faro, o 
equilíbrio entre público e autônomo tem sido sutil, impreciso e variável no 
decorrer dos anos. 

Generalizando para a América espanhola como um todo, observa-se que a 
natureza do Estado determina uma série de coisas. Por exemplo, regimes 
fortemente autoritários (ou burocrático-autoritários), como os da Argentina e do 
Chile contemporâneos, cercearam claramente a autonomia universitária9 . Em 
muitos outros casos, a autonomia adquiriu um sentido mais amplo do que no 
México. Algumas vezes, ela foi associada a um maior grau de co-gobiemo, ou 
seja, a noção de uma participação significativa de estudantes e professores na 
administração universitária, contida na reforma de Córdoba 

Se tentarmos estabelecer de um modo muito amplo as características mais 
comuns das universidades públicas autônomas da América espanhola, em 
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comparação com os sistemas de segunda fase, napoleõnicos ou europeus 
continentais, encontraremos um poder consideravelmente maior nas mãos dos 
estudantes, um poder a grosso modo comparável e substancial nas mãos de 
professores e catedráticos, talvez um pouco mais de poder nas màos dos 
administradores universitários (embora muito menor que nos Estados Unidos ou 
na Inglaterra), e possivelmente um pouco menos nas mãos dos ministros (embora 
muito maior que nos Estados Unidos e na Inglaterra). 

Mesmo em universidades típicas da segunda fase, é muito dificil estabelecer o 
equilíbrio entre o poder do Estado e a autonomia universitária' o. A preponderãn
cia da autoridade formal de que o Estado se investe é compensada, na realidade, 
pelo significativo poder que possuem os profissionais da universidade de 
estabelecer currículos e pedagogias e mesmo regulamentos abrangentes para todo 
o sistema, através da participação nos conselhos nacionais com poder decisório. 
Todas estas qualificações também podem ser encontradas na terceira fase, e neste 
caso uma maior autonomia pode ser acrescentada na seleção de currículos, 
nomeação de funcionários e distribuição de recursos institucionais. 

Deve-se deixar ao leitor brasileiro a tarefa de julgar onde se enquadram suas 
diversas universidades públicas, entre os dois tipos ideais - as universidades 
napoleônicas e as universidades públicas mais autônomas. Cenamente encontra
remos variações, ao comparar fundações e autarquias. Apesar de importantes, 
essas diferenças são bem menos relevantes do que a diferença entre a existência de 
algumas universidades públicas e sua inexistência de todo. Antes que o Brasil chegasse 
a ostentar uma universidade, as universidatks públicas da América espanJwla já haviam 
atravessado importantes estágios em seu desenvolvimento. 

A dicotomia privado-pública 

o clamor pela criação de um setor universitário privado já era bastante imenso 
quando o seror público no Brasil apenas começava a ser lançado. O setor público 
brasileiro nunca chegou a ter a chance de apresentar a pretensão legítima de ser, 
indisputadamente, o setor universitário. Em comparação com o restante da 
América Latina, o modelo incomum de desenvolvimento institucional no Brasil 
teve origem no lento desenvolvimento de seu setor público. O setor privado 
brasileiro originou-se, de fato, mais ou menos ao mesmo tempo que os setores 
privados em muitos países da América Latina. Mais ainda, a lógica fundamental 
para a criação das universidades privadas iniciais foi similar, no Brasil e na América 
espanhola. 

o ponto·chave foi a reação católica contra a secularização pública. Os 
intelectuais católicos brasileiros lutaram por uma educação confessional, contra os 
positivistas e o movimemo da Escola Nova, que reivindicavam para 0 ensino uma 
orientação leiga e públical l .  Os intelectuais católicos insistiam em que o Brasil 
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deveria evitar o materialismo, tanto o norte-americano (individualista) quanto o 
comunista (estatizante). Alguns católicos concentraram-se nos níveis primário e 
secundário da educação, outros no ensino superior. As universidades católicas 
foram consideradas necessárias para uma " reunificação moral" do Brasil, para a 
cruzada pela recristianização da sociedade e do Estado. 

Embora a Revolução de 1 930 tenha ferido muitos interesses oligárquicos 
tradicionais, a i nfluência da Igreja aumentou à medida que faltava homogenei
dade ao novo regime, e ela procurava obter todo o apoio possível. Os anticomunis
tas foram especialmente bem-vindos. É extremamente irônico que a campanha 
pela criação de universidades católicas tenha sido apoiada pela mesma revolução 
que podia ser identificada com muitos dos motivos de preocupação da Igreja 
(progresso material, mudança social e industrialização amorais, prioridade para a 
gratificação através do consumo em prejuízo da gratificação espiritual). Uma das 
demandas da Igreja era a reintrodução da educação religiosa nas escolas públicas 
primárias e secundárias; isto foi conseguido em 193 1 .  Outra, um ensino universi
tário confessional. À medida que ficava claro para os líderes católicos que seria 
impossível penetrar nas universidades públicas, redobravam-se os esforços pela 
criação de universidades católicas. 

Em 1 934, ano da fundação da Universid"de de São Paulo, o Primeiro 
Congresso Católico sobre Educação apelou para a criação de uma universidade 
católica, o mais rapidamente possível. Tinham ocorrido alguns antecedentes 
estruturais, e o principal esforço agora era reunir as faculdades isoladas existentes. 
Os jesuítas assumiram a maior parte das importantes responsabilidades pedagógi
cas e administrativas. Foi constituída uma sociedade civil para reunir os recursos 
financeiros necessários e, em 1940, a Universidade Católica do Rio se tornou a 
primeira universidade privada do Brasil, recebendo autorização oficial do 
presidente Getúlio Vargas. Os cursos se iniciaram em 1 94 1 ,  e somente em 1 946 a 
instituição cumpriu todos os requisitos oficiais para receber o status de verdadeira 
universidadel 2 .  O Vaticano concedeu o status pontiflcio em 1 947. Em pouco 
tempo, o Brasil tinha pontificias universidades católicas (PUCs) em São Paulo, 
Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. 

As primeiras universidades privadas da América espanhola foram igualmente 
católicas. Elas também se desenvolveram como reação ao crescimento da 
secularização pública. Enquanto no Brasil esta reação foi imediata, na América 
espanhola o setor universitário público já estava instalado há anos, quando a 
reação católica adquiriu força. Entretanto. não devemos nos prender demasiada
mente à idendflcação das universidades coloniais espanholas com o setor público. 
Talvez fossem mais públicas do que privadas, mas corremos o risco de aplicar 
conceitos contemporâneos históricos de natureza diversa. As universidades 
coloniais foram geralmente concebidas como o braço educacional tanto da Coroa 
como da Igreja. Urna separação mais real só emergiria depois dos movimentos de 
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independência, principalmente em função do advento de Estados crescentemente 
laicizados. As universidades público-privadas se tomaram verdadeiramente 
públicas. 

Uma das mais importantes lutas do século XIX na América espanhola, travada 
numa nação após a outra, opôs liberais, que propunham a laicização, a 
conselVadores, que a ela eram contrários. A educação se transformou em uma das 
arenas institucionais mais decisivas, na qual essa batalha era travada. Os liberais 
estavam fortemente influenciados pelo iluminismo europeu. Advogavam o 
controle do Estado sobre a educação e repetidamente solicitaram o completo 
banimento de todas as influências da Igreja, particulannente quando os radicais, 
associados à franco-maçonaria, ganharam força politica. Quase no final do século, 
o positivismo fortaleceu a noção de que o progresso científico deveria barrar 
naturalmente a interferência religiosa. Os conservadores, por outro lado, deseja
vam preservar a influência clerical e manter a íntima trindade Igreja-Estado
Universidade. Em geral, foram derrotados. 

Universidades nacionais foram criadas em toda a América espanhola. A 
Universidade Nacional da Colômbia ( 1826) e a universidade pública de Cauca 
( 1 827) são representativas dessa tendência geral. As três universidades coloniais do 
Equador, cada uma fundada por uma ordem religiosa, transfonnaram-se numa 
única universidade pública. Em outros lugares, os clérigos foram afastados do 
magistério e as faculdades de teologia foram fechadas. Baseadas no modelo 
napoleônico, as universidades nacionais foram sustentadas e controladas pelo 
Estado. Orientavam-se para as profissões, principalmente para as mais laicizadas, 
como o direito civil. O trio inicial se transformou no duo Estado-Universidade. 
Enquanto a Igreja permanecia quase a mesma, o Estado se transfonnava e se 
desassociava das políticas eclesiásticas. 

Da mesma fonna que a Igreja e o Estado, os conceitos de privado e público se 
tomaram diferenciados. As universidades vieram a ser públicas. De fato, as 
universidades públicas detiveram um quase-monop61io na maior parte da 
América Latina durante praticamente todo o século XIX. 

Só lentamente é que a Igreja reromou seu caminho de volta à esfera 
universitária, mas iria tornar-se a principal força na criação das primeiras univer
sidades privadas na América Latina. Em toda esta região, somente seis universida
des privad�, todas católicas, são anteriores ao século xx. Delas, apenas duas 
se localizavam fora da Colômbia - uma na Bolívia e outra no Chile. Em 1 920 
eram oito, e I I  em 1930, instaladas em apenas quatro países13. A Igreja, na maioria 
dos países, confiou em seus seminários para subsistir em seu próprio enclave 
social. Nas décadas subseqüentes, em sua "reabertura para o mundo", a Igreja 
passou a necessitar de instituições devotadas a um largo espectro de assuntos e a 
uma integração entre objetivos religiosos e outros. Enfim. necessitava de univer
sidades. 
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Após mais de um século na defensiva, as  universidades católicas se constituÍ
ram em respostas religiosas organizadas ao caráter público da universidade do 
Estado-nação. Já em 1945, a Constituição do Equador consagrava a educação 
leiga, e continha diretrizes fortemente anti privatistas. Mas a C onstituição de 1 946 
defendia o direito dos pais de escolherem a escola para seus filhos e abria caminho 
para a concessão de recursos governamentais às instituições privadas. Contra a 
oposição da esquerda - liderada pela Universidade Nacional, pelo Partido 
Comunista e pelo partido Liberal -, o Partido Conservador e a Igreja venceram 
uma importante batalha: uma universidade católica foi incentivada a imunizar os 
estudantes contra o "vírus do ateísmo", que havia triunfado na universidade 
pública14 .  Os governos de velasco Ibarra( 1 952-1 956) e de Ponce Enríquez ( 1956-
1960) apoiaram a posição direitista. 

Provavelmente, a Argentina oferece o melhor - ou no minimo o mais 
imponante - exemplo de nossas generalizações sobre o desenvolvimento inicial 
das universidades privadas na América espanhola Nenhuma nação enfrentou luta 
mais polarizada entre forças que defendiam esse desenvolvimento e a oposição, 
entrincheirada no setor público. Os defensores da universidade confessional 
citavam a existência anterior de escolas primárias e serundárias privadas. Envolviam 
seus argumentos com a retórica da reforma - liberdade de educação tinha que 
significar liberdade para iniciativas não-governamentais. Eles estavam bastante 
penurbados com o " espírito absOIvente do governo federal" e com a ideologia 
liberal "que procurava no próprio Estado a solução para todos os problemas"15. 

Na realidade, porém, o movimento em prol das universidades católicas foi 
apenas o coroamento de uma história longa e até então frustrante_ Não foi tanto o 
movimento, mas o Estado que mudou. Já em 19 10  fundou-se uma universidade 
católica, como uma alternativa religiosa às universidades públicas leigas. Mas essa 
universidade não conseguiu obter o reconhecimento do Estado, da Suprema 
Corte ou mesmo da poderosa Universidade de Buenos Aires. Assim, em pouco 
tempo, ela desistiu da luta Com a queda de Juan Perón, em 1 955, evento que 
contou com a participação da Igreja, teve inicio, na Argentina, um perlodo de 
democracia liberal. Tal como no Brasil em 1930, o novo regime procurou o apoio 
da Igreja. Além disso, teria sido muito diflcil, para um regime com aquelas 
características, opor-se ao argumento da liberdade de educação. 

Entretanto. a oposição à criação de universidades católicas era ainda muito 
intensa. Os críticos alegavam que permitir esta criação seria propiciar uma vitória 
total à causa conservadora, dada a longa tradição reacionária da Igreja argentina; 
significaria trair as preciosas tradições liberais laicizantes. Representaria, ainda, 
uma ameaça clara às universidades públicas existentes. na medida que atrairia os 
estudantes mais ricos e enfraqueceria o compromisso do Estado com o setor 
público. Os opositores lutaram bravamente contra a criação de universidades 
privadas e, mais tarde. contra os dispositivos que concediam a essas universidades 
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o direito de fornecer diplomas para o exercício profissional. Fundamentalmente, 
entretanto, eles foram derrotados quando o presidente Anuro Frondizi cerrou 
fileiras ao lado dos católicos (e contra seu próprio irmão, então reitor da Universi
dade de Buenos Aires). Não obstante, os opositores conseguiram vitórias parciais: 
restringiram a alguns campos o direito de as universidades privadas concederem 
diplomas e asseguraram à universidade pública a inspeção e a revisão das práticas 
acadêmicas, durante os primeiros 1 5  anos de existência das novas universidades 
privadas16. 

Desde o início do século XX até a década de 50, a Argentina deparou-se com 
dilemas similares aos que o Brasil enfrentou entre as décadas de 20 e30. Em ambos 
os países, o confronto entre liberais e conservadores tinha raízes no século XIX e 
nas lutas anteriores em torno da secularização e do controle público. Os 
movimentos católicos nos dois países estavam, agora, reagindo fonemente ao 
esquerdismo observado nas universidades públicas. A Igreja se utilizava de seu 
recém-descoberto poder político para forjar alianças com o Estado. Uma diferença 
importante, entretanto, residia no estabelecimento mais sólido da universidade 
pública na Argentina. A primeira universidade, a de Córdoba, havia sido fundada 
em 1 7 1 3, e durante o século XIX - mais ainda no século XX - a Universidade de 
Buenos Aires, também pública, se tomara a maior e mais importante instituição de 
ensino superior de toda a América Latina. Dessa forma, restava ao setor privado 
uma chance muito pequena de adquirir na Argentina a posição importante que 
adquiriu no Brasil. 

Ironicamente. um dos principais fatos que facilitaram a criação de universi
dades católicas, na Argentina e em outros paises, foi a reforma de Córdoba, de 
inspiração progressista. Esta reforma de classe média objetivava modernizar a 
universidade, em oposição aos interesses oligárquicos arraigados. Contribuindo 
para aumentar a autonomia institucional em relação a vários governos, a reforma, 
em certo sentido, fez com que as universidades nacionais se tornassem mais 
privadas, do ponto de vista administrativo. Igualmente importante é que os 
defensores da liberdade - e até do pluralismo - das instituições de ensino superior 
receberam um grande estímulo. Tal como no caso argentino, os futuros 
fundadores de instituições privadas e católicas teriam um forte precedente 
simbólico para pressionar os regimes políticos liberais. E qualquer recuo em 
relação ao princípio napoleônico de sistemas puramente públicos, dependentes 
da administração pública nacional, representaria uma vitória para o ensino 
superior privado que, até recentemente, era representado pela universidade 
católica, na maioria dos países da América Latina. 

Os dados revelam como foi imponante a motivação religiosa na criação da 
primeira fornada de universidades privadas na América espanhola, tal como no 
Brasil. A única universidade privada existente no Paraguai, no Panamá e em Porto 
Rico, e as duas únicas da Bolívia eram católicas. As três primeiras da Colômbia 
também o eram, assim como as duas primeiras do Equador e da Venezuela. A 
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primeira universidade privada da República Dominicana era católica ( 1 962), mas 
as duas seguintes eram leigas. No Chile, a primeira universidade privada era 
católica ( 1 888), mas das cinco seguintes somente uma o era. No Peru, também a 
primeira universidade era católica ( 1 9 1 7), mas apenas uma entre as dez subse
qüentes era privada ( 1 958-1 969). Cinco das primeiras seis universidades privadas 
argentinas eram católicas, entretanto somente cinco entre as 1 7  seguintes o eram, 
caracterizando o setor privado como igualmente religioso e leigol7 . Por toda a 
América espanhola, o ensino superior privado nasceu católico e se tornou cada vez 
mais leigo. 

A principal exceção aconteceu no México, onde a violência e o ardor 
revolucionários tornaram inicialmente inconcebível a criação de universidades de 
inspiração religiosa. Não é de se estranhar ponanto, que a primeira universidade 
privada do México fosse leiga. Mas, por volta de 1940, o regime já estava suficiente
mente moderado para permitir o aparecimento de universidades confessionais. 

Em suma, embora a criação do primeiro grupo de universidades privadas na 
América Latina envolvesse outros fatores que não o religioso, este foi o fator-chave. 
Essas universidades representavam uma reação de defesa contra a secularização 
do Estado e, crescentemente, da sociedade. Sem dúvida, isto ficou absolutamente 
claro para as primeiras universidades católicas do Chile ( 1 888) e da Argentina 
( 1 958), assim como o era para as universidades católicas francesas, que protesta
vam contra a adoção, por parte da universidade nacional, do pensamento 
iluminista agnóstico. O caráter restaurador dessas universidades católicas pós
independência estava explícito no fato de que algumas delas eram descendentes 
diretas de suas ancestrais coloniais. A Universidade Javeriana da Colômbia foi 
reaberta em 1 9 3 1 ,  mais de um século e meio depois da funesta expulsão dos 
jesuítas. A principal missão da nova Javeriana era servir à religião, através do 
estudo da teologia e do direito canônico. 

Nesse ponto, vale a pena estender nossa comparação aos Estados Unidos 
porque, tal como a América espanhola, partiram de um sistema colonial privado
público, mas - assim como o Brasil - desenvolveram seus setores público e 
privado mais ou menos ao mesmo tempo. Na realidade, os Estados Unidos 
desenvolveram seu setor privado antes do público. 

Mudanças traumáticas nas relações entre a Igreja e o Estado jamais afetaram os 
Estados Unidos, como aconteceu na América espanhola. Embora o afrouxamento 
dos laços entre a Igreja e o Estado contribuísse para a emergência de um setor 
verdadeiramente privado, outros fatores também se manifestaram. A questão 
principal é que o caráter privado doscolleges privados-públicos nunca chegou a ser 
completamente destruído, de modo que nunca teve que lutar para recuperar sua 
posição no sistema de educação superior. Diferentemente da experiência da 
América espanhola, o caráter privado triunfou sobre o público nos colleges 
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existentes nos Estados Unidos. Oswlleges, ao mesmo tempo privados e públicos, se 
tomaram cada vez mais privadosl8 . Em sua maioria, as instituições públicas só 
foram criadas como alternativas organizacionais depois que os defensores da 
predominância do caráter público no binômio privado-público sofreram dolorosa 
derrota no casO do Dartmouth College, em 1 8 1 9. 

Para ser mais preciso, pode-se localizar a separação entre o privado e o público 
num período anterior ao caso Dartmouth. Christopher Jencks e David Riesman 
indicam que, desde que a independência nacional foi conseguida, em 1 787, 
muitas igrejas estaduais foram separadas do Estado e uma série de novas constitui
ções proibiu a concessão de recursos governamentais a instituições sectárias19 . No 
mínimo, o clima político voltou-se contra a concessão de dinheiros públicos às 
acentuadamente sectárias. Mesmo assim, foi o caso Danrnouth que polarizou 
realmente o debate privado-público. A Suprema Corte, liderada por J ohn 
Marshall, decidiu que o estado de New Hampshire não tinha autoridade suprema 
sobre o Dartmouth College, a despeito (ou mesmo por causa) da concessão 
estadual de um alvará a Dartmouth. A decisão diferenciou os colleges dos Estados 
Unidos não só de seus similares latinos, mas também de seus ancestrais ingleses 
mais afins, na medida que os alvarás estaduais nos Estados Unidos geraram 
instituições cuja liberdade de ação não dependia de seus criadores. 

Paradoxalmente, a decisão da Suprema Cone era uma espada de dois gumes 
para a privatização nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que garantia o caráter 
privado dos colleges exi�tentes, estimulava o governo a criar instituições públicas 
alternativas. Estas seriam mais claramente não-sectárias, controladas por um 
conselho diretor nomeado pelo governo, e explicitamente sujeitas à supervisão 
legislativa. As instituições existentes defenderam com sucesso o seu caráter 
privado, e o governo reagiu criando um setor público. Uma segunda investida 
pública ocorreu com o famoso Morrill Land-Grant Act, de 1 862. O governo 
federal deu terrenos e estímulo à criação decolleges estaduais orientados para neces
sidades práticas e publicamente reconhecidas. 

Os historiadores podem discordar da afirmativa de que a (nação de 
instituições públicas, em si, marcou o início de uma clara distinção entre privado e 
público, mas não há dúvida de que acelerou-a. Instituições privadas ou "quase 
privadas" reagiram ao aparecimento de um setor público fone, afirmando 
crescentemente sua própria diferenciação em relação a ele. 

Reflexões sobre o ritmo do desenvolvimento privado e público 

Até aqui observamos que as circunstâncias que cercaram a criação das 
primeiras universidades públicas no Brasil foram bastante atlpicas em relação à 
América Latina, ao contrário das que cercaram a criação de suas primeiras univer
sidades privadas. O principal traço atípico das últimas era simplesmente sua 
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proximidade cronológica das primeiras. As transfonnações revolucionárias ocor
ridas no Brasil nas décadas de 1920 e 30 forneceram o pano de fundo para a quase
simultaneidade da criação dos setores universitários público e privado. Em 
nenhum outro lugar da América Latina ocorreu algo remotamente semelhante. 
Entretanto, se essa distinção entre o Brasil e a América espanhola não resultou em 
grande diferença na natureza das universidades privadas brasileiras, condicionou 
significativamente o equilíbrio que se seguiria, entre o público e o privado. O 
sistema privado brasileiro não encontra paralelo na América Latina, tanto em 
termos absolutos quanto relativos; além disto, é o único sistema privado na região 
cuja qualidade é geralmente considerada inferior à sua contrapartida pública. 

Os momentos em que ocorre a criação dos setores público e privado parece 
crucial. Vários estudos sobre a passagem de um ensino superior elitista para um 
mais abrangente (ou de massa) abordam os efeitos do crescimento das matriculas 
sobre o modelo institucional. Entretanto,;nào dedicam suficiente atenção aos 
efeitos do modelo institucional vigente sobre os contornos desse cresciment020. 

Como já observamos, o modelo brasileiro estava realmente um pouco mais 
próximo do americano do que o modelo da América espanhola. É interessante 
notar, por conseguinte, que os Estados Unidos desenvolveram um vasto setor 
privado. Embora venha declinando (proporcionalmente) nas últimas décadas, até 
1 950 esse setor ainda detinha metade das matrículas nos Estados Unidos. 
Comparado com a América espanhola, o atraso no desenvolvimento universitário 
brasileiro refere-se unicamente ao setor público, A extraordinária diferença entre 
o Brasil e aAmérica espanhola reside na defasagem cronológica entre a origem dos 
setores público e privado, No Brasil, apenas 20 anos separam a primeira 
universidade pública da primeira universidade privada, se tomarmos os anos de 
1 920 e 1 940 para a criação oficial das universidades e apenas 1 2  anos, se tomarmos 
1 934 e 1 946 para as universidades de fato. No México, foram quatro séculos; em 
outros lugares, mais de (rês séculos. Mesmo entre a primeira universidade 
verdadeiramente pública e a primeira universidade privada, a defasagem na 
América espanhola geralmeme foi de mais de um século, Na época em que um 
setor privado foi autorizado, aArgentina já possuía mais de 150 mil estudantes no 
ensino superior público, quase 800 para cada 100 mil habitantes. No caso do 
Brasil, os números correspondentes seriam: 30 mil estudantes, quase 50 para cada 
IDO mil habitantes2 1 ,  

Assim, devido ao seu exclusivo modelo de desenvolvimento, o Brasil jamais 
teve o tipo de setor público predominante, caranerístico da maior parte da 
América Latina, Em 1 954, 42% das matrículas do ensino superior eStavam no setor 
privado, índice mais alto do que o de qualquer outro país da América Latina, 
exceto a Colômbia, em todos os tempos. Em 1 960, quando a América espanhola 
tinha apenas 9% das matrículas do ensino superior localizadas no setor privado, o 
Brasil já atingia 449622 . Igualmente imponante, o desenvolvimento tardio do 
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ensino superior no Brasil significou que, quando se verificou um crescimento 
maciço da demanda, uma substancial estrutura privada já estava instalada Em 
1 960, o Brasil colocava-se atrás da América Latina como u m  todo, numa 
proporção aproximada de duas matrículas para uma. O Brasil tinha 1,6% de seu 
potencial humano universitário matriculado, e a América Latina tinha 3, 1 %; o 
Brasil tinha 1 37 estudantes universitários para 100 mil habitantes, contra 250 da 
América Latina23. O setor privado. relativamente forte e "precocemente" instala
do, pôde participar da explosão das matrículas que se seguiu. Na América 
espanhola, a maior parte dessas matriculas foi absorvida pelo setor público, 
porque ele era o único modelo institucional, ou o predominante. Embora muitos 
fatores tenham contribuído para um crescimento proporcionalmente muito mais 
rápido das matriculas privadas durante a explosão das matrículas na América 
espanhola, com o índice do setor privado saltando de 9% para 1 8% ( 1 960-1975), os 
setores públicos CreSCeram muito mais em números absolutos24 . 

Na realidade, o crescimento do setor público ultrapassou o do setor privado 
praticamente em todos os países da América espanhola. Em contraste, no Brasil o 
crescimento do setor privado ultrapassou o do setor público, tanto em termos 
proporcionais quanto absolutos, pois o Brasil, como os Estados Unidos, possuía 
dois setores de tamanho relativamente igual para absorver a enonne afluência. O 
ensino superior privado brasileiro iria crescer com grande velocidade nos anos 60 
e 70, principalmente porque já existia quando a avalanche começou. 

Esses contrastes no ritmo de criação das universidades públicas e privadas e os 
efeitos subseqüentes sobre os modelos de crescimento encontram confinnação 
não apenas entre o Brasil (ou os Estados Unidos) e a América espanhola, mas até 
mesmo dentro dela. A Colômbia, país com o maior setor privado (52%) 
conlemporâneo ( 1 9 75), foi também o que apresentou o maior desenvolvimento 
privado antes deste século. O Chile, dos outros países o único que tinha uma 
imponante universidade católica anterior ao século XIX, e que apresentava um 
desenvolvimento precoce pouco usual de outras universidades privadas, chegou a 
ler proporcionalmellte o segundo maior setor privado (35%). O Peru, que possui 
uma 1II1i\'('rsidade privada desde 1 9 1 0, veio em seguida (32%)" Entretanto, todos r)s 
OUlros g-randes países da Amêrica espanhola vieram a criar univcrsidades privadas 
somente depois de 1935; com exceção do México, todos csperaranl ati: a década de 
1950. Em 1975, o percentual de matrículas privadas desses países era: México, 
1 3%; Equador, 1 5%; Argentina, 1 2%; Venezuela, 1 O%z-3 " Assim, é especialmente 
digno de nota que mesmo no pn"meiro g-rupo de países latino-americanos, deixando 
dt" lado o segundo grupo, a defasag-em cronológica entre a criação dos s('(Or('s 
público e privado sempre !"oi muito maior do que no Bra...,iL 

A relação entre a ("fiação precoce de universidades privadas (' a �ubseqüellle 
dimeIlsão do st.'lor pri\'ado i' mais clara do que sua rda(;ão com a qualidade e a 
estrutura do setor pri\"arlo, mas algumas condusôcs sobre a última são lambém 
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possíveis. Uma delas, talvez a mais óbvia, e provavelmente a mais importante, é 
que quando o sistema dual é estabelecido precocemente, há uma tendência à 
indiferenciação entre as formas organizacionais e a qualidade dos dois sistemas. 
Isto porque a maioria das instituições sociais tem grande dificuldade de produzir 
caraaerísticas ou "sagas" diferentes26 . Mesmo aquelas que chegam a consegui-lo, 
têm muita dificuldade de conservar estas caraaerísticas, A maioria das universi
dades copia o modelo das já existentes, muito mais do que inova, Assim, tanto 
inicialmente quanto, com toda a certeza, mais tarde muitos estudantes (e 
professores) escolhem suas universidades por outras razões que não a distinção 
público-privada. Podemos observar esta tendência à homogeneidade em grande 
pane das universidades católicas da América espanhola, da mesma forma que o 
Brasil. Como as instituições possuem atrativos similares. absOlvem o mesmo tipo 
de estudante e tendem a apresentar qualidades semelhantes. Ou, pelo menos, a 
qualidade institucional depende de muitos fatores, dos quais a dimensão público
privada não é geralmente determinante. 

Evidentememe, tais considerações gerais podem apenas condicionar casos 
paniculares. Outros fatores também interferem. Um deles pode ser qual dos 
modelos (público ou privado) surgiu primeiro. Nos Estados Unidos, foi o modelo 
privado; uma boa parte dos primeiros college, tornou-se privada (Colúmbia, 
Danmouth, Harvard, Vale). Eles se iniciaram como instituições preeminentes no 
país e, atraindo estudantes, pesquisadores e, conseqüentemente, recursos, jamais 
renunciaram à sua liderança sobre os outros colleges. Entretanto, as universidades 
voltadas para a pesquisa só foram criadas depois da Guerra de Secessão. Nessa 
época, já estava instalada uma estrutura de ensino superior dual privado-pública. 
Paralelamente à criação de universidades privadas, como a John Hopk.ins e a 
Universidade de Chicago, surgiram universidades públicas, como as de Michigan 
e Wisconsin. Até hoje, as instituições privadas estão desproporcional mente 
representadas entre os melhores colleges, mas nem as instituições privadas nem as 
públicas construíram uma liderança clara entre as mais importantes universidades 
voltadas para a pesquisa. 

Tal como os Estados Unidos, o Brasil deixou que decorresse apenas um cuno 
período de tempo entre a criação de seu primeiro e segundo setoreS. E atualmente, 
os setores privado e público se justapõem em qualidade e modelo estrutural. Mas 
no Brasil o setor público surgiu primeiro e não renunciou às vantagens decorrentes 
deste fato. Mais especificamente, as universidades católicas, que representaram a 
primeira leva do setor privado, conseguiram, a grosso modo, uma paridade com a 
maioria das boas universidades públicas. Entretanto, quando se iniciou a 
expansão acelerada das matrículas nas décadas de 1 960 e 70. ela dirigiu-se 
principalmente para as escolas privadas isolada;7 . As estruturas públicas não 
eram suficientemente vastas nem o Estado tinha a intenção político-econômica de 
desenvolvê-las e financiá-las a pOntO de poder atender, via setor público, a esta 
demanda sem precedentes28 . No Brasil, a explosão das matrículas se iniciou 
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quando o setor privado já estava instalado há bastante tempo (e desejoso de 
expandir-se), e quando o setor público ainda estava comprometido com exigên
cias comparativamente mais rígidas para a admissão de estudante,sZ9. 

Ao contrário, em boa pane dos países hispano-americanos, a explosão das 
matrículas se iniciou quando não havia sido instalado um setor privado, ou 
quando o que existia ainda era pequeno. Muitos setores privados haviam obtido 
sanção constitucional somente há pouco tempo ou contavam com uma legitimi
dade social limitada. Os novos estudantes, naturalmente, se dirigiram, em 
proporção esmagadora, para os setores públicos já estabelecidos. As poucas 
instituições privadas, como as universidades católicas do Chile (em Santiago e 
Valparaiso) absorveram a nova demanda tão bem quanto as universidades 
públicas - e, portanto, se tomaram cada vez mais como elas. 

No entanto, a maior parte do crescimento privado na América espanhola veio 
como uma segunda fase da reação contra o crescimento público. As universidades 
públicas foram forçadas a abocanhar muito mais do que podiam digerir. A 
proporção estudante/professor se multiplicou. Os recursos disponíveis foram 
esticados ao máximo; novas fontes não podiam responder às novas necessidades, 
Além disso. a expansão não significou apenas um afluxo maior do mesmo tipo de 
estudante, mas um afluxo desproporcional de estudantes menos privilegiados. 
Isto contribuiu inegavelmente para um declínio da qualidade. Contribuiu 
também para um declínio da superioridade das credenciais que os estudantes de 
origem privilegiada anteriormente ostentavam. Eles haviam monopolizado as 
universidades públicas; seus diplomas lhes auferiam vantagens em termos de 
prestigio social e na procura de trabalho, que não eram compartilhadas pelos 
jovens que não podiam entrar nas universidades públicas. Confonne um maior 
número de estudantes de classe média e de baixa classe média ingressaram nas 
universidades públicas, o extrato privilegiado procurou buscar sua superioridade 
em outros lugares. Esta procura foi poderosamente reforçada pela tendência a 
escapar à crescente politização esquerdizante das universidades públicas e pelo 
desejo das modernas empresas privadas de contratar recém-formados que 
tivessem recebido uma orientação mais técnica e que fossem provenientes de 
universidades academicamente superiores ou, pelo menos, mais "confiáveis". Na 
América espanhola, ao contrário IÚJ Brasil, o suhsetor dominante tkntro IÚJ setor privado virio. a 
ser um suhsetor de elite. Enquanto que a primeira leva de universidades privadas - as 
universidades católicas - foi em grande parte similar no Brasil e na América 
espanhola, o mesmo não aconteceu com a segunda leva de crescimento do setor 
privado - a leva secular. Em geral o Brasil desenvolveu escolas isoladas de 
qualidade inferior, enquanto a América espanhola desenvolveu instituições 
elitistas como seu modelo privado dominante. 

As duas trajetórias não têm, evidentemente, contornos tão nítidos. O Brasil 
desenvolveu, na realidade, alguns excelentes centros privados, enquanto que 
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muitos sistemas hispano-americanos permitiram uma proliferação desenfreada de 
instituições privadas de baixa qualidade, freqüentemente com uma ou duas 
faculdades, para absorver o excesso de demanda e fornecer diploIllas com relativa 
facilidade. Mas os dois modelos dominantes demonstram que o desenvolvimento 
das instituições de ensino superior no Brasil permanece incomum no contexto 
latino-americano. De fato, sempre foi incomum, característica acentuada e 
reforçada pelo lento desenvolvimento do setor público e pelo desenvolvimento 
subseqüente surpreendentemente rápido de um setor privado. 

Sumário 

o panorama comparativo da evolução dos dois setores de ensino superior no 
Brasil, entre 1920 e 1 940, torna dramáticos certos aspectos vitais desse desenvolvi
mento, que não são comuns no contexto da América Latina, ou mesmo num 
contexto internacional mais amplo. Ainda hoje, as relações entre o Estado e o 
ensino superior no Brasil são condicionadas por ramificações deste desenvolvi
mento29. 

Durante séculos, literalmente. enquanto a América espanhola desenvolvia 
seus sistemas universitários. o Brasil não contava com nenhum. O atraso no 
desenvolvimento brasileiro era essencialmente o atraso no estabelecimento de 
universidades públicas patrocinadas pelo Estado, uma vez que foi o Estado que 
desempenhou o papel-chave no desenvolvimento universitário na América 
espanhola. Tendo estabelecido uma rede de universidades católicas desde 1 950, o 
Brasil, em comparação com a América espanhola, se classifica como um criador, 
entre precoce e médio, de um setor privado. Mas em relação ao atraso brasileiro na 
oiação de universidades públicas, pode-se dizer que o setor privado nasceu cedo 
no Brasil. A Revolução de 1 930 refletiu e reforçou, a um só tempo, a necessidade 
de o país desenvolver universidades públicas; também permitiu, e mesmo 
estimulou a criação e um substancial crescimento do setor privado, várias décadas 
antes que qualquer setor privado pudesse ser instalado em muitos países da 
América espanhola e antes que um crescimento significativo fosse pennitido na 
maioria deles. O crescimento dos dois setores num curto período de tempo 
circunvizinho à Revolução de 1930 foi um dos fatores que contribuiu para o papel 
comparativamente limitado do Estado no desenvolvimento do ensino superior no 
Brasil. 

NOTAS 

I .  Dados da Organização dos Estados Americanos. América en cifras 1972: situaci&n cultural (Washington, 
DC: 1974-), p. 1 50; eAmirica tn cifras 1977: VQl . .J (Washington, DC: 1979), p. 149. Em 1969, aArgemina 
tinha 264 mil estudames de ensino superior, e o Brasil, 34-7 mil. Em 1977, a Argentina tinha cerca de 
547 mil estudantes universitários; o Brasil, 526 mil. 
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2. Algumas das hipóteses aprescntada� neste trabalho serão abordadas com maior profundidade num 
capítulo sobre o Brasil e em outro sobre o crescimento do ensino superior privado, num futuro livro 
intitulado The sla/e and higher educa/íon in I.n.tin America: comparing priva/e and public sectars. 

3. OEA, América en cifras 1977, pp. 149-50. 

4. NelI)' Aleotti Maia, "Educação superior no Brasil - uma política necessária" , in Estudos e Debates 2 
(Brasília: Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, 1979), p. 83. 

5. Craig Hendricks, " Education and Maintenance af the social structure: lhe Faculdade de Direito do 
Recife and lhe Brazilian Northeast, 1870-1930" (tese de doutoramento, SUNY at SlOny Brook., 1978, 
inédita). 

6. Para uma análise sucinta dos esforços frustrados para se criar uma universidade, ver Simon 
Schwanzman, "Suuggling to be born: lhe scientific comunit)' in Brazil", Minerva J 6. n� 4 (1978), pp.546-
559. Para maiores detalhes, Simon Schwartzman, Farmaçào da comunidade científICa no Brasil (Rio de 
Janeiro: FINEP, 1979), pp. 1 - 2 1 4. Ver também Florestan Fernandes, Educfl{ào r. rocir.dadr. no Brasil (São 
Paulo: Dominus Editora, 1966). Consultei ainda Nivaldo Rodrigues de Albuquerque, "A evolução da 
universidade brasileira: análise crítica e tentativa de estabelecimento de um modelo estrutural para as 
universidades federais". tese de mestrado inédita. Escola Brasileira de Administração Pública, FGV, 
1974, pp. 1-19. 

7. Baseio-me aqui no texto de Daniel Levy, Univmity and govrmmmt in Mr.xiw: autonotny in an authcrritarian 
syslem (New York: Praeger, 1980), pp. 24-28. 

8. John Tate Lanning, Acadr.mic cuJturr. in Spanish colonies (Pon Washington, NY: Kennikat Press. 1940, 
revisto em 1971), p. 53. 

9. A melhor elaboração do conceito burocrático-autoritário encontra-se na obra de Guillermo 
O'Donnell. Ver, por exemplo, "Reflections on the pattem of change in the bureaucratic-authoritarian 
State", LatinAmericanRtsearch Review 13, n? I ,  ( 1 978), pp. 3-38. Utilizei aquele conceito para comparar a 
atual política de educação superior no Chile, na Argentina, no Brasil e no México. " Higher education 
policy in authoritarian regimes: comparative perspectives on the Chilean case", documento de 
trabalho publicado peta Higher Education Research Group, Institution for Social and policy Studies, 
Yale University, New Haven, CT, 1980. 

10. Provavelmente, a melhor anãlise contemporânea desse equilíbrio ambíguo num sistema público 
de segunda fase pode ser encontrada em Bunon R. Ctark, Academic powa in ltaly: burtaucracy anti oligarcky 
in a national univtTsity system (Chicago: University of Chicago Press, 1977). 

1 1 .  A análise da criação das universidades católicas no Brasil deve muito ao interessante trabalho de 
Tânia Salém. "Do Centro Dom Vital à PUC", documento de trabalho publicado pelo IUPERJ, Rio de 
Janeiro, 1979. 

12. [bid., p. 59. 

13. Dados retirados deJuan F. Castellanos ti ali� Examnl de una década: sociedad y univmidad 1962-1971 
(México-DF: Unión de Universidades de América Latina, 1976), pp. 103-105. Ver também Albeno 
Methol Ferre. "Hacia una pastoral de la cultura latinoamericana", in Consejo Episcopal Latinoameri
cano, Igltsia y uniumidad tn América Latina (Bogotá: CElAM, 1976), pp. 8-10_ 

14_ Júlio César Trujillo V., "Universidad )' sistemas sociopoliticos: el caso de Eruador", in 
Corporación Promoción Universitaria, ed., La uniumidad latinoammcana: nlfoque5 tipol6gicru (Santiago: 
1972), pp. 195-196. 
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15.  Fernando Stomi. "EI centralismo cn la legislación universitaria argentina", documento de 
trabalho publicado pelo Centro de Investigaciones Educativas, Buenos Aires, 1978, pp. 25, 30, 

16. Ver Hector F�lix Bravo, Las universidades jnivadt1J y ti examen de habUitaci6n para tl ejmicio proftsional 
{Buenos Aires: Instituto de Ciências de la Educación. Universidad de Buenos Aires}. 

11. Dados retirados de Castellanos tt alii. pp. 93-105, e para a Argentina. Consejo de Rectores de las 
Universidades Privadas, 20 anos de universidatks privaMS en Úl Rtpública Argentina (Buenos Aires: Editorial 
de Bielgrano, 1978), p. 283 etpassim. 

18. Ver, por exemplo,]ohn S. Whitehead, lhe separatifm ofcolitge and state (New Haven: Vale Universicy, 
1973). 

19. Ver Christopher jencks e David Riesman, The acad.emU rrooJution (Garden Ciry, NY: Doubleday and 
Co., 1968), p. 257. Esta obra clássica é uma excelente fonte para o estudo da ascensão e declínio das 
instituições privadas nos Estados Unidos. 

20. Margaret Archer mostra a imponância do modelo estrutural estabelecido, em sua alentada obra 
lhe social urigins 01 education systems (London: Sage, 1976). 

21. OEA,América rncifras /965: sitlUUióncuJturai (Washington, DC: 1 967), p. 160; StatisticaJabstractolLatin 
America 1977, james Wilkie, ed. (Los Angeles, CA: UCLA, 1978), p. 142;josé Veiga Simão, " Road to the 
future: general aspects ofBrazilian higher education" (mimeo), p. 15, baseado em dados do Ministério 
da Educação e Cultura do Brasil. 

22. OEA, A.mhUa m cifra, 1965, pp. 160- 1 8 1 .  

23. UNESCO, Stat;,ticaI y,arboo.l 1977 (Paris: UNESCO, 1978), pp. 148- 1 5 1 :  Wílkie, p .  142. 

24. Baseado nas fontes citadas nas notas 1 e 22. 

25. OEA, Amirica rn cifras /977, pp. 149-155. O Uruguai e Cuba não possuem um setor privado. 

26. Ver Burton R. Clark, Thediltinctive coliege: Antioch. Reed andSwarthmore (Chicago: Aldine Press, 1970). 

27. Sobre a expansão, ver, por exemplo, Luis Antônio C.R. Cunha, "A expansão do ensino superior: 
causas e conseqüências", Debate e Crftica 5 (marçolJ975), pp. 27-58. Sobre a qualidade, ver, por 
exemplo, Simon Schwartzman, "Por uma nova agenda", in Estudos e Debates 2 (Brasilia: Conselho de 
Reüores das Universidades Brasileiras, 1 979), pp. 53-75. 

28. Q.uero enfatizar que, ao tratar do ritmo de desenvolvimento dos setores público e privado, estou 
lidando apenas com um dos detenninantes da atual estrutura do ensino superior brasileiro. Sobre o 
relevante papel da ideologia. por exemplo, ver a análise acurada de Ingrid Sarti, " Educação e Estado no 
Brasil: notas sobre o conceito de politica educacional", documento de trabalho publicado pelo 
IUPERj, Rio de janeiro, 1978, pp. 62- 104. De fato, é conveniente levantar questões a respeito da noção 
básica de desenvolvimento "tardio" da universidade pública no Brasil. Sou especialmente grato a Luis 
Amônia Cunha por ter feito isto, numa análise detalhada da história brasileira. Ver, por exemplo, o seu 
A universidade tanporã: o ensino suptrior da Colônia à Era de Vargas (Rio: Civilização Brasileira. 1980). Um 
ponto fundamental é que as instituições de ensino superior já existiam antes que qualquer delas fosse 
chamada de universidade. e uma rosa chamada por qualquer outro nome é sempre uma rosa. 
Pessoalmente, eu concordaria que o grosso da bibliografia sobre o desenvolvimento do ensino superior 
brasileiro exagera um pouco o atraso do Brasil, mas s6 um pouco. Precisamos lembrar que o Brasil 
possuía excelentes escolas isoladas antes da revolução e que algumas "universidades" da América 
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espanhola eram, na realidade, apenas associações indefinidas de escolas isoladas; algumas dessas 
"universidades" teriam sido chamadas de "escolas isoladas" no Brasil. Entretanto, o desenvolvimento 
târdio da universidade brasileira é um fato histórico importante, por várias razôcs: ( 1)  A lUla pelo 
estabelecimento de universidades genuinas foi cenamente uma preocupação central dos intelectUais 
brasileiros. Subseqüentemente, os estudiosos descreveram-na esmagadoramente dessa maneira. (2) 
Outrossim, a criação rápida., subseqüente de universidades privadas representou também uma lUla 
poUtica altamente conflituosa., que a maioria dos panicipantes e dos estudiosos considerou significati
va. Se se tivessem desenvolvido durante um período de 50 anos, por exemplo, apenas uma 
universidade pública e escolas privadas isoladas, o setor público sem dúvida se teria tomado mais do
minante em comparação com o setor privado do que se tomou. (3) Nossos dados comparativos 
demonstram que a defasagem entre o desenvolvimento das universidades públicas e o das 
universidades privadas moldou realmente o relacionamento subseqüente entre os dois setores. (4) 
Mesmo que tivéssemos que esquecer as distinções de definição entre universidades e escolas isoladas, 
ainda teriamos os dados para demonstrar o tamanho comparativamente pequeno do setor público de 
eruino superior ao tempo da revolução. (5) Muitos palses da América espanhola possuíam, muito antes da 
revolução no Brasil, significativas e genulnas universidades. Seria diftcil encarar a Universidade de 
Buenos Aires ou a Universidade N aàonal do México, por exemplo, como qualquer coisa menos do 
que isso. Não importa o quanto de aU(onomia as escolas ou faculdades individuais desfrutavam. Na 
verdade, tais universidades tinham autoridade e identidade institucionais, nas mãos de seus reitores e 
conselhos universitários. Ao lado da identidade acadêmica das instituições havia, além do mais, um 
fone poder politico, muito além de qualquer coisa que uma escola isolada pudesse conseguir. 

29. Evidentemente, não podemos saber quais serão os contornos futuros das relações eorre o Estado 
brasileiro e seu sistema de ensino superior. Uma mudança possivel poderá ser a concessão de recursos 
substanciais às universidades católicas. Ver as recentes solicitações dos reitores dessas universidades. As 
unWmidadts católicas no momento atual (Belo Horizonte: Fundação Mariana Resende Costa., 1919). Tais 
mudanças poderiam percorrer o caminho japonês. Enquanto nenhum país da América. espanhola 
seguiu os padrões brasileiros, o Japão o fez. Um crescimento massivo foi absorvido pelo setor privado 
que, compreensivelmente, tornou-se o setor claramente inferior, embora com algumas exceções. 
Preocupado com a qualidade do ensino e com as pressões politicas exercidas pelas familias dos 
estudantes das universidades privadas, o Estado começou a conceder subsídios consideráveis - e a 
impor regulamentos também consideráveis - à universidade privada. Será o Japão o futuro do Brasil 
ou, pelo menos, de suas universidades (como oposição às escolas isoladas)? Ver William Cummings, 
"The japanese private university", Minerva 11,  n� 3 ( 1 973), pp. 348-3 7 1 .  



DEBATES 
SIMON SCHWARTZMAN - Gostaria de fazer duas obselVações de caráter geral. 
Uma é que havia, para a educação brasileira, dois projetos ideológicos fones e não 
coincidentes. Um é o projeto a que o Luis Antõnio se referiu quando citou Getúlio 
Vargas numa entrevista, não por acaso, a um jornal alemão. AI aparece, com toda a 
força, o projeto estatizante, fascista, de mobilização etc. O outro é o projeto 
católico, que se pôde exercer, em parte, pelo ensino religioso nas escolas públicas, 
e principalmente através da criação das universidades católicas. 

No entanto, gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Esses dois projetos 
ideológicos basicamente fracassaram. A Universidade Católica, que foi consegui
da à custa de uma grande luta da Igreja, quando é constitulda, vira uma 
universidade privada igual às outras, com muito pouco caráter confessional. A 
idéia de uma universidade que formasse llderes católicos, uma universidade que 
desse um conteúdo ideológico diferente para os seus alunos, isso não acontece. 
Acho imponante fazer esta obselVação porque, embora se crie todo um setor 
privado de educação por esse processo que o Daniel Levy descreveu, e a Igreja seja 
uma agência fundamental na criação desse setor, na realidade a Igr�a fracassa no 
seu propósito fundamental de dar a esse tipo de educação privada um conteúdo 
confessional. A Escola de Engenharia ou de Direito da Universidade Católica é 
igualzinha às outras escolas de engenharia e de direito. Não existe uma engenharia 
católica, nem mesmo uma psicologia católica Até nas áreas de ciências humanas o 
projeto ideológico fracassa 

Penso que também fracassa o projeto ideológico do Estado. Apesar de cenos 
setores buscarem dar um conteúdo de mobilização fascista à educação, tais 
tentativas realmente não vão muito à frente. O projeto de mobilização da 
juventude, a idéia da juventude nacional ... A Organização Nacional daJuventude, 
que estamos estudando inclusive em cima de materiais da época, começa com um 
grande projeto e termina com uma atividade burocratizada e rotinizada, de 
comemorações de datas de aniversário de não sei quem e paradas no Dia da 
Bandeira Enfim, completamente esvaziado de conteúdo. 

A caractenstica imponante desse projeto é que, em última análise, ocorre o 
fonalecimento de um Estado cada vez mais desmobilizador, e que, na realidade, 
não aceita e reage contra tentátivas de mobilização ideológica no seu seio - vide, 
por exemplo, o repúdio ao integralismo. 
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o integralismo, que no começo é um aliado imponante, que joga na 
centralização do Estado como uma forma de conseguir a sua própria força, no final 
é recusado. Plínio Salgado não entende o que aconteceu: de repente, de quase 
ministro da Educação, ele vai para o exílio. Os setores mais conservadores da 
Igreja Católica, sobretudo, não entendem por que foram excluídos. E eles foram 
excluídos basicamente porque não se estava criando aqui um Estado de 
mobilização tipo fascista. Estava sendo criado um Estado organizado por uma 
burocracia, por uma corporação militar cada vez mais institucionalizada, e por 
uma burocracia educacional, entre outras, que se fortalecia também, e onde os 
projetos de mobilização muito ativos e muito militantes eram sistematicamente 
conados, excluldos. 

Essa é uma característica fundamental que explica por que as vitórias da Igreja 
no período terminam sendo vitórias de Pirro, e por que também, apesar das 
vitórias da centralização, os projetos de mobilização ideológica fracassam. 

Outra coisa que eu gostaria de comentar é o aspecto para o qual Daniel Levy 
chama a atenção, de que em comparação com outros países o papel do Estado 
brasileiro na educação é muito pequeno, mesmo na década de 30. Creio que isso 
se relaciona com o período de poHtica liberal, que vai do Império aos anos 30. 
Nessa época, praticamente não havia nenhuma política educacional, e nada foi 
feito no sentido de se criar um sistema universitário. Tudo o que havia de estrutura 
de ensino superior, principalmente no Brasil, data do Império, e a coisa s6 é 
retomada a panir da década de 30. Então, de fato, apesar de existir uma tendência 
secular para uma centralização cada vez maior, uma intelVenção crescente, uma 
tutela cada vez maior do Estado sobre a sociedade, inclusive na área educacional, 
ela pane de uma base muito pequena e de uma ausência completa de tradição em 
relação a isso. É este o contraste com os paises hispano-americanos, que vêm de 
uma experiência educacional muito mais ampla, ou pelo menos muito mais 
antiga. 

Em outras palavras, nosso sistema universitário é realmente tardio, mas creio 
que isso não significa que haja uma omissão maior do Estado, mas sim que se parte 
de uma base muito menor. Este processo de criação de um sistema público 
attopela um outto processo, que vai se verificar a partir dos anos 50, que é o da 
demanda crescente por educação de nível alto e de massa. A tentativa foi fazer com 
que o setor privado fornecesse uma educação de massa de segunda classe, que 
termina sendo a educação privada no Brasil, enquanto o Estado ficou fornecendo a 
educação gratuita de melhor qualidade para a elite. 

SÉRGIO MICELI - Eu queria fazer alguns comentários sobre a cumunicação 
do praf. Daniel Levy e a do prof. Simon. 

Sobre a comunicação do prof. Daniel Levy, eu gostaria de lembrar que existe 
toda uma tradição, no Brasil, de tentar explicar a significação poHtica da criação de 
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instituições de ensino superior. Eu lembraria, nesse sentido, os dois livros que 
trataram disso. RaIzes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e a tese de 
doutoramento do prof. José Murilo, onde esse tema é amplamente retomado. 
Esses dois trabalhos demonstram que o projeto de implantação do ensino superior 
no Brasil é bastante distinto do da América Latina. Em que sentido? A fundação 
das faculdades de direito, que são faculdades públicas só no nome, porque na 
verdade são agências de formação dos filhos de proprietários de terras, da elite 
política. Na realidade, são públicas no sentido de que " público" naquele 
momento coincidia com os interesses das elites agrárias. Portanto, a significação 
política da implantação do ensino superior está muito mais ligada à contribuição 
para a unificação da classe dirigente, à montagem de uma elite unificada, ao 
contrário do que ocorreu na América Latina, onde o surgimento das universida
des, segundo esses estudos, deve ter contribuído fortemente para a dispersão e o 
paroquialismo das diversas elites. 

Sobre o trabalho do Simon, eu gostaria que ele desenvolvesse um pouco mais a 
idéia de divisão do trabalho entre Drummond e Capanema, que ele analisa, e que 
está bastante ligada ao tema central de outro livro seu sobre a ampliação dos 
mecanismos de coaptação e as condições sociais em que se deu tal expansão da 
elite burocrática no Brasil, naquele momento. 

Quero lembrar também o trabalho do prof. John Wirth sobre Minas, onde 
mostra que essa elite mineira se especializou no cumprimento de tarefas políticas, 
administrativas e culturais, em cena medida para compensar o esvaziamento 
econômico da contribuição de Minas na época. 

LUIZ ANTÔNIO CUNHA - Felizmente e infelizmente acho que há muita coisa a 
comentar. Felizmente, porque isso pode levar a um debate fértil. Infelizmente, 
porque o tempo não é muito grande. Enfim, eu gostaria de comentar dois pontos 
espeáficos: um no trabalho do Simon, outro no do Sérgio. No do Simon, a questão 
do Capanema. 

Capanema é apresentado por Simon como sendo um homem do poder 
bastante esclarecido, que abre espaço para os intelectuais, para a arquitetura 
moderna. Acho que é importante frisar que existe um outro lado. No caso da 
arquitetura, ao mesmo tempo que Capanema abria espaço para a arquitetura 
moderna do prédio do MEC, ele chamava ao Brasil peacentini, arquiteto que 
projetou os prédios da Universidade de Roma, segundo o estilo mais acabado da 
arquitetura fascista. Ele fez o croqui da cidade universitária da Universidade do 
Brasil, que não seria na ilha do Fundão, mas numa área que fica entre o Gasômetro 
e a Quinta da Boa Vista. O prédio da reitoria - consegui examiná-lo em fotografia
é um bom exemplo mais da arquitetura fascista, que na época se multiplicava pelos 
diferentes prédios púhlicos do ruo de Janeiro: da Imprensa Nacional, do 
Ministério da Guerra, do Ministério da Fazenda, e de tantos outros. A queda do 
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Estado Novo em 45 fez com que a Universidade do Brasil mudasse a sua cidade 
universitária para a ilha do Fundão, e que fosse construída, não no estilo da 
arquitetura fascista, mas de acordo com outros padrões arquitetõnicos. 

Da perspectiva em que me coloco, é importante ver a figura do Fernando de 
Azevedo como muito especial. Capanema estaria acendendo uma vela a Deus e 
outra ao Diabo quando chamou Fernando de Azevedo para uma direção no 
ãmbito do Ministério da Educação. É preciso ver que quem mudou não foi 
Capanema, mas foi Fernando de Azevedo. O estudo da figura de Fernando de 
Azevedo é dificultado por diversos mitos que existem a seu respeito. E ele próprio 
mitifica-se numa autobiografia, de uma autolouvação descarada (acho que não há 
um adjetivo menos enfático). Na área acadêmica também certos mitos vão-se 
acumulando, se diferenciando e se repetindo. Recentemente, o livro de Carlos 
Guilherme Mata, Ideologia e cultura brasileira, apresenta a figura de Fernando de 
Azevedo tornada pública no fim dos anos 60, quando a Universidade de São Paulo 
adotava certas posições progressistas. 

Ora, Fernando de Azevedo mudou de posições muito rapidamente. E para 
posições bastante opostas. Até o Golpe de 1 937, defendia posições liberais, 
antiautoritárias. Após o golpe, com o Júlio de Mesquita, seu orientador intelectual 
e sogro no exíliot e com o "Estadão" sob intervenção, ele muda de orientação 
rapidamente. Se não conseguiu ser indicado para esse alto cargo no Ministério da 
Educação, foi, no entanto, convidado para dirigir o recenseamento geral de 1940-
convite de importância política das mais elevadas. Se não aceitou, pelo menos 
redigiu uma obra monumental, que foi a introdução a esse censo, chamada A 
cultura brasileira. Esse livro continua sendo repetido, inclusive naquilo que tem de 
autolouvação, como a apresentação de Fernando de Azevedo como redator do 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Isto é contestável. Ele pode ter sido o 
.. escriba", mas aquelas idéias não são as dele. Além disso, as repetições deA cultura 
brasileira esquecem coisas relevantes, como o elogio do próprio Fernando de 
Azevedo à Constituição de 1 937 e ao regime autoritário que se inaugura sob sua 
égide. 

Acho, então, que nessa análise de arquivo, é importante ver que existem 
outros lados que talvez ele não revele, como a questão dos laços. É possível que a 
birra de Alceu Amoroso Lima à indicação do Fernando de Azevedo relacione-se 
muito com o que ele representava no passado - talvez uma perspectiva sectária, 
que não era a de Capanema, preocupado não em cooptar, mas em absorver um 
lider intelectual, e nesse sentido desarticular uma corrente de oposição ao Estado 
Novo no campo educacional. 

No texto do Sérgio, há uma questão que acredito da maior importãncia: a 
análise do debate, no ãmbito do Conselho Nacional de Educação, sobre a 
instituição dos cursos complementares. Só recordando, o auso complementar era 
algo do tipo do segundo ciclo da escola secundária. Discutia-se se esses cursos 
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deveriam ficar nas escolas superiores ou junto às escolas secundárias. A análise das 
atas do conselho mostrou que defesa da localização desses cursos complementares 
junto às escolas secundárias, que já ofereciam curso fundamental, representava o 
atendimento aos interesses da Igreja Católica, que já mantinha grande pane dessas 
escolas. 

Eu só gostaria de levantar um outro lado, talvez para complexificar aanálise. A 
localização dos cursos complementares junto às escolas superiores revela uma 
perspectiva elitista e muito antiga no ensino superior brasileiro. Q..uando as escolas 
superiores nasceram, na feição que conhecemos, em 1 808, elas nasceram com o 
ensino secundário embutido - eram os cursos anexos ou cursos preparatórios às 
escolas superiores. É possível dizer que, no Brasil, o ensino secundário oficializado 
nasceu de dentro do ensino superior, o que restringia o acesso ao secundário e a 
preparação ao superior. A localização das escolas secundárias, pelo menos o 
pedaço mais avançado delas, o complementar,junto às escolas superiores poderia 
representar uma repetição desse padrão elitista. A colocação deles junto às escolas 
secundárias, que a essa época se multiplicavam pelo país todo, vinha dentro de 
uma perspectiva de atender à demanda de extensão do ensino secundário, não às 
amplas massas, mas pelo menos aos setores, bastante imponantes. das camadas 
médias. 

É importante não esquecer os dois lados da questão. A localização dos cursos 
complementares junto às escolas secundárias significava um atendimento muito 
imediato dos interesses da Igreja Católica. Mas atendia também aos interesses de 
amplos setores das camadas médias, interesses que poderiam ter sido veiculados 
dentro do Conselho Nacional de Educação por IsaJas Alves que, pelo jeito, era um 
tipo muito especial de componente daquele colegiado. É interessante acompanhar 
as intelVenções deste conselheiro. Ele tinha feito sua formação na Universidade de 
Colúmbia, onde John Dewey ensinava, dentro de uma perspectiva democrática 
para aquele contexto. 

Finalmente, uma colocação muito rápida sobre o texto de Daniel Levy. Eu não 
concordaria muito com a perspectiva de análise de ver a universidade brasileira 
nascendo tardiamente. É assim que os intelectuais brasileiros tradicionalmente 
colocam a questão da universidade. Há pouco tempo escrevi um livro onde não 
chamei a universidade de tardUl, mas de temporã, numa espécie de gozação a essa 
questão, que também Fernando de Azevedo coloca. Na realidade, o ensino 
superior no Brasil é tão antigo quanto na Hispano-América. Nasceu por volta de 
1543, com as escolas jesuítas. E, mesmo fragmentado e não-universitário, cumpriu 
bastante bem as tarefas que lhe foram atribuídas pelas classes dominantes. De 
modo que a feição universitária ou não universitária me parece uma questão 
secundária no âmbito da história do ensino superior. 

E mais: é imponante não ver uma continuidade entre o nascimento da 
primeira instituição de ensino superior que teve o nome de universidade, em 1920, 
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e a primeira universidade católica em 40, e evitar fazer uma ligação, talvez um 
pouco rápida, com a expansão do ensino superior privado e isolado pós-64, É 
preciso ver que, nesse meio tempo. aconteceram muitas coisas, principalmente no 
penodo 1 945-64, que se caracterizam por uma grande integração do ensino 
superior isolado em universidade e pela federalização desse ensino. Houve, nesse 
penodo, um crescimento do setor público bem superior ao do setor privado, Não 
só um crescimento de matrículas, mas uma integração das escolas isoladas em 
universidade. Foi um período muito importante em que aconteceram coisas 
diferentes e que nos mostram zigue-zagues nessa politica educacional. A politica 
educacional pós-64 quebrou esse padrão. 

Finalmente, quero dizer que escolas superiores isoladas católicas existem no 
Brasil desde há muito tempo. A Escola de Filosofia Sedes Sapientiae, em São Paulo, 
foi criada em 1908, ligada à Universidade de Louvin, na Bélgica, muito antes da 
primeira Universidade Federal e muito antes da primeira faculdade de filosofia 
federal ou oficializada. E é imponante saber que a universidade católica não é a 
mesma em todo lugar. A de São Paulo é muito diferente da do Rio. A Universidade 
Católica do Rio pode ser vista como nascendo claramente de um projeto 
educacional fascista, enquanto a de São Paulo tem outras características, assim 
como as demais, que se multiplicaram pelo Brasil afora. A Universidade Católica 
do Rio de Janeiro nasceu com uma tarefa supletiva. Era uma universidade 
supletiva em relação à Universidade do Brasil, que não conseguia preparar 
quadros com a eficiência desejada pelo próprio Estado. Dessa maneira, tanto 
quanto ou (quem sabe?) mais do que uma luta da Igreja pela criação da sua 
universidade, houvesse uma luta do Estado para que a Igreja criasse uma 
universidade para a formação de quadros para o seu próprio aparelho. Discursos 
do Capanema, do padre Franca, que foi o primeiro reitor da Universidade Católica 
do Rio deJaneiro nesse período, sugerem essa hipótese - a  função supletiva. Essa 
foi a razão pela qual as universidades católicas surgiram na Itália fascista. 

MARIA ELISA PEREIRA REIS - De cena forma, Simon usou Capanema como 
expressão de uma geração de intelectuais da rua da Bahia Pergunto se essa geração 
da rua da Bahia não poderia ser considerada como expressiva de uma categoria 
especial ainda mais duradoura, uma intelectualidade tradicional do Brasil, de tipo 
mandarim. Não me parece que sejam tão lineares as relações entre a sociedade 
rural e as condições de mando político. Por exemplo, há uma carta extremamente 
expressiva de Capanema, que Simon transcreve, escrita logo depois que ele 
assume a Presidência do Estado, quando ele distribui empregos para toda a 
famUia. De cena forma ele expressa muito a relação biunívoca que bá com o 
sistema mandarim. Pergunto se esse grupo não seria tipicamente o que o Sérgio 
chamou de interesses tradicionais dentro da arena competitiva do Conselho 
Nacional de Educação. 

SIMON SCHWARTZMAN -Acho que você tem razão. Tem alguma coisa disso. A 
elite políúca brasileira é uma elite treinada, formada, especializada no exercicio do 
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poder político. Ela tem uma base rural, ligações com a propriedade da terra, mas 
evidentemente que não é apenas uma expressão do poder latifundiário. A história 
é bem mais complicada do que isso. Os intelectuais mineiros têm aquela 
caracteristica comum da elite política brasileira mais tradicional, que é a boa 
educação - a educação inclusive literária e cultural. 

Agora, o que acho que há de particularmente interessante nessa época (década 
de 20) é que essa é uma juventude que está muito estrangulada pela senilidade da 
velha elite política, que já vinha de muito antes. Não tenho dados sistemáticos 
sobre isso, mas se olhamos as fotos do pessoal que toma o poder na década de 30, 
vemos que é uma rapaziada de trinta e poucos anos. Como nós sabemos, essa 
rapaziada continua no poder até hoje, e está morrendo agora no poder. Enquanto 
não morre, não larga. A mesma longevidade dessa elite é a longevidade dos seus 
pais ou dos seus antecessores, que eles tiveram que combater. Há um fenômeno 
geracional aí muito interessante e que mereceria uma análise mais profunda. 

DANIEL LEVY - Eu disse ao presidente da mesa que talvez não devesse comentar 
por não entender direito o que dizem as pessoas, mas ele me garantiu que os que 
entendem menos geralmente fazem os melhores comentários. 

Começando por Luíz Antônio, eu não estou tanto em desacordo com ele -já 
que-ele sabe muito mais que eu sobre a história-, mas me coloco numa posição 
intermediária entre Luiz Antônio e a maioria das pessoas que têm escrito sobre 
este fenômeno da criação tardia da universidade pública aqui no Brasil. Q.uero 
dizer algumas coisas a este respeito. O setor privado já era bastante grande aqui no 
ano de 1 950, antes do crescimento tão fone das escolas privadas isoladas. Q.uando 
a primeira universidade privada foi criada, a educação superior total - e não 
somente a das universidades - representava muito pouco. Tenho alguns dados 
comparados com a Argentina. É claro que a Argentina é o caso mais extremo da 
América Latina, mas lá a primeira universidade privada surgiu quando o número 
de estudantes em educação superior era muito maior. Também acredito que os 
dados comparados sobre os intervalos entre a criação das primeiras universidades 
públicas e as primeiras universidades privadas em diferentes paises dão base á 
conclusão de que este fator pode influir no desenvolvimento posterior das 
universidades. 

Alguns especialistas por aqui têm escrito sobre as universidades em outros 
países da América Latina a partir de uma visão quase ideal típica, como se estas 
universidades fossem realmente universidades em um sentido muito forte, muito 
unificado. Geralmente não era assim. Depende muito. A universidade de Buenos 
Aires, por exemplo, e outras universidades muito desenvolvidas podem ter 
situações um pouco diferentes. 

Finalmente, quero abordar toda esta questão mais ampla da relação entre o 
novo regime e a Igreja, fazendo desta fonna um comentário sobre todos os 
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comentários já feitos, incluindo o último de Simon. Creio que seja bem ceno que a 
criação da Universidade Católica no Brasil e tudo o que se passou nos anos 30 
tenha significado, por um lado, um poder polltico por pane da Igreja É também 
possível dizer, enfocando a América Latina de forma geral, que, ironicamente, a 
criação das universidades católicas significou, por outra pane, uma falta de peso 
político por pane da Igreja. Em comparação com o século XIX, quando se 
travaratn as lutas entre o Estado Liberal e a Igreja, creio que, geralmente, na 
maioria dos paises da América Latina, a Igreja teve menos peso no século XX do 
que no século XIX. É precisatnente por isto que foi possivel que o Estado dissesse: 
"Está bem, não estamos necessariamente a favor da criação de uma universidade 
católica, mas não seria nada mal, tampouco" . Creio que haja uma ligação entre isto 
e o comentário de Simon sobre o fracasso, em última análise, da criação da 
Universidade Católica aqui. Se olhatnos agora a Universidade Católica, percebe
mos que realmente não é uma universidade tão católica. Esta situação se repete, 
basicamente, na maioria das universidades católicas, ou que se chamam assim na 
América Latina, seja no México, na Argentina, no Peru, e mesmo nos Estados 
Unidos, onde os Calholic Colleges realmente já não são tão católicos quanto antes. 

SÉRGIO MICELI - Eu teria alguns comentários a fazer sobre a colocação de Elisa. 
Se a gente for comparar, por exemplo, Minas com São Paulo, no mesmo periodo, o 
que se vê mais ou menos é o seguinte. Q.uanto à caracterização classista dessa 
geração de inteleCtuais, que começou a produzir e a trabalhar politicamente nesse 
penodo, acho que a diferença básica reside não nos componentes classistas, mas 
nas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, cultural e intelectual, 
reservado a esses segmentos da elite. O que vejo é que o destino político, social e 
inteleetual dessa geração mineira é sempre a dependência do mecenato governa
mental. Então, se estaria muito mais próximo do que a Elisa chamou de um 
mandarinato. 

Em São Paulo, as coisas se passam de maneira inteiramente distinta. Desde o 
inicio da República Velha, ocorre a formação de um estado-maior intelectual dos 
grupos privados, que foi forçado, por uma série de desafios na atnpliação dos seus 
encargos políticos, a tomar a iniciativa de empreendimentos no âmbito cultural e 
intelectual. Assim, relembro o papel da facção Mesquita, cuja força deriva do fato 
de serem empresários nesse ãmbito da produção cultural e de terem atnpliado as 
oponunidades de trabalho para aquela geração. Todas as iniciativas, que depois se 
tornaratn públicas, ou que mereceratn uma chancela do poder público, na 
verdade eram ligadas ao poder dessa facção. 

Em São Paulo, já nesse momento, há uma crescente diferenciação no âmbiw 
da produção cultural, que dá origem a um tipo novo de intelectual. Esse tipo novo 
não decorre de componentes classistas. Se compararmos os componentes 
classistas de Mário de Andrade e de Capanema, vamos ver que não são muito 
distintos. Pode-se dizer, no máximo, que Mário de Andrade está a alguns 
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centlmetros além no seu decUnio material. Fora isso, o que os distingue é que as 
possibilidades de mercado para ambos são totalmente diferentes. Isso fica bastante 
claro e explicito quando se contrasta, por exemplo, a produção de um Drummond 
e a de um Mário de Andrade. Drummond estreou no gênero tradicional da 
intelectualidade agrária, quer dizer, vinculado ao romantismo, ao simbolismo. Ele 
estreou em poesia e ficou ai o tempo todo. Mário de Andrade apresenta o maior 
leque de interesses que um intelectual podia ter na época. Interessava-se por 
etnografia, por ciências sociais . . .  Mas não acho que tais interesses se expliquem a 
panir de componentes classistas. ° seu leque de investimentos intelectuais era 
muito mais amplo porque os seus desafios de mercado eram igualmente muito 
mais diversificados. 

Eu não levaria a tese do mandarinato às últimas conseqüências porque as 
situações sâo distintas, no caso de Minas e São Paulo como sementeiras dessa 
geração. 

JOSÉ MURILO DE CARVALHO - Há um certo descompasso entre o que 
foi apresentado nesta mesa e o que eu e meu grupo de trabalho sobre militares 
encontramos sobre o problema da educação. Explico. À medida que se configu
rava esse projeto controlador dos militares, surgia uma preocupação muito grande 
com a educação, não s6 a educação dos militares dentro do Exército, mas a 
educação também ao nível da sociedade. Usando uma expressão "foucaultiana", 
ao lado da disciplinação dos corpos, procurava-se também a disciplinação das 
mentes. E essa preocupação foi expressa em vários documentos. Por exemplo, há 
um longo comentário do então capitão Severino Sombra a um plano Nacional de 
Educação, que estava sendo elaborado na gestão Capanema. Nesse comentãrio, o 
capitão insistia muito na educação politica dos militares. Há alguma coisa ainda 
sobre a influência integraJista como tendo sido uma ponte imponante no apoio do 
Estado à criação das Universidades Católicas. Severino Sombra era um capitão do 
Exército, um conhecido criador da Legião Cearense do Trabalho, que posterior
mente ingressou na AIB. 

° ponto que eu gostaria que fosse explicitado um pouco mais relaciona-se à 
panicipação dos militares no Conselho Nacional de Educação, que o Sérgio 
mencionou. Seria curioso saber que posições defendiam no conselho, já que, 
nesse momento, talvez ainda não se tivesse configurado o projeto controlador, que 
depois se desenvolveu. 

Um outro ponto, que o Luíz Antônio mencionou, diz respeito ao SENAI. Há 
documentos no Exército, por exemplo, que mostram o Ministro do Exército 
convidando o ministro da Educação a visitar fábricas militares para que verificasse 
que tipo de mão-de-obra o Exército precisava para as suas fábricas. A formação 
dessa mão-de-obra ficaria a cargo do SENAI. Não sei se o Sérgio encontrou algo a 
respeito. 
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LUIZ ANTÔNIO CUNHA - A panicipação militar na formação da força de 
trabalho manufatureira é antiqüíssima no Brasil. É possível localizar no século 
XVIII o surgimento de instituições, que funcionavam na base de instituições totais, 
para usar a categoria do Golfman, destinadas à formação da força de trabalho 
manufarureira a panir dos deserdados, delinqüentes, pobres em geral, órfãos 
abandonados etc. Geralmente, eram instituições que funcionavam junto a arsenais 
militares. No início do século, quando a atividade manufatureira se desenvolve 
com maior intensidade, o padrão é exatamente o mesmo. 

o SENAI é um rompimento muito grande com esse padrão,já surge dentro de 
uma perspectiva radicalmente distinta. Se a miséria era a condição suficiente para0 
ingresso nessas escolas industriais, com o SENAI passa a ser uma condição 
necessária, mas não suficiente. A utilização de técnicas de seleção com base em 
testes psicológicos modifica radicalmente esse padrão. 

Embora, em tennas de origem. o ensino manufatureiro tenha uma origem 
propriamente militar, com o surgimento do SENAI vai ser bastante diferente. Até 
onde eu pesquisei, não houve influência militar imponante no surgimento do 
SENAI. Entretanto, era inteiramente possível uma visita de Capanema ao Arsenal 
de Marinha, ou aos arsenais militares, no sentido de prover as forças armadas da 
força de trabalho industrial de que necessitavam. A formação de torneiros 
competentes e disciplinados era demandada tanto por Simonsen quanto por um 
dirigente militar qualquer. Até onde pesquisei, realmente não encontrei nenhum 
indício de que a instituição SENAI tivesse algum elemento militar na sua orienta
ção. Entretanto, em termos de origem da formação de trabalhadores manuais, a 
importãncia do Exército e da Marinha foi bastante grande. 

Ao longo da transformação do aparelho escolar no Brasil, é importante 
acompanhar a função escolar desempenhada por estabelecimentos militares em 
determinados momentos espedficos. N aépocado grande surgimento da indústria 
automobilistica, por exemplo, no fim dos anos 50, os arsenais militares foram 
muito importantes na formação conjuntural desta força de trabalho, escassa 
naquele momento, da mesma maneira que, atualmente. estabelecimentos milita
res vêm respondendo a problemas na área de telefonia, de petroquímica e de 
operários para a área nuclear. No entanto, isso surge em determinadas conjun
turas. 

SIMON SCHWARTZMAN - Não sei muito bem se entendi o descompasso a queo 
Murilo se referiu. De qualquer maneira, acho que há uma coisa bastante evidente. 
Por um lado. os setores da área militar tinham uma preocupação com a educação, 
com o aspecto ideológico da educação, com a formação de uma consciência 
nacional, nacionalista e patriótica através da educação. Isso é uma coisa que 
aparece com freqüência. Por outro lado. o próprio Exército, aí na pessoa de Dutra, 
é responsável por castrar o projeto de mobilização mais ativa da juventude através 
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da Organização da Juventude Brasileira. Isso é objeto de outra pesquisa, que 
Helena Bomeny está fazendo comigo, onde estamos vendo essa tentativa de 
militarização do sistema educacional. É um projeto de iniciativa de Francisco 
Campos, e que tenta colocar o próprio Exército, as forças armadas e a educação 
sob a tutela do Ministério da Justiça, ou seja, do próprio Campos, e eventualmente 
de Plínio Salgado, que seria o ministro da Educação caso o projeto integralista 
tivesse dado certo. Esse projeto é cerceado. é cortado pelo próprio Exército, na 
pessoa do Dutra, que o veta A meu ver, isto se liga ao processo de institucionalízação 
do Estado Novo. Do lado da doutrinação, ele queria um conteúdo ideológico. Mas 
ele não queria a criação de milicias, de grupos mobilizados, etc. Acho que essa 
ambigüidade se revela nesse tipo de fenômeno. Não é por acaso que o Murilo cita 
uma pessoa que é militar mas que, ao mesmo tempo, está muito envolvida em 
campanhas integralistas. Acho que essa preocupação existe, é muito difundida, 
mas, em última análise, ela é derrotada, não prevalece. O que sobra é uma espécie 
de ideologia aguada de Educação Moral e Cívica, que na realidade nào chega a 
causar muito impacto. 

SÉRGIO MICELI - Respondendo aoJosé Murilo. Os três representantes militares 
no conselho eram o marechal Espiridião Rosa, que foi substituído pelo marechal 
Joaquim Marques da Cunha, engenheiro militar e lente da Escola Militar; o 
general João Simplício Alves de Carvalho e o almirante Américo Brasil Silvado. 
Este último é o que mais se manifesta no conselho. De um lado, eles fazem 
demandas no sentido de reforçar o poder do conselho. De todas as alas que citei, 
dos quatro grupos de interesses, eles são, na verdade. os que mais berram, dentro 
do conselho, pelo poder do conselho e contra o desrespeito às decisôes deste 
órgão, quando isso acontece. Isto se dá a respeito de terem sido nomeados pelo 
presidente da República, e ponanto de estarem presentes no conselho não a título 
de representação direta de nenhum segmento do sistema de ensino, mas por terem 
um mandato do Poder Executivo. As manifestações mais pungentes, mais 
dramáticas, quase pela ingenuidade politica da demanda, quem faz é o almirante 
Silvado, que realmente se rebela a todo momento e faz referências que são bastante 
incõmodas para os outros conselheiros. Ele faz longas manifestaçôes, mas quando 
ele acaba de falar, fala-se de outra coisa, sem nenhuma referência à intervenção 
dele. É como se se tivesse que silenciar naquilo. 

Isso acontece porque o horizonte doutrinário, quer dizer, o conteúdo 
substantivo das manifestações - afora a demanda pela ampliação do poder do 
conselho - reflete uma perspectiva pedagógica totalmente em desuso na época. 
São três sujeitos muito referidos a uma tradição positivista. Eles têm uma 
inspiração tenentista do pOnto de vista de reforço das corporaçâes, das assessorias 
técnicas, dos colegiados. Mas no conteúdo substantivo da sua orientação intelec
tual em matéria de educação, eles estão referidos a um outro horizonte ideológico. 
Então, se de um lado eles demandam poder para os colegiados e os órgãos 
técnicos, de outro lado a tecnologia do discurso deles é uma tecnologia superada 
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por um cara como Isaías Alves, que usa todo o léxico, todas as orientações 
pedagógicas none-americanas. 

ALBERTO VENÂNCIO FILHO (PRESIDENTE) - Dado o adiantado da hora, vou 
encerrar os trabalhos, querendo fazer somente duas observações: uma de caráter 
espedfico e outra que vem de um sentimento atávico. Q.uero dizer que, embora 
tivesse havido referência do Luiz Antônio e do Simon Schwartzman, me pareceu 
que o Movimento da Escola Nova ficou muito escondido nesse contexto. Ele foi o 
grande movimento do inicio de 30. Mais tarde, em 35, o Anisio Teixeira teve que 
deixar a Secretaria da Educação e o movimento começou a desaparecer. Mas ele 
está presente em todas as épocas. 

Eu também tenho uma profunda divergência com os comentários que o prof. 
Luiz Antônio Cunha fez a respeito de Fernando de Azevedo. Aqui não é O 
momento próprio para discutir o assunto. Eu só me pergunto como seria possível 
uma pessoa, com as características intelectuais que me dá Carlos Guilherme Mota 
e que Luiz Antônio ratifica, ter formado uma geração de disdpulos como Antônio 
Cândido, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso. Há alguma coisa 
errada nisso: ou eles não foram disdpulos de Fernando de Azevedo, como 
realmente foram, ou Fernando de Azevedo não é isso que vocês lhe atribuem. 

Mas eu falaria da influência da Escola Nova. Numa fase posterior, o ministro 
Capanema organiza o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos e chama para 
dirigi-lo um educador desse movimento, Lourenço Filho, que inicia os primeiros 
levantamentos estatisticos, a aplicação das ciências sociais à educação, e cria mais 
adiante o Fundo Nacional de Ensino Primário, para desenvolver o ensino primário 
nos estados através de auxilio financeiro, e nào na fonna tradicional brasileira de 
imposição centralizadora. São esses aspectos que eu não queria que escapassem 
para mostrar que, em 47, quando Clemente Mariãni quer fazer o grande projeto 
democrático da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sào esses três 
educadores, os três lideres da Escola Nova, que ele chama: Fernando de Azevedo, 
Anísio Teixeira e Lourenço Filho. 

Mas isto é um comentário parcial, só para concluir que, das exposições de 
Simon Schwartzman, de Sérgio Miceli, de Luiz Antônio Cunha e de Daniel Levy, 
tão ricas no seu conteúdo e apresentando os problemas de formas tão variadas, nós 
verificamos que, a panir de 30, colocaram-se os grandes problemas da educação 
nacional, que até hoje estão presentes: a idéia da predominância do Estado; a 
descentralização contra a centralização; o ensino público versus o ensino privado; o 
problema do ensino superior. Estudar esta época é, sob todos os aspectos, 
impOrTante para a compreensão e a análise dos problemas atuais da educação de 
hoje. 



AS RAÍZES DA ORDEM: OS INTELECTUAIS, 
A CULTURA E O ESTADO 

Lúcia Lippi Oliveira 



Introdução 

A participação dos intelectuais na vida politica brasileira no pós-30 e sua 
inserção em atividades e instituições diretamente vinculadas ao Estado vem 
despertando grande polêmica. Gostarlamos, em primeiro lugar, de afirmar que 
não nos causa surpresa o fato de a intelectual idade atuar vinculada ao Estado. 
Acaso não foi isto que Ocorreu com o empresariado, principalmente durante o 
Estado Novo, quando participou dos Conselhos Técnicos? Não foi o operariado 
gradativamente atrelado ao controle do Ministério do Trabalho? Por que esperar 
que uma categoria social, sem posição clara na esoutura da sociedade, tivesse um 
comportamento distinto do movimento geral centrlpedo em relação ao Estado? 

A questão está dada: a maioria dos intelectuais, independente de sua origem 
de classe, de sua formação "hacharelesca" ou especializada. encontrou espaço 
para atuar junto aos novos organismos criados pelo Estado no pós-30. Resta-nos 
explicar como se deu este processo; qual a lógica do Estado ao procurar absorver 
esses individuos; quais as crenças e valores que permitiram tais alianças, já que 
este grupo tem um discurso explicativo sobre a sociedade e sobre seu próprio 
papel em cada momento histórico que nos torna possivel analisar suas "represen
tações" . 

Assinalamos no presente texto algumas das representações que, desde os 
primeiros anos deste século, orientaram o pensamento político brasileiro. O 
"ufanismo", que se contrapôs às teorias de inferioridade racial, representa uma 
das manifestações patrióticas cujas influências se fizeram presentes na tradição 
intelectual. E será justamente contra esta visão, considerada como idilica, que a 
geração modernista retoma a problemática do nacionalismo. O nacionalismo e o 
regionalismo passam, nos anos 20, a ocupar as atenções dos inteleauais que. não 
satisfeitos com o Brasil, procuram soluções, apresentam perspectivas para a 
salvação nacional. É neste periodo que os aspectos regionais são retomados como 
substrato para a construção da nacionalidade. A sociedade patriarcal nordestina, a 
experiência social e politica das bandeiras e os valores da sociabilidade mineira, 
destacados neste texto, correspondem à procura de experiências históricas que 
fundamentem a construção de um modelo de brasilidade. 

E é esta tradição de busca de raizes culturais, que vai ser recuperada pelos 
ideólogos de 37, um dos caminhos para a compreensão dos vinculos entre a elite 
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cultural e o projeto de modernização do Estado e da sociedade brasileira durante a 
vigência do nOVO regime. 

o Estado Novo em sua complexa trama de "tradição" e "modernização" 
exerceu um apelo substancial sobre a intelectualidade brasileira Figuras egressas 
do modemismo- tanto os que ingressaram nos movimentos radicais dos anos 30, 
quanto os que se mantiveram ligados aos partidos tradicionais - foram desem
bocar numa corrente comum que se insere no projeto de construção do Estado 
nacional. De um lado, o próprio crescimento do Estado pós-30 permitiu a coopta
ção dos intelectuais nas novas instituições culturais; de outro, cremos ter havido 
uma confluência de orientações. Literatos modernistas, políticos integralistas, 
positivistas, católicos, socialistas são encontrados trabalhando lado a lado, já que 
"em vez de propor confessionalidades aos intelectuais, o Estado Novo polarizava
os à base de afinidades tanto teóricas quanto eletivas . . .  " I .  

Vargas, em um discurso proferido em 1951 na então Universidade do Brasil, 
colocou em relevo uma importante conexão entre movimentos literários e 
políticos: "As forças coletivas que provocaram o movimento revolucionário do 
modernismo na literatura brasileira ( . . .  ) foram as mesmas que precipitaram, no 
campo social e politico, a Revolução vitoriosa de 1930. A inquietação brasileira ( . . . ) 
buscava algo de novo, mais sinceramente nosso, mais visceralmente brasileiro. ( ... ) 
a renovação dos valores literários e anísticos, de um lado, a renovação dos valores 
políticos e das próprias instituições ( . . .  ) se fundiram num movimento mais amplo, 
mais geral, mais completo, simultaneamente reformador e conservador, onde foram 
limitados os excessos, ( . . .  ) hannonizadas as tendências mais radicais e divergentes. 
( . . .  ) Tive ao meu lado as gerações novas do Brasil, que, em todos os setores da 
inteligência e da cultura, procuravam novas fonnas de convivência e novas 
expressões para valores antigos. ( ... ) Porque nunca pretendi favorecer reformas 
que não tivessem raízes nas aspirações mais profundas e mais constantes da 
coletividade e que não exprimissem um consórcio pacifico de evoluçiUJ e tradi{M"2. 

Esta posição do presidente, ainda que expressa em período posterior ao 
Estado Novo, nos parece profundamente reveladora dos ideais e da prática desta 
simbiose entre tradição e modernização. O quanto esta " modernização conselVa
dora" foi, ou teve que ser, levada adiante sob a égide de um governo autoritário, 
cerceador dos direitos e liberdades individuais; o quanto este governo se 
assemelhou ou não às experiências fascistas mundiais no período entreguerras é 
um outro capítulo que merece atenção e que será desenvolvido em outros 
trabalhos. Nosso objetivo é rastrear a trajetória de alguns temas que nos permitem 
compreender a lógica das alianças entre os intelectuais e o Estado. Cremos que 
"nacionalismo" e "regionalismo" 1 em suas diferentes conotações, permitem 
lançar luzes sobre a confluência entre um movimento de idéias, que tem como um 
de seus marcos a Semana de Arte Moderna, e a gradativa participação de 
pensadores e literatos nos órgãos do Estado, no papel de administradores de um 
projeto de política cultural para o Brasil. 



A Revolução de 30 509 

A problemática do nacionalismo 

A retomada da questão nacional como tema do debate intelectual e político 
precisa ser analisada tendo em vista o contexto no qual ela teve lugar. O conflito de 
19I4  transpôs o continente europeu, tornou-se mundial. A neutralidade dos 
palses fora do conflito inicial entre Alemanha e França foi ameaçada, e mesmo no 
Brasil chegaram as conseqüências da guerra. O torpedeamento de cinco navios 
mercantes brasileiros levou o governo a declarar guerra e a se formar ao lado dos 
Aliados. 

A influência destes acontecimentos se faz presente, inclusive. no movimento 
desencadeado por Olavo Bilac. Em 1 9 1 5, Bilac inicia jornada patriótica para 
despenar a nação, falando aos estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo. 
Prega a necessidade de ideal, crença e esperança para os jovens brasileiros. Sua 
proposta de salvação nacional passa pelo serviço militar obrigatório como 
processo de formação de brasileiros conscientes e dignos, levando ao triunfo da 
democracia. 

O impacto da Primeira Guerra Mundial é menção constante nos depoimentos 
e memórias dos intelectuais que viveram tal conflito. Como nos diz Alceu 
Amoroso Lima, foi este conflito que permitiu o "despenar do ceticismo" e 
produziu a "volta às nossas raizes. que mais tarde nos iriam levar à reação 
modemista"g. 

A identificação da nação com as potencialidades das riquezas naturais do 
território, a salvação através do serviço militar obrigatório e a defesa dos encantos 
da sociedade rural são "representações" que procuram dar corpo, buscar 
fundamentos, encontrar raízes para um projeto ideológico de cunho nacionalista. 
Este mesmo prindpio é recuperado no modernismo ao retomar a questão 
nacional, embora seu conteúdo seja distinto. 

A preocupação com a nacionalidade não é nova em nossa história rultural. O 
romantismo já tinha representado, em outro contexto histórico, a primeira 
filosofia inspiradora da procura de nosso destino próprio. A questão do 
nacionalismo, desenvolvida nos anos 20, marca as diferentes correntes em que se 
desdobra o movimento modernista e mantém sintonia com as preocupações da 
filosofia romântica. 

Roque Spencer Maciel de Barros explícita esta relação entre o romantismo 
(não apenas como fenômeno literário mas como concepção de vida, filosofia) e o 
nacionalismo: "o filósofo romântico. nostálgico da 'totalidade', ao mesmo tempo 
que quer abarcá-la e nela perde-se, tem um vivo sentido do individual e do 
irredutível, da originalidade. Dal a busca romântica do universal por intermédio do 
particular: não se trata de qualquer' indução' , mas de intuição ( . . .  ). Essa filosofia, 
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por conseguinte, valoriza extremamente o nacional, o que é singular e próprio das 
nações, em contraposição com uma visão 'clássica' e ·anti-histórica' que repousa
va, imediatamente, no universal, naincomovfvel razão, com seus cânones eternos e 
não incomodados pelo tempo"4. O sentido da singularidade individual no 
romantismo é superado na ordem histórica por outras singularidades, tais como a 
nação, a pátria. Neste sentido os românticos representaram a consciência crítica da 
nacionalidade. A construção nacional refere-se à realização não apenas de "uma 
tarefa política e econõmica, mas de [seu acompanhamento] por uma obra 
espiritual, por um trabalho de formação, que é obra de poetas, de literatos e de 
'filósofos' , tanto quanto de estadistas, e que tem, antes e acima de tudo, um sentido 
eminentemente 'pedagógico' "5. 

Se estes postulados da filosofia romântica tiveram vigência no processo de 
independência nacional, no século XiX, o que faz o nacionalismo dos anos 20 
retornar às matrizes deste pensamento denominado por Mannheim de "conser
vador"? O que faz reaparecer um pensamento que se opõe às pretensões de uma 
razão universal e dama pela originalidade de cada nação? 

Os pares universal/particular, razão/intuição marcam tanto a filosofia romãn
tica quanto o debate filosófico subjacente ao movimento de idéias presente nas 
várias correntes modernistas. 

As criticas dirigidas ao sistema liberal (sua concepção de homem, falsa porque 
o supõe "bom", o individualismo desenfreado, a crise de autoridades) são 
corolários marcantes no pensamento dos ensaístas (literatos e políticos) dos anos 
20/3rf>. As críticas aos valores do liberalismo vêm acopladas a uma condenação ao 
Estado absenteísta e à proposta de sua substituição por um Estado forte, 
"orgânico" .  Aqui. é preciso lembrar que foi também o romantismo que operou 
uma mudança na doutrina do Estado. Este deixa de ser considerado como 
"máquina" , criação artificia1 dos homens com fins específicos e limitados. A nova 
imagem substitui obrigações jurídicas pela fé no Estado, fonte de todo o direito, 
e pela fé na pessoa do governante. A origem da nacionalidade passa a ser 
interpretada não como resultado de uma escolha voluntária, mas como resultante 
orgãnica, quase inconsciente, de uma comunidade de sentimentos7. 

o que se torna fundamental discutir são as condições que permitem a 
reutilização dos propósitos da filosofia romântica nos quadros da cultura do 
século XX. Se o romantismo brasileiro do século XIX pode ser asscciado ao 
movimento "conservador" existente na Europa, decorrente de uma resposta ao 
Iluminismo e à Revolução Francesa, a mesma associação pode ser feita entre o 
nacionalismo pós-Primeira Guerra Mundial no Brasil e os movimentos contem
porâneos a ele na França, Itália, Portugal, Alemanha . . .  Nossa hipótese é de que 
condições similares fizeram com que a Primeira Guerra e a crise do liberalismo 
produzissem, em relação ao movimento nacionalista, o mesmo impacto que a 
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Revolução Francesa e o Iluminismo representaram para o pensamento romântico, 
criando uma atmosfera de inquietação capaz de fazer gerar um novo projeto 
político, ocupado em buscar os valores originais a serem preselVados. 

Ao fazermos esta associação entre correntes doutrinárias - o romantismo 
europeu e o brasileiro. o renascimento do nacionalismo na Europa e no Brasil
não estamos supondo que o "mimetismo" seja fator explicativo central da vida 
intelectual de um país. A importação de idéias envolve um complexo processo de 
adaptação ou deformação de doutrinas geradas em outros contextos. No caso do 
Brasil, talvez seja mais relevante referir o nacionalismo modernista à discussão já 
existente na tradição cultural do país, inaugurada pelo romantismo e tornada 
novamente presente pelo sentimento de crise na década de 20. 

Não pretendemos aqui esgotar a trajetória do nacionalismo no Brasil. Vamos 
assinalar apenas algumas de suas venentes, recordando exemplos que nos parecem 
significativos. Uma delas é o "ufanismo". dada sua influência no pensamento 
político brasileiro (mais tarde considerado um dos males do país). Maís uma vez 
acorda o gigante adonnecido! O patriotismo toma como referência principal a 
nação identificada com o território, e ai situaa riqueza do Brasil. Esta visão tem sua 
forma quase caricatural em Afonso Celso, em Por que me ufano M meu país. Este livro, 
escrito para celebrar o quano centenário do Descobrimento, procura ser uma aula 
de patriotismo, ao arrolar todos os motivos que justificam o orgulho nacional. 

Afonso Celso, filho do visconde de Ouro Preto, conde papal e diretor do 
Instituto H istórico e Geográfico, penence a um grupo de intelectuais (no qual se 
inclui Eduardo Prado) que pretendeu no inicio da República reabilitar o passado 
defendendo a excelência da raça portuguesa e do catolicismo. Suas interpretações 
contrariavam aqueles que viam no Brasil as confirmações das teses de inferiori
dade racial. 

É muito interessante acompanhar Afonso Celso em sua versão tomada como 
paradigma do ufanismo, e que constitui a síntese das idéias combatidas pelos 
modernistas. Vejamos: 

"Resumo das grandezas do Brasil 

Ficou demonstrado que: 

O Brasil constitui um dos mais vastos países da terra, capaz de conter toda a 
população nela existente; 
Reúne imensas vantagens a essa grandeza territorial, quais a situação geográ
fica, a homogeneidade material e moral, o progresso constante; 
É belíssimo - encerrando maravilhas sem êmulas no universo, como o 
Amazonas, a cachoeira de Paulo Afonso, a floresta virgem, a baía do Rio de 
Janeiro; 



5 1 2  Seminário Internacional 

Possui riquezas incalculáveis - tudo quanto de precioso se encontra no globo; 
Goza de perpétua primavera, sem jamais conhecer temperaturas extremas; 
Não sofre as calamidades que costumam afligir a humanidade: vulcões, 
terremotos, ciclones, inundações, abundância de animais ferozes; 
Resulta a sua população da fusão de três dignas e valorosas raças; 
Bom, pacifico, ordeiro, serviçal, sensível, sem preconceitos, não deturpa o 
caráter desse povo nenhum vício que lhe seja peculiar. ou defeito insusceptível 
de correção; 
Nunca sofreu humilhações ( . . . ) ; 
Sempre procedeu honesta e cavalheirosamente para com os outros povos ( . . .  ); 
Na sua história ( . . .  ) escasseiam guerras civis e efusões de sangue, sobejando 
feitos heróicos, formosas legendas, preclaras figuras, luminosos exemplos; 
Primeiro país autõnomo da América Latina, ( . . .  ) sempre manifestou espírito de 
independência, desfrutou liberdades desconhecidas em outras nações ( . .. ). 

Nestas condições, o Brasil é um país privilegiado, reunindo elementos que lhe 
conferem primazia sobre todos os mais"8 . 

o número de edições desta obra - 1 2  até 1 943 - se não atesta sua aceitação 
junto à geração de intelectuais que viva "o ceticismo", a "descrença", o 
"pessimismo", demonstra a difusão desta ideologia ao niveI do ensino no Brasil. 
Como nos diz Dante Moreira Leite, a "ridicularização" das idéias deste livro "não 
impede que alguns de seus argumentos continuem a aparecer até hoje em livros de 
leitura da escola primária, e muitos dos brasileiros em Afonso Celso reconhecerão a 
origem das explicações sobre a grandeza do Brasil

,,9. É interessante notar como, 
no capítulo "O país e a raça" da obra A cultura iÚ! Brasil, Fernando de Azevedo 
retorna, embora em outra linguagem, aos mesmos tópicos presentes em Afonso 
Celso. 

Contrapondo· se a esta Vlsao, temos a versão não-ufanista que marca a 
reconstrução da história do pensamento brasileiro. SlIvio Romero, Euclides da 
Cunha, Alberto Torres, Oliveira Viana e outros, apesar das diferenças que os 
separam, são apresentados como uma "genealogia" da corrente que se contrapõe 
ao ufanismo. O sertanejo, o Estado, o branqueamento são caminhos possíveis para 
a construção da nacionalidade, que escapam de uma visão idilica inicial, que vê o 
progresso brasileiro inscrito numa ordem natural. Neste ponto, o modernismo 
retoma e aprofunda esta tradição: trata· se da denúncia do Brasil arcaico, atrasado, 
comandado por uma política incompetente. 

O rompimento com esta perspectiva não tem data precisa mas a historiografia 
tende a apontar "Urupês" de Monteiro Lobato, artigo escrito em 1 915, como 
marco de uma percepção critica do Brasil. Um "clima" nacionalista se configura 
na poesia - como em Juca Mulato ( 1 9 1 7) de Menotti dei Picchia, que retoma o tema 
do "gênio triste de nossa raça e da nossa gente" -, em empreendimentos como a 
fundação da Revista iÚ! Brasil em 1 9 1 6. 
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Wilson Martins transcreve o editorial de apresentação desta revista: . ,  O que há 
por trás do título desta Revista e dos nomes que a patrocinam é uma coisa simples e 
imensa: o desejo, a deliberação, a vontade firme de constituir um núcleo de 
propaganda nacionalista. Ainda não somos uma nação que se conheça, que se 
estime, que se baste, ou, com mais aceno, somos uma nação que ainda não teve o 
ãoimo de romper sozinha para a frente numa projeÇão vigorosa e fulgurante de 
sua personalidade" 10. 

Além de artigos e poemas, as idéias nacionalistas circulam através de 
movimentos, ligas que pretendem uma atuação mais fecunda do que a existente 
nos quadros da política panidária da época. Tais movimentos se fazem presentes 
também através da publicação de revistas, tais como a Braz.i1éia, órgão de 
Propaganda Nativista, e Gil Blás, pona-voz da Ação Social Nacionalista. Assim, a 
Semana de Arte Moderna ocorre em meio a uma atmosfera intelectual onde se 
discute o que seria especifico na cultura nacional. Volta-se a discutir as raizes, a 
descobrir o Brasil verdadeiro. Esta é a questâo comum que produz respostas 
distintas. 

Para Wilson Martins, "os modernistas, quer o quisessem ou não, foram os 
herdeiros dessas aspirações nacionalistas"! 1 , aspirações marcadas pela consciên· 
cia de que éramos um país atrasado. Nas palavras de Paulo Prado, dávamos "ao 
mundo o espetáculo de um povo habitando um território, que a lenda - mais que a 
verdade - considera imenso torrão de inigualáveis riquezas, e não sabendo 
explorar e aproveitar o seu quinhão. Dos agrupamentos humanos de mediana 
importância, o nosso pais é talvez o mais atrasado. O Brasil, de fato, não progride; 
vive e cresce, como cresce e vive uma criança doente no lento desenvolvimento de 
um corpo mal organizado" 1 2 . 

Como estamos tão mal se as condições materiais são tão boas? Daí a procura 
das explicações para o atraso não mais na natureza, mas no caráter nacional: no 
homem, em suas caractelÍsticas genéticas ou na psicologia do brasileiro. A 
retomada do nacionalismo envolve a consciência do subdesenvolvimento, pre
núncio de outro esquema explicativo para o país, à base das dicotomias Brasil 
real/Brasil ideal, onde o Brasil litorâneo, imponado, bachareles co é acusado de 
impedir e anular o desenvolvimento nacional. Segundo Renato de Almeida, 
disdpulo de Graça Aranha, "foi a minha geração, libenando-se resolutamente do 
'ufanismo' das gerações anteriores, que procurou ver com clareza e honestidade o 
Brasil, inventariando os nossos defeitos e as nossas virtudes, para determinar com 
exatidão as coordenadas da civilização brasileira"13. 

Utn exemplo paradigmático da descoberta dos "problemas do homem" é a 
obra de Paulo Prado, Retrato do Brasil. Este "ensaio sobre a tristeza brasileira" foi 
elaborado, segundo seu autor, como "um quadro impressionista", onde desapa· 
recem datas e ficam somente as emoções, a representação mental dos aconteci· 
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mentos. resultantes da .. dedução especulativa" . O texto, na melhor tradição 
ensaística brasileira, aponta a luxúria e a cobiça como os males maiores e 
constantes �a vida brasileira. "Na luta entre esses apetites - sem outro ideal, nem 
religioso, nem estético, sem nenhuma preocupação política, intelectual ou artistica 
- criava-se pelo decurso dos séculos uma raça triste. A melancolia dos abusos 
venéreos e a melancolia dos que vivem na idéia fixa do enriquecimento ( . . .  ) são 
vincos fundos na nossa psique racial, paixões que não conhecem exceções no 
limitado viver instintivo do homem, mas aqui se desenvolveram de uma origem 
patogênica rrovocada sem dúvida pela ausência de sentimentos afetivos da ordem 
superior.") 

A estes males de origem se agregou outro: o mal romântico, caraaerizado por 
"dois prindpios patológicos: hipertrofia da imaginação e a exaltação da sensibili
dade", prindpios estes que geraram como reação "misantropia e pessimismolJ. 
Em seu post-scriptum, Paulo Prado traça um quadro complementar dos males 
contemporâneos à sua época, onde acentua: 1 1  Um vicio nacional. porém, impera: 
o vício da imitação ( ... ) .  Imitação, quer dizer, importação. Nesta terra, em que 
quase tudo dá, importamos tudo: das modas de Paris - idéias e vestidos, -ao cabo 
de vassoura e ao palito"15. 

Diante da herança colonial e dos 40 anos de experiências malsucedidas com a 
República, surgem duas soluções catastróficas: a guerra e a revotução. A revolução 
deverá ir além da simples conquista do poder: deverá promover não só 
modificações radicais no aparelho poUtico e financeiro. mas também na "própria 
essência mental". procedendo à revisão dos antigos valores materiais e espirituais. 
Paulo Prado assume a defesa da solução revolucionária para o Brasil, já que esta 
reuniria 11 duas tendências opostas: esperança e revolta" . E encerra seu texto " com 
um pensamento de reconfono: a confiança no futuro. que não pode ser pior do 
que o passado"16. 

A importãncia deste seu texto, que já tem, em 1 931 ,  sua quarta edição, pode 
configurar o momento em que, no dizer de Pedro Dantas. os intelectuais não 
incluíam o Brasil em suas preocupações porque não estavam "satisfeitos com o 
Brasil" ; " sofriamos de uma crise de patriotismo, por nos faltarem 'razões' de amar 
nosso país ( . . .  ) .  Sua contribuição (do modernismo] fundamental ( ... ) foi a 
conversão de valores até então havidos como negativos - porque eram diferentes 
dos valores cosmopolitas - em positivos, por uma aceitação que parecia 
impraticável"!7 . 

A Semana de Arte Moderna, promovida no ano do centenário da Indepen
dência, marca uma proposta estética e ideológica cujos frutos se fazem presentes 
durante toda a década de 30. 

Se há uma diferenciação entre projeto estético e ideológico, temos também 
que apontar seus aspectos comuns. " O  ataque às maneiras de dizer se identifica. ao 
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ataque às maneiras de ver (ser, conhecer) de uma época; se é na ( e  pela) linguagem 
que os homens externam sua visão de mundo uustificando, explicando, desvelan
do, simbolizando ou encobrindo suas relações reais com a natureza e a sociedade), 
investir contra o falar de um tempo será investir contra o ser desse tempo."18 

Os grupos que se desdobraram do modernismo diferenciavam-se quanto às 
vias de construção da cultura brasileira. Uma via, comprometida com à, erudito, 
teria como seu representante Màrio de Andrade, pelo seu lado pesquisador, 
herdeiro do projeto de Sílvio Romero, onde predomina o nacionalismo culto e 
estudioso. A outra via rompe a história imponada e erudita e vai buscar as "fontes 
emocionais" da ane e da cultura. Esta corrente, que tem em Oswald de Andrade e 
no Movimento Pau-Brasil sua expressão. opõe-se ao conhecimento cientifico
dedutivo identificado com o lado erudito, importado, bacharelesco: são sobretudo 
os sentimentos que contam na definição da brasilidade. Esta corrente mais tarde 
irá se desdobrar no verde-amarelismo e no Manifesto Antropofágicol 9  

Várias são as interpretações do Movimento Modernista e das diferentes 
correntes dele derivadas. O que importa considerar, no momento, é a importância 
destas manifestações como prenúncio de um movimento de transformação, que 
faz com que integrantes da Semana de Ane Moderna estejam presentes nos 
quadros políticos nacionais, dos PRs ao Estado Novo, passando pelas vertentes 
integralista, comunista e mesmo liberal. 

1mbricadas nas questões de ordem literária, de pesquisa esteUca e de 
atualização da inteligência brasileira estavam questões de ordem política, princi
palmente as referentes a uma poUtica cultural para o Brasil. Os intelecruais 
modernistas, imbuídos de uma missão histórica, guiados pelo sentimento de 
penencer a uma elite. procuravam dar fonna a seus projetos de construção deuma 
cultura nacional. Sérgio Milliet, testemunhando este engajamento, declara: 
"Jogamo-nos na luta politica, convencidos de que somente pelo poder nos seria 
possível impor a nova ordem (velha idéia, como se vê. comum a todas as gerações 
mais ou menos atingidas pelas crises). Uns fizeram-se fascistas, outros comunistas. 
outros ainda socialistas cristãos"20. 

Havia assim um movimento de transformação da sociedade brasileira no qual 
se inscreveram o Movimento Modernista com suas correntes, os movimentos 
tenentistas, a Revolução de 30, a Revolução de 32, a criação da Ação Integralista 
Brasileira, dentre outros. Nas palavras de Wílson Martins, menos "do que uma 
monstruosidade na história política' do Brasil, o Estado Novo, entroncado 
diretamente na Revolução de 1930, é, por uma larga parte, o herdeiro natural 
desse estado de espirito; isto explica que tenha sido recebido com simpatia por 
PUnio Salgado e haja obtido a colaboração de numerosos intelectuais modernistas. 
É que o Estado Novo parecia responder, simultânea e contraditoriamente, às 
aspirações de todos, tal como já havia ocorrido com a Revolução de 1930. O 



516  Seminãrio Internacional 

nacionalismo era o valor comum que os unia, e que também os unia ao 
pensamento ensaistico saldo do Modernismo"21 ,  

Vale notar que os intelectuais consagrados, seja no campo da literatura ou 
como ensaístas dos nossos problemas sócio-rulturais, não estiveram diretamente 
envolvidos com a Revolução de 3D, nem mesmo a aplaudiram. Cassiano Ricardo, 
Menotti del Picchia, em anigos no ClJITeio Paulistano, e mesmo Azevedo Amaral, 
foram partidãrios da candidatura paulista de Júlio Prestes. 

Dos autores recuperados como fonnuladores de um pensamento autoritãrio 
no Brasil (Oliveira Viana, Alceu Amoroso Lima, Plinio Salgado, Francisco 
Campos, Azevedo Amaral), só Francisco Campos esteve ligado à Aliança e à 
Revolução, por seu envolvimento nO Partido Republicano Mineiro, embora como 
deputado já houvesse condenado os movimentos tenentistas e liberais dos anos 20. 

Para os intelectuais que queriam salvar o país, a proposta liberal da Aliança e os 
ideais em nome dos quais os politicos rio-grandenses tinham se lançado ao 
movimento annado eram vistos, seguramente, como um anacronismo. 

Diante da existência do movimento armado que chega ao poder, dos impasses 
do poder, dos conflitos entre oligarcas e tenentes, os intelectuais se posicionam 
frente à crise e atuam fora ou dentro dos partidos tradicionais. Somente à medida 
que uma perspectiva liberal vai sendo abandonada pelo novo governo é que este 
ganha a adesão dos intelectuais que, preocupados em fonnular projetos nacionais, 
vêem o Estado como o espaço para sua atuação enquanto artífices de uma nova 
ordem. 

Nacionalismo e regionalismo 

A relação entre o modernismo e a questão regional passa por diferentes 
momentos. No primeiro deles, o modernismo lança-se contra o que considera o 
"falso regionalismo" . Este combate se deve à expansão da " literatura caipira" , que 
vai do início do século até 1 922 e que tem como expressào o sertanismo 
representado por figuras como Catulo da Paixão Cearense e Comélio Pires. O 
protesto contra retratar o brasileiro através do matuto corresponde à negação desta 
figura como exemplar . .. O regionalismo é, enfim, repudiado pelos modernistas 
porque dava do orbe brasileiro uma idéia que não correspondia à visào de 
progresso que São Paulo produzia. O caipira era o atraso, a miséria, o oposto, em 
suma, da grandiosidade paulista . . .  22 A dinâmica do modernismo levou adiante 
um debate de idéias que por si só tendeu a romper as barreiras entre as províncias 
literárias. " O  movimento modernista foi um laço admirável de unidade nacional 
no campo das letras ( . . .  ). Não havia regionalismo (no mau sentido). Propunha-se e 
praticav-a-se olhar para o Brasil, cantar Brasil, escrever Brasil. Nunca se praticou, 
como então, o hábito da correspondência literária, de norte a sul, ou de sul a norte 
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e leste a oeste ( . . .  ) .  Os revolucionários tinham necessidade de gastar selo do correio 
para combinar planos e medidas, animar-se, aplaudir-se. As iniciativas provin
cianas, até então olhadas do alto, principiaram a ser festejadas com um entusiasmo 
nunca visto. Aliás, até então, São Paulo não únha sido considerado como simples 
província literária? " 23 

O tema regional é retomado sob outro enfoque: desta feita, como ponto de 
partida para se chegar ao nacional. E neste caminho retoma· se " a  tradição ainda 
mais longe, no território pré-histórico do folclore e, por esse caminho (retomaram) 
ao regionalismo (que florescia, com o sucesso conhecido, na década de 30)". Para 
Wílson Martins, a partir de 25, nacionalismo e regionalismo já se confundem, 
representando uma " etapa necessária para que o sentimento nacionalista se 
transforme em pensamento ou ideologia política". Em 1 928, "os 'nacionalistas' 
confundem-se com a direita política e com o regionalismo pitoresco, os 'socialis
tas' identificam-se com o regionalismo social,,24 . 

Se o regionalismo em sua venente "cabocla" sofrera ataques desde os artigos 
de Lobato, " Urupês" e "Velha Praga" (onde o culto do caipira é relacionado ao 
indianismo de José de Alencar), nas décadas de 20 e 30 esta preocu pação volta à cena 
com outra roupagem. O movimento modernista no Nordeste assume a postura de 
que o enfoque regional não contradiz a unidade cultural brasileira. "Regional· 
mente é que deve ser o Brasil administrado", diz o Manifesto Regionalista, acen
tuando as implicações políticas da perspectiva de que a cultura nacional deve ser 
construída através do enfoque regional. Nesta vertente, o federalismo é tido como 
falso,já que acentua a separação entre unidades definidas administrativamente. O 
regionalismo, ao contrário, toma por base entidades que têm uma identidade 
geográfica e histórid5 .  

A defesa o u  reabilitação dos valores tradicionais do Nordeste, a valorização 
das origens históricas, geográficas, sociais e políticas como fundamento do senti
mento regional marcam as preocupações centrais do Manifesto e do movimento 
regionalista nordestino. Deste movimento segue-se não só o romance regional -
que tem seus representantes maiores em José Américo, Raquel de Queiroz, 
Graciliano Ramos e José Lins do Rego - mas também o luso· tropicalismo, 
formulado pela figura discutida de Gilberto Freire, principal promotor e animador 
do regionalismo do Recife na década de 20. 

A capacidade de adaptação do português aos trópicos criando uma sociedade 
particular vai surgir como impol4illte elemento da crença nacional. O luso
tropicalismo (resultante da obra conjunta, das caraaerísucas culturais, inclusive 
psicológicas, de três grupos étnicos) surge como um dos elementos possíveis para a 
recuperação positiva do passado, elemento fundamental na formulação do ideal 
nacional, e abre perspectiva para o futuro: "Uma coisa, pelo menos, é cena: o 
desenvolvimento de uma civilização moderna no Brasil está plasmando o 
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desenvolvimento de um novo tipo de civilização. O que poderá fazer dos brasilei
ros,já pioneiros históricos, pioneiros deum novo e fascinante futuro: o de homens 
civilizados nos trópicos"26. 

A contribuição de Gilbeno Freire na fonnulação da ideologia da cultura 
brasileira toma por base o pressuposto de que o regional é o substrato para a 
construção do nacional, "ou seja, (que) a matriz básica de organização social em 
todo o Brasil é a mesma, apoiada num certo tipo de miscigenação realizada na 
ordem patriarcal,,27 . Quer seja através da democracia racial ou do luso-tropicalis
mo, Gilbeno Freire contribui para a retomada de valores (passados e futuros) que 
garantam o orgulho nacional. 

Apenas superficialmente podemos mencionar a maneira pela qual o regiona
lismo enquanto elemento para a construção da nacionalidade ("fonalecimento de 
um sistema ideológico no qual se perpetua a noção de cultura brasileira" • na formulação 
de Carlos Guilhenne Mota) se insere na luta politica do pós-30. Tomando o caso 
dos estados do Nordeste, sabemos que, antes de 30, estavam eles alijados do jogo 
politico na condição de sócios menores. Na chamada República Velha, os estados 
nordestinos lutam pela obtenção de um espaço político maior, mas, efetivamente, 
não conseguem se impor frente ao poder central. N este terreno ganham espaço as 
oposições e as adesões à campanha da Aliança Liberal. "A redefinição do jogo 
politico provocada pelo movimento revolucionário de 30, atingindo as bases de 
sustentação e domínio politico dos estados do Sul, poderia possibilitar a retomada 
de uma panicipação mais expressiva. Recuperar seu ÚJcus politico tomava-se 
fundamental para uma região em declínio ( . . .  ). A concretização de tal objetivo 
exigia um instrumental fone que, na época, era visualizado na unidade politica da 
região ( . . .  ). Neste sentido é que a busca de uma atuação conjunta marcaria, no pós-
30, toda a história política desta região do país. "28 A unificação política através da 
formação de um bloco geográfico com interesses específicos funciona como um 
novo recurso de poder para o enfrentamento do Centro-Sul. Neste quadro, o 
regionalismo é fonte para a construção deuma cultura nacional e base politica para 
o fonalecimento do Estado nacional. Essas duas expressões do regionalismo 
caminham pari passu, embora cada uma delas apresente demandas distintas. 

A necessidade de se buscar as raízes do senúmento nacional entrecruza-se 
com o debate sobre a matriz básica, regional, que daria origem à melhor 
sociedade. Tal questão é veiculada por Cassiano Ricardo, quando procura 
relacionar Estado Novo e movimento de bandeiras. Buscando localizar o grupo 
social que, no Brasil, teria dado origem à democracia, Cassiano afinna que 
somente a sociedade bandeirante. por suas características - policultura, pequena 
propriedade, democracia, mistura de raças e divisão do trabalho - teria sido 
eminentemente revolucionária, " ao passo que a Casa-Grande é a força conselVa
dora da colõnia anti-revolucionária, aliada do poder público"29. 
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Cassiano Ricardo acentua as qualidades d a  sociedade bandeirante em detri
mento daquelas presentes na sociedade patriarcal, estudada e valorizada por 
Gilberto Freire. Ambos estão efetivamente dentro de um mesmo campo cultural, 
interlocutores de um mesmo debate em torno da "melhor" experiência histórica 
que fundamente um projeto político. Neste sentido é que suas proposições são 
passiveis de serem incorporadas à ideologia oficial, ocupada em articular as bases 
de um ideário nacional. 

o regionalismo em sua versão nordestina corresponde a uma tentativa de 
revitalização, de modernização de uma região com poucas perspectivas de futuro e 
que vai buscar no patrimônio cultural e social do seu passado extremamente rico 
as diretrizes para0 presente e para a construção de seu futuro dentro de um Estado 
fortalecido pelo processo de centralização. 

Sabemos que, quando houve maior segurança quanto à unidade nacional, foi 
possivel voltar a acentuar aspeaos regionais distintos, sem colocar ameaças a um 
ideário nacionalista. A Cultura Política, revista diretamente vinculada ao Departa
mento de I mprensa e Propaganda, mantém em uma de suas seções, denominada 
"Brasil social, intelectual e anístico", espaço para artigos tratando de "quadros e 
costumes" das regiões brasileiras, do povo brasileiro, através do folclore. 
Encontramos em seus artigos análises sobre a influência do fator geográfico na 
literatura, valorizando a existência de um "regionalismo justo". que consegue ser 
localista e projetar-se para além de suas fronteiras. Nesta revista, Gilberto Freire 
defende a condição provinciana para que a arte, a literatura e a cultura brasileira 
possam ter vitalidade, autenticidade e pertnanência. Esta noção de continuidade 
histórica nacional é pensada através da recuperação dos "costumes", da "tradi
ção", da "religião", da "raça", da " lingua" e da memória do "passado"3o. 

Mineirid.ade: um outro regionalismo? 

Nesta procura de um modelo de brasilidade encontramos uma outra vettente 
que se contrapõe à sociedade patriarcal nordestina (Gilberto Freire) e à sociedade 
bandeirante (Cassiano Ricardo). É a sociedade mineira. 

Como paradigma desta perspectiva, tomamos o pensamento de um autor que, 
mesmo não sendo mineiro, constrói com maestria o mito da " mineiridade". Alceu 
Amoroso Lima publica um livro, A Voz de Minasl' ,  cujo subútulo é "ensaio de 
sociologia regional brasileira". Na construção desse mito, o regionalismo é tomado 
como "caráter": são as caractensticas psicológicas do homem mineiro que o 
definem como ser especial na psique nacional. A sobriedade, a ironia, o realismo, 
o bom senso, o espírito de distinção fazem com que o mineiro possua muito mais 
o espírito do eterno que do moderno. Neste sentido, o mineiro é o homem do 
passado, e é deste passado que ele retira sua força e sua dignidade. 
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Dentro das características que seriam específicas do mineiro (oriundo do 
isolamento geográfico, do predominio do tipo lusitano em sua formação étnica, do 
processo de endogamia), haveria em Minas um regionalismo que não se revestiu 
de um provincianismo estreito ou de um "Ioealismo pitoresco". Afonso Arinos, 
por exemplo. se de um lado é considerado por Alceu como a "fina flor do 
regionalismo literário mineiro", por outro produziu uma literatura profunda
mente Ioealista e universalista. É preciso lembrar que Alceu tem um livro sobre 
Afonso Arinos, editado em 1 922, e que em sua posição de crítico literário e 
enquanto líder da intelectualidade católica, Alceu exerceu enorme influência 
sobre a elite intelectual e politica dos anos 30, 

Vale ressaltar o tipo de argumentação utilizado por Alceu para destacar as 
qualidades da sociedade mineira e seu papel na construção da nacionalidade. 
Temendo os abalos advindos da "modernização" da sociedade brasileira, 
preocupado com a manutenção dos "verdadeiros" valores, nos diz o autor: "O 
Brasil é um imenso litoral. O Litoral é o mundo, é o progresso, é a novidade, é a 
importação continua de idéias, de raças, de valores diferentes, de tudo o que a 
circulação do mundo nos permite ter. Minas é a Montanha. É a estabilidade. É a 
duração. É a permanência. A ação da montanha sobre o litoral não é apenas 
conservar o que só nas montanhas ( . . .  ) se preserva. É também corrigir o que o 
dinamismo cosmopolita carreia continuamente às nossas plagas. E ainda aí é 
considerável e dificil o trabalho de escolha entre o que deve ser corrigido e o que 
deve ser incorporado"32. 

Embora esse texto seja de 1944, seus postulados já estavam presentes desde 
muito antes. No início dos anos 30, ao propor uma revolução espiritual, Alceu 
destaca a importância da "alma de Minas". Foi ela "que guardou até hoje, ao 
menos em seus elementos mais puros, essa fidelidade aos principios orgânicos de 
uma civilização bem nossa - o espírito de família, o cavalheirismo, a hospitalidade, 
a fidelidade à palavra, o desinteresse financeiro, a simplicidade da vida, o recato 
feminino, a doçura do trato, o sentimento do respeito, tudo aquilo enfim que 
deriva de uma fidelidade consciente ou subconsciente ( . . .  ) à formação religiosa de 
nossa nacionalidade"33. 

As colocações de Alceu sobre as qualidades da alma mineira correspondem 
aos valores que a teoria sociológica relaciona como pertencentes à vida em 
comunidade. As relações comunais se caracterizam por intimidade pessoal, 
compromisso moral, coesão social e pennanência. daí advindo os sentimentos 
predominantes: amor, lealdade, honra e amizade. E é a comunidade, ao tratar o 
homem em sua totalidade, que mantém a familia como seu arquétipo histórico e 
simbó1ico34. Estes traços da cammunitas são valorados positivamente pela tradição 
católica, que vê a sociedade moderna e industrial como disruptiva e ameaçadora. 

Outra vertente, acentuando o lado político da "mineiridade", aparece em 
recente depoimento ( 1 976) de Afonso Arinos de Melo Franc035 . Aqui é destacado 
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o fato de a idéia de Estado brasileiro ter surgido em Minas, com a Inconfidência. A 
politica mineira seria decorrente da institucionalização da "instável", "tumul
tuosa sociedade bandeirante" , e seria marcada pela junção natural entre "a aspira
ção de liberdade e a necessidade da ordem". Liberdade e ordem marcariam o 
comportamento dos maiores vultos do pensamento político de Minas Gerais e, 
"quando Antônio Carlos lançou seu famoso aforismo 'façamos a revolução antes 
que o povo a faça' ( . . .  l", pela boca do Andrada "falava a continuidade mineira, a 
qual tem como elemento importante a preciência das elites em relação aos grandes 
movimentos populares"36. 

o modernismo mineiro, também ocupado com o nacionalismo vai oscilar 
entre a aceitação e a rerusa dos valores mineiros. De um lado, tende a superar o 
regionalismo, ironiza a vida bucólica representada pelo Brasil não urbanizado. De 
outro, incorpora o apelo no sentido da recuperação das fontes culturais. A reavalia
ção do barroco mineiro é certamente uma resultante do modernismo. 

o grupo de jovens que se encontra em Belo Horizonte. nos anos 20, reúne um 
número significativo de nomes que se destacariam na literatura e na politica: 
Carlos Drummond, Mílton Campos, Agbar Renaut, Emílio Moura,]oãoAlphon
sus, Aníbal Machado, Pedro Nava, Gabriel Passos,] oão Pinheiro Filho, Martins de 
Almeida, Rodrigo Melo Franco de Andrade, dentre outros. É deste grupo 
geracional que se forma o modernismo mineiro, composto por aqueles que 
recebem a caravana dos modernistas de São Paulo em sua viagem pela rota barroca 
e que fundam, em 1 925, A Reuista . A perspectiva nacionalista e o aplauso às 
medidas oficiais para preservar os tesouros artísticos das chamadas cidades 
históricas estão presentes nesta revista dirigida por Carlos Drummond e Martins 
de Almeida. 

A Livraria Alves e o Café Estrela representam os locais de reunião desses 
jovens, que desenvolvem suas atividades, desde 1921 ,  noDiário de Minas, órgão do 
Partido Republicano Mineiro. O emprego público na secretaria e o jornalismo na 
imprensa oficiaI marcavam o vínculo destes jovens, vindos do interior, com a 
política estaduaIS? Esta associação entre literatura e política, nem sempre realiza
da nas mesmas pessoas, pode ser sentidana homenagem a Carlos Drummond, por 
ocasião do lançamento do seu livro Algumas poesias, em abril de 1 930. 

"O orador [Milton Campos, em tom humorístico] disse que era 
'preciso comer coisas mais concretas que simples hiatos substanciosos' 
e observou que 'o antropofagismo daquela tribo de São Paulo não 
parece ter despertado o enrusiasmo que merecia', pois a ameaça 
'vamos comer tudo de novo' lhe parecia ' altamente construtiva'. 

Segundo ele, ainda havia muito o que comer no Brasil: 'Acredito 
mesmo que na política a antropofagia teria aplicação mais útil do que 
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nas próprias letras, pela maior amplitude do proveito resultante. A 
carne do politico, pela flexibilidade e pelos coleios a que a carreira 
obriga, deve ser mais macia do que, por exemplo, a carne rija de um 
parnasiano hierático. Haverá pernil de acadêmico que se compare a 
uma suã de senador?' "38 

Os intelecruais que se reúnem em Belo Horizonte nos anos 20 partilham de 
um mundo comum, marcado pelo nascimento em cidades do interior e pela ex
periência de vida em uma capital essencialmente burocrática. Pagam tributo à 
sociedade tradicional e vivem sob o fascínio do "espírito moderno", haja vista a 
atração que sofrem pela capital federal. Deste grupo saem as figuras que atuarão a 
nível politico e que querem transfonnar a oligarquia em verdadeira elite. A nova 
geração, independente da história de vida de cada um, efetivamente desempenhou 
um imponante papel na nova ordem política pós-3D, e durante o Estado Novo 
deteve o controle de dois importantes ministérios, o da Educação (com Gustavo 
Capanema) e o da justiça (com Francisco Campos). 

Os impasses da política mineira desde a cisão do PRM, representada pela 
Concentração Conservadora; a experiência da Legião de Outubro; a reorganiza
ção partidária após a Revolução Constitucionalista, com a criação do Panido 
Progressista; e o rompimento do equilibrio J'0litico pela mone de Olegário 
Maciel, deflagrando acrise da sucessão mineiraS , levaram este estado a se inserir de 
forma peculiar no cenário nacional. De força deflagradora da revolução, Minas 
passa a principal ponto de apoio do governo, e o que perde em independência 
ganha em co-responsabilidade nos acenos e erros da nova potitica. 

Os intelectuais mineiros, portadores de um projeto de renovação política e 
rultural, encontram neste novo status da política mineira um campo favorável a sua 
inserção no Estado; daí poderem integrar o quadro de administradores do projeto 
cultural nacional. 

Obseroações finais 

As interpretações que destacamos neste texto representam a prorura de 
argumentos intelectuais, idéias sobre o papel da tradição, da língua ou mesmo da 
raça na construção de um projeto nacional. Neste quadro, o regionalismo pode ser 
entendido como uma das versões do nacionalismo no Brasil. O que impona são os 
traços comuns, encontrados no passado. visíveis no presente e que têm implica
ções na construção do futuro. 

o novo regime, instaurado em 1 937,  assume como ideário a crença de que 
cada povo deve elaborar suas instituições obedecendo às inspirações particulares, 
aos imperativos históricos de seu tempo. Daí a importância da "nova democra
cia", que, segundo seus ideólogos, era genuinamente brasileira. Dever-se-ia 
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reconhecer o caráter nacional da organização política implantada. O "Estado 
Nacional" ,  como é comumente denominado o novo regime, era aquele capaz de 
disciplinar forças e produzir o progresso social, já que este era dependente de uma 
ordem política adequada. 

Se a polftica foi, no início dos anos 30, identificada com a "politicalha" e 
assumiu um semido pejorativo, sendo necessário buscar em outra área do 
conhecimento (na sociologia) o método para apreender a realidade brasileira, 
agora ela renasce a partir de uma nova concepção. A política passa então a ser 
concebida como unidade em contraposição à anterior, identificada com a 
desagregação, e vem qualificada como capaz de "captar as aspirações nacionais", 
" síntese resultante dos fatos sociais" , H realista" . A .. nova política" do "Estado 
nacional" seria uma imposição do social e exerceria um predomínio natural sobre 
os poderes econômico e espiritual. 

Dentro deste quadro é que se estabelece a relação entre política e cultura. O 
progresso culrural é atribuído à ordem política, já que esta é imposição do social e, 
ao mesmo tempo, exerce uma tutela sobre a sociedade. Se a cultura é a expressão 
da vida popular, a política é sua forma de organização. A política pode contribuir 
ou retardar o desenvolvimento intelectual de um país. No caso do Estado Novo, a 
política estabiliza o social, permitindo a criação de uma atmosfera favorável à 
produção artística. A marca política da obra de arte é vista como uma fatalidade 
social, já que "as anes nascem do complexo social, e o social não é mais do que 
uma permissão política' '40 . 

A visão que estamos descrevendo é desenvolvida pela revista Cultura Política41 

que, em seu próprio titulo, processa esta simbiose entre os dois conceitos. " Existe 
entre a cultura e a politica traço vigoroso de união. A cultura põe a politica em 
contato com a vida, com as mais genuínas fontes de inspiração popular. A política 
empresta à cultura uma organização. um conteúdo socialmente útil, um sentido 
de orientação para o bem comum. 

, ,42 

Dentro desta visão que atrela a cultura à ordem politica, e ao mesmo tempo a 
vê como canal capaz de relacionar a política às fontes de inspiração popular, é que 
ganha intelegibilidade o esforço do Estado em congregar a seu redor o maíor 
número de inteleauais. Este esforço de atrair escritores e artistas, não somente os 
que estavam mais próximos ao centro de poder, mas ampliando o circulo de 
colaboradores, teve como uma de suas variantes significativas a própria revista 
Cultura Política. 

Esta postura por parte dos administradores do projeto cultural do Estado 
encontra correspondência na visão que os inteleauais têm de si próprios. Eles se 
supõem uma nova elite contraposta à oligarquia. Esta elite, composta pelos mais 
capazes. mais cultos e voltados para os verdadeiros anseios do povo brasileiro, 
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possuidora de uma visão de totalidade, se encontra em oposição aos oligarcas, que 
representariam os interesses especificos de grupos e classes. A oligarquia é 
identificada com a ordem liberal, tão combatida nos anos 30 como, no rnlnimo, 
algo supérfluo. A "boa" elite aceita a hierarquia, a coordenação politica e a ordem 
e, embora nem todos os seus membros participem diretamente da atividade 
politica identificada, no Estado Novo, com a ação administrativa, vê a ordem 
autoritária como um esforço de modernização da sociedade brasileira. 

E é esta confluência de representação da politica, da cultura e do papel dos 
intelectuais que leva Almir de Andrade a dizer: "O meio social brasileiro 
encontrou, na nova politica do Brasil, a realização de tudo o que a nossa vocação de 
povo ansiava: ela reatou-nos às nossas próprias raízes, pennitindo que o homem 
brasileiro se encontrasse novamente a si mesmo

,,43 . 
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A INTELIGÊNCIA BRASILEIRA NA DÉCADA DE 1 930, 
À LUZ DA PERSPECTIVA DE 1 980 

Alberto Guerreiro Ramos 



"A poslemúlIk poderá saber que não deixamos, pelo silêncio negligente, que 
as coisas se passem como um sonJw. " 

Richard Hooker 

A análise da inteligência brasileira na d.cada de 1 930 me proporciona a 
oportunidade de reexaminar a linha mestra de meus estudos sobre a história das 
idéias no Brasil, iniciados em 1 95 1 1 . Num desses estudos, tentei caracterizar os 
diversos perfis mentais de integrantes da inteligência brasileira na década de J 930 
e os seus correspondentes tipos de motivaçãa2. Posterionnente, vários estudiosos 
retomaram o tema e expandiram o escopo de sua investigação. Nos dias correntes, 
ao reexaminar aquele período de nossa história intelectual, sou levado a nele 
discernir aspectos que se tornaram significativos por força de minha vivência do 
momento liminar da década de 1980. 

Em resumo, a tese fundamental deste estudo pode ser assim enunciada: a 
despeito das orientações ambivalentes, e por vezes contraditórias, de seus 
integrantes, a inteligência brasileira na década de 1 930 empreendeu signiEcante 
esforço de interpretação e configuração institucional do pais, sem, contudo, 
transcender o seu conEnamento da história modelllista da sociedade ocidental. 
No momento em que a história modernista do Ocidente e do mundo encontra-se 
em rápida exaustão de sua ei<emplaridade, descortinam-se, pela primeira vez, 
condições propiciadoras do advento de um episódio cultural e politico propria
mente brasileiro. 

Entendo por inteligência brasileira o conjunto de pessoas que têm exercido, 
em vários papéis, um magistério público orientado para interpretar e configurar o 
processo de formação do pais. Como em outros perlodos, na década de J 930, 
fazem parte dela, ao lado de escritores propriamente, co�o por exemplo, Oliveira 
Viana, Azevedo Amaral, Martins de Almeida, Alceu Amoroso Lima, Otávio de 
Faria, Plinio Salgado, individuos como Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha, João 
Neves da Fontoura, Góis Monteiro, Luis Carlos Prestes, Juarez Távora, Newton 
Estillac Leal, que, quando muito, são escritores ad hoc ou de ocasião. 

A análise desta população, que neste texto inclui, eventualmente, indivíduos 
atuantes nos anos 20 e nos seguintes até 1 945, assume enorme complexidade, e, no 
estado atual da documentação histórica disponivel, dificilmente poderia ser 
exaustiva. Com o objetivo de classificar esses individuos de modo tão abrangente 
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quanto possível, sirvo-me de três tipos de categorização que, aliás, é necessário 
observar, não são mutuamente exclusivos. A categorização preponderante neste 
estudo enfatiza os pólos de um continuum posicional e temático, tais como 
hipercorreção e pragmatismo crítico, e será aplicada mais adiante. 

Outro modo de categorizar consiste numa extrapolação do princípio implicito 
na análise de escritores brasileiros da Velha República, empreendida por Sérgio 
Miceli3. Esteticismo e diletantismo parecem constituir traços marcantes de intelec
tuais que Miceli chama de anafo/ianos. Certamente o qualificativo se aplicaria a 
Afrânio Peixoto, que cunhou a frase "a literatura é o sorriso da sociedade" . Mas em 
consonância com a abordagem de Miceli, sugerirei os qualificativos decarlylianos, 
aí incluídos elitistas, à moda de Thomas Carlyle; bonaúlianos, aí incluídos conserva
dores de índole semelhante à do visconde Louis Gabriel Ambroise de Bonald, mais 
conhecido por Bonald; gurkianos, aí incluídos denunciadores das misérias do povo, 
que teriam afinidade com o escritor russo Máximo Gorki. 

Pareceu-me ainda necessário tomar a configuração de poder como referente 
dos diversos posicionamentos dos intelectuais do período. Eventualmente, os 
qualificarei como cêntricos, periféricos e fronteiriçcs (estes últimos na margem, porém 
no interior da periferia, ou a ela externos, mas próximos de sua fronteira), 
confrontivos, ou adversários do ordenamento político estabelecido, e independentes, 
ou indivíduos que parecem conduzir-se consistentemente como analistas impar
ciais dos eventos. 

Traços gerais e específicos compõem o perfil da inteligência brasileira nos anos 
30. A presente análise focalizará dois desses traços gerais, tais como identificados 
nas seguintes proposições: 

1 .  os intelectuais do período em exame, como de resto em periodos anteriores e 
seguintes, raramente são destituídos de papéis formais na estrutura social 
estabelecida; 

2. a cultura e a ciência, na feição modernista que esses intelectuais adquirem no 
exterior, constituem a fonte primária de seu trabalho, variando entre eles apenas o 
modo critico ou hipercorreto de assimilá-Ias. 

A especificidade dessa inteligência espelha-se em dois eventos: 

I .  o êxito de parte dos seus integrantes como protagonistas revolucionários do 
humanismo civilista; e 

2. a duradoura obra de institucionalização de seus objetivos. 
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Sob O signo da dialética da ambigüidade e da complementaridade 

Em sua determinação social, como em todos os períodos de nossa história, a 
inteligência brasileira na década de 1 930 é constituída por individuos incluídos na 
estrutura social estabelecida, seja por identificação, seja por acomodação. Em 
outras palavras, jamais em nossa história, inclusive na década de 1 930, significante 
parcela da inteligência brasileira se percebeu como excluída da estrutura social 
estabelecida, ou em frontal antagonismo com ela. Q.uando um ou outro membro 
dessa inteligência foge a esta regra. a sua mensagem pode ser eventualmente 
admirada, mas nunca socialmente efetiva. Isso não quer dizer que a inteligência 
brasileira tenha se condenado ao imobilismo político. Certamente ela é agência 
politica eminente da sociedade brasileira, mas em suas reivindicações não vai além 
de pretender modificações na composição de interesses da configuração de poder, 
sem que isso jamais implique a substituição da estrutura social vigente por outra. 
Ela é composta de litigantes moderados, não de mensageiros da derrocada da 
estrutura social estabelecida. Tampouco sugiro que todos os intelectuais brasilei
ros sejam bem nascU:Uis. É possível que esses sejam melhor aquinhoados politica
mente, mas, como o caso de Machado de Assis ilustra, os intelectuais de origem 
modesta raramente escapam ao processo cooptativo que, ou os assimilam 
inteiramente, ou os acomodam ao sistema social prevalecente. Por isso jamais se 
formou no Brasil uma intelligentzia no sentido russo. A sociedade czarista 
engendrou a categoria de intelligentzÚl, do tipo de intelectual desocupado, 
totalmente excluído do sistema formal de papéis e, por isso, estimulou a formação 
de rebeldes, anarquistas, revolucionários, por assim dizer, profissionais - o que, 
em cena medida, explica o êxito do movimento bolchevista em 1 9 1 7 .  

Na década de 1930, os integrantes d a  inteligência brasileira em litígio com o 
sistema social estabelecido não pretendem mais do que ampliar as fronteiras do 
sistema através da implantação de novo ordenamento de interesses, que lhes 
permitisse mais efetiva participação no processo polltico. A Revolução de 1 930 foi 
uma insurreição de radicalidade limitada e, por isso, logrou ser bem-sucedida. É 
disso ilustrativa a controvérsia ideológica ocorrida entre os participantes da 
liderança do movimento insurrecional dos anos 20 e 30. 

Com efeito, a atuação de Luís Carlos Prestes nas escaramuças militares que 
singularizam a marcha de sua Coluna, durante dois anos e sete meses pelo interior 
do pais, parecia destiná-lo ao papel de líder eminente da Revolução de 1930. Entre 
os seus organizadores, cogitou-se seriamente de que lhe fosse atribuída a chefia 
militar da insurreição. No entanto, é sabido que Prestes recusou-a, por considerá
la incompatível com as suas convicções na época. Num dos documentos em que 
expõe os motivos de sua recusa, ele descreve o Brasil como um pais governado por 
minoria de Hproprietários de terras e dos meios de produção" , " apoiada por dois 
grandes imperialismos que nos escravizam e aos quais os politiqueiros brasileiros 
entregam, de pés e mãos atadas, toda a Nação" . Apela para a "insurreição nacional 
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de todos os trabalhadores" e, entre as medidas que recomenda, inclui a 
"confiscação e nacionalização das empresas estrangeiras, de latifúndios, conces
sões, vias de comunicação. serviços públicos, minas, bancos, além da anulação das 
dívidas extemas"4. 

Não cabe examinar aqui os méritos inmnsecos do diagnóstico de Prestes. Impor
ta, porém, observar que, ao rejeitá-lo, os organizadores do movimento manifestam a 
sua determinação de não se apresentarem ao pais como representantes de uma 
classe. Nos termos ambiguos e freqüentemente imprecisos de suas declarações, o 
que almejavam era, através da reforma política e do sistema legal, defender o pais 
contra a ambição e influência corruptora da minoria no poder, e assegurar 
condições corretivas do unilateralismo regional e do predomínio das oligarquias 
no governo do pais. Num encontro com Getúlio Vargas, Prestes teria estabelecido, 
como condição para aderir ao movimento, que ele reivindicasse a "refonna 
agrária". Apesar de confessar-se admirador de Prestes, como disse em outra 
oportunidade, Vargas considerou a exigência inaceitável. 

o manifesto de Prestes, datado de29 de maio de 1930, segundoJoãoAlbeno, 
H abalou" muitas facções revolucionárias, pois nele "havia algo de verdade"5 . Nào 
as dissuadiu, porém, de prosseguirem nos seus propósitos radicais limitados. Em 
carta aberta a Prestes, o general Isidoro Dias Lopes não hesitou em recomendar o 
que chamou de "oportunismo", na consumação da obra revolucionária. Expli
cando o seu "oportunismo", afinnou que, mesmo que as idéias de Prestes "fossem 
aceitáveis, rejeito os remédios por elas preconizados para curar os males da pátria, 
pela falta de oportunidade, dada a completa ausência de oposições necessárias à 
aplicação de um regime de claro fundo comunista a uma nação que absolutamente 
não é capitalista"6. Isso corresponde a urna interpretação da Revolução de 1 930 
como um episódio essencialmente contido na dialética da ambigüidade e da 
complementaridade. 

Pode--se até argumentar que, intuitivamente, os dirigentes da revolução 
tinham clara consciência de que quaisquer medidas que na época fossem 
propostas do ponto de vista da dialética da polaridade, de que Prestes se tomou 
então porta-voz, tomariam a insurreição inarticulável no pais. Assim é que Juarez 
Távora, por imperativos realísticos, definiu-se a favor da "revolução possivel", a 
qual não seria "privilégio de uma classe

,
,7. E taxativamente afirmou: "Não será 

invenendo a ordem existente, pela anulação sistemática da burguesia. que se che
gará ao almejado equilíbrio social. Isso apenas inveneria os pólos da injustiça 
social"a. Uma vez no poder, os revolucionários empreenderam refonnas que 
jamais transcenderam sua linha de radicalidade limitada., consistente com a 
dialética da ambigüidade e da complementaridade. 

HiPercorreção e pragfflo.tismo crítico 

Nos meus estudos de sociologia da inteligência brasileira., tenho caraaerizado 
os seus integrantes à luz de um espectro de posições cujos pólos são hipercorreção 
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e pragmatismo crltIeo. Hipercorreção é a característica do posicionamento de 
intelectuais que, por força de sua idenúficação ambivalente com o elemento 
nacional, tendem a atribuir a ideais e teorias imponadas eficácia direta na 
configuração de componamentos sociais, assim negligenciando os seus condicio� 
namentos contextuais. O pragmatismo crítico, ao invés, caracteriza o posiciona
mento de intelectuais que, por força de sua identificação positiva com o elemento 
nacional e de sua sensibilidade às condições contextuais típicas do meio em que 
vivem, tendem mais a se servir das idéias e teorias importadas do que a admitir a 
sua exemplaridade abstrata. Nem sempre é possivel identificar os integrantes da 
inteligência nacional claramente como representativos de um ou outro pólo do 
espectro. Freqüentemente, discemem-se na mesma pessoa ambos os traços. 
Eventualmente, há em hipercorretos aparentes acentuações pragmáticas. Há 
pragmáticos críticos não inteiramente liberados de inclinações hipercorretas. 

Ao que tudo indica, esta ambigüidade da inteligência nacional decorre do 
próprio modo peculiar do advento do Brasil na história cosmopolita A análise 
dessa questão demandaria considerações que transcendem o escopo deste estudo. 
Todavia, duas, entre Outras circunstâncias, merecem destaque. Trata-se, por um 
lado, do tipo de colonização expropriativa dos séculos iniciais da nossa história 
(diversamente da colonização da América do Norte, empreendida por migrantes 
mais orientados para fundar no novo meio sociedades depuradas dos defeitos 
institucionais do ambiente de onde vieram) e, por outro lado, do vácuo cultural do 
território brasileiro, em que pouco mais do que o elemento geográfico teve função 
condicionante da empresa colonizadora expropriativa. 

Estas circunstâncias, além de outras, tornaram o Brasil uma nação de escassa 
criatividade cultural primária. Idéias seminais são sempre importadas. Somente a 
sua elaboração secundária está ao alcance da inteligência nacional. Tanto 
hipercorretos como pragmáticos críticos são largamente consumidores de cultura 
imponada. O que os distingue é o seu posicionamento em face da cultura 
produzida nos centros da história cosmopolita. Os hipercorretos tendem a aceitá
la como súmula de paradigmas de ação. Os pragmáticos utilizam-na como 
elemento subsidiário para qualificar o empreendimento formativo da sociedade 
brasileira, do qual se vêem como mandatários. 

Representantes da hipe�correção e do pragmatismo critico se registram em 
todos os períodos de nossa história e, hoje, como demonstrarei mais adiante, não 
menos do que no passado, eles integram o cenário intelectual do país. À tradição 
dos primeiros pertencem indivíduos como Sales Torres Homem, Tito Franco de 
Almeida, os positivistas em geral, e Rui Barbosa. À tradição do pragmatismo 
critico pertencem indivíduos como Paulino José Soares de Souza (visconde do 
Uruguai), Irineu Evangelista de Souza (visconde de Mauá), Sílvio Romero, 
Euclides da Cunha, Alberto Torres, e Oliveira Viana. 
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A década de 1 930 recebeu e processou muito do que constituiu as correntes 
culturais e políticas da década anterior. Politicamente, a Revolução de 1 930 foi em 
pane preparada pelos movimentos tenentistas de 1 922, de 1924 e pela Coluna 
Prestes. Ademais, o chamado movimento modernista dos anos 20, em seus significan
tes aspectos, antecedeu o estado de espírito de pane dos integrantes da inteligên
cia brasileira na década de 1930. Afinal, vários modernistas históricos foram 
destacadas figuras do mundo das idéias naquela década. 

o Movimento Modernista tem suscitado estudos mais apologéticos do que 
objetivamente críticos. Na verdade, carece ainda de um exame que identifique 
seus temas e conseqüências funcionais contraditórias. Sem dúvida, ele foi um 
rompimento, não raro de acentuações dramáticas e chocantes, com a mentalidade 
reinante, representativa da rusticidade agrária do Brasil. Exprimiu assim o 
inconfonnismo dos que almejam um Brasil mais urbano, bem como encorajou a 
pesquisa das condições peculiares da formação brasileira. Foi extraordinariamen
te relevante sua contribuição para dar um teor nacional ao idioma do país. 
Todavia, não é o simples interesse na pesquisa do elemento nacional que constitui 
o critério para distinguir entre hipercorreção e pragmatismo crítico. Há um 
tratamento hipercorreto e um tratamento crítico-pragmático de peculiaridades 
brasileiras. 

Pode-se argumentar que o Movimento Modernista foi, em certa escala, uma 
joumée de dupes, enquanto os seus representantes exceliram numa ingênua e 
exaltada importação de idéias e, ao definirem-se como modernistas, aceitaram como 
paradigmas de sua peripécia literária os estilos mesmos da decadência ocidental, 
tais como o/utuTismo, o dadaísmo, o surrealismo, o cubismo. Estes ismos, posicionamen
tos estéticos ultra-urbanísticos, tornaram os modernistas no Brasil uma vanguarda 
expatriada, como no passado o foram, talvez mais moderadamente, os nossos 
gongoristas, românticos e parnasianos. Ao olharem para o país, pouco discerniam 
nele mais do que o folclórico. Está por fazer-se a psicanálise do modernismo e, em 
geral, da hipercorreção nacional9 . É possível que haja ingrediente de sadomaso
quismo no retrato do Brasil que descreve o caráter do seu povo como um misto de 
tristeza, luxúria, cobiça e romantismo, bem como na proposta de macunaíma como 
típico herói brasileiro. Este impressionismo hipercorreto, com diferentes ênfases, 
perviveu na década de 1 930, nas interpretações do Brasil empreendidas por 
Gilberto Freire (Casa grande e senzala, 1 933), Afonso Arinos de Melo Franco (Conceito 
tk civilização brasileira, 1935), e Sérgio Buarque de Holanda (RaiZes tU! Brasil, 1936). 

o Movimento Modernista não foi de todo consistente com o seu intento 
renovador. Sucumbiu a cena modalidade de imobilismo, visível em algumas 
correntes regionalistas que inspirou. Por exemplo, por ocasião do Primeiro 
Congresso Brasileiro do Regionalismo, em 1926, Gilberto Freire apresentou uma 
contribuição, em que dizia: 
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" As novas gerações de moças já não sabem, entre nós, a não ser a 
gente mais modesta, fazer um doce ou guisado tradicional ou regional. 
Já não têm gosto nem tempo para ler os velhos livros de receitas de 
família. Quando a verdade é que, depois dos livros de missa, são os 
livros de receita de doces e de guisados os que devem receber das 
mulheres leitura mais atenta. O senso de devoção e o de obrigação 
devem completar-se nas mulheres do Brasil, tornando-as boas cristãs e 
ao mesmo tempo boas quituteiras para assim criarem melhor os filhos 
e concorrerem para a felicidade nacional. Não há povo, quando às suas 
mulheres falta a ane culinária. É uma falta quase tão grave como a da fé 
religiosa". (Gilbeno Freire, "Manifesto regionalista de 1 926". Boi. do 
Inst. Joaquim Nabuco, Recife, 1 952, vol. I ,  n� I ,  pp. 27-28.) 

Esta imagem imobilista. que acentua o que no país é pitoresco e mesmo 
exótico, do ponto de vista do que Euclides da Cunha chamou de litorâneo, assume 
vários matizes nos estudos sobre o negro no Brasil de Artur Ramos (O negro 
brasileiro, 1 934; O foldure negro do Brasil, 1 935;As culturas negras do Novo Mundo, 1 937) e 
outros, bem como nos Congressos Afro-Brasileiros reunidos em Recife ( 1 934) e 
em Salvador ( 1 937). 

No entanto, o imobilismo não empolga inteiramente a literatura regiona
lista dos anos 30, pois ganha tonalidade gurkiana, naqueles romancistas que 
denunciam ao país a pobreza e miséria de populações regionais. tais como José 
Américo, Jorge Amado, José Lins do Rego, Jorge de Lima, Amando Fontes, 
Graciliano Ramos, Raquel de Q.ueiroz, Marques Rebelo e outros, Esta literatura é 
também constituída de documentos analíticos, como Na Plamae amazônica ( 1 936) 
de Raimundo de Morais; Amazônia, a terra e ohomem (2� ed. 1 937), deAraújo Lima; e 
das monografias sobre a fome no Nordeste, de autoria deJosué de Castro. 

Peculiar modalidade de hipercorreção na década de 1930 foi a dos intelectuais 
católicos, afinados àlinha de pensamento representada nos anos 20 por Jackson de 
Figueiredo e Hamílton Nogueira. Eles são em geral bonaldianos, que aderem a uma 
interpretação equivocadamente conservadora da doutrina cristã, Doutrinários por 
excelência, em suas obras existe escassa contribuição ao entendimento concreto 
dos problemas das décadas de 1 920 e 1930. Assim, apresentaram-se como 
defensores da legalidade a todo preço, de mal definida "ordem", bem como de 
imprecisa tradição brasileira, Suas propostas refonnistas, vagas e de longínquo 
impacto na mentalidade geral da época referem-se a medidas sobre a família, o 
ensino, os costumes, o corporativismo, o combate ao comunismo. a recristianiza
ção do país. Considerando as revoluções políticas como fatores de desagregação 
social, tiveram nula panicipação nos movimentos insurrecionais dos anos 20 e 30, 
que por princípio, tenderam a condenar. Na década de 1 930, foram figuras 
fronteiTifas, nenhum deles tendo exercido função legitimadora da configuração de 
poder dominante na época. Entre os integrantes desta corrente, destacam-se D. 
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Sebastião Leme, Alceu Amoroso Lima, Sobral Pinto,Jonathas Serrano, Alcebíades 
Delamare, Sebastião Pagano, Perilo Gomes, Tenente Severino Sombra, Oscar 
Mendes, Luís Delegado, pe. Hélder CâmaralO• Este último, bem como Sobral 
Pinto e Alceu Amoroso Lima, adota hoje um desempenho político marcadamente 
confromivo, antes que conformista. 

Não se deve concluir dessas considerações que a doutrina cristã necessaria
mente conduz ao tipo de posicionamento hipercorreto desse grupo de intelectuais 
católicos. A atuação do pe. Júlio Maria em sua época testemunha o contrário, pois 
veementemente condenou o ultraconservantismo católico que. por vezes, infunde 
à Igreja "uma piedade assustadiça que se espanta de todos os movimentos do 
século e foge, covardemente desanimada de . . .  combater" (pe. Júlio Maria, O 
catolicismo no Brasil, Agir, 1950, p. 245). Nos dias presentes, Dom Evaristo Arns, 
arcebispo de São Paulo, Dom Hélder Câmara e outros prelados da Igreja atuam, 
entre nós, mais segundo o espírito do pe. Júlio Maria do que em conformidade 
com a linha dos doutrinários da "ordem" em 1 920 e 1930. A situação hoje é tão 
diferente que até o esquerdismo torna aberrante o caráter da posição política de 
certa parcela de militantes cristãos, adeptos da chamada "teologia da liberação". 
Somente profundo desconhecimento técnico da doutrina cristã, bem como o 
entendimento insatisfatório do marxismo, podem levar cristãos a aceitar o sinistro 
conluio dessas duas concepções metafisicas incompativeis, que se tenta consumar 
a chamada "teologia da liberação". A voga, entre nós, dessa mistificação constitui 
mais um indicador de que a hipercorreção intelectual ainda tem grande força no 
Brasil. 

Em seu sentido heurístico, ou "puro" na acepção weberiana, o pragmatismo 
critico é o atributo por excelência do posicionamento intelectual cuja identificação 
positiva com a sua circunstância nacional determina a orientação genérica de seu 
interesse pelas idéias, e o modo como assimila a cultura e a ciência importadas. É 
esse pragmatismo que se espelha em obras como Os sertões, de Euclides da Cunha; 
O problema nacional brasiúiro, de Alberto Torres; Grandes sertões, veredas, de Guimarães 
Rosa, Em toda a história intelectual do Brasil, até os dias presentes, ninguém foi 
capaz de produzir algo correspondente a essas obras, enquanto expressivas da 
inequívoca identificação subjetiva dos nativos do pais com o elemento nacional. 
Por isso, a sua temática permanece viva. Cenamente, o posicionamento hipercor
reto necessariamente leva à frustração o intento de quem quer seja nele inspirado 
de emular aqueles escritores. 

Hesito em oferecer lista detalhada dos representantes do pragmatismo crítico 
na década de 1 930, porque, para tanto, seria necessário acurado exame de 
informações que, nesta data, não se encontram suficientemente coletadas e 
sistematizadas. Por exemplo. mereceriam atenção grande número de intelectuais 
pmféricos no período de 1 930 a 1 945, muitos deles colaboradores da revista Cultura 
Polítical l  elou autores de trabalhos publicados graças ao financiamento direto ou 
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indireto do Departamento de Imprensa e Propaganda. Esses indivíduos produzi
ram um acervo de documentos de variada qualidade objetiva, desde os de 
natureza puramente apologética em relação ao governo do presidente Getúlio 
Vargas, até os de considerável relevância elucidativa, em que procuravam debater 
os temas e questões pertinentes à reforma político-institucional do pais. Estes 
documentos estão exigindo um estudo monográfico especial. 

Entre as figuras cêntricas do cenário intelectual da década de 1930, representa
tivas do pragmatismo crítico, destacam-se indivíduos como Francisco Campos, o 
ideólogo da legalidade do Estado Novo; Gustavo Capanema, que, como ministro 
da Educação, não só presidiu a reforma institucional do sistema de ensino, como 
também exerceu o papel de mediador entre o Estado Novo e os escritores mais 
resistentes à cooptação direta pela configuração de poder; Lindolfo Collor e 
Agamenon Magalhães, que, decisivamente, influíram na elaboração de nova 
legislação trabalhista e da organização sindical. Mais como teóricos do que 
propriamente como políticos, incluem-se, na galeria cêntrica, Oliveira Viana e 
Azevedo Amaral12, cada um deles, a seu modo, autor de estudos sobre peculiares 
condições do Brasil, os quais ilustram um posicionamento critico em relação à 
ciência e à cultura importadas. Intelectuais irutepemkntes no período foram Gilberto 
Amado, Martins de Almeida, Virgínio Santa Rosa, Caio Prado Júnior, Nestor 
Duarte. Os livros desses escritores, respectivamente, Eleição e representaçrw ( 1931), 
Brasil errado ( 1932), O sentido do tenentismo ( 1933), Evolução polz1ica de Brasil ( 1 933), A 
ardem privada e a organização politica nacional ( 1 939), foram tentativas de diagnóstico 
dos regimes políticos do país, largamente imunes aos vícios típicos do posiciona
meDto hipercorreto. Entre os intelectuais confrontivos, de minha classificação. 
incluem-se certamente Luís Carlos Prestes, Otávio Mangabeira, Aparício Toreli (o 
barão de Itararé), e outros. 

A inteligência brasileira na década de 1930, sua importância espedfica 

A importância específica da inteligência brasileira na década de 1930 será 
focalizada a seguir, enquanto refletida no bem-sucedido humanismo civilista dos 
seus integrantes de orientação crítico-pragmática. que inspirou os movimentos 
insurrecionais dos anos 20 e 30, e em sua capacidade de institucionalizar as suas 
aspirações básicas. 

Proponho chamar de humanismo civilista a imprecisa ideologia de numero
sos brasileiros, de variadas qualificações educacionais e profissionais, que deseja
vam, em nome do progresso, ampliar a sua participação no processo político como 
condição para assegurar a melhoria das condições gerais de vida do país. O 
humanismo civilista não vai além de um tipo liberal de reformismo que objetiva 
limitar o mandonismo oligárquico. instaurar o império da lei, o avanço e a 
diferenciação da economia, a remodelação institucional do país. Desde a sua 
incipiente formulação por Rui Barbosal3, o humanismo civilista revelou-se 
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instrumento eficaz de mobilização popular, principalmente nos centros urbanos. 
Todavia, na primeira e segunda décadas do século, os arautos do humanismo 
civilista jamais conseguiram se alçar à área cêntrica do poder. Esta promoção 
politica do humanismo civilista foi consumida em 1 930, graças à capacidade 
aniculadora dos revolucionários no período em exame. 

Politicamente, a inteligência brasileira na década de 1 930 teve liderança hábil, 
a qual encontrou em Getúlio Vargas o seu representante mais eminente. Seu 
bifronusmo, sua aversão instintiva a ortodoxias postiças, sua repugnância a 
posições ideológicas rígidas, suas contradições de caráter, sua capacidade elástica 
de compromisso e conciliação, seu oportunismo, e também sua ocasional e 
temporária frieza no combate aos seus adversários, o talharam para exercer o 
papel de condutor eminente do processo político na década de 1 93014 . Todavia, o 
êxito político do humanismo civilista, na década em exame, muito deveu também 
à habilidade de articuladores como Osvaldo Aranha, Virgílio de Melo Franco,João 
Neves da Fontoura, Góis Monteiro, Lindolfo Collor, Augusto do Amaral Peixoto e 
outros. 

A propósito, as vicissitudes presentes do país servem para ressaltar que a capa
cidade articuladora é dimensão essencial na avaliação do trabalho de liderança 
political 5. É certo que os revolucionários de 1930 foram vagos e até confusos em 
seus pronunciamentos. Não sabiam o que queriam, como os cronistas assinalam. 
Um desses revolucionátios, Osvaldo Aranha, viu o país, em 1930, como um 
"desérto de homens e idéias". No entanto, apesar dessas deficiências, empreen
deram tão eficientemente um trabalho de articulação política que não só 
empolgaram o poder, como, em três lustros, de 1930 a 1 945, constituíram-se em 
duradoura vanguarda civil do país e, como tal, deram-lhe nova forma política e 
institucional. Constitui ainda indicação positiva da capacidade articuladora 
daquela vanguarda civil o fato de que ela sobreviveu à deposição de Vargas, em 
1945. Graças à diligência de figuras cêntricas, entre as quais o próprio Getúlio 
Vargas, nos 1 5  anos anteriores, aquela vanguarda civil, exímia na prática de 
maduro maquiavelismo, metamorfoseou-se como PSD e PTB, e indiretamente 
condicionou a formação da UDN, isto é, o modo partidátio pelo qual os seus 
.contendores tiveram de aglutinar-se. Esses três partidos constituíram o cerne da 
vanguarda civil no Brasil desde 1 945, e esta só foi desmantelada em 1 964, em 
vinude da incompetência articuladora dos políticos, por volta daquele ano. 

o movimento reformista que agitou o Brasil em 1 963 e nos primeiros meses 
. de 1 964 constitui a mais eSfetacular jornada de otários que se registra em nossa 
história político-partidárial . Por força de sua proposta inarticulável, estava 
fadado à frustração e a provocar a substituição daquela vanguarda civil pela guarda 
militar. Nos dias presentes, a ausência de competente rrabalho de arúculação 
poHtica dos interesses da sociedade civil, em grande parte, constitui-se num fator 
do impasse econômico e social do país. Este volta a ser um "deserto de homens e 



A Revolução de 30 539 

idéias", com a agravante de que parece ter perdido o instinto mesmo de sua 
autopreservação como nacionalidade independente, instinto de que não foram 
deficientes os representantes pragmáticos da inteligência brasileira na década de 
1930. 

Outro aspecto específico da contribuição desses atores pragmáticos foi a obra 
institucional que realizaram como homens de governo. Neste particular. sua 
criatividade jamais foi excedida. No Império e na Velha República, nenhuma 
minoria insurreta logrou estabelecer-se no poder e, a partir daí, realizar obra 
institucional de envergadura comparável a de que se revestiram as reformas 
delineadas e implementadas pelos homens de governo da década de 1 930. Os 
governos de Deodoro da Fonseca ( 1 889- 1 89 1 )  e Floriano Peixoto ( 1891 - 1 894) 
foram. antes de mais nada, consolidadores de uma revolução de cúpula, de 
escassos resultados institucionais. Já em 1 894, quando se elege à Presidência da 
República o paulista Prudente de Morais, inicia-se, com Rodrigues Alves na pasta 
da Fazenda, o retorno do domínio dos proprietários de terras, que Campos Sales 
( 1 898- 1 902) consolida mediante a "política dos governadores". 

Na década de 1 930, refonna-se o arcabouço institucional do Estado, que o 
habilita a processar as tensões de variados interesses dominantes, a prover aos 
extratos médios da população garantias estáveis necessárias para o seu avanço e 
diferenciação profissional e educacional, e a assegurar aos trabalhadores um 
mínimo de direitos e representação sindical. No período de 1 930 a 1 945, o Estado 
no Brasil transformou-se num sistema operacional de alocação de recursos, que 
parece estar destinado a ser requisito definitivo na organização da produção da 
riqueza nacional. Trinta e cinco anos após adeposição de Getúlio Vargas, em 1 945, 
esse sistema apenas adquiriu maior complexidade e efetividade no exercício de 
suas funções. O governo no Brasil tem mais poder decisório na alocação dos 
recursos nacionais do que o governo nos Estados Unidos. As bases de tal poder 
foram implantadas durante os 1 5  anos de governo discricionário. Muitos podem 
argüir que o seu preço político foi demasiadamente alto. A discussão deste 
argumento não é, porém, peninente na presente análise. O fato é que o sistema 
operacional de formulação e implementação de decisões a1ocativas, legado do 
pragmatismo do período de 1930 a 1 945, é irreversível, e constitui, hoje, o 
requisito indispensável da viabilidade de alternativa à aguda periferalização 
econômica e cultural do Brasil no presente. Ao contrário do que sugerem hoje 
nossOs retardatários seguidores hipercorretos de Adam Smith, o sistema opera
cional do Estado no Brasil há de ser avaliado do ponto de vista de suas funções, não 
à luz da dicotomia maniqueísta intervencionismo versus economia pura de 
mercado. Em si mesmo, ele não é causa de nossa presente situação calamitosa. 
Outra seria a situação do país se fosse utilizado à luz de uma visão crítico
pragmática dos seus problemas e de suas relações com o resto do mundol 7 .  
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Vicissitudes da redução sociológica 

o pragmatismo crítico tem sido objeto de minhas análises desde os primeiros 
anos de 1950. Interpretei os seus representantes como indivíduos que tentaram 
contribuir para a articulação no Brasil de uma ciência social depurada de 
distorções hipercorretas. Este objetivo inspira a obra de vários integrantes da 
inteligência brasileira desde o Império. Na década de 1930, muito do que 
constituiu o arcabouço institucional do país foi fruto da prática daquela ciência 
social cujos elementos rudimentares são visíveis nos estudos de Oliveira Viana, 
Martins de Almeida, Azevedo Amaral e outros. Procurei mostrar que esses 
homens eram continuadores de um esforço multigeracionaI de construção da 
nacionalidade brasileira. Todavia, parecia-me que, na década de 1950, a tradição 
critico-pragmática, carecendo de qualificações teóricas consistentes, estaria ern 
perigo de pennanecer entre nós como simples somatório de fragmentos incoeren
temente difusos em trabalhos de individuas isolados, que não tinham consciência 
da comunidade de seus propósitos. Foi esta situação que, na década de 1950, a 
proposta de redução sociowgica tentou obviar. 

A redução sociowgica, desde sua origem, tem sido uma proposta de reorientação 
da ciência social no Brasil. Hoje em dia, nossos escritores hipercorretos, em suas 
obras escritas do ponto de vista do maneirismo prevalecente, tendem a negar a 
existência de ciência social no passado, como se esta fosse apenas um saber em 
hábito. Constitui tese essencial de meus estudos de história das idéias o ponto de 
vista de que sempre houve ciência social no Brasil, entendida como saber em ato. Por 
exemplo, há uma teoria política implícita na ação dos homens que tornaram a 
independência do pais factivel em 1 822. Há uma teoria política configuradora do 
Império Brasileiro. Outra na Velha República. E sem dúvida a Segunda República, 
tal como sugiro nesta análise, não foi destituida de uma teoria política, entendida 
como saber em ato. A função da análise não é, bovaristicamente, estigmatizar como 
pré-cientifico o pensamento das gerações passadas, mas nele distinguir entre os 
elementos críticos e não-críticos e preservar os primeiros como pane de nossa 
sistemática consciência viva do mundo e do Brasil. 

A redução sociológica foi apresentada como culminação do nosso pragmatismo 
crítico. Não impugnava os que, no passado, o representaram, minimizando o 
valor de suas contribuições, sob a alegação de que eram ideológicas e de que 
careciam de cientificidade. Ao contrário, definia-se em relação de continuidade 
com tais representantes, e acentuava a objetividade relativa do seu trabalho, e o 
que nele derivava da prática de verdadeira ciência social, embora de maneira mais 
intuitiva do que sistematicamente congruente. N a perspectiva dos dias presentes, 
essas considerações são relevantes para propiciar a interpretação correta (e não 
apologética) do pragmatismo crítico da década de 1 930, e de sua trajetória nos 
períodos seguintes. 
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Na década de 1 930, começa a ganhar ponderável consistência a integração de 
intelectuais brasileiros em redes internacionais, formal ou informalmente consti
tuídas. Elos dessas redes sào o fascismo e o marxismo-Ieninismo. Essas correntes 
iniciam na década de 1930 um tipo de proselitismo cultural internacionalmente 
organizado que, nos períodos anteriores, só encontra débil precedente no 
movimento positivista. Mas o positivismo jamais empolgou no Brasil parcelas 
significantes da inteligência nacional. Muito ao contrário, na década de 1930, o 
fascismo e o marxismo-leninismo já eram instrumentos eficientes de larga 
mobilização social e politica, e assumiram o caráter de forças obscurantistas, 
internacionalmente organizadas em diferentes graus, obstrutivas da criatividade 
cultural e institucional do pais. 

Naquele período. ambas essas correntes encontram no Brasil seus mediadores 
hipercorretos. Graças, porém, ao robusto "instinto" dos protagonistas do 
pragmatismo crítico, foram mantidas em posição de marginalidade. O fascismo 
sofreu golpe fatal com o desmantelamento da Ação Integralista Brasileira em 
1937. O marxismo-leninismo, todavia, reprimido frontalmente em sua manifes
tação subversiva de 1935, foi, por assim dizer, mantido em rédea curta até 1945. 
Mas, a partir desta data, graças ao seu suporte externo, propagandístico e político, 
fortaleceu-se crescentemente em seu papel periferalizante do nosso cenário 
intelectual. 

A tradição crítico-pragmática jamais recuperou o papel central que teve no 
processo político e cultural do Brasil nos três lustros de 1 930 a 1 945. Nos cinco 
anos de 1 945 a 1 950, ela apenas continua como tênue influência político-cultural. 
É nos três lustros seguintes que aquela tradição retoma a sua posição de centrici
dade intelectual, sob a forma de redução sociológica. 

Descrever as vicissitudes da trajetória da redução sociológica de 1950 a 1 964 é 
tarefa delicadíssima. Nesse período, sua força persuasiva foi crescente, tendo 
marginalizado a influência de posições hipercorretas que, sob a aparência da 
versão francesa e norte-americana de ciência social, se encastelava em algumas 
escolas prematuras de nosso sistema universitário. No entanto, a redução sociológica 
foi também vitima da institucionalização defectiva. É certo que o suporte 
institucional que adquiriu a partir de 1955 é incidental à sua essência. Ela já 
existia antes de adquirir tal suporte. (E disso decorre que - permito-me esclarecer 
neste parênteses -jamais me identifiquei com os intelectuais que transformaram a 
sigla do que erroneamente muitos acreditavam ser legítima institucionalização da 
redução sociológica numa bandeira de proselitismo. Em retrospecto, contemplo os 
cunos três anos de minha associação com eles, como circunstância de que não me 
lembro sem constrangimento.) 

Sob a forma proselitista que assumiu de 1955 a 1 964, a redução saciológica foi 
eventualmente obliterada por sua dupla distorção direitista e esquerdista. Ambas 
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as distorções viciaram o movimento nacionalista naquele perlodo, impondo-lhe 
diretrizes político-partidárias inarticuláveis, como assinalei nos meus livrosA crise 
ik puder no Brasil ( 1 96 1 ), Mito e verdade da revolução brasileira ( 1 963), bem como nos 
meus discursos na Câmara dos Deputados, em fins de 1 963, e nos meses de 1 964, 
que precederam ao advento do presente regime militar. No período tardio do 
governo J cão Goulart, os militantes de um nacionalismo ingenuamente desenha
do admitiam que chegara o momento oponuno para a consumação de seus 
objetivos. Tão decisivamente empolgaram a cena panidária, que nenhuma voz 
distoante de suas intenções e, muito menos, contrária às mesmas, pôde ser ouvida 
no pais. Não foi dificil para mim prever a queda do Sr. João Goulan e a intervenção 
militar de 1964. 

Nos dias presentes, os elementos críticos de uma ciência social componentes 
do legado do pragmatismo não parecem ter sido apropriados pelos intelectuais 
contemporâneos. Quando muito, alguns dentre os mais lúcidos intelectuais contem
porâneos os consideram do ponto de vista da crônica h istórica, e não como 
herança viva inspiradora de um trabalho criativo da cultura nacionall8 .  Por 
isso mesmo, a internacionalização econômica e cultural do Brasil assume hoje 
proporções sem precedentes. Em grande medida, o trabalho cultural é hoje, entre 
nós, dominantemente influenciado por duas doutrinas típicas do período 
decadencista da sociedade ocidental: a doutrina anglo-germânica que, sob a forma 
de ciência social, é ensinada nas universidades dos países cêntricos, e a doutrina 
marxista e paramarxista, que também se apresenta como ciência social. 

Essas doutrinas são largamente influentes no Brasil, graças à diligência de seus 
mediadores hipercorretos. A doutrina anglo-germânica tem sido mesmo favoreci
da, e desde a década de 1 940, vem se tomando o conteúdo do que se professa em 
nossas instituições de ensino superior. Aí se formam nossos cientistas sociais, 
inclusive economistas. Suponho que não incorreria em redundância ao observar 
que os mais crédulos dentre esses tomaram aquela doutrina a justificativa do 
bovarismo a que me referi anteriormente, segundo o qual jamais houve ciência 
social no Brasil antes de sua institucionalização universitária entre nós. Esta visão 
hipercorreta do trabalho cultural instiga hoje juvenil e polarizante dissensão 
ideológica, verdadeira competição cujos panicipantes têm que ser necessariamen
te perdedores ou ganhadores, pois uns e outros são ultraconscientes das fronteiras 
dos seus respectivos territórios. Esta dissensão parece, às vezes, constituir um 
revivescimento da rivalidade entre bandeirantes e emboabas. Assume imponância 
essencial na credenciação dos integrantes destas facções os graus de PhD e Mestre 
que obtêm no exterior. Suas posições no sistema educacional brasileiro freqüen
temente dependem de que explicitamente sejam portadores das qualificações que, 
supostamente, aqueles títulos simbolizam. Assim, parte dos mediadores hiper
corretos da doutrina anglo-germânica é constituída de brasileiros, ou estrangei
ros aqui residentes, ou naturalizados, fonnados à feição none-americana, francesa 
ou de outra denominação típica do mundo europeu. Existe algo de correto na 
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percepção freqüentemente expressa entre nós de que alguns desses intelectuais 
voltam do exterior transformados em "brasilianistas brasileiros". Em outras 
palavras, em analistas afrancesados ou norte-americanizados de assuntos e 
problemas nacionais, entre os quais certamente se incluem os nossos disdpulos de 
Milton Fried.man, queo magazine Time ironicamente classificaria como " cherubic, 
Chicago-trained economist(s)" (vide edição de 25-08-80). Esta percepção é 
parcialmente correta, quanto aqueles que, durante a sua instrução no exterior, em 
vez de se apropriarem do sólido acervo de conhecimento cuja validade evitai idade 
resistem à caducidade, atrelam-se à voga temporária das correntes modernistas de 
pensamento, representadas pelas obras que constituem e parafernália charlata
nesca expressiva da decadência cultural. 

Por outro lado, o marxismo é ainda aceito como ciência e teoria por uma legião 
de integrantes da inteligência nacional. Eles são os socialistas de várias nuanças, 
que militam no movimento partidário da hora e/ou no âmbito de nossas 
instituições culturais. Como os adeptos da doutrina anglo-germânica, focalizam a 
produção cultural dos que os precederam como sub ou pré-cientifica em geral. Sua 
abordagem bovarista de tal produção é mais altaneira e condescendente do que 
orientada no sentido de uma apropriação cumulativa e da diferenciação crítica das 
contribuições culturais do passado. 

Os mediadores hipercorretos da doutrina anglo-germãnica, principalmente 
os economistas, têm logrado posições no âmbito dominante de nosso sistema 
pol1tico-econômico, seja como atorescêntricos ouperiféricos. Em relação a tal sistema, 
os mediadores hipercorrews do marxismo, na sua inconsciente condição de 
vanguarda deslocada no tempo e no espaço, atuam como figuras fronteiriças ou 
corifrontivas. Isso não quer dizer, porém, que sua influência seja pouco ponderável. 
O contrário disso atesta o fato de que o documento programático do atual partido 
do governo incorpora elementos de sua linguagem e de seu ideário. Essa 
diversidade de posicionamentos tem a sua lógica própria. Da doutrina anglo
germância derivam os critérios governamentais de percepção e tratamento dos 
assuntos e problemas brasileiros. Em sua análise dessa doutrina e das políticas 
governamentais, os marxistas e paramarxistas utilizam-se da dicotomia capita
lismo versus socialismo, considerando este como súmula de um modelo positivo 
ordenador do processo brasileiro. Mas essa dicotomia é meramente aparente. E é 
isto que toma ambas as doutrinas tennos de uma dissensão cativa na ideologia 
modernista, constitutiva do período de decadência da sociedade ocidental. Este é o 
assunto que constituirá o foco de nossas considerações a seguir. 

Salvar o fenômeno Ilrasileiro 

Poucos são hoje os que se dão conta da singular magnitude histórica da crise 
econômica, social e política em que o Brasil se encontra, e bem assim dos seus 
efeitos no domínio cultural. Esta crise não é uma crise como outras que se 
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registraram no passado, mas a manifestação da agonia de um modo secular de 
aniculação do Brasil com o resto do mundo, em seu momento tennina!. Nos 
últimos 480 anos, o Brasil apenas teve uma existência cativa no periodo de 
decadência da sociedade ocidental. Só conhecemos a cultura da decadência, por 
força desta catividade. Assim, nunca tivemos em nossa memória viva o termo 
referencial para compreender cabalmente a decadência como categoria de análise 
de nossa própria história. Temos vivido 480 anos na decadência, em perfeita e 
inocente candura. É certo que só hoje a sociedade ocidental começa a render· se à 
evidência de que os últimos séculos, ao contrário de representarem uma trajetória 
ascensional, constituem periodo em que se tem verificado a sua compulsiva 
desnaturação e degradação. Ao fim destes cinco séculos, a sociedade ocidental 
defronta-se com o seu veredicto: a inviabilidade do paradigma de relações entre os 
seres humanos que postula, em função do qual patologia e degenerescência se 
tornaram os critérios de normalidade da convivência social, bem como a falência 
de seu modelo de relações entre a sociedade e a natureza, que atrofia e ameaça 
extinguir a capacidade desta de auto-rt!staurar-se. 

No entanto, na memória viva da sociedade ocidental, sempre operou um 
termo referencial que, embora reprimido, perturbou a tranqüilidade de sua 
consciência. Trata-se do legado de valores e conhecimentos imperedveis anicula
dos por sucessivas gerações, e de vigência configurativa da sociedade ocidental. até 
o limiar do seu longo periodo de modernidade19 .  Esquematicamente, na articula
ção de tal legado se destacam individuas como Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo 
Agostinho, São Tomàs de Aquino, Sir lohn Fortescu, Richard Hooker, que s6 
conhecemos como relíquias históricas, e cujo pensamento jamais foi parte de 
tradição teórica vigorante no processo configurativo da cultura no Brasil. Durante 
os últimos cinco séculos, houve sempre na sociedade ocidental minorias que. 
consistentes com esse pensamento, reconheceram na modernidade uma síndro
me patológica de decadência, antes que um indice da marcha triunfal da 
humanidade. 

Graças aessas minorias, preservou-se viva na sociedade ocidental a intuição de 
que decadência é uma categoria de análise histórica. Mais recentemente, a essa 
categoria recorreram analistas como N.J. Danilevsky, Nicolau Berdiaeff, Osvaldo 
Spengler, Pitirim Sorokin, Arnold Toynbee, Karl jaspers, A.N. Whitehead, Eric 
Voegelin, Leo Strauss, Mircea Eliade, e os especialistas em hermenêutica. Seria 
fora de propósito, nesta oponunidade, investigar o que esses autores conceituam 
como decadência. Todavia, é licito derivar de seus estudos o pressuposto de que 
uma configuração histórico-cultural preserva a plenitude de sua vitalidade 
enquanto se mantém como totalidade cujas partes se integram organicamente por 
força de critérios ordenadores. irredutiveis a termos puramente sociomórficos, 
que lhe conferem o caráter de miniatura do universo, Como verdadeiro cosmion, 
nenhuma de suas panes logra expansiv'idade ilimitada, e nenhum critério secular 
se torna determinativo de sua articulação como totalidade. Decadência é um tipo 
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de diferenciação sem limites de que resultam a desintegração da unidade orgãnica 
da configuração histórico-culrural e a capturação desta pelo processo de expansão 
autônoma de uma de suas partes seculares. 

Do ponto de vista desta metáfora conceitual, o individualismo do século XVI é 
indicador do período liminar da decadência da sociedade ocidental, enquanto 
representa uma liberação psicológica do ser humano incompatível com a 
preservação da unidade orgânica desta sociedade. Mais particularmente indicativo 
da decadência desta sociedade é a diferenciação que atinge o seu momento 
culminante na chamada Revolução Industrial, e de que resultou a promoção da 
economia ao papel de referente por excelência do modo de relações entre seres 
humanos, e entre esses e a natureza. Enquanto legitimadora deste processo, a 
ciência social, nas suas modalidades anglo-gennânica, marxista e paramarxista, é 
manifestação doutrinária e ideológica da decadência. Do ponto de vista da teoria 
das configurações histórico-culturais, capitalismo e socialismo não são propria
mente antinomias. Ambos têm suas raizes numa interpretação puramente 
sociomómca das relações entre seres humanos, e entre estes e a natureza, 
enquanto pressupõem que os critérios de ordenamento da sociedade são sociais 
eles mesmos. Ambos são episódios de liberações sociomórlicas do ser humano. O 
primeiro pressupõe que tal liberação se efetiva na medida que o mercado assume o 
papel de agência determinativa, por excelência, do processo histórico-social. O 
socialismo aceita a validade temporária desse pressuposto e, em última análise, 
predica um tipo de liberação humana como evento social, em que a liberdade nada 
mais é do que a consciência da própria necessidade histórica. Na prática. porém, a 
necessidade histórica é uma versão sociomórfica da providência divina, que 
justifica um tipo sem precedentes de barbarismo e de tirania. 

Interpretada como a culminação do período decadencista da sociedade 
ocidental, a presente crise do mundo e do Brasil não admite uma superação 
ditada pelos critérios intrínsecos à decadência. O projeto de modernização do 
Brasil tem sido objetivamente um atrelamento do país à decadência da sociedade 
ocidental , da qual é necessário que nos liberemos hoje para conjurar a nossa 
secular condição periférica no mundo. A alternativa a este projeto é um modelo 
que restaure a multicentricidade da existência humana e sua consonância com os 
limites termodinâmicos da natureza20. Este modelo não é moderno, no sentido 
técnico da palavra. A modernidade é a ideologia da decadência. Em outras 
palavras, é um clima de opinião que induz da decadência os critérios de avaliação 
da história decorrida e de comparação das sociedades contemporãneas. A ciência 
social anglo-germânica e o marxismo, prisioneiros neste clima de opinião, não 
podem transcender a decadência e proverem o tipo de conhecimento necessário 
para dirimir a presente crise do mundo e do Brasil. 

Cativo no processo de decadência da sociedade ocidental, o Brasil sempre 
aspirou a se tomar uma nação moderna. Nunca ocorreu à inteligência brasileira 
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que, sob o pretexto de modernizar-se, sucumbia a uma modalidade bizarra de 
maneirismo. Não temos idéia consistente da existência de um legado imperedvel 
de valores e conhecimentos, e do seu caráter de paradigma ordenador da 
convivência social. A história cultural do Brasil é uma sucessão de idéias e teorias 
de validade provisória, invariavelmente importadas dos países cêntricos. Os 
membros hipercorretos de cada geração tendem a fazer tábula rasa do passado, e 
declaram a sua superioridade em relação às gerações que os precederam, pelo 
simples fato de que se admitem mais modernizados, isto ê, mais bem informados a 
respeito dos epígonos eventuais da moda intelectual de seu tempo. Levy-Strauss, 
Habermas, Althusser, Gramsci, ressuscitados, e outras celebridades do dia no 
exterior são hoje as fontes em que se abeberam os nossos intelectuais maneiristas. 
E como os modernistas dos anos 20, os nossos intelectuais maneiristas, nos dias 
presentes, alimentam a ilusão de que o seu trabalho de propagação de idéias e 
teorias importadas corresponde a uma revolução cultural. Essa inocente candura e 
beatice precisa ser hoje encarada de frente, se é que vamos ter chance de co .... 'umar 
uma alternativa para o ordenamento maneirista da sociedad� bfasileira. 

É justo observar que os integrantes do pragmatismo crítico sempre tiveram, 
embora limitada, a consciência do maneirismo da inteligência brasileira. Por isso 
mesmo, tentaram corrigir essadistorção. Em meus estudos, ressaltei a imponância 
dessa minoria de intelectuais e os considerei como praticantes da Tedução 
sociológica. Assim, embora o discurso formal da redução sociológica tenha sido 
apresentado em 1958, sempre houve no Brasil intelectuais que praticaram a 
redução sociológica avant la Mire. A partir de 1958, a crescente influência da redução 
sociológica nos meios intelectuais tem sido mais efetiva do que reconhecida. Não 
obstante, nem todas as conotações da redução sociológica foram compreendidas e 
assimiladas. 

Em 1965, ao rever o texto da redução sociológica, publicado em 1958, sublinhei o 
seu trlplice significado, a saber: I) atitude metódica imprescindível à assimilação 
aitica da cultura importada; 2) adestramento cultural sistemático necessàrio para 
habilitar o indivíduo a resistir à massificação de sua conduta e às pressões sociais 
organizadas; 3} superação da ciência social nos termos institucionais e universitá
rios em que se encontra2 1 .  

No seu terceiro sentido, a redução sociolégica desde 1965 tem permanecido, entre 
nós. uma proposta impressa no papel. isto é. não encontrou nenhuma pessoa. 
nenhum grupo motivado para empreender a sua consumação. No entanto, a 
nação brasileira não pode ser socorrida contra o colapso iminente, enquanto 
arrastada no presente curso sinistro da sociedade ocidental, a menos que se 
reinvente. Essa reinvenção é essencialmente uma façanha cultural e politica. Além 
do colapso iminente, não há futuro para o Brasil nos tennos maneiristas e 
hipercorretos que o configuram como nação periférica. Porque esses tennos 
prevalecem ainda hoje no ordenamento econõmico, social, cultural e politico do 
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país, somos uma nação indefesa contra a pilhagem. Atores territonals e não
territoriais comandam do exterior essa pilhagem, que, entTe nós, é mediada por 
intelectuais e tecnoburocratas maneiristas, bem como pela corte da maioria de 
nossa chamada classe média. Inconscientemente, ela partilha de tal operação de 
pirataria a fim de manter a vigente estrutura hipercorreta de consumo do país. À 
diferença dos Estados Unidos, chegamos ao fim do período de decadência da 
sociedade ocidental sem termos constituido a logística de produção independente 
de bens materiais, e muito menos de cultura e ciência. Somos até agora 
consumidores por excelência de cultura e ciência imponadas. Além de textos 
maneiristas e da parafernália traduzidos, o brasileiro quase não tem o que ler. 
Nossas escolas são, em larga medida, centros de instrução mimética. Nossa 
juventude não tem mentores, Na situação de impasse econômico e social em que o 
país se encontra, não são poucos os que acolhem o ponto de vista da capitulação, 
que atribui aos nossos financiadores externos o encargo de socorrê-Io contra o 
perigo de sua falência como empresa nacional. A fibra e a venebração do país 
parecem acometidas de aguda debilidade. Não é assim para estranhar o fato de que 
a imagem do Brasil na imprensa representativa da opinião daqueles centros 
financeiros justifique o seu arrolamento na galeria das nações indigentes como o 
Zaíre e Bangladesh (vide Time, 25-08-80). 

Não nascemos no Brasil por deliberação. Mas isso não é escusa para escolher o 
rumo da capitulação. Mais inteligente é aceitá· lo como destino e com espírito de 
grandeza, posicionamento sem o qual seria impossivel o sucesso de qualquer 
tentativa de salvar o fenômeno brasileiro. 

NOTAS 
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BOLÍVAR LAMOUNIER - Considero-me extremamente honrado com o con
vite feito pelo CPDOC para que eu participasse desse seminário. Trabalho em 
outro campo, e me sinto aqui quase que como um intruso. 

Cabendo-me o tema "A construção da ideologia do Estado" , a angústia que 
acompanhava minha condição de intruso foi ligeiramente amenizada quando 
constatei que podia plagiar o titulo do trabalho do prof. Guerreiro Ramos: "A 
inteligência brasileira da década de 30 à luz da perspectiva de 1980". Só que, por 
prudência, eu não falaria da inteligência brasileira dos anos 30, porque já vimos 
aqui, com suficiente extensão, na exposição da Lúcia, principalmente, a comple
xidade do que se passava nos anos 20 e 30. Sobre a elaboração intelectual deste 
período, eu gostaria de falar apenas de celtos aspectos mais diretamente politicos, 
mais diretamente referidos ao Estado. E tal como o prof. Guerreiro Ramos, não 
vou fazer uma delimitação muito estreita no tempo; provavelmente vou conside
rar que o pensamento de 30 vai de 20 até 45. Meu propósito é o de dar ênfase a 
celtos aspectos politicos desse período, concentrando-me, sobretudo, naqueles 
pensadores que convencionamos chamar de autoritários - embora talvez nem 
todos mereçam o titulo. Diferenciá-los não será minha principal preocupação. A 
indagação que me coloco é se existia entre eles suficiente unidade, suficiente 
semelhança temática, suficiente proximidade de premissas, de pontos de paltida, 
para que se possa aplicar a esses pensadores, em conjunto, alguma categoria como 
a de ideologia - sabendo que um dos significados dessa categoria é o de 
consistência, de inter-relação ou de caráter de sistema dentro de um conjunto de 
idéias. 

E pedindo mais uma vez desculpas por ser um intruso um tanto impeninente, 
quero manifestar minha discordância diante de muito do que se escreveu ou se 
disse, em se tratando da história das idéias no Brasil, a respeito desses autores que 
vou focalizar. Primeiro, por achar que existe neles uma elaboração teórica 
razoavelmente consistente, com algumas teses claramente discerniveis, que fazem 
pleno sentido intelectual e politico, enquanto sistema, naquela quadra histórica. 
Esse conteúdo tem sido mal percebido, mal lido por razões que vou tentar 
examinar em grande parte dos comentários feitos. 

o fato de trabalhos muito familiares serem lidos e entretanto não serem 
entendidos não nos deve surpreender. Ontem mesmo havia, num dos jornais 
desta cidade, um comentário a propósito da obra famosa do prof. Vitor Nunes 
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Leal. Em detenninado trecho, dizia-se: "O conceito de coronelismo do prof. Vitor 
Nunes Leal diz respeito ao mando absoluto e incontrastável dos senhores rurais". 
Ao lado, um parágrafo do prof. Vitor Nunes Leal respondendo: "Eu nunca disse 
isso na minha vida, muito ao contrário. O primeiro parágrafo do meu livro diz 
exatamente que não é isto o coronelismo. Digo que o coronelismo consiste no 
enfraquecimento de ambos os tennos, do senhor rural e do Estado. 

A opinião que tenho é a de que o pensamento político dos anos 30, da corrente 
autoritária e daqueles que foram caudatários ou próximos deste pensamento, se 
compõe de três peças principais. A primeira peça é a criação de uma palavra: a 
palavra "Estado", que carrega em si o sentido de "fonalecimento do poder 
público". A consolidação e a legitimidade desta palavra-chave no terreno político 
era o objetivo intelectual desse grupo de pensadores. A imponância maior ou 
menor deste dado remeto à discussão. A meu ver, a imponãncia é grande. 

A segunda peça é a delimitação de um espaço político para a implantação de 
detenninado modelo - espécie de liberalismo aguado, que consistia em atenuar e 
cegar o gume de algumas premissas do pensamento liberal clássico e em realizar a 
mesma operação de atenuação e de obliteração do gume que possuia o 
pensamento fascista no Brasil. Tratava-se da criação de um espaço político-ideoló
gico- que hoje conhecemos teórica e praticamente com mais vivência -, que é o do 
chamado autoritarismo desmobilizante. Mas naquele momento histórico, isso era 
uma novidade, e não apenas no Brasil. Era uma novidade em escala mundial. 
Ponanto, ao se conceituar a existência desse espaço político. desse meio-campo 
ideológico, estava-se efetivamente constituindo um corpo de conceitos politicos, e, 
neste sentido, um corpo inteleaual sério. 

A terceira peça é que o pensamento desses autores a que fiz referência, que são 
evidentemente Oliveira Viana, Azevedo Amaral, Francisco Campos e outros, 
também contém um corpo de alusões - aqui insisto na palavra "alusões" pelo 
caráter freqüentemente difuso dos conceitos - à sociedade, à estrutura social, à 
formação histórica do país, no sentido de afirmar que o curso da nossa história, as 
caraaerísticas da nossa estrutura social tornavam viável e, mais do que isso, 
aconselhável a constituição desse mesmo modelo. 

Se hoje, na perspectiva dos anos 80, formos lero livro de Oliveira Viana, vamos 
ver que essas três peças do pensamento estão ali presentes de fonna clara, sem 
muito mistério. Enttetanto, acho que nos deve chamar a atenção a circunstância de 
que esta leitura não foi feita desta maneira, por exemplo, nos anos 50, quando 
esses três elementos nem sempre foram tidos como os decisivos para a interpre
tação dos autores que estou focalizando. 

Antes de voltar a esses três pontos, eu gostaria de rapidamente fazer uma 
pequena digressão sobre a nossa história das idéias, plagiando outro autor aqui 
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presente, meu mestre e amigo prof. Wanderley Guilherme dos Santos, de quem 
copiei grande parte do que vou dizer. Na década de 50, quando se fazia referência 
ao pensamento de um Oliveira Viana, de um Nestor Duarte ou mesmo de um 
autor mais antigo, falava-se deles, algumas vezes, como precursores, freqüente
mente equivocados. do que então se entendia por ciência social. Em outras 
palavras, eram o embrião, nem sempre muito feliz, da academização da ciência 
social. Nessa perspectiva, eles não tinham nenhuma imponância, até porque 
muitos deles jáhaviam morrido. Então, nesta ótica o objeto da história das idéias é 
um objeto pobre, carente, talvez até inexistente. 

Outras vezes se falava deles como precursores de um pensamento nacional 
autônomo, ou de um pensamento que visava criar a autenticidade de um país 
inautêntico etc. (Digo isso com grande temor, já que posso entrar num curso de 
ligeira colisão com o prof. Guerreiro Ramos.) Nesta outra ótica, o que se procurava 
na h istória das idéias, vista como história de trevas, eram os poucos momentos de 
luz, ainda que pálida, onde brotavam alguns sinais de pensamento nacionalista 
globalizante. Esta ótica abandona o estudo de como efetivamente aquelas obras 
permearam o debate e a prática política daquele momento. No fundo, o que se está 
projetando sobre o passado é uma aspiração, é um desejo que ocorre numa época 
posterior, Talvez se possa dizer, então, que o intérprete se coloca como credor do 
passado em vez de devedor dele, como cumpre ao historiador. 

Numa terceira visão, algumas vezes se procurou entender este pensamento 
corno de fato ele é - a formação de um pensamento autoritário brasileiro 
caraaerístico -, mas atribuindo a ele um desígnio de longo prazo, como se o 
projeto deste pensamento fosse implantar, num futuro distante, uma ordem 
liberal. Haveria então o seguinte paradoxo: os chamados autoritários seriam 
apenas homens realistas, políticos práticos que anteviam ou percebiam que a 
criação de uma ordem liberal no pais exigia meios autoritários naquele momento, 
Mas, como isso não é exatamente ou predominantemente o que está dito nas 
páginas desses autores, e como sou um empirista um tanto empedernido, prefiro 
propor uma leitura distinta, baseada naqueles três itens que mencionei, através 
dos quais eu gostaria de procurar dar conta da peculiaridade, da consistência e 
mesmo da importância do que foi dito - a despeito da minha discordância em 
relação ao que foi dito e à forma como foi dito. 

Eu disse que um dos primeiros objetivos desses pensadores foi colocar, no 
centro da luta política brasileira, a palavra Estado, significando centralização, 
poder público fortalecido. Eu gostaria de lembrar que o processo chamado de 
state-building, de formação e consolidação do Estado em qualquer parte do mundo 
teve como momento de luta ideológica uma coisa muito semelhante, Na Europa, a 
criação da palavra "soberania", por exemplo, que foi o equivalente europeu do 
nosso Estado central, ou a criação da palavra "representação" com um significado 
distinto daquele que possuía na Idade Média, foi claramente um rnomento de luta 
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política e ideológica Entre nós, evidentemente, houve o desiderato, houve a 
necessidade de se conferir a este termo a prioridade epistemológica, a prioridade 
ética no centro do debate político, de tal maneira que o ônus da prova recaísse 
sobre aqueles que argumentassem a favor de uma sociedade inteiramente 
descentralizada, ou coisa parecida. Era, portanto, a colocação do poder de Estado 
- e por isso uso a palavra, um tanto esdrúxula, ideologia de Estado - no centro dos 
debates teóricos. 

Embora todas essas definições estejam inteiramente explícitas nos textos 
desses autores, muitas vezes não foram percebidas ou valorizadas. Comparando 
hoje a década de 80 com a de 50, me pergunto por que é que, na década de 50, isto 
não foi considerado importante ou até decisivo? Algumas hipóteses poderiam ser 
aventadas. Uma delas é que, na verdade, essa luta havia sido vencida. Então, uma 
grande parte do espearo político-imeleaual concordava com o que fora dito nos 
anos 30, mesmo quando a concordância em alguns casos era um tanto envergo
nhada, já que havia o desejo individual de se ver dissociado da fraseologia fascista 
ou parafascista com a qual o tema haviasido abordado. Mas como a maior parte do 
corpo intelectual e político do país estava substantivamente de acordo com muitas 
das teses político-institucionais dos anos 30, essas teses lhes eram tão familiares 
que não eram percebidas como tal. Em segundo lugar, a década de 50, para o bem 
ou para o mal, foi uma década de contestação das disciplinas juridicas tradicionais 
que tratavam do Estado. Tais disciplinas formais eram contestadas pela sociologia 
e pela economia. Havia um cena entusiasmo juvenil com a subestrutura, e todo 
texto que falasse do Estado, da Federação, da Constituição soava como superestru
tura, e portanto como fantasmagoria, como coisa irrelevante. Até hoje vejo pessoas 
que fazem esse tipo de afinnação, e tenho muita vontade de perguntar se não há, 
no componamento delas, uma inconsistência, já que a mesma pessoa que acha 
importante ° debate sobre eleições diretas ou indiretas, sobre VOto distrital ou Voto 
proporcional, ao ler um texto dos anos 3D, acha que a temática institucional, 
superestrutura! não tem importância e é vazia de conteúdo. 

o significado da palavra Estado, acho que podemos percebê-lo, mais uma vez, 
com uma visão de longo prazo. Q..uando Maquiavel, pela primeira vez, usou a 
palavra Estado, usou-a como uma coisa desejável, como utopia. O Estado era uma 
condição de sociedade que não tinha ainda existência empírica, existência 
histórica efetiva. Creio que, no Brasil, também poderíamos fazer um paralelo 
desse tipo. Uma grande pane da ideologia de Estado é a ideologia de como seria 
desejável ter um Estado. Era, portanto, o reconhecimento de que não havia Estado 
no Brasil, ou pelo menos um diagnóstico de que o que havia aqui era de tal modo 
fragmentado, sem forma e permeado pelo poder privado, que mal merecia o título 
de Estado. Tratava-se, ponamo, de focalizar de maneira decisiva, como questão 
central do sistema político, a insuficiência do poder público numa escala que 
merecesse tal designação. 
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A crítica mais comum aos pensadores estatistas dos anos 30, qual seja, a de que 
eram ingênuos, ou até ignorantes em matéria de economia, incapazes de levar sua 
reflexão ao nível da estrutura social para estudar as alternativas que se abriam 
diante do pais, é apenas patcialmente verdadeira. Se pattirmos, como pattiam 
esses pensadores, da afirmação de que o poder público não dispõe de suficiente 
capacidade de intervenção pata dirigir o conjunto da economia, segue-se que a 
discussão sobre as opções desta mesma economia tem que vir depois. De fato, são 
poucos os autores que penetram mais a fundo na apreciação do panorama 
econômico. Um exemplo óbvio seria Azevedo Amaral, que, ao mesmo tempo que 
via a necessidade de consolidar o poder público, entrava também numa análise 
razoavelmente sofisticada sobre a formação sócio-econômica do país e sobre as 
oportunidades ou limitações que ele enfrentava, inclusive no contexto interna
cional. J á aqui coloco uma indagação a muito do que se tem escrito a respeito desse 
período. Acho que a ausência do tema opções econômicas num texto não prova 
que o autor seja ingênuo no que diz respeito a essas mesmas opções econõmicas, 
dado que ele atribuía prioridade à questão da existência de um poder central, sem 
a qual as opções macroeconômicas para o conjunto do país seriam simplesmente 
irrelevantes, já que não diziam respeito à política prática 

Em segundo lugat, me chama a atenção o fato de que ratas vezes se tenha 
percebido a delimitação que esses autores fazem do espaço político que jaz entre o 
liberalismo e o fascismo. Muitas vezes se caracterizou todos esses autores, em 
bloco, como pensadores fascistas. Com base na tese de que eram miméticos, 
imitadores etc. - e de fato o eram, em grande parte-, extraía-se a conclusão de que 
tinham um pensamento integralmente fascista. Ora, além de uma certa má 
vontade em prorurar entender a obra no contexto político e cultural em que se 
situava, essa leitura tem a característica de atropelar os fatos, porque praticamente 
todos esses autores, com a exceção dos que se rotulavam integralistas ou nazistas, tO
dos faziam um esforço considerável pata se distinguir do fascismo. 

o prof. Hélgio Trindade citou com muito respeito imelectual-e eu também o 
faço da mesma fonna - o prof. Juan Lins, que tem insistido ultimamente na 
importância de se distinguir entre o autoritarismo, tal como conhecemos no Brasil, 
e o fascismo propriamente dito, como ° ocorrido na Itália. É curioso observar 
quantas vezes esta distinção foi feita explicitamente por todos os pensadores da 
década de 30, inclusive por Francisco Campos. É dele aquela frase muito 
conhecida de que a mobilização fascista implica a anulação do Estado como forma 
patcial de integração da sociedade humana. Portanto, o fascismo é a abolição do 
próprio objetivo da política, qual seja, o de integrar apenas patcialmente a 
sociedade humana. Ora, acho muito dificil que um autor que escreve isso com 
todas as letras, e cuja obra claramente prorura conciliar uma teoria kantiana do 
direito - o direito como norma generalizada e impessoal- com a noção de chefia 
necessária no Poder Executivo de um Estado moderno, possa ser assimilado, sem 
mais, sem matizes, ao que ocorreu na Itália com Mussolini. 
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Se nos voltannos para o pensamento de um Azevedo Amaral, que de fato, nas 
suas primeiras obras, celebra a figura de Mussolini, o revolucionismo, a mudança 
abrupta, até pela violência, se necessário, vamos ver que, ao mesmo tempo que 
celebrava Mussolini, celebrava também Lênin. O que Azevedo Amaral queria 
engrandecer não era propriamente Mussolini, mas a figurado chefe, do líder capaz 
de enfeixar e de centralizar os poderes do Estado e, portanto, de criar um Estado 
moderno, capaz de gerir uma economia de grande escala. Mais interessante ainda 
é que, apenas quatro ou cinco anos depois, ele se desfaz de Mussolini e de Lênin, 
considerando que ambos advogavam a mobilização de massas, e esta encerrava, ao 
ver de Azevedo Amaral, o perigo de grandes deslocamentos sociais. Portanto, 
eram perigosos como teóricos para a experiência político-institucional que se 
tratava de implantar no Brasil nos anos 30. Este tema me parece suficientemente 
explícito nos textos, e talvez não requeira maior desenvolvimento. 

o terceiro ponto a que fiz referência é de que este pensamento dos anos 30 
contém um corpo de alusões à estrutura social, no sentido de argumentar a 
viabilidade e a necessidade daquele modelo burocrático desmobilizante. Muitas 
vezes se tem dito que esses autores eram ingênuos, que não percebiam as questões 
estruturais da sociedade brasileira. Há também toda uma discussão culturalista 
sobre o caráter nacional, o homem cordial, e freqüentemente se chega a um de 
dois resultados: ou se afirma, como no diagnóstico mais freqüente, que isso é o 
obscurecimento ideológico da violência que existe, portanto uma ideologia, no 
sentido mais estreito e pobre da palavra, ou se afirma também, como faz o prof. 
Michel Debrun, que temas como esse da cordialidade e do caráter nacional não 
têm significado político direto. Eu discordaria de ambas as interpretações. 

o caráter nacional, visto como uma nonua de convivência cultural, ao mesmo 
tempo em que obviamente é um mascaramento, é também, como toda norma, a 
expressão de uma aspiração; é talvez a tentativa de generalizar numa frase literária 
aquilo que o autor percebe como sendo ° padrão, o típico do grau de conflito 
existente na sociedade. Ora, por mais vagos, literários e culturalistas que tenham 
sido esses temas, me parece claro que o sentido de invocá·los, num momento 
como o da década de 30, significa que o autor está fazendo referência à sociedade 
que ele está vendo como objeto dessa organização estatal. Mas tal referência está 
sendo feita à sociedade naquilo que ela tem de diretamente político, ao contrário 
do que diz o prof. Michel Debrun; ou seja, a estrutura econômica última da 
sociedade não é ainda uma categoria que afete as previsões e expectativas 
imediatas de umpolicy maker, de um homem de Estado. Agora, se perguntannos se 
a sociedade atual do Rio de Janeiro tem ou não "m elevado potencial de conflito, 
estamos fazendo uma pergunta que, obviamente, tem um significado politico 
direto e prático. Então, quando muitos desses autores se referiam ao caráter 
nacional como apresentando baixa probabilidade de conflito imediato e em larga 
escala, eles estavam dizendo (se quiserem, nas entrelinhas) o seguinte: a implan
tação de um modelo autoritário mobilizante ou de um liberalismo extremado 
podem deflagrar os conflitos que, empiricamente, faaualmente não existem. 
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Assim, acho muito curioso que tantas vezes se tenha escrito sobre esse tema sem 
atentar para o fato de que a sociedade aparece, nesse pensamento, como insumo 
político, como matéria imediata da decisão política. 

Vou ler o parágrafo com o qual Cassiano Ricardo trata desse tema, parágrafo 
que fecha o seu conhecido livro explicitamente designado a celebrar um poder do 
tipo que mencionei: autoritário, burocrático etc. Trata-se da celebração do 
getulismo como um autoritarismo adaptado ao Brasil, porque um tanto rotineiro, 
um tanto bonachão. Cassiano Ricardo polemiza com Sérgio Buarque em torno de 
como descrever a sociedade brasileira no nível da ação coletiva, no nível dos 
conflitos sociais, e termina com este parágrafo. em que descreve a história da 
cordialidade brasileira. "Será, enfim, uma bondade por temor de Deus; por 
ausência de atritos econômicos; por mestiçamento conciliador de arestas psicoló
gicas e raciais; por índole herdada do português; pela sorna de tendências 
coincidentes na direção de certos objetivos; por euforia espacial; por sentimento 
de hospitalidade provinda do aborígene; e, finalmente, por nenhuma filosofia 
sobre o destino." Aqui tem uma frase notável, que caracteriza o que chamei da 
mitigação, da atenuação do gume da filosofia liberal. Em suma, o que ele diz é que 
o homem brasileiro não tem nenhuma filosofia sobre o destino; ele não pode ser 
descrito com aquelas categorias filosóficas do liberalismo europeu, que sugeriam a 
autonomia, a irredutibilidade, o destino de cada indivíduo como matéria última e 
decisiva da existência social e política. A meu ver, numa mesma frase, de um lado 
está claramente caracterizada uma alusão à estrutura social como propícia ao tipo 
de regime autoritário desmobilizante que a teoria constitucional elaborava; de 
outro, está questionada a teoria do indivíduo, a teoria do grupo, a teoria da 
autonomia, tanto do fascismo quanto do liberalismo. 

Como ficariam esses temas na perspectiva de hoje? Se fôssemos fazer uma 
reflexão que os trouxesse aos anos 80, talvez a coisa mais imponante e óbvia para 
se dizer é que se exauriram. Primeiro, porque a celebração do Estado apenas como 
forma, apenas como fortalecimento do poder público, a ser continuada hoje, nos 
levaria evidentemente ao paroxismo. Q.uer dizer, se continuássemos a dar 
conteúdo normativo à expressão " Estado" , à expressão " fortalecimento do poder 
público", provavelmente chegaríamos ao queos astrônomos chamam de blackhole: 
ao poder tornado inútil porque infinitamente concentrado. Tal como a teoria da 
representação, que no início era apenas formal, teve que se enriquecer com 
conteúdos sociais para continuar a infonnar os sistemas políticos democráticos na 
Europa, da mesma forma o conceito de Estado, no Brasil, para conservar aquele 
mínimo de conteúdo nonnativo que tem como organizador da convivência, 
também precisa explicitar seus conteúdos substantivos. Nos anos 30, ocorria o 
contrário: um autor podia escrever todo um livro falando sobre o Estado sem 
jamais dizer o conteúdo econômico, social e cultural desse Estado. 

Eu diria ainda que a exaustão desse corpo de idéias .se dá pelo fato de que, 
empiricamente, na sociedade brasileira, já se configura um conceito mais rico de 
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representação, de relacionamento dos indivlduos e dos grupos com o poder 
público. Na década de 30, era possível imaginar-se que a situação brasileira fosse 
semelhante àquela que Hobbes descreveu para a lnglaterra, no século XVI I. Existe 
uma passagem de Alberto Torres em que ele menciona, num único parágrafo, oito 
perigos para a convivência padfica no Brasil, oito razões de desintegração 
provável, que justificariam de imediato o fortalecimento e a consolidação do poder 
público. Assim, o substrato cultural e filosófico da elaboração dos anos 30 
claramente pode ser comparado com a problemática hobbesiana propriamente 
dita. Entretanto, acho que hoje existe, empiricamente, na nossa sociedade, um 
conceito de diversidade, de pluralidade de grupos, indivlduos e formas de 
relacionamento que não mais se deixa enquadrar no simples desejo da ordem ou 
da convivência - que é o tema hobbesiano. 

Para terminar, quero dizer que, atualmente, essa forma de argumentação que 
critiquei me parece vazia, fonnalista, abstrata, talvez também porque j á se tenha 
constituído no pais uma intelligentzia - um corpo de pessoas, de estudiosos, de 
profissionais, de politicos - suficientemente ampla para deslocar completamente o 
eixo da discussão do fortalecimento do Estado como tal para o exame da 
consistência das alternativas que em cada campo se apresentam. 

A propósito, há poucos dias li um trabalho do nosso querido Alexandre 
Barros, em que ele mostra como o pensamento militar no Brasil é decisivamente 
orientado, nos seus requisitos de coesão, pela idéia de fortalecimento do Estado, 
embora o grau de sofisticação desses mesmos militares para estudar as alternativas 
econômicas seja muito baixo. Mais ainda, se fizermos uma lista (e ele o faz no seu 
trabalho) de dez ou doze indicadores ou requisitos de fortalecimento do Estado, 
qualquer um deles implica escolhas de política econômica, ou de polltica vária, de 
tal ordem que o conflito está embutido nesses indicadores. Exemplificando. Se 
dissennos que o fortalecimento do Estado no Brasil requer a redução das 
desigualdades regionais, imediatamente está aberto um campo de disputa política: 
como reduzi-Ias? Se dissermos que o fortalecimento do Estado hoje exige o 
controle sobre as fontes de energia do pais, abre-se o debate sobre a forma como 
deve ser feito esse controle: fortalecendo o monopólio estatal do petróleo como 
concebido nos anos 50, ou através dos contratos de risco? 

Então, mais uma vez, examinando esses itens, vemos como a palavra "Estado" 
é efetivamente o fulcro de um pensamento, tem uma certa coesão simbólica, 
lingüística, e como tal tem importância politica, desde que não sejam introduzidos 
indicadores paniculares nessa mesma coesão. Ora, o que é caracterlstico do Brasil 
hoje - e o que torna, a meu ver, próxima da exaustão a forma clássica da ideologia 
de Estado - é exatamente a transparência que existe de que a simples argumenta
ção abstrata em tomo do Estado não é mais plausível. Prova melhor disto talvez 
nos esteja dando o próprio governo pela freqüência com que reclama das pessoas 
que dele discordam, pedindo que apresentem alternativas para os diversos 
campos, e não meramente alternativas globais de organização. 



A IDEOLOGIA INTEGRALISTA NOS ANOS 30: 
PROBLEMAS METODOLÓGICOS E HISTÓRICOS 

Hélgio Trindade 



Minha comunicação se baseará, em grandes linhas, num texto ainda inédito a ser 
publicado no próximo volume da História Geral da Civilização Brasileira, periodo 
republicano, coordenada por Bóris Fausto, e que tenta fazer um balanço das 
análises recentes sobre o movimento integralista, tanto no nível de questões 
teórico-metodológicas ligadas ao estudo das ideologias políticas, quanto no das 
relações entre a Ação Integralista e a história política brasileira dos anos 30. 

Inspirando-me, genericamente, nesse texto, dividi minha exposição em três 
partes e, embora não pretenda esgotar o tema, proponho-me a explorar alguns 
aspeaos relevantes de cada parte. A primeira delas, a mais geral, se limitará à 
questão da revalorização dos estudos sobre as ideologias no Brasil (algo que o prof. 
Guerreiro Ramos já teve a oponunidade de referir em sua exposição com sua auto
ridade de pioneiro na área dos estudos ideológicos no Brasil), quando se sabe que, 
tradicionalmente. até há pouco mais de uma década atrás, o campo da análise 
ideológica era considerado como secundário na ótica da maioria dos cientistas 
sociais. Neste sentido, seria interessante mencionar as causas desse desinteresse e 
alguns problemas relativos à análise das ideologias políticas. 

A segunda parte enfatizará a importância dos problemas metodológicos 
ligados ao estudo das ideologias. Ainda que não pretenda fazer longas digressões 
sobre o tema, procurarei, tomando como referência um trabalho recente sobre a 
ideologia integralista, publicado em São Paulo, desenvolver alguns comentários 
sobre os problemas analíticos ligados ao estudo dos movimentos políticos de tipo 
radical e sobre a maneira de enfocar o estudo da ideologia desses movimentos no 
processo histórico concreto. Parece-me imponante ressaltar esse aspecto, na 
medida que os estudos que têm sido produzidos com relação às ideologias no 
Brasil ficaram, na maioria dos casos, ao nível do discurso ideológico propriameI1te 
dito, não buscando qualquer interação entre as diversas manifestações do discurso 
ideológico e a conjuntura política em questão. 

Finalmente, na terceira parte, visando estabelecer uma ponte entre a Ação 
Integralista Brasileira e o contexto histórico brasileiro dos anos 30, eu gostaria de 
tecer algumas considerações em tomo da questão especifica do fascismo na 
América Latina e, de modo particular, no caso brasileiro. No final de minha 
comunicação, quero discutir uma hipótese sobre a não-cooptação do movimento 
integralista pelo Estado no periodo que vai da Revolução de 30 ao Estado Novo. 

Iniciando a abordagem da primeira dimensão da problemática a que me 
propus, começaria constatando que a revalorização do campo ideológico, 
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enquanto área de pesquisa no Brasil, tem sido produzida, em grande medida, por 
estudos vinculados ao pensamento autoritário dos anos 30. Nessa ótica, caberia 
ressaltar que uma das conseqüências mais positivas do interesse pelo estudo do 
pensamento poHtico autoritário, no período entre as duas guerras mundiais, foi a 
recuperação da ideologia como uma variável crucial à compreensão do processo 
mais amplo de transformações ocorridas na sociedade brasileira. Geralmente, as 
análises tradicionais elaboradas sobre esse período, especialmente as diferentes 
interpretações sobre a Revolução de 30, atribuem um peso muito secundário ao 
papel da ideologia no processo de mutação sócio-política. A ideologia transforma
se, de fato, numa espécie de epifenômeno. sem nenhuma autonomia no processo 
histórico. 

Tendência oposta à rejeição do papel mediador da ideologia na articulação 
entre as transformações sócio-econômicas e a mudança política é a tentativa de 
conferir ao aparato ideológico uma autonomia tal que se transforme na explicação 
central da mudança na sociedade. Recente trabalho de Teresa Sadek sobre o 
pensamento de Otávio de Faria, inspirando-se na perspectiva desenvolvida por 
Lamounier, enfatiza o fato de que "a historiografia brasileira, grosso modo, ou 
rejeita a discussão sobre a ideologia por partir de modelos onde esse fenõmeno 
não encontra lugar como fonte explicativa, ou, em Outro extremo, busca nas 
proposições ideológicas o fundamento social dos movimentos poHticos"l .  

Com a mesma preocupação, embora noutra perspectiva teórica, Marilena 
Chaui, em recente ensaio, insiste que, .. se nos obstinarmos em considerar a 
ideologia como o reflexo superestrutural do que se passa efetivamente no plano da 
infra-estrutura, se nos obstinarmos em considerar o trabalho do pensamento 
como um efeito ou uma variável da economia ou da política, teremos preparado o 
terreno para as explicações mecanicistas ou funcionalistas, não só acerca da 
ideologia, mas acerca de todo e qualquer pensar"2. 

Estas duas colocações diagnosticam, num certo sentido, a questão epistemo
lógica subjacente ao estudo das ideologias, mas não enfrentam um outro fator, que 
me parece também extremamente importante na explicação da pouca valorização 
dos estudos ideológicos no Brasil, sobretudo nesse período, que é a complexidade 
do campo de estudo da ideologia 

Apesar das contribuições de Marx, Max Weber e Mannheim, como observa 
Pierre Ansart, ainda não foi produzida adequadamente uma teoria geral da 
ideologia: " A  ocorrência de uma teoria perfeitamente satisfatória da ideologia não 
é, no estágio atual, surpreendente. Em razão da universalidade do problema, uma 
tal teoria suporia que estivesse concluída uma teoria geral do social e, mais ainda, 
que estivesse realizada essa interdisciplinaridade entre as ciências sociais, onde se 
formulasse uma teoria englobante da ideologia, fenômeno político, sociológico e 
psicossociológico". A existência de um campo autônomo de especificidade do ideo-
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lógico supõe a resposta a uma série de questões apenas esboçadas pelas ciências so
ciais. Por exemplo, como os símbolos ideológicos traduzem as estruturas sociais, a 
posição dos autores sociais e seus conflitos? Como esse trabalho de produção e 
reprodução ideológica pode engendrar uma ocultação das relações e das expe
riências? Como a difusão ideológica consegue modificar. e por quais mecanismos. 
os comportamentos dos agentes sociais? 

E poderiamos condu ir. com Pierre Ansart. que " a dificuldade da ideologia (e a 
dificuldade particular de seu estudo) reside precisamente em sua ubiqüidade. o fato 
de que os sistemas de representação estão implicados em toda a práxis comum". 
Nesse sentido. considera que a tentação permanente dos estudiosos da ideologia é 
a de " introduzir um cone entre a prática (que seria o real) e o imaginário (que seria 
o ilusório). quando precisamente a práxis se define como o que não se pode 
renovar sem a mediação do simbólico. Se a ideologia é uma estrutura social (uma 
instituição), ela não é uma superestrutura separável. mas sobretudo uma forma 
transversal da estrutura socia!,,3 .  

Colocando, portanto, essa breve reflexão inicial sobre a questão da relativa 
carência de estudos ideológicos no Brasil, e que, a meu ver, se deve, em parte, ao 
desprestigio que o campo ideológico teve tradicionalmente não somente entre os 
cientistas sociais, mas entre os próprios filósofos e pensadores sociais brasileiros (e 
onde um dos pioneiros na renovação dos estudos ideológicos foi Wanderley 
Guilherme dos Santos, com suas análises sobre a "imaginação social e política 
brasileira"). De outro lado, não se pode subestimar na explicação o fato de que as 
limitações dos estudos ideológicos se dão também, em grande parte, em função 
das dificuldades que enfrentam os analistas ao tentar fazer uma análise ideológica 
mais consistente, não se limitando apenas ao mero discurso ideológico e suas 
relações internas. 

Dito isto como colocação geral. pretendo enfrentar o segundo aspecto, que 
me aproxima um pouco mais da questão do integralismo. que é o problema do 
enfoque a ser utilizado na análise das ideologias ligadas a movimentos políticos 
radicais, com alto grau de enquadramento de seus militantes e com fone conteúdo 
doutrinário. Parece-me crucial que se procure discutir (e acho que nesse plano eu 
poderia contribuir com a minha experiência pessoal) quais são. em última análise, 
as peculiaridades de um estudo ideológico ligado a um movimento politico 
radical, seja ele um movimento de extrema direita ou mesmo um movimento de 
esquerda E o que essa reflexão buscará mostrar é que algumas análises que têm 
trabalhado com movimentos políticos dessa natureza têm caJdo no erro de 
encarar a questão ideológica apenas no nivel dos textoS e da produção intelectual 
de seus ideólogos. E. nesse particular, gostaria de exemplificar minhas observa
ções comentando um trabalho recente sobre o integralismo. que possui um duplo 
viés que, a meu ver, é deformador naanálise da ideologia integralista. Em primeiro 
lugar, porque limita toda a análise ao conteúdo explicito do discurso ideológico e. 
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no caso da ideologia integralista, à analise da produção intelectual de um de seus 
teóricos. Em segundo lugar, porque violenta a história política do periodo, na 
medida que, em nome de uma postura teórica aprioristica, acaba adequando a 
realidade a uma interpretação onde os dados concretos do processo histórico se 
tornam exteriores à análise do discurso. Pretendo comentar heuristicamente 
algumas passagens do livro O integralismo de Plinio Salgado, de José Chasin4, para dar 
um exemplo concreto de como se pode chegar a um reducionismo ideológico, 
onde nãEl se levam em consideração as relações que se estabelecem entre o 
universo ideológico de um movimento radical e sua práxis histórica. 

A preocupação de Chasin com a natureza da ideologia integralista transparece 
desde as primeiras páginas de seu trabalho, onde, após escolher como epigrafe um 
texto de Marx ("Toda ciência seria supérflua se a aparência das coisas coincidisse 
diretamente com a sua essência"), ele se lança numa minuciosa tentativa de 
penetrar no sentido último da cosmovisão pliniana. Preocupa-se sobretudo em 
entender, como ele próprio escreve, o apelo do chefe integralista que "reiterada
mente afirma a originalidade de seu pensamento, a raiz brasileira de suas idéias e 
sua diferenciação do fascismo europeu"5. Neste particular, o trabalho em questão 
tem um caráter extremamente paradoxal: inspirando-se numa abordagem 
marxista, sua análise será um esforço pertinaz em demonstrar a natureza não-fas
cista do integralismo. 

Este paradoxo se explica no contexto de sua análise à medida que propõe, 
teoricamente, que a sociedade brasileira da década dos 30, num estágio que ele 
chama, inspirando-se em Poulantzas, de "capitalismo hipertardio", não pode 
comportar fascismo por definição. Em conseqüência, toda a análise que Chasin 
faz em tomo da obra de Plínio Salgado tem o intuito de demonstrar que os 
aspectos explicitamente fascistizantes da linguagem pliniana (embora não seja a 
sua obra a mais rica em conteúdo fascista, se comparada, às de Miguel Reale, de 
Olbiano de Melo e de Gustavo Barroso) se explicam ou por razões de tática política 
ou para tirar dividendos políticos do prestigio do fascismo europeu. 

Embora nem todas as conclusões de Chasin sobre o integralismo sejam 
discutlveis, o que importa salientar é o tipo de distorção a que se pode incorrer 
analisando um movimento político, que se inseriu numa história política e social 
concreta, como se fosse algo situado ao nível dos textos ideológicos. E o autor deA 
ideologia de Plínio Salgado fez, de uma maneira exaustiva, somente umtt análise 
doutrinária da ideologia integralista para inferir conclusões que implicam a 
negação de sua natureza fascista, sem considerar que, num movimento de tipo 
radical, o que se denomina de ideologia deve ser um conjunto complexo de 
dimensões que não se esgota apenas nos escritos doutrinários. 

o integralismo não seria, pois, na perspectiva do autor, mais do que uma 
variante da ideologia "ruralista", ou seja, ··uma manifestação de regressividade 
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num sistema capitalista hipenardio". Tal constatação pennitequeo autor conclua, 
de forma dogmática, que" ontológica e teleologicamente fascismo e integralismo 
se opõem como objetivações distintas"6 . 

Como proposta alternativa ao tipo de análise ideológica que permanece ao 
nível do discurso doutrinário, gostaria de sugerir uma abordagem mais abran
gente, inspirada numa proposta de Touchard para o estudo da ideologia 
comunista na França, que se poderia denominar de enfoque piramidal da 
ideologia, cujo pressuposto teórico é que a ideologia de um movimento político 
radical se estrutura em camadas ideológicas diferenciada.c/ . Torna-se necessário, 
pois, que a análise tome em consideração que é preciso distinguir diferentes níveis 
no discurso ideológico, nem sempre homogêneos entre si, apesar das aparências 
exteriorizadas pelos próprios ideólogos do movimento no sentido de sua unidade. 
Nessa perspectiva analítica, o que o enfoque propõe é a visão da ideologia política 
como uma pirãmide em cujo topo estivesse a expressão mais elaborada da 
ideologia, segundo as interpretações de um teórico ou de diferentes teóricos, 
passando por outras camadas, tais como: a ideologia dos dirigentes políticos, a 
ideologia da imprensa partidária, a ideologia dos militantes de base e, finalmente, 
a ideologia dos eleitores ou simpatizantes do movimento. Provavelmente, a panir 
dessa penetração longitudinal nas diferentes camadas ideológicas, o seu espectro 
perderia a conceitualização coerente, observável nos textos doutrinários, para 
misturar-se às questões de tática ou estratégia contidas nos documentos produzi
dos pelos órgãos de decisão do partido e, finalmente, reduzir-se a proposições 
fragmentárias e. às vezes contraditórias, transmitidas pela imprensa panidáriaou a 
percepções individualizadas da ideologia a nível dos militantes e eleitores. 
Somente a partir de uma concepção global de ideologia, portanto, é que se pode 
definir melhor a natureza ideológica de um movimento, como o integralismo 
fugindo a uma concepção linear do discurso ideológico que tem preponderado 
nas análises do gênero. 

o último aspecto de minha exposição refere-se ao problema do integralismo e 
do fascismo enquanto fenômeno que se reproduziu na América Latina dos anos 
30. E eu utilizaria, aqui, as conclusões de Juan Linz - autor que particularmente 
respeito muito - sobre a validade de considerar-se o integralismo como fonna de 
manifestação de fascismo na América Latina e, principalmente, no Brasil. 
Procurando dar uma resposta adequada a essa complexa questão, Linz afirma que 
nos paises latino-americanos "houve (além do integralismo) certamente muitos 
outros movimentos (antiliberais, antidemocráticos, reacionários ou populistas), 
inclusive regimes com essas características, mas "movimentos fascistas capazes de 
alcançar uma base de massas, com a organização e o estilo característicos dos seus 
correspondentes europeus, houve relativamente poucos. Um deles, a Falange 
Socialista Boliviana, deve receber alguma atenção neste contexto. O Partido 
Nazista do Chile aparentemente não teve o sucesso comparável ao do integralis· 
mo. Surpreendentemente na Argentina, a despeito e talvez por causa da ala direita 
e grupelhos, nenhum grande partido fascista vingou na década de 30"8. 
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Feitas estas considerações mais gerais sobre o fascismo na América Latina e 
suas limitações, com exceção do caso brasileiro, se pergunta o autor: "Por que 
fascismo no Brasil?" A resposta adequada a esta questão, embora exigisse uma 
análise comparativa sistemática, não impede que Linz discorra, de forma 
exploratória, sobre alguns fatores que explicam a formação de um fone movimen
to fascista no Brasil. Na sua opinião, O fator que melhor explica a presença do 
fascismo na sociedade brasileira da época é o que denomina de "papel da crise 
político-cultural dos anos 30": "Semelhante a outros fascismos na Europa 
Ocidental, particularmente o da Espanha e alguns da França, e de cena forma, 
mesmo o fascismo italiano quando do seu surgimento, o integralismo é um 
movimento que responde mais a uma crise politica e cultural do que a uma crise econômica. 
Ele atrai mais, em conseqüência disto, um núcleo inicial de intelectuais, 
profissionais e militares do que uma pequena burguesia de negociantes, artesãos 
ou agricultores. Seu líder, embora marginal ao sistema, não era um estranho ao 
processo politico, mas possu[a cenas possibilidades de fazer carreira dentro do 
sistema antes de tomar-se fascista. 

"Como o fascismo italiano, e de alguma forma como a Falange espanhola, o 
movimento integralista surge em um meio modernista e intelectual, e nisto é bem 
diferente da atmosfera em que emergiu o Nacional-Socialismo alemão. Em 
contraste com outros fascismos exclu[dos os do sudeste da Europa, onde o 
nacionalismo e a religião podiam fundir-se a singulares circunstãocias históricas, 
como na Rumânia, Eslováquia e Croácia, o integralismo nasceu em um meio 
católico intelectual, e atraiu forças sociais, começando a ser mobilizado pelo 
catolicismo, como na Legião Cearense do Trabalho." 

Aliás, a Legião Cearense é um movimento que ainda está por ser estudado e 
que, a meu ver, representa talvez a manifestação mais autêntica do fascismo no 
Brasil, uma vez que é um movimento tipicamente organizado como os movimen
tos fascistas europeus e que tinha uma base popular bastante diferente da que terá 
o integralismo, que pennanece essencialmente recrutando entre as classes médias. 

Conclui Linz: "A ausência de um partido católico, e talvez o fato de que na 
República os católicos ocuparam relativamente uma posição marginal, explica o 
fasdnio de cunho religioso do movimento. O integralismo foi uma resposta 
geracional à crise da Velha República e às revoluções no inicio dos anos 30. As 
tensões na sociedade brasileira levaram aquela geração para diferentes canais 
politicos. Tratava-se mais de uma resposta cultural e politica do que uma expres
são de interesses sócio-econômicos espedficos. Estas tensões poderiam mobilizar 
muitos brasileiros mas não encontraram o tipo de camadas sociais em crise e os 
desesperados violentos que a guerra tinha criado na Europa ( . . .  ) Tampouco no 
contexto de um regime semi-autoritário poderiam transfonnar-se num partido 
eleitoral de massa. A combinação da violência politica, sucesso eleitoral e alianças 
com a situação para alcançar o poder esteve fechada a eles. Uma vez que o regime 
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autoritário de Vargas foi institucionalizado no Estado Novo, o seu destino estava 
selado. Neste caso, a Ação Integralista teve o mesmo destino de muitos outros 
movimentos fascistas, cujo sucesso foi interrompido por movimentos e por 

. . " "9 regtmes autontanas... . 

Gostaria de terminar minha intervenção com uma rápida referência ás 
relações entre o integralismo e a Revolução de 30. De um lado, o traço mais 
caracteristico dessas relações é a ambigüidade; de outro, o que singulariza a Ação 
Integralista nas suas relações com o poder implantado em 30, considerando-se o 
processo de cooptação generalizado dos intelectuais e os movimentos autoritários 
da época, é justamente o fato de que nem PUnio nem aAIB foram cooptados. Esses 
dois aspectos merecem um breve comentário. 

Com relação ao primeiro aspecto, os indicadores úpicos dessa ambigüidade, 
já comentei em meu trabalho sobre o integralismo, quando mencionei que" desde 
as origens do movimento até sua dissolução, persistiu uma ambigüidade básica na 
relação entre o integralismo e a nova poUtica emergente no após 30", acrescen
tando: "as posições do integralismo alternam-se entre o cortejo, a cumplicidade e 
o ódio, cujos episódios simbólicos são o desfile de apoio ao Getúlio antes do golpe 
de 37, o plano Cohen forjado no interior da AIB e o atentado ao presidente da 
República no Palácio da Guanabara em 1 938"10 . Se essas atitudes ambiguas 
apresentam-se de forma mais abena no contexto da transição para o Estado Novo, 
elas também manifestam-se logo após a ascensão de Getúlio ao poder. Se PUnio 
Salgado, ao retornar da Europa, escreve que o movimento de 30 é "uma revolução 
em nome de um defunto. Em nome desse liberalismo que já não constitui nem 
objeto de discussão em qualquer pais do mundo"· · ,  reconhecerá mais tarde que 
.. o mérito da Revolução de 30 é o de haverofenado um leito onde afluem e correm 
as angústias confusas do complexo nacional". E não apenas verbalizará esse juízo. 
mas passará à ação jornalística tentando influenciar, com suas idéias, o "ditador" 
na realização de seu projeto politico. Se não bastassem os 300 artigos de A Razão 
para fustigar Getúlio e a opinião pública contra as veleidades "constitucionalistas" 
dos paulistas (o que valerá o incêndio de seu jornal ás vésperas do movimento de 
32), Plínio, acreditando nas potencialidades de 30, redigirá o manifesto da Legião 
Revolucionária de São Paulo. Somente com o fracasso das várias tentativas de 
influenciar os rumos da revolução é que Pllnio retoma a idéia de lançar um novo 
movimento, em ourubro de 32, "para a luta franca, definida, fone das idéias" e 
"para a batalha do pensamento, que deve exprimir-se nos grandes debates, e até 
nas barricadas"12. Nesse contexto nasce a Ação Integralista que, com sua 
mobilização a nivel nacional, tomar-se-ã o primeiro partido de massa no Brasil. 

o segundo aspecto associa-se à emergência da Ação Integralista como 
movimento de massa e o fato de que, apesar do padrão cooptativo generalizado, 
esta pennanece como um caso desviante, não se deixando abSOlver pelo sistema. 
Minha interpretação com relação a este problema é que a não-cooptação do 
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integralismo explica-se pelo fato de que a AIS, ao contrário das outras expressões 
de autoritarismo na época, era um movimento mobilizante de massa c, em 
conseqüência, um elemento penurbador do sistema até 37. Com a implantação do 
Estado Novo, a AIB torna-se disfun.:ional ao auwritarismo desmobilizante do 
novo regime. Essa hipótese pode ser facilmente comprovada acompanhando-se o 
itinerário do integralismo e de seu chefe, das origens do movimento de 1932 até 
sua extinção em 1 938, para entender que, mesmo estando Salgado algumas vezes 
disposto a colaborar com o governo, aAIB não foi cooptada porque representava, 
com suas características fascistas, uma ameaça à nova ordem implantada em 3D. 
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DEBATES 

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA (PRESIDENTE) - Eu queria fazer uma 
obselVação muito rápida a respeito do ensaio do prof. Guerreiro Ramos. Trata-se 
do tipo de ensaio que os americanos gostam de chamar de altamente sofisticado, 
da mais alta qualidade intelectual pelas novidades que apresenta., inclusive na 
categorização dos personagens que participaram do movimento de 1930. E uma 
das novidades realmente felizes deste trabalho está na identificação da classe 
politica com a classe intelectual: aquele que faz política é um intelectual. E na 
Revolução de 30, foram muitos os intelectuais que tiveram atuação politica. 
Dentre eles, gostaria de lembrar o nome de José Américo de Almeida., que aqui 
não foi referido expressamente. José Américo figura entre os gorkianos, na 
classificação muito feliz de Guerreiro Ramos sobre o novo romance nordestino, 
cuja imponãncia política é da maior relevância., por ter chamado a classe política 
brasileira à realidade nacional da miséria nordestina. Este movimento, para usar 
uma expressão que José Américo gostava sempre de empregar, tem como 
primeiro grito de alarma essa dicotomia litoral-sertão. Este "grito" está em Os 
sertões, e vai se desenvolver de uma maneira brilhante no romance nordestino, cujo 
marco inicial éA bagaceira, de José Américo de Almeida José Américo é também o 
politico que, ao assumir o Ministério da Viação, vai levantar problemas muito 
sérios, como o dos contratos de serviço público, inclusive os famosos contratos 
com a Light. A Revolução de 1930 foi obrigada a ver essa questão, na medida que 
José Américo alertava o pais contra esse tipo de contrato. A tese de Guerreiro 
Ramos, quero crer, vai se desdobrar na questão da alocação dos selViços. E nesse 
ponto, ele há de se referir, desdobrando o seu tema., ao problema das multina
donais, ao problema ecológico, etc. 

ALBERTO GUERREIRO RAMOS - Quando Bolívar Lamounier se referiu 
aos intelectuais brasileiros que trataram de mostrar a sucessão dos autores que 
representaram um esforço de teorização da sociedade brasileira., menos ambiva
lente do que o esforço que caraaerizou os escritores miméticos, a impressão que 
tenho é de que estou incluído nesta lista. E Bolívar nos acusa de termos lido esses 
autores como se tivéssemos uma categoria final, em função da qual estariamos 
habilitados a avaliar as obras daqueles autores. Nossa leitura privilegiaria o 
presente, fazendo dele a medida do passado e até a medida do futuro. Confesso 
que essa obselVação me abala 
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Olhando retrospeerivamente para esses trabalhos fragmentários que andam 
por ai sob o meu nome, me parece que minha intenção quando os escrevi foi 
mostrar que existem, nos esforços de interpretação do Brasil, realizados por 
escritores de toda natureza, elementos criticas e elementos não-criticas. Q..uando 
digo escritores de toda natureza, quero deixar claro que não faço distinção entre 
sociólogos, economistas, poetas e romancistaS. Mesmo porque, desde 1958, 
quando escrevi um ensaio que está em apêndice à segunda edição da Redução 
Socioúígica, mantenho uma posição de ceticismo diante do que é convencional
mente chamado de ciência social. 

Os elementos de interpretação critica da sociedade brasileira estão desgarra
dos em poetas do século XVI, ou num livro como o de Sílvio Romero, A história da 
literatura brasileira, de 1888, que, embora não sendo um livro de sociólogo, traz 
impllcita uma teoria do Brasil. Há elementos criticos na obra de Vicente Lidnio 
Cardoso, de ensalstas, de pessoas que nunca se proclamaram sociológos. Em 1 950 
e em 1960, o que propus, sob a égide do que chamei de redução sociológica, foi um 
trabalho de apropriação desses elementos críticos, que se verificam através de 
todos os periodos da história inteleerual do Brasil. 

Há pessoas que decretam a não-existência de um pensamento cientifico de 
natureza sociológica no passado. A meu ver, dá-se o contrário. H á um pensamento 
político, uma teoria politica implicita na façanha dos homens que fizeram a 
Independência do Brasil em 1 822. Há uma teoria politica implícita no Império; 
implícita na Velha República; implicita na Segunda República. No meu caso, não 
me vejo nessa falácia que Bolívar apontou. E ele tem perfeita razão. O próprio 
estudo que acabou de apresentar de uma maneira lúcida é uma demonstração de 
que a ciência social existe e está se constituindo em alguma -coisa inédita no Brasil, 
representada por contribuiçães como a dele, como a de Wanderley Guilhenne e 
outros. 

Vivemos um momento inédito na história do saber que eu diria sociológico. 
Mas não quero falar em avanço da sociologia. que deve ser uma ciência em ato. e 
não uma ciência em hábito. É preciso distinguir as duas coisas. H á  pessoas que se 
consideram cientistas sociais pelo simples fato de terem um diploma, de portarem 
um grau de PhD. Nada disso garante que essa pessoa seja capaz de praticar a 
ciência em ato a que me refiro; apenas, a ciência em hábito. Apesar de vivennos um 
novo momento na história da intelligentzia brasileira, a remanescente ciência em 
hábito está criando no Brasil um revivescimento da rivalidade entre bandeirantes e 
emboabas. Certo número de pessoas exclui ou demite da contribuição ao saber 
nacional outros individuas, pelo simples fato de não serem portadores de insignias 
fonnais - como um grau de PhD ou um atestado de mestre emitido pela 
universidade X ou Y. 

Um outro aspeero da palestra de Bolivar, que aliás não estou criticando, mas 
que talvez eu quisesse relacionar com o meu trabalho, é o de que, na década de 30, 
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se constituiu. dentro do Estado, o sistema operacional de alocação de recursos. 
Uma das contribuições espedficas da intelligentzia brasileira na década de 30 foi 
essa façanha de, dentro do Estado, organizar o sistema operacional de alocação. 
Esse sistema adquiriu maior complexidade hoje, mas suas bases fundamentais já 
tinham sido lançadas no período de 1930 a 45. Portanto, apesar do caráter vago, 
especulativo da literatura sobre o Estado, há que se distinguir o aspecto latente do 
aspecto manifesto. Os estadistas de 1930 criaram um aparelho governamental de 
alocação de recursos, que me parece hoje irreversível. O fato de que esse aparelho 
está sendo mal utilizado não o condena. É inconcebível prever a futura história 
econõmica do Brasil sem a existência desse aparelho operacional de alocação de 
recursos, de decisões operacionais. Isso foi uma contribuição fundamental do 
período que estamos estudando nesse simpósio. 

LÚCIA LIPPI DE OLIVEIRA - Eu também me remeto à apresentação do 
Bolivar, concordando plenamente com o peso, <;om a importãncia dada à questão 
do Estado em 30. Na mesa sobre Forças Armadas, isso apareceu muito forte. Das 
várias tendências que existiam dentro das Forças Armadas, saiu vitoriosa a que 
previa uma tomada do Estado, para que, desta posição, fosse possível agir sobre a 
sociedade. Em vários setores da sociedade, em vários movimentos pós-30, ocorre 
essa mesma confluência: a importância do Estado, a importância da centralização. 
Na sessão de hoje, a isso se acrescentou alguma coisa: esse novo Estado preocupava
se com o seu tamanho. com o seu grau de influência na sociedade, com a sua 
capacidade de ação e cooptação. Enfim, preocupava-se em incorporar intelectuais 
nesse processo de construção de uma nova sociedade. 

Ainda sobre a intervenção de Bolivar, quero tocar no ponto em que atribui aos 
intelectuais dos anos 30 uma visão orgânico-corporativa da sociedade. Basicamen
te, colocava-se a sociedade brasileira como uma sociedade desorganizada E a 
organização desta sociedade era tida como viável somente através do Estado. 
Naturalmente, o tópico central da discussão é a polJtica. Mas parte-se de uma visão 
de sociedade tida como incapaz, por si só, de gerar solidariedade orgãnica, de 
construir o nacional. E esse novo Estado, preocupado em construir a sociedade, 
vai voltar, não só ao passado histórico, mas à tradição brasileira, para tentar 
recuperar alguns elementos, Recupera-se o conceito de homem cordial, seja na 
vertente de Sérgio Buarque, seja na visão de Cassiano Ricardo. Enquanto que, para 
o primeiro, cordialidade implica relações primárias (relações pessoais), � 
Cassiano, cordialidade é sinônimo de bondade. 

Já no Estado Novo, Almir de Andrade vai aplicar esse conceito especificamen
te à figura de Vargas: Vargas é o ditador cordial, é o chefe de governo que està 
mantendo para com a população o tipo de relação social que a sociedade brasileira 
estã acostumada a ter. A recuperação do homem cordial é usada diretamente para . 
a construção do mito Vargas. 
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CELSO FURTADO - Quero fazer uma reflexão paralela ao que disse o prof. 
Lamounier, com respeito ao Estado. Em realidade, quando se obselVa o Brasil do 
século XIX, no quadro da América Latina em particular, o que singulariza essa 
história brasileira é a existência do Estado, é a formação do Estado nacional. E 
pode-se dizer que o Estado brasileiro não é nada mais do que o Estado português. 
Não houve descontinuidade: os arquivos são os mesmos, e os sujeitos são os 
mesmos também: são os burocratas do Estado porruguês transformados em 
heróis, em patriarcas da Independência em nosso país. Cenas instituições do 
Estado brasileiro, como o ltamarati, são mundialmente conhecidas pela continui
dade de sua ação, independentemente do que, oficialmente ou não, estivesse 
ocorrendo no campo interno. 

Quando se olha o Brasil do século XIX, obselVa-se que a eJcistência do Estado 
era um dado fundamental para conciliar uma constelação de interesses bastante 
heterogêneos e disparatados. EJcistia uma Justiça nacional controlada do centro, 
que pennitiu que o Brasil enfrentasse, por meio século, uma grande luta 
internacional pela manutenção do tráfico de negros. É evidente que os fazendeiros 
estavam por detrás, mas era o Estado brasileiro que se apresentava para defender 
esses interesses. O Brasil foi o primeiro país a criar um fórum internacional para 
reger a política de comercialização de um produto. A primeira OPEP que existiu 
no mundo foi a do café: controlou todos os estoques mundiais do produto e 
impõs-lhe um preço internacional. Quando o país ia à mesa para discutir com os 
banqueiros, era através do Estado que tinha que fazê-lo. 

Não se trata de uma discrepância ao niveI dos conceitos, mas ao nivei da 
apresentação. Dizer que se começou a falar de Estado, de fonna sistemática, nessa 
fase que estamos focalizando, pode desviar a atenção do essencial. O que ocorreu 
no Brasil - e isso é o que vamos discutir aqui - é que o Estado foi se tornando 
anacrõnico. Tratava-se, então, de descobrir as funções do Estado. O Estado 
brasileiro havia sido sempre um instrumento de grupos, como no caso do tráfico 
de negros, no caso da politica do café, etc. Dada a heterogeneidade crescente da 
nação, é natural que se colocassem problemas relativos às funções desse Estado. O 
grande debate que se trava é em tomo das funções do Estado, do papel do Estado 
na construção de uma sociedade moderna. O debate que coube à minha geração 
foi o do papel do Estado na ordenação da economia brasileira. Como enfrentar a 
dependência senão através do Estado? Hoje em dia: como enfrentar as multi
nacionais? 

O debate que toma conta dos anos 20 e 30, dehate que se inicia com Oliveira 
Viana e vem até a minha época, diz respeito à modernização do Estado, dada a 
obsolescência das funções que vinha exercendo. Visto que o Estado português 
manteve a continuidade e a unidade deste território e foi capaz de grandes atos 

. politicos, de implicações mundiais, como a manutenção do tráfico de negros e a 
defesa do café, falar na inexistência do Estado é algo que me escapa inteiramente. 
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BOLÍVAR LAMOUNIER - Devo alguns esclarecimentos ao professor. 
Quando falei nesse trabalho de uma ideologia do Estado, eu estava atribuindo à 
palavra ideologia a conotação clàssica de um pensamento que está obscurecendo 
ou omitindo algumas coisas essenciais. Se fosse um pensamento, como disse o 
professor, que colocasse em primeiro plano a questão das funções do Estado, das 
diferenças dentro do Estado, eu provavelmente não o chamaria de ideologia. O 
que caracteriza, a meu ver, o pensamento autoritário dos anos 30 é que ele 
defende, em si, o fonalecimento do Estado, a partir de um diagnóstico histórico. 
Concordo com o professor quando diz que é falsa a visão de um Estado 
inexistente, totalmente fraco e fragmentado. 

Do ponto de vista da história das idéias, surge uma dicotomia clara entre os 
autores que estabeleciam uma linha de continuidade com o Estado português - e 
para esses o Estado não era fraco - e os que estabeleciam uma ruptura, vista de 
várias maneiras. Para Azevedo Amaral, por exemplo, a vinda da cone criou um 
Estado parasitário, que entrou em degeneração; cumpria-se então fazer um novo 
Estado. Esse discurso adquire caracteristicas claramente ideológicas; o Estado vira 
uma categoria nonnativa. Trata-se de um discurso a respeito de uma coisa que não 
existe, quando sabemos-e o professor acaba de lembrá-lo com toda a procedência 
- que as principais instituições do Estado têm uma continuidade histórica muito 
ampla. 

Evidentemente, como todo discurso político, o quanto é um discurso 
nonnativo e o quanto é fato histórico estabelecido, é uma zona cinza, onde caberia 
uma grande discussão. Se Azevedo Amaral me diz que as caracteristicas do Estado 
Imperial o levaram a um grau de enfraquecimento, de parasitismo tal que 
resultaram praticamente na inexistência do Estado, acho que esse diagnóstico 
histórico merece ser discutido enquanto tal. Agora, o que procurei salientar foi que 
esse diagnóstico gerou, como que em espiral, um discurso normativo a respeito do 
Estado, caracteristico da quadra de 30/37, que desemboca no Estado Novo. Neste 
ponto, acho necessário que se faça distinção entre o ideológico e o prático. 

DO AUDITÓRIO - Eu queria indagar do prof. Guerreiro Ramos, se 
referindo·se à alocação de recursos no pós-1 930, seria possivel fazer uma 
comparação com o que ocorreu após a Revolução de 1 964. 

ALBERTO GUERREIRO RAMOS - O que hoje chamamos de ciência social, 
incluindo ai a economia, é uma ideologia de legitimação da história da sociedade 
industrial - um tipo de história em que, pela primeira vez, na trajetória da 
humanidade, o mercado se toma categoria determinativa do processo alocativo. 
Esse tipo de sociedade é algo excepcional, que só se verifica nesses últimos 200 
anos mais ou menos, como Karl Polaniy colocou em seu livro A grll1llk transformação 
publicado em 1 944 ou 46 (traduzido para o ponuguês em 1980, e lançado pela 
Editora Campus). Neste livro, o autor afirma que, durante todo o periodo da 
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história decorrida da humanidade, o mercado sempre exIStIU. Mas exlSnu 
embebido na sociedade, condicionado e delimitado por ela, como uma agência 
que tinha fronteiras até flsicas. A sociedade que começou a ser configurada a partir 
da revolução industrial é urna sociedade em que ao mercado é dada a função de 
organizar o processo: ele deixa de ser um enclave delimitado e passa a agência 
alocadora por excelência. 

o meu livroA noua ciêncUJ das organiza+Õts, que em parte é uma tentaúva de rever 
o conceito de riqueza das nações, postula que essa ciência, proposta inicialmente 
por Adam Smith, é uma ideologia da formação da sociedade centrada no mercado. 
E esse tipo de sociedade chega hoje a seu ponto de exaustão, que é revelado pelo 
problema ecológico. É impossivel, atualmente, insisúr nesse úpo de desenvolvi
mento que predica uma sociedade centrada pelo mercado. Temos que encontrar 
um novo desenho social, que de certo modo restaure elementos que as sociedades 
sempre úverarn, na sua história, sem que isso represente urna volta atrás. Trata-se 
de revelar a falácia das bases epistemológicas da economia pollúca e da ciência 
social- que não são ciências, são ideologias - para encontrar as regras de operação 
para a alternaúva de que precisamos, que só pode ser feita na base da delimitação 
do sistema social. 



A REVOLUÇÃO DE 1 930 E A POLÍTICA EXTERNA 
BRASILEIRA: RUPTURA OU CONTINUIDADE? 

Gérson Moura 



A definição de 1 930 como um marco significativo na história do Brasil 
contemporâneo tem produzido um amplo debate na ciência social, empenhada 
em desvendar os mecanismos políticos, econômicos e sociais que conformam a 
atual sociedade brasileira. De um modo geral, o debate se tem travado em tomo da 
natureza conservadora ou transformista dos novos equilíbrios de poder que se 
estabeleceram a partir daquele momento, oscilando os autores entre as teses que 
afinnam no sentido de conservação da estrutura social brasileira sob rótulos novos 
e reformas mais aparentes que reais e aqueles que sublinham a ação do Estado na 
reorientação da economia agroexportadora para um novo padrão vinculado às 
atividades urbano-industriais. Conservação ou reorientação têm sido categorias 
aplicadas também ao entendimento da polltica externa do pais. 

o debate continua neste seminàrio, que apresenta um painel de diferentes 
investigações em curso sobre a revolução de 30 e sublinha a convicção de que o 
ensaismo e as macrogeneralizações devem ceder terreno às pesquisas sistemáticas 
de temas e áreas mais especificas. que, sem prescindir de orientações teóricas e 
metodológicas adequadas, busquem informação mais minuciosa e conhecimento 
mais fundamentado das situações empiricas em discussão. 

Admitimos hoje como correta a noção de que as revoluções políticas são 
importantes na medida mesma de sua capacidade de modificar estruturas 
econômicas, sociais, políticas e ideológicas de há muito estabelecidas. No entanto, 
na década de 30, os apologistas da nossa "revolução de outubro" esforçaram-se 
em mostrar que ela assegurava a perfeita continuidade da política externa anterior, 
nisso residindo uma de suas virtudes maioresl . A revolução seria, desse ponto de 
vista, um fenômeno que provocava mudanças significativas no plano interno, mas 
não interferia no das relações exteriores. É como se a política externa de um país 
estivesse a salvo de sua política interna e situada em um plano de interesses 
pennanentes, claramente demarcáveis e inatingfveis pela querela de grupos e 
panidos, algo que se situasse na dimensão indivisível e intocável da nação. Essa 
necessidade de traçar uma "sucessão apostólica" em direção ao passado para 
legitimar a política do presente não é naturalmente um monopólio do pensamento 
brasileiro. E talvez se pudesse ligá-la mais corretamente a diferentes expressões do 
pensamento conseIVado�. 

Mas apesar do esforço dos apologistas da perfeita continuidade da politica 
exterior, alegada como garantia da sua correção, sabemos que tanto a política 
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externa dos Estados Unidos quanto a brasileira sofreram, em graus diferentes e em 
diferentes sentidos, mutações muito significativas na década e meia que vai da crise 
de 1929 ao final da Segunda Grande Guerra. Pode-se dizer, no caso brasileiro, que 
os 15  anos do primeiro governo Vargas representaram, no seu conjunto, um 
momento de ampla projeção do Brasil no plano internacional, que contrasta 
fortemente tanto com o periodo anterior, como o imediatamente posterior. Seria 
equivocado, porém, imaginar que essa projeção notável ocorreu pelas vinualida
des exclusivas dos novos arranjos internos de poder a panir de outubro de 1930_ 
Seria também falacioso concluir que a política externa brasileira significou 
naquele momento uma ruptura completa com o passado imediato, inaugurando 
uma nova politica externa para o país. 

Pretendo mostrar nesse trabalho que as mudanças ocorridas na política 
externa brasileira naquele período deveram-se à conjugação especifica de reorde
namento do poder mundial e de transformações significativas na ordem econõ
mica, social e politica interna; trata-se de uma conjunção rara, que não se repetiu a 
panir de então, ou que talvez esteja em vias de repetir-se em nossos dias. A 
raridade da situação residiu na quebra simultânea de estruturas de poder há 
muito estabelecidas no plano internacional e no plano interno_ A politica externa 
que se gerou nesse contexto não se caracterizou por perfeita continuidade da 
politica anterior, nem por uma ruptura maior com ela. Tratava-se muito mais de 
uma redefinição: limitada pela posição do pais diante dos grandes sistemas de poder, 
mas ao mesmo tempo vantajosa pelos ganhos que soube obter no processo. 

Conquanto a política externa da Revolução de 30 possa ser vista no conjunto 
como uma política de redefinição, podem-se distinguir no seu processo dois 
momentos distintos e sucessivos: uma política de eqüidistância pragmática do Brasil 
em relação às grandes potências na década de 30, seguida de uma politica de 
realinhamento com os Estados Unidos nos anos da guerra ( 1941 -45). Em cada 
momento são diferentes as margens de manobra, os impulsos imediatos da 
decisão e também os ganhos possíveis da política posta em prática. Creio também 
que as explicações mais acuradas dos dois momentos distinguem-se quanto ao 
peso especifico dos fatores externos e internos que modelam as decisões da politica 
externa brasileira. 

Antes de examinar mais detidamente esses dois momentos, fixemos algumas 
categorias úteis à análise da politica externa brasileira. Tendo feito em outro 
trabalho uma exposição mais extensa sobre o assuntoS, restrinjo-me aqui aos seus 
elementos essenciais. 

Entendo que o estudo da polirica externa passa pelo exame de dois tipos de 
condicionamento: o primeiro é dado pela inserção do pais em um determinado 
sistema tk poder, isto é, uma constelação de Estados cujas complexas relações 
econômicas, políticas e culturais caraaerizam a existência de um centro hegemã-
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nico (a grande potência) e sua respectiva área de influência (aliados subordinados). 
O segundo tipo de condicionamento relaciona-se às conjunturas polfticas internas e 
externas. a saber, os conflitos de interesses que conformam os processos mais 
imediatos de decisão no interior dos Estados. 

A primeira dimensão diz respeito a condicionamentos estruturais, já que a 
hegemonia implica não apenas liderança polltica, militar e ideológica sobre o 
conjunto do sistema, mas também designa uma relação assimétrica entre 
economia central e economias dependentes. Nesse conjunto de relações tensas, o 
sistema procura tomar "automáticos" os vinculos que unem o centro hegemônico 
aos aliados subordinados. Por isso mesmo, a posição de um aliado subordinado no 
sistema de poder é definida primordialmente pela relação que ele mantém com o 
centro hegemônico. Trata-se genericamente de uma relação de dominação, 
assegurada pela solidariedade fundamental das classes dominantes nos dois pólos 
do sistema, relação essa incrustada nos processos de decisão politica e reforçada 
por valores segregados pelo sistema; estes constituem uma ideologia politica que 
faz coincidir os interesses do centro hegemônico com os dos aliados subordina
dos, para assegurar a coesão e permanência do sistema. Estando os objetivos do 
sistema de poder "embutidos" nos processos políticos nacionais, não é incomum 
que a política externa do aliado subordinado apareça como um ato de decisão 
puramente autônoma. 

A segunda dimensão da análise diz respeito aos condicionamentos conjuntu
rais, a saber, os processos imediatos de decisão tanto no centro hegemônico como 
nos seus aliados. O processo político no centro age sempre no sentido de manter a 
relação estrutural de dominação e fortalecê-la. Naturalmente, os métodos e 
instrumentos para realizar esse objetivo variam, sendo inclusive objeto de disputa 
no interior do Estado, mas o exame dessa disputa é, por si só, insuficiente para 
permitir o entendimento da política da grande potência. Nos aliados subordina
dos, o processo político pode agir tanto no sentido de manter a relação estrutural 
como de redefini-la, dependendo da correlação de forças no seu interior. No 
limite, a redefinição poderia chegar à ruptura, o que retiraria o pais do sistema de 
poder em que se encontra 

Esse arrazoado sublinha, para o historiador da política externa, a necessidade 
de procurar a compatibilização dos condicionamentos estruturais e conjunturais, 
numa mediação que tome inteligivel a ação dos atores poHticos (indivlduos, 
instituiçôes, grupos, classes etc.) nos limites dados pelas estruturas. 

Uma última observação diz respeito à unUúufe interna dos sistemas de poder. O 
dinamismo das relações políticas entre Estados e nações não pennite pensar a 
unidade do sistema de poder senão em termos de estabilidade provisória, que 
pennite sua reprodução em meio a uma grande variedade e fluidez de situações. 
Mas mesmo os sistemas mais fortemente estabelecidos dão lugar, a longo prazo, a 
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arranjos de novo tipo. É claro que as modificações significativas nos sistemas de 
poder nem sempre coincidem com as mudanças de orientação nas conjunturas 
politicas internas dos aliados subordinados; quando isso ocorre, porém, cria-se 
uma situação particularmente propícia à reorientação da política externa dos 
últimos, visto que os condicionamentos mais fortes oriundos do sistema de poder 
se enfraquecem sensivelmente. 

No que diz respeito ao Brasil, uma situação favorável desse tipo ocorreu na 
década de 1930. 

\ .  A eqüidistância pragmática da década de 30 

As mudanças políticas produzidas pela Revolução de 30 no Brasil ocorreram 
em meio à depressão econômica generalizada nas sociedades capitalistas ociden
tais e à crise dos seus modelos e valores políticos e ideológicos. 

A crise econômica desarticulou o sistema capitalista mundial e provocou 
como resposta dos Estados a adoção de políticas de proteção econõmica e 
conquista de mercados, claramente nacionalistas. A década assistiu então a uma 
verdadeira guerra comercial na esfera internacional, e até mesmo as potências 
tradicionalmente liberais não ficaram imunes às tendências da época, procurando 
defender por todos os meios seus mercados. Os Estados Unidos constituíam uma 
exceção notável, como defensores da recuperação do comércio internacional em 
termos de livre-comércio, dada a sua posição única de maior e mais competitiva 
economia capitalista avançada. 

Ao mesmo tempo e como resultado da crise econômico-social, o liberalismo 
parlamentar europeu recuava sob os golpes cruzados dos movimentos socialistas, 
mas especialmente dos vários fascismos que inauguravam então regimes autori
tários com forte mobilização de massas. 

Na esfera do poder internacional, as mudanças também eram profundas. Até 
1 9 1 4  as relações internacionais se regiam pela noção de "equilíbrio de poder", o 
que significava a regulação das relações internacionais pelos vários sistemas tÚ; poder 
europeus. Mas as múltiplas rivalidades decorrentes da própria expansão imperia
lista daqueles sistemas de poder conduziram à Primeira Guerra, e a partir daí eles 
entraram em irremediável declínio, consumado na Segunda Guerra Mundial. No 
período entre estas duas guerras, temos, portanto, ao mesmo tempo, a desintegração 
tÚ;antigos sistemas depoder, cujas áreas de influência passam a ser objeto de disputa, e 
o inicio da constituição de nauos sistemas de poder que procuram ampliar sua área de 
influência. Em se tratando da América Latina, os conflitos ideológicos opunham 
três forças principais: o liberalismo, O fascismo e o socialismo. Mas do ponto de 
vista da disputa pela hegemonia, a ausência da URSS da esfera de poder 
internacional e o recuo inglês a panir da Primeira Guerra propiciaram o confronto 
de dois sistemas de poder em constituição: o da Alemanha e o dos Estados Unidos. 
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Em relação àAI<manha, a consolidação do Estado nacional-socialista no inicio 
da década lançou-a novamente no cenàrio internacional. À semelhança de 1 9 1 4, 
também agora o Estado alemão tentou elevar o pais à categoria de potência 
mundial, em pé de igualdade com as demais potências. E na década de 30 os 
objetivos revanchistas e anexistas do nazismo encontraram perfeita consonância 
com as limitaçõe. do mercado interno alemão, limitações essas agravadas pela 
política de cartelização e compressão salarial e que apontavam a conquista de 
espaços econômicos no exterior como a solução para os problemas do momento4 . 
A extensão do dominio territorial. e a conquista de novos mercados eram apenas 
duas faces da mesma política imperialista. 

Q.uanto aos Estados Unidos, seu poder econômico não cessou de crescer após a 
Primeira Guerra. A crise de 1 929, produzindo resultados devastadores, suscitou 
uma nova configuração do capitalismo nacional, com uma interv�nção decidida 
do Estado no plano econõmico, planejando, controlando e investindo em 
larga escala. Sendo a mais importante economia capitalista, sua recuperação 
passava pela recomposição do comércio internacional; dai a defesa apaixonada do 
livre-comércio pelos formuladores de sua política econômica, que buscavam 
reabrir as portas dos mercados mundiais. Essa política colocava os Estados Unidos 
contra a corrente protecionista que encontrava seguidores fervorosos nos gover
nos fascistas, mas tinha também entre seus simpatizantes os próprios países de 
capitalismo avançado, além dos países de economia dependente. A América 
Latina ocupava naturalmente um lugar de destaque nessa recuperação norte
americana, tanto como fonte de matérias· primas, como na qualidade de mercado 
consumidor de manufaturados. 

Do ponto de vista das relações políticas entre E UA eAmérica Latina, o governo 
Roosevelt promoveu uma mudança na polftica intervencionista que prevalecera 
desde o final do século XIX. Inaugurou-se então a politica de boa vizinhança, 
caracterizada pela revogação de métodos coercitivos e pela adoção de negociações 
diplomáticas e colaboração econômica e militar. Mas como notou Atkins, essa 
mudança de métodos visava assegurar objetivos tradicionais: impedir a influência 
externa (européia) na América Latina, garantir a liderança americana no hemisfé
rio e estimular a estabilidade polltica nos paises latino-americano? 

O recuo inglês no Brasil no entreguerras não modificou substancialmente a 
dependência econômica, apenas a transferiu para a economia none-americana6 . 
No entanto, sendo os Estados Unidos produtor de manufaturados e de produtos 
primários, a pauta de complementaridade econômica tendia a se estreitar, o que 
tornava mais dura a nova dependência O que amenizou a situação na década de 
1 930 foi a projeção da Alemanha na América Latina, disputando os mercados 
consumidores e procurando abastecer-se em bens primários. 

Enquanto isso, no Brasil, embora a Revolução de 30 não mudasse radicalmen
te a estnltura de dominação social e continuasse a excluir as massas do jogo 
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politico, ocorriam transformações significativas no plano econõmico-social, com 
grande diversificação de interesses, cuja presença se fazia sentir no processo 
decisório. A revolução, nascida de uma crise que rompeu a unidade da oligarquia 
agroexportadora em torno do sistema político vigente. não resultou em hegemo
nia clara de qualquer setor ou classe, estabelecendo-se por isso mesmo um 
"Estado de compromisso" que se fortalecia e se automizava como regulador da 
economia e das relações sociais, ao mesmo tempo que viabilizava a participação 
dos antigos atores politicos (oligarquias regionais de extração agrária que 
dominavam na República Velha), assim como dos novos (grupos de interesse 
vinculados à industrialização e os beneficiários da urbanização e do crescimento 
do próprio Estado). A politica econômica do Estado brasileiro era coerente com 
essas caraaerísticas: defendia o setor externo e recusava-se a adotar um programa 
de protecionismo industrial. Entretanto, pôs em pràtica uma politica monetária e 
cambial que criou melhores condições para o processo de industrialização; mas ao 
mesmo tempo o próprio Estado foi-se envolvendo diretamente, por impasses 
internos e externos, no projeto industrializante. tornando-se ele próprio um 
empresário da produção industrial. Inevitavelmente, a "melhor politica econômi
ca para o país" tomava-se uma questão polêmica, dependendo dos interesses e das 
percepções que diferentes setores de classes com acesso aos centros de decisão 
tinham da economia brasileira, de sua ligação ao meio internacional e do papel do 
Estado nesse processo. 

A década de 30 assiste portanto ao recuo dos velhos sistemas de poder e à 
emergência de dois novos sistemas (o alemão e o none-americano), ansiosos por 
ampliar e solidificar alianças, tratando para isso de fazer concessões e acenando 
com as vantagens de sua proteção. Como não se tratava ainda de dois sistemas 
consolidados, a integração do Brasil a um deles era então umapossibi/idade, o que 
alargava os limites da decisão e da ação do Estado brasileiro. 

A relação que o Brasil mantinha com os dois centros hegemônicos era, 
ponanto, muito panicular: o governo Vargas explorava as possibilidades ofereci
das por ambos os centros, sem se definir por qualquer um deles. Essa indefinição 
não derivava apenas da ausência de um sistema de poder plenamente consolidado 
no plano internacional. Derivava também do fato de que na conjuntura política 
brasileira ocorria uma divisão completa, tanto nas instãncias centrais quanto nas 
instãncias inferiores de decisão, no que dizia respeito à melhor aliança para o país. 
O mesmo era verdade para os grupos de interesse organizados que conseguiam 
introduzir suas demandas nas arenas de decisão do Estado. A esse traço 
fundamental da política externa brasileira desse penodo tenho chamado de 
eqüidistância pra�tica; não se tratava de uma trajetória retilínea, mas muito mais 
um movimento de aproximações alternadas ou simultâneas a um e outro centro, e 
que tinha como resultado alguns ganhos significativos no plano do comércio 
exterior e um aumento considerável do poder de barganha do governo brasileiro 
nos anos por vir. 
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I . a. A questão do comércio exterior 

o comércio exterior de um pais como o Brasil, que começava a reorientar na 
década de 1 930 o foco de sua economia do setor agroexponador para o setor 
urbano-industrial, tinha implicações que ultrapassavam em muito a dimensão 
econômica. Tratava-se de uma questão crucial para assegurar uma reruperação 
ordenada da depressão econômica, garantir às classes economicamente dominan
tes as condições de sua reprodução e fornecer ao Estado recursos materiais e 
políticos que lhe permitissem põr em ação seus projetos de governo, manter a 
estabilidade interna e definir sua posição no plano internacional. Por isso, o 
debate em torno do comércio exterior, resumido na polêmica livre-comércio 
versus comércio protegido, tinha implicações politicas graves, tanto internas como 
externas. 

Internamente, a polêmica recortava classes, grupos de interesse e o próprio 
Estado, desfazendo uma visão unitária dos interesses das classes dominantes. Para 
as agências governamentais - as instâncias centrais ou secundárias de decisão -
convergiam as reivindicações cruzadas dos interesses, divididos entre si pelas 
vantagens e desvantagens do livre-comércio (leia-se comércio rum os Estados 
Unidos) e do comércio protegido (leia-se comércio com a Alemanha) . Por isso 
mesmo, o governo brasileiro acabou pondo em prática uma politica de aderir ao 
livre-comércio proposto pelos Estados Unidos, sem deixar de procurar os 
beneficios que adviriam do comércio compensado proposto pela Alemanha ... Em 
1 935 assinou um acordo comercial com os EUA, que mantinha ou rebaixava as 
taxas alfandegárias para as mercadorias de ambos os lados7; e no ano seguinte 
assinou um ajuste comercial de compensações com a Alemanha, tendo em vista 
especialmente a colocação de algodão, café, dtricos, couros, tabaco e carnes. 

Curiosamente, até o final da década o comércio Brasil-Alemanha cresceu sem 
cessar, enquanto o governo Roosevelt mantinha constante vigilância sobre o ajuste 
Brasil-Alemanha e pressionava o governo brasileiro. embora evitasse cuidado
samente tomar qualquer represália contra ele. Em mais de uma ocasião, fechou os 
olhos à continuação do comércio compensado Brasil-Alemanha, ao mesmo 
tempo que oferecia ajuda financeira para solver o problema da divida externa 
brasileira e para a criação de um banco central no Brasil. Essa política de 
contemporização está clara, tanto na visita do subsecretário Welles ao Brasil em 
1936, como nas duas missões aos EUA: Souza Costa em 1 937 e Aranha em 1 9398 . 
Em todas essas ocasiões o governo Roosevelt deixou de atender à pressão de 
grupos econômicos - investidores, banqueiros, imponadores etc. - e guiou-se por 
considerações mais amplas nas suas relações com o governo brasileiro. É bem 
verdade que havia um interesse muito claro do governo americano em incremen
tar o livre-comércio com o Brasil e eliminar a competição econômica alemã, mas a 
política adotada nos mostra que eSse era um objetivo parcial, embora muito 
imponante, que deveria subordinar-se a objetivos mais gerais: ganhar e assegurar 
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a aliança com o Brasil, evitando que este fizesse aliança com outras potências ou 
implementasse políticas nacionalistas radicais, num momento politicamente 
muito delicado. Daí a necessidade de evitar represálias contra a política comercial 
brasileira, que poderia ter resultados políticos contraproducentes. 

Incidentalmente, este capítulo do comércio exterior brasileiro na década de 30 
ilumina o debate sobre o desenvolvimento de economias "periféricas" , freqüente
mente entendido como uma questão exclusivamente econômica. Em outras 
palavras o que se passa na economia capitalista dependente seria o resultado de 
condições dadas pela economia central. Por isso, uma economia capitalista 
dependente não criaria esquemas de relacionamento econômico, mas apenas se 
ajustaria aos propostos pelas economias centrais. Inevitavelmente, aquelas só se 
beneficiariam quando estas entrassem em crise8a. 

Mas o dado significativo da conjuntura na década de 30 está exatamente em 
que as economias centrais não são apenas dois pólos dominantes exercendo o 
mesmo tipo de influência sobre o pólo subordinado; elas são o fundamento de dois 
sistemas de poder em confronto, e é esse dado da luta poütica na esfera do poder 
internacional que possibilita algum ganho por parte da economia dependente. 
Assim, o poder de barganha das economias dependentes não pode ser explicado 
apenas como resultado da crise nas economias centrais, porque também as 
economias capitalistas dependentes estão em crise e, assim sendo, a debilidade é 
geral. Por isso mesmo, nos seus primórdios, a crise nas economias centrais não 
produziu ganhos imediatos para a economia brasileira, quando a política externa 
do governo Washington Luis respondia unicamente à hegemonia do café; só 
passou a fazê-Io quando surgiu, no plano interno, uma nova correlação de forças 
políticas - o governo Vargas. Em outras palavras, os ganhos do período 
dependeram de políticas adotadas pelo EstadlJ. 

1 .  b. As questões polític()-müitares 

Também aqui a politica externa se pautou pela eqüidistância, já que no plano 
externo persistiu até o fmal da década um 1 1  empate" na disputa entre os sistemas 
de poder emergentes e no plano interno uma forte divisão político-ideológica 
perpassava a sociedade e o Estado brasileiros. 

As lutas politicas da década de 30, que caminharam na direção de um 
fechamento do regime liberal-democrático, apontavam para uma identificação do 
Estado brasileiro às experiências fascistas européias a partir do Estado Novo 
( 1 937), especialmente por seu repúdio ao liberalismo político e econômico e sua 
ênfase nas soluções nacionalistas e corporativistas. A observação mais cuidadosa 
aponta porém para certas especificidades do Estado Novo, ligadas a características 
da sociedade brasileira. O regime era centralizador mas não deixava de compor-se 
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com as oligarquias estaduais. Dependia em boa medida do Exército, mas não era 
uma ditadura militar. Era tendencialmente industrialista, mas não havia um 
projeto industrializante claro. Já vimos que essas "ambigüidades" derivam do fato 
de que a ação estatal incorporava novos atores sociais sem desalojar necessaria
mente os antigos. Além disso, a polarização política reconava os vários grupos de 
interesse, os organismos técnicos do Estado, a burocracia militar, a diplomacia e 
até mesmo as instâncias centrais de decisão, colocando, de um lado, os defensores 
do comércio compensado e do protecionismo, os nacionalistas e os pró-Alemanha 
e, de outro lado, os advogados do livre-comércio, da liberdade cambial e tarifária, 
os pan-americanistas e os pró-Estados Unidos. O processo político no Estado 
Novo refletia esse "empate" da luta política, o que conferia a Vargas um 
extraordinário poder no processo decisório. Ele se tomou o árbitro das disputas 
que emanavam das instâncias secundárias e mesmo das que ocorriam nas 
instâncias centrais de decisão. 

Dois grandes problemas internos, com reflexos inevitáveis sobre as relações 
exteriores do Brasil, assoberbavam o governo Vargas, espeàalmente a panir do 
golpe de 37: o reequipamento das forças armadas e o reequipamento econômico 
do país, em especial a questão da grande siderurgia. Também nesses problemas, a 
política externa se caracterizou até o final da década por uma eqüidistância 
pragmática. 

A necessidade de reequipar as forças armadas, especialmente o Exército, 
colocou�se com maior vigor nos últimos anos da década, tanto pela influência 
crescente dos militares nas arenas de deàsão, como pelo agravamento da siruação 
internacional. Às compras de material naval da Grã-Bretanha e dos Estados 
Unidos contrapunham-se as grandes encomendas feitas pelo Exército à Alemanha, 
dentro dos planos do comércio compensado. E mesmo após o início da guerra, o 
governo brasileiro esforçava-se para receber o material alemão, ao mesmo tempo 
que tentava gestões para adquirir material americano. Até então, apesar das 
simpatias de importantes chefes militares brasileiros pela organização militar 
alemã, havia em esforço diplomático cuidadoso em contrabalançar os contatos 
militares de alto nível com um e outro campo, para evitar compromissos 
embaraçosos. 

Foi também a eqüidistãncia pragmática que criou as condiçôes políticas para o 
sucesso dos esforços em tomo da criação da grande siderurgia. O governo Vargas 
levou aos limites extremos as conversações com uma e outra potência em torno da 
ajuda para a instalação de uma usina siderúrgica. A má vontade da administração 
Roosevelt sobre o assunto era evidente: durante a Missão Aranha (fevereiro de 
1 939), em que se propôs uma revisão geral do conjunto das relações Brasil-Estados 
Unidos, inc1uindo�se aí a ajuda econômica e os problemas de defesa, o tema 
siderurgia sequer fazia pane da agenda de conversações. E quando, um ano 
depois, os entendimentos com o governo americano voltaram a cair no pântano 
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das indefinições, Vargas ameaçou-o com uma mudança radical de posição política 
para obter um rápido encaminhamento da solução. O governo dos Estados 
Unidos depressa promoveu um plano de financiamento pelo Eximbank e de 
fornecimento de temologia pelas empresas privadas none-americanas, ficando a 
propriedade e controle da usina nas mãos do Estado brasileiro. 

A decisão do governo none-americano de financiar a siderurgia brasileira, 
vencendo os receios de que ela pudesse funcionar como um boomerang nacionalista, 
deu-lhe um trunfo precioso na conquista do apoio brasileiro. A politica externa 
brasileira não podia deixar de levar em conta este fato novo. Além disso, áquela 
altura, a guerra européia já modificava profundamente o quadro internacional. 

No conjunto, a politica de eqüidistância pragmática ajudou a diversificar, numa 
era de depressão econômica, os mercados externos essenciais à economia 
brasileira, constituiu um trunfo político da maior imponãncia na criação da 
grande siderurgia brasileira e - talvez mais imponante - ampliou a capacidade de 
barganha do governo brasileiro para anos cruciais que se seguiram. 

2. O processo de alinhamento aos Estados Unidos (1941-45) 

A eclosão da guerra européia modificou a relação até então mantida entre o 
Brasil e as duas potências rivais. O bloqueio inglês produziu o recuo comercial 
imediato da Alemanha na América Latina, mas a própria Inglaterra não tinha 
condições de preencher o espaço econômico deixado. Uma primeira conseqüên
cia é a projeção imediata dos Estados Unidos, que vêem resolvidos, de um s6 
golpe, os problemas que enfrentaram na competição com o comércio compen
sado, obtendo assim uma primeira vitória de peso na competição global pelo 
continente. 

Mas se é verdade que a Alemanha deixou de estar comercialmente presente no 
Brasil, nem por isso se poderia concluir que sua influência declinou. As vitórias 
que o Eixo foi acumulando até a metade de 1942 criaram um poderoso império 
alemão na Europa e um império japonês no extremo-oriente e no sudeste asiático. 
As vitórias germânicas entusiasmavam seus simpatizantes na América, estimula
vam a mobilização de esforços em apoio à sua causa e tinham que ser levadas em 
conta pelas autoridades dos palses neutros em seus planos para o futuro. 

Antes mesmo que a guerra eclodisse, o governo Rooseve1t já se convencera de 
que o conflito teria uma escala global e que envolveria os Estados Unidos. Essa 
perspectiva levou os estrategistas americanos a ampliar o que consideravam o 
árculo de segurança do pals, que passou a incluir o conjunto da América do Sul, 
especialmente a " saliência" do Nordeste brasileiro. Assegurar a defesa desse ponto 
passava a ser matéria vital da segurança none-americana (leia-se do sisÚ1lUl de poder 
emergente). A formulação de planos globais de defesa hemisférica exigia, para sua 
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consecução, uma cooperação militar e política em escala continental e, se 
possivel, o alinhamento mais completo das nações latino-americanas à liderança 
dos Estados Unidos. Para que isso acontecesse, o governo Roosevelt pôs em ação 
uma ampla ofensiva político-ideológica e econômica para assegurar sua presença 
no continente. 

As iniciativas politico-ideológicas se corporificaram em programas multilaterais e 
bilaterais de difusão dos "ideais pan-americanos" e da retomada vigorosa das 
Conferências Pan-Americanas em tomo de um objetivo comum: a defesa 
hemisférica. Os "ideais pan-americanos" constituíam uma resposta à ideologia 
nacional-socialista, cujas criticas ao liberalismo, capacidade de mobilização das 
massas e promessa de uma nova ordem lhe permitira obter grande penetração nas 
sociedades latino-americanas, O pan-americanismo apelava para a adesão aos 
ideais republicanos, a lealdade, a democracia como um ideal, a reverência pela 
liberdade, a aceitação da dignidade do individuo e seus direitos pessoais 
invioláveis, a crença na resolução pacifica das disputas, na soberania dos estados e 
a justiça sob uma lei internacional. 

Embora esses valores pan-americanos não correspondessem à prática política 
interna de muitas nações latino-americanas ou à relação que mantinham entre si, 
eles apresentavam cenas vantagens sobre as expressões ideológicas nacional
socialistas. Enquanto estas últimas se corporificavam em um partido político 
organizado dentro das nações americanas, isto é, traduziam de fonna visível a 
presença da grande potência estrangeira, o pan-americanismo sublinhava o 
respeito à soberania nacional e à solidariedade entre as nações. Nesse sentido, o 
pan-americanismo cumpria à perfeição o papel mediador de ideologia politica 
entre o centro hegemônico e seus aliados potenciais, na medida que o-ansmutavaa 
hegemonia none-americana em solidariedade e cooperação continentais e penni
tia à dominação política aparecer como respeito à soberania nacional das 
repúblicas latino-americanas. 

Exatamente por essa função que cumpria, a solidariedade pan-americana não 
dependia, na prática, da adesão aos principias democráticos ou mesmo à aceitação 
de um regime político (a liberal-democracia), mas somente daadesào e fidelidade a 
um centro hegemônico. Por isso, as autoridades none-americanas admitiam 
privadamente que nem todas as nações americanas eram democráticas, mas que as 
ditaduras latino-americanas eram não só inevitáveis mas talvez a única maneira de 
obter estabilidade ao sul do Rio Grande. 

Essa ofensiva ideológica none-americana se faz não apenas por intermédio 
das Conferências Pan-Americanas que se amiúdam ao final da década de 30 e 
início da de 40, mas também através da criação de instituições e agências 
especializadas em estimular e criar laços de solidariedade. A mais imponante 
dessas criações foi a OClAA (Office of the Coordinator ofInter-American Affairs), 
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dirigido por Nelson Rockefeller e que desenvolveu um programa extraordinaria
mente complexo de ajuda material, penetração cultural e persuasão ideológica na 
América Latina9. 

As iniciativas políticas none-americanas, tanto na multilateralidade das confe
rências pan-americanas como na relação bilateral com o governo brasileiro, visam 
eliminar toda a influência do Eixo, evitar a emergência de um regime nacionalista 
(tipo Cárdenas, no México) que assumisse uma posição antiamericana e, ao 
mesmo tempo, ampliar o raio de ação norte-americano na economia, na política, 
na defesa, nos meios de comunicação e na cultura do Brasil. A documentação 
britânica testemunha com riqueza de detalhes a ação persuasiva das agências 
norte-americanas no Brasil, no combate à espionagem, aos investimentos eixistas 
(e lateralmente aos britânicos também ...  ), à influência germãnica nas forças 
armadas, na imprensa, no rádio, no cinema, etc. 

Esse esforço plurifacético visava, em última análise, a um alinhamento 
completo da polltica externa brasileira à estratégia geral dos Estados Unidos para0 
continente. Por isso, desde 1 940, em plena vigência da neutralidade brasileira, o 
governo norte-americano já solicitava ao brasileiro que a) vigiasse os estrangeiros 
(do Eixo) em seu território e b) concedesse facilidades, tais como o uso de bases 
áereas e navais, bem como licença para o estacionamento de tropas americanas 
em território brasileiro, em caso de necessidade. 

o fato de que essas solicitações se davam em plena vigência da neutralidade 
brasileira significa que os Estados Unidos entendiam e tratavam essa neutralidade 
apenas em termos do conflito europeu em curso, nada tendo que ver com o conflito 
polltico latente naquele momento ( 1 939-41) entre o Eixo e os Estados Unidos. 
Desse ponto de vista, a neutralidade brasileira não seria incompativel com o 
esforço ativo pró-Estados Unidos (que em última análise significava um esforço 
anti-Eixo). Ela só podia ser pensada pelo governo atnericano como um recurso 
tàtico, à semelhança da neutraMade adotada pelos Estados Unidos na mesma 
época. Para o sistnna de poder em constituição, as definições dos aliados menores 
subordinavam-se às necessidades do centro hegemõnico. Desde 1 939 o governo 
Roosevelt se preparava para a guerra que se aproximava das Américas. Mas, na 
estratégia norte-americana que visava ao conjunto das Américas, não havia muito 
lugar para a ação isolada de forças latino-americanas. Os Estados Unidos se 
encarregariam da defesa hemisférica, e as demais nações contribuiriam nos 
termos definidos por aquela estratégia global, que não previa uma participação 
direta das forças militares latino-americanas no conflito. 

O valor estratégico da aliança que os Estados Unidos procuravatn então 
estabelecer com seus vizinhos latino-americanos não residia.,. ponanto, em sua 
contribuição ao conflito que o novo sistema de poder iria enfrentar. A alian� no 
caso, tinha a ver com a própria constituição do sistema de poder; em outras 
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palavras, o sistema necessitava estabelecer mecanismos de controle do seu conjunto 
e de cada uma de suas unidades. Por isso, o papel especifico atribuído às forças 
armadas latino-americanas seria o de manter a ordem interna em seus próprios 
países. Nesse sentido, o estabelecimento de alianças era crucial para o sistema de 
poder. 

A perspectiva dos militares brasileiros não coincidia porém com as formula
ções estratégicas dos Estados Unidos. Eles consideravam inadmissível a presença 
de trOpas estrangeiras (americanas) em seu território e apenas concordavam em 
receber ajuda para a construção das bases, desde que fossem operadas por 
brasileiros. Além disso, como sua perspectiva era de defesa do território, em 
primeira instância mediante o uso de suas próprias forças, desejavam obter um 
amplo fornecimento de armas e munições dos Estados Unidos. 

As iniciatiuas rw plano econômico visavam a integração das economias latino
americanas ao esforço de guerra dos Estados Unidos. Tal integração tomou a 
forma de política de cooperação econõmica. Tratava·se de uma política de caráter 
bastante conservador, na medida que estimulava velhos padrões de comércio - o 
interesse americano voltava-se para os materiais estratégicos, cuja produção e 
exportação os Estados Unidos desejavam maximizar, especialmente a borracha, 
minério de ferro e outros, como mic� cristais de quanzo, manganês, plantas 
medicinais etc. Mais do que isso, os Estados Unidos desejavam também o controle 
exclusivo das compras desses materiais estratégicos, o que lhe daria um poderoso 
trunfo no esforço de guerra e na construção de seu sistema de poderiO. A mesma 
intenção de controle pelos representantes aplericanos no Brasil se manifestava 
também em outros campos da atividade econômica, como o tratamento dado aos 
bens do Eixo no Brasil, aos problemas de transporte maritimo, aos mercados 
brasileiros para bens manufaturados. A definição do Brasil como uma área em 
que os interesses econômicos none-ameticanos tinham .. direitos especiais" era 
fonemente contestada pelos britânicos, que não aceitaram sem protesto essa 
pretensão, embora pouco pudessem fazer para impedi-la 

A resposta brasileira entre 1941 e 1 944 a esse conjunto de iniciativas 
americanas consistiu na aceitação da proposta de aliança, mediante um processo 
de negociação, que procurou maximizar os ganhos políticos e econômicos que ela 
pudesse oferecer. Esse processo de negociação teve seus pontos altos em algumas 
decisões cruciais: o rompimento de relações com o Eixo (janeiro/42), a declaração 
de guerra à Alemanha e Itália (agosto/42) e a criação da Força Expedicionária 
Brasileira (1 943/44). 

2.a. O rompimento de relações com o Eixo 

o rompimento de relações diplomáticas com o Eixo coroa um processo de 
aproximação Brasil-Estados Unidos, mediante tentativas de colaboração politico-
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militar iniciadas em 1939 e que tomaram impulso em 194 I ,  especialmente a partir 
do ataque japonês a Pearl Harbour. Naquele ano, Vargas começou a falar mais 
inequivocamente a linguagem pan-americanista, insistindo ao mesmo tempo no 
reequipamento econômico e militar do Brasil como condição da colaboração com 
os Estados Unidos. O apoio brasileiro às propostas norte-americanas à III 
Conferência dos Chanceleres no Rio em janeiro de 1942 e o rompimento de 
relações com o Eixo fizeram-se explicitamente em tomo dessas duas questões 
cruciais para o governo brasileiro, como se pode verificar das conversações 
mantidas pelo subsecretário Sumner Welles, por ocasião da conferência, com as 
autoridades brasileiras e principalmente com Vargas. 

Embora os militares none-americanos considerassem fora de cogitação o 
envio de armamento, que escasseava na própria frente de batalha, para suprir as 
forças armadas brasileiras, a administração Roosevelt acatou as solicitações 
brasileiras. Em troca, o governo americano obtinha: suprimento de matérias
primas estratégicas, bases aéreas e navais com permissão de estacionamento de 
suas tropas em território brasileiro e apoio à posição americana no plano interna
cional. As negociações e a implementação desses acertos foram longas e diflceis, 
devido às resistências de parte a parte, especialmente de setores militares dos EUA. 
Até mesmo a assinatura de um acordo político-militar secreto entre os dois paises a 
23 de maio de 1 942 não foi capaz de apagar as suspeitas mútuas: os norte
americanos delongavam a entrega das encomendas militares porque temiam que 
boa parte da oficialidade brasileira tivesse tendência pró-Eixo. O clima amblguo 
durou até agosto daquele ano, quando o afundamento de vários mercantes 
brasileiros selou o rumo da polltica brasileira. 

A ambigüidade da situação vivida entre janeiro e agosto de 1942 tinha raizes 
mais profundas que as desavenças entre os militares dos dois lados: ela derivava do 
fato de que o regime brasileiro, que rompera relações com o Eixo em nome dos 
ideais pan-americanos, era uma ditadura. Dai que o governo Vargas, que guardava 
alguns traços de similaridade com governos autoritários do Eixo, tinha que lutar 
contra os seus agentes e vigiar os seus nacionais em território brasileiro; de outro 
lado, tendo escolhido o lado das democracias liberais, o governo tinha que 
impedir a participação polltica de seus oponentes liberais e de esquerda. Ainda 
mais, a cooperação aberta, embora limitada com as forças americanas (bases, 
patrulhas aéreas, etc.), colocava o Brasil como um pais quase beligerante e essa 
situação dava margetn a disputas acerbas no interior do governo, tendo os chefes 
militares acusado os pró-aliados, especialmente o ministro Aranha, de tentarem 
arrastar o pais à guerra. Diferentes clivagens recortavam o espectro político e 
tornavam delicados os equilíbrios do poder. 

2. b_ A declaração de guerra 

Ironicamente a indefinição foi superada entre 5 e 1 7  de agosto, quando cinco 
navios mercantes brasileiros foram afundados por submarinos do Eixo. Explodiu 
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a indignação popular, com manifestações anti-Eixo em todas as grandes cidades 
brasileiras, que exigiam alguma medida severa contra os agressores. A pressão 
popular foi suficientemente forre para mudar as convicções de neutralidade, 
inclusive dos chefes militares brasileiros que, na reunião decisiva do ministério, 
apoiaram a declaração de guerra ObseIVadores diplomáticos notavam que a 
posição de quase beligerância do Brasil, nos meses anteriores, era desconfonável, 
já que provocava um tratamento rude por parte do Eixo e não trazia as vantagens 
do status de beligerante. 

É cerro que a declaração de guerra não resultou de uma pressão dos aliados, 
antes nasceu da conjuntura politica interna. Ao contrário, os aliados tinham boas 
razões para não desejar que o Brasil entrasse na guerra: o país já estava fazendo 
tudo o que os aliados lhe haviam designado em seus planos estratégicos. Além 
disso, a participação efetiva na guerra criaria demandas adicionais (equipamento, 
assistência técnica, transporre, logística, etc) sobre os aliados, demandas que estes 
não gostariam de suprir. 

Por outro lado, haveria cenas vantagens na declaração de guerra: ela 
asseguraria uma lealdade mais clara dos cbefes militares brasileiros á causa aliada, 
assim como uma luta mais decidida contra a quinta-coluna; exerceria alguma 
influência sobre a posição de ponugai no conflito, assim como a da Argentina e do 
Chile, que ainda não tinham rompido relações diplomáticas com o Eixo. Entre as 
vantagens e desvantagens da decisão, o governo americano reagiu discretamente, 
enquanto nos círculos diplomáticos britãnicos o desgosto foi evidente. 

Para o governo brasileiro. uma vez declarada a guerra, era necessário 
examinar quais as conseqüências do seu novo status de beligerante e que 
instrumentos eficientes de atuação deveria criar em sua relação com inimigos e 
aliados. A solução imaginada para esses problemas foi a criação de uma força 
expedicionária. 

2.c. A Força Expedicionária Brasileira 

A colaboração brasileira com os Estados Unidos durante a guerra não se 
restringia ao fornecimento de matérias-primas estratégicas e à concessão de 
facilidades militares para as forças annadas none-americanas em teITitório 
brasileiro. Inclu!am também a colaboração poHtica, no sentido de apoiar e até 
mesmo intermediar a política dos Estados Unidos na América Latina Daí a 
constânàa com que Washington falava da "necessidade de manter a boa vontade 
brasileira" durante a guerra. 

A compreensão desse fato permitiu ao governo brasileiro formular planos de 
ampliação de sua expressão política e militar no continente e fora dele. 
Gradualmente delineou-se a perspectiva de estabelecer alguma forma, de "pre-
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eminência" brasileira na América Latina e, ao mesmo tempo, de assegurar um 
lugar importante nas futuras conversações de paz, assentando-se à mesa das 
potências vitoriosas. Um dos elementos indispensáveis para a realização desses 
objetivos era a existência de uma força militar de porte, bem como sua intervenção 
na guerra em curso. A solução lógica foi a criação da Força Expedicionária 
Brasileira. 

Do "pensamento à ação" transcorreu um longo período, marcado por 
resistências veladas e abertas, desde a recusa de Eisenhower à participação 
brasileira na campanha do none da África, passando pela resistência dos setores 
militares americanos quando o Departamento de Estado já dera o "sinal verde" 
para a participação brasileira, até a resistência encarniçada dos militares britânicos 
no Estado-Maior aliado, somente vencida em maio de 1944, quando uma divisão 
da força expedicionária brasileira já estava preparada para viajar. Apesar das 
dificuldades, a criação e atuação da Força Expedicionária sublinham a capacidade 
de negociação do governo brasileiro junto ao seu aliado none-americano em torno 
de uma demanda surgida exclusivamente de arenas decisórias brasileiras. 

Foi porém a última conquista. O país emergiu da guerra como a maior força 
armada da América Latina, mas não logrou desempenhar nas conferências 
internacionais para a reorganização do pós· guerra o papel que imaginara para si. A 
politica externa brasileira chegara aos limites possíveis do alinhamento. 

3. Avaliações finais 

A política externa brasileira no período Vargas foi objeto de polêmica recente 
entre dois brasilianistas1 1 . Um texto bastante representativo desse debate é o anigo 
de S. Hiltonl2, no qual o autor tenta uma avaliação global do governo Vargas, 
refutando a afirmação de McCann de que os Estados Unidos visavam estabelecer 
uma hegemonia econômica e política sobre o Brasil. Para tanto, ele alinha, em 
resumo, os seguintes argumentos: 

1 .  Se aquela afinnação fosse verdadeira, o pesquisador deveria encontrar registros 
de concessões e sacrificios do Brasil, em troca de muito pouco por pane dos 
Estados Unidos. 

2. Ao contrário, os arquivos documentam o oportunismo maquiavélico dos 
lideres brasileiros que tiveram sucesso em trocar um acidente geográfico por 
concessões econômicas, militares e políticas de Washington. 

3. Se a afirmação fosse verdadeira, o historiador deveria descobrir evidência subs
tancial de discussão explícita desse objetivo nas decisões americanas. Mas os arqui
vos brasileiros, americanos, britânicos e alemães não registram tal evidência. 
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4.  As ações americanas desmentem a tese da dominação. Evidências: 
os Estados Unidos permitiram a violação do tratado comercial de 1 935 o tempo 
todo; 

os Estados Unidos não usaram pressão econômica e financeira contra o Brasil, 
não condenaram o golpe de 37 e declinaram da venda de armas ao Brasil; 

os Estados Unidos cultivaram sua boa vontade durante a guerra, com uma 
variedade de serviços prestados ao Brasil, tendo um cuidado escrupuloso com a 
soberania brasileira; 

foi a intervenção oficial americana que permitiu Volta Redonda; 

o Brasil encontrou a maior boa vontade por pane das autoridades americanas, 
por exemplo no caso de matérias-primas para a indústria brasileira e na questão 
do café; 

a mesma boa vontade se vê na questão militar: os Estados Unidos levaram quase 
três anos para estacionar tropas no Nordeste do Brasil; 

o Brasil obteve uma posição única entre os latino-americanos, nas conferências 
do pós-guerra 

A conclusão de Hilton é de que o Brasil obteve ganhos da maior importãncia, e 
os Estados Unidos não se aproveitaram da circunstância para impor-se hegemoni
camente ao Brasil. Suas análises fundamentam-se em evidências de arquivos e 
naturalmente na convicção de que os documentos arquivisticos falam por si. 

Infelizmente (ou melhor, felizmente!) os documentos não falam por si 
mesmos; eles apenas registram a "leitura" que os seus autores faziam da realidade 
que os cercava, a panir de certas perspectivas. valores e visão do mundo, dados 
pela sociedade em que viviam. É preciso portanto analisar as relações que entre si 
mantêm os sujeitos da ação (individuais, institucionais, nacionais), com as 
limitações e liberdades que o seu universo lhes permitia ter, para podermos 
entender o que "dizem" os documentos de arquivos. 

Eles têm que ser lidos criticamente, tanto naquilo que dizem, como naquilo 
que não dizem. E. a rigor, eles costumam dizer menos a respeito dos "fatos" que 
registram e muito mais a respeito de quem os escreveu e do porqui foram escritos. 
Em outras palavras, a interpretação dos documentos é a primeira e mais 
imponante tarefa do historiador. Eles constituem a matéria-prima de uma 
elaboração que não é alheia a noções teóricas pertinentes ao contexto em que tais 
documentos foram produzidos. 

No penado que estamos estudando, por exemplo. embora estivesse se 
consolidando uma relação assimétrica entre Estados Unidos e América Latina, a 
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hegemonia do primeiro não se manifestava explicitamente enquanto tal, mas era 
intermediada por uma ideologia polftica que ressaltava as relações horizontais de 
perfeita harrrwnÍll e iguaúúuJe entre os dois pólos do sistema. Os autores dos 
documentos de arquivos, em geral funcionários ou agências do Estado, trabalha
vam dentro das categorias dadas por aquela ideologia política. Portanto, os 
documentos oficiais refletem maciçamente a "solidariedade entre as nações", a 
"amizade entre os povos", o '

'
'respeito à soberania nacional", o "pan-arnericanis

mo", a "tradicional amizade entre o Brasil e os Estados Unidos", acumulando 
assim as "evidências explicitas", tão a gosto de Hilton. Apenas sào evidências 
explicitas da ideologia politica do sistema e não das relações assimétricas de 
dominação que se acham por ela encobertas. 

Barnet notou com muita razão que em cada século nações poderosas 
desempenharam seu destino imperial por intermédio de alguma "missão civili
zadora" , que levavam para o território de vizinhos mais fracos. ] amais uma nação 
imperialista explicou seu papel a não ser em termos de responsabilidade, encargos 
e dádivas para seus aliados e vizinhoslS . Esta é a mais importante função da ideolo· 
gia politica: encobrir a natureza das relações que existem entre o centro hegemõ
nico e os seus aliados subordinados, mediante formulações que façam convergir os 
interesses de dominantes e dominados14. O historiador necessita bem conhecê-Ia, 
se quiser entender o que realmente "dizem" os documentos que recolheu com 
tanto dispêndio de energias. 

o processo de negocÍllção que presidiu a inserção do Brasil no sistema de poder 
norte-americano permite melhor compreender o que Hilton atribuiu à "boa 
vontade dos Estados Unidos" e ao "oponunismo maquiavélico" dos lideres 
brasileiros. Washington tinha objetivos estratégicos de longo alcance e necessitava 
"ganhar" a aliança brasileira. O governo brasileiro tinha acumulado capacidade 
de barganha e, na situação politica e estratégica especial em que se encontrava, 
podia cobrar preços altos por sua colaboração. 

Por esse conjunto de circunstâncias: 

Os Estados Unidos permitiram a violação do tratado comercial de 1 935 e não 
pressionaram o Brasil nos anos seguintes, porque já tinham objetivos estraté
gicos de mais longo prazo em relação ao pais; 

Os Estados Unidos não condenaram o golpe de 1937, porque estavam menos 
interessados na implementação de'um regime político e mais na adesão do 
Brasil ao seu sistema de poder; 

Os Estados Unidos não venderam armas para o Brasil, porque em sua estratégia 
a defesa hemisférica deveria correr por sua conta e risco exclusivamente, sendo 
outro papel designado para o Brasil; 
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Volta Redonda foi resultado da eqüidistância pragmática e não da intervenção 
oficial none-americana; esta desunou·se a evitar uma mudança de rumo dos 
brasileiros que fosse desfavorável aos Estados Unidos; 

Na questão das matérias-primas há uma grande dose de recnmmações 
brasileiras em relação á "boa vontade" americana, particularmente na questão 
do café e da borracha; 

o estacionamento de tropas no Nordeste brasileiro se fez num primeiro 
momento (fins de 1 941)  à revelia das autoridades brasileiras, portanto sem 
um maior " midado escrupuloso" com a soberania do país; 

Os Estados Unidos cultivaram a boa vontade do Brasil durante a guerra por 
causa de sua importância política no concerto das nações latino-americanas e 
por sua contribuição estratégica (bases e matérias-primas essenciais) e não por 
um acidente geográfico simplesmente. Por essa razão, o que os Estados Unidos 
forneceram ao Brasil não foi um "favor" ou .. dádiva", mas o pagamento 
contratual por beneficios recebidos. 

Terminada a guerra e reduzida aquela importância politica e estratégica do 
Brasil para o sistema de poder none-americano, o Brasil não obteve a posição 
especial que imaginava conseguir nas conferências do pós-guerra. 

J á se vê que categorias carregadas de valor, tais como H oportunismo 
maquiavélico", "boa vontade dos Estados Unidos" etc. não ajudam à compreen
são do movimento que ligou os dois paises durante o periodo da guerra. O traço 
mais significativo do movimento foi a necessidade de negociação por parte da grande 
potência no seu esforço de estabelecer o sistema de poder. Essa necessidade de 
negociar é que explica por que os ganJws ma;""es rÚJ polltica externa bra.süeira se dão nessa 
fase de realinhamento à política dos Estados Unidas e 000 na fase anterior rÚJ eqüidistãncia 
pragmática, como um raciocínio mais simplista poderia supor à primeira vista. Essa 
aparente contradição tem confundido muito analistas, que no exame do período 
só conseguem perceber um dos lados do movimento: ou os ganhes brasileiros ou o 
estabelecimento da hegemonia norte-americana. A presente análise mostra que, 
embora aparentemente contraditórios, os dois fenômenos são concomitantes e 
mutuamente condicionados. Na polêmica já citada, s. Hilton vê somente o lado 
dos ganlws brasileiros, enquanto McCann concentra-se no estabelecimento da 
hegemonia dos Estados Unidos. Mas pelo fato de estabelecer-se não por coerção ou 
pressão, mas mediante negociação, o alinhamento admite e mesmo pressupõe 
concessões significativas no processo. 

Voltemos ao inicio do nosso trabalho. A desestruturação dos sistemas de 
poder no período entreguerras abria possibilidades de um movimento mais 
autônomo para a política externa brasileira: em outras palavras, deixava aheno o 
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caminho para que a politica externa fosse determinada mais diretamente por 
condicionamentos da conjuntura interna. Entretanto a divisão nos centros decisórios 
brasileiros sobre a melhor aliança para o país no plano externo bloqueava uma 
iniciativa mais decisiva em qualquer direção. O resultado era a manobra 
permanente entre as duas grandes potências, ou seja, a eqüidistância pragm4tica. 

Creio serem estes os condicionamentos da poUtica externa brasileira na 
década de 30 e não categorias do tipo "a ambigüidade de Getúlio Vargas", "o 
oponunismo maquiavélico dos dirigentes brasileiros", "a percepção das elites 
brasileiras, somadas a um estilo partiadar de ação", "a rultura paBtica dos 
brasileiros" . . . 15 .  

A partir de 1941 romperam-se os equilíbrios externos que permItiam a 
eqüidistãncia, ao mesmo tempo que o lançamento dos Estados Unidos na guerra 
consolidou seu sistema de poder, que tinha na América Latina e no Brasil 
elementos primordiais. Naquele momento, o peso maior na definição da politica 
externa brasileira recaía nos seus condicionamentos externos, a saber, a ampla iniciativa 
político-ideológica desencadeada pelos Estados Unidos. 

Dada uma cena capacidade acumulada de barganha, a política externa 
brasileira aceita o alinhamento aos Estados Unidos mediante a obtenção de cenos 
beneficios políticos e econômicos de pone. Estes não se devem ponanto à "boa 
vontade none-americana". mas a uma capacidade real, embora limitada, de 
negociação por parte do governo brasileiro. 

Após 1945, a capacidade de negociação reduziu-se drasticamente, enquanto o 
sistema de poder norte-americano se consolidava e se cristalizava nos parâmetros 
da guerra fria. A política externa brasileira entrava numa fase de alinhamento sem 
compensações. E a rigidez dos sistemas de poder no plano internacional, nos 20 
anos que se seguiram ao término da guerra mundial, sufocou as tentativas de 
autonomia da política externa brasileira entre 1 951-54 e 1 961-64. 

Mas no período que mais diretamente se pode ligar ao movimento de 30, a 
política externa brasileira participou da redefinifão dos termos da IÚPendêndn: a 
eqüidistância pragmática, seguida do alinhamento aos Estados Unidos, entreabria 
para o país as ponas de um processo mais avançado de industrialização e o fonale
cia militarmente face aos seus vizinhos latino-americanos. 

Ficou a lição histórica. E hoje, em plena desarticulação dos dois supersistemas, 
num mundo muito mais complexo e variado que o da década de 30, novas 
oponunidades se apresentam para uma política independente. Mas na década de 
80 o desafio poderá ser muito mais interessante, caso a resposta não fique por 
conta apenas de alguns grupos de interesses econômicos e poucas burocracias 
especializadas, mas sutja de um amplo debate no interior da sociedade brasileira. 
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Apesar da impressão em contrário, também para a política externa, o exercido da 
democracia é essencial 
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Os anos 30 são considerados de modo geral como um ponto critico no 
desenvolvimento da América Latina: assinalam a aceleração da industrialização 
através da substituição de imponações e de uma política pública abenamente 
comprometida com o crescimento e outros objetivos sociais. O contraste entre 
"antes e depois de 1 929" é freqüentemente exagerado, mas não há dúvida de que 
os acontecimentos dos anos 30 influenciaram profundamente as atitudes da região 
para com o comércio externo e as finanças. Tem sido geralmente reconhecido que 
vários países latino-americanos apresentaram um desempenho "razoavelmente 
bom" durante a Grande Depressão deste século, com diversas hipóteses sendo 
levantadas para explicar esse componamento. A mais brilhante talvez seja a de 
Andre Gunder Frank, argumentando que os anos 30 na América Latina demons
tram que, ao contrário da onodoxia neoclássica, a Periferia somente se industria
liza e prospera quando o Centro está fraco e é incapaz de manter seu dominio 
imperial, que reforça o subdesenvolvimento1 • Também influenciado pela expe
riência latino-americana durante 3.50 guerras mundiais e depressões, Albert O. 
Hirschman havia assinalado anterionnente que as flutuações nas receitas de 
divisas dos países menos desenvolvidos podem colocar em movimento alguns 
valiosos mecanismos de desenvolviment"z. Alexander Kafka refere-se à Grande 
Depressão como um exemplo de desequilibrio promotor de crescimento em 
algumas circunstâncias latino-americanas; de maneira semelhante a Hirschman, 
ele conjeturou que há um grau ótimo de choque adverso, sem implicar que um 
choque adverso seja melhor que um favorável3. 

No que segue será documentada, em primeiro lugar, a magnitude do choque 
da Grande Depressão sobre a América Latina; em segundo, examinam-se as 
poHticas adotadas para lidar com a crise; e, em seguida, será examinado o 
desempenho de várias. economias latino-americanas, analisando-se também o 
sentido em que elas atuaram razoavelmente bem. Observações diversas conclui
rão o artigo. 

Vistos de fora, os países latino-americanos podem apresentar o mesmo 
aspeao, mas a região, mesmo no final dos anos 20, abrangia uma variedade de 
economias abenas, algumas menos abenas e mais industrializadas. Na verdade, os 
anos 30 presenciaram diferentes respostas econõmicas, que podem ser divididas 
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entre as de economias pequenas ou passivas e as de economias grandes ou ativas. 
Embora a documentação estatistica para os paises passivos seja mais escassa do 
que para os ativos, esse ponto tipológico será importante ao longo deste rrabalho. 

2 - Choques 

Para um bom número de exportadores de produtos primários, os últimos 
anos da década de 20 foram dificeis4, mas no todo é útil considerar essa época 
como um periodo de razoável equilíbrio no balanço de pagamentos dos principais 
países latino-americanos. Como uma série de violentos choques externos em 
1 929/33, rompeu esse equilíbrio, grande parte da história econômica dos anos 30 
pode ser escrita em torno de tentativas para ajustar o balanço de pagamentos e, 
portanto, a economia interna ás nOvas condições externas. 

o colapso da economia mundial em 1 929/33 foi transmitido àAméricaLatina, 
antes de tudo, por uma brusca alteração nos preços relativos: os preços das 
exportaçôes em dólares caíram mais acentuadamente do que os das importaçôes 
nessa moeda. Como se pode ver no itemA da Tabela 1 ,  em quatro anos os termos 
de troca calram de 2 1  a 45% em países para os quais se dispôe de dados 
comparáveis' . Note-se que, para um país com uma proporção de 30% de 
exportações no PNB, uma deterioração de 30% nas tennos de troca representaria 
uma perda de 9% na renda real, supondo-se que a produção fisica não se tenha 
alterado. Como uma primeira aproximação, a deterioração dos tennos de troca 
em 1929/33, bem como sua posterior evolução nos anos 30, rode ser encarada 
como, em principio exógena às economias latino-americanas . 

Com exceção do caso extraordinário do Chile, nos países apresentados na 
Tabela 1 a conrração noquantum das exportaçôes em 1 929/33 foi substancialmente 
menor do que a deterioração nos termos de troca. No final dos anos 30, oquantum 
das exportações de vários países ultrapassou o nível de 1 928/29, mas na maioria 
dos países os termos de rroca em 1938/39 continuaram abaixo das magnitudes 
registradas antes da Depressão. As exportações latino-americanas consistiam 
predominantemente em produtos agrícolas e minérios. com os primeiros apresen
tando uma elasticidade-preço da oferta menor do que os últimos; alguns produtos 
rurais, tais como café e produtos de origem animal, também seguiram ciclos de 
produção sui generis baseados em suas características produtivas. As condiçôes da 
demanda externa não eram unifonnemente negativas para todos os produtos 
primários, particularmente no final dos anos 30; o algodão brasileiro, o milho 
argentino e o ouro peruano são exemplos de produtos básicos favorecidos. Essa 
loteria de mercadorias naturalmente influenciou o ritmo da reruperação. 
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Tabela I 

Indicadores de comércro externo de alguns países Iatino-ame1icanos (1928/29 = 100) 

1 932/33 1 938/39 

A - Termos de troca 
Argentina 69 98 
Brasil 62 43 
Colômbia 63 57 
Chile 59 60 
Equador 72 56 
El Salvador 55 50 
México 63 124 
Venezuela 79 47 

B - Qyantum de Exportações 
Argentina 85 70 
Brasil 93 1 62 
Colômbia 100 1 32 
Chile 36 87 
Equador 78 109 
El Salvador 96 1 1 5 
México 60 49 
Venezuela 9 1  1 45 
Peru 82 108 

FONTES: Dados básicos obtidos em ONU,Amirica Latina: Rtlación de Precios del lntmambio, Cuadf'rTlos 
de la CEPAL, (Santiago, Chile, 1976). Os termos de troca são definidos como um índice dos valores 
unitários em dólares das exportações para os valores unitários em dólares das imponações. 

As Tabelas 2 e 3 apresentam a evolução anual do poder aquisitivo das 
�ponações, definido como os termos de troca multiplicados pelo quontwn das expor
tações; essas tabelas também incluem estimativas para Cuba. Após atingir o 
nível mais baixo em 1 932 ou 1 933, a recuperação teve início, culminando em 1 936 
ou 1937,  após o que ocorreu uma nova recaída. No final dos anos 30, ° poder 
aquisitivo das exportações continuava entre 20 e 50% abaixo dos níveis de 1 929. 

A crise abalou o balanço de pagamentos também através da conta de capital. 
Após 1 930, os influxos brutos de capital diminuíram acentuadamente. Além do 
mais, com os preços em dólares das exponações caindo inesperadamente em cerca 
de 60%, os serviços das dividas aumentaram em termos reais, comprimindo a 
capacidade de importação além do que indica a Tabela 2. Portanto, entre 1 929 <' 
1 932/33, o quantum das importações caiu mais do que o poder aquisitivo das 
exponações, conforme se vê na Tabela 3 (com exceção do México). Em 1 934, tod()� 
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os palses, com exceção da Argentina, suspenderam o serviço normal da divida 
nacional externa. Via de regra, o volume de importações se recuperou muito mais 
rapidamente do que o poder aquisitivo das exponações. O capital da caneira de 
investimentos privados não desempenhou um papel imponante nas contas 
externas dos países latino-americanos até os anos 60. 

Durante os anos 20, críticas da ortodoxia pró-comércio prevalecente na 
}_mérica Latina indicaram sinais de crescente protecionismo no Centro. Na Grã
Bretanha, preferências imperiais eram defendidas por grupos influentes; nos 
Estados Unidos, a eleição presidencial de 1 928 foi acompanhada de um suno 
protecionista. Essas tendências culminaram com a aprovação da tarifa Smoot
Hawley em 1 930, o British Abnormal Imponations Act de 1931 e as preferências 
da Ottawa Commonwealth em 1932. A Periferia latino-americana, que não havia 
sido consultada com relação a essas medidas, não sabia o que fazer. Um autor 
none-americano, escrevendo em 1 935 sobre os países do cone sul da América 
Latina, descreve a situação da seguinte maneira: 

"As barreiras comerciais erigidas na Europa e nos Estados Unidos 
contra produtos agricolas e matérias-primas colocaram esses países à 
frente do declínio do comércio externo ... As tendências nacionalistas 
não são dominantes nesses países. Os líderes nacionais reconhecem 
plenamente o desejo de um volume maciço de comércio. A auto
suficiência nacional foi cada vez mais forçada nesses palses pelas 
políticas governamentais dos Estados Unidos e das nações européias" 7. 



Tabela 2 

Poder aquisitivo das exportaçãts - 1928/39 
(J929 - JOO) 

Argentina Brasil Colômbia Cuba Chile Equador EI Salvador México Peru Venezuela 

1928 1 1 0  97 1 1 1  101 9 1  1 14 1 10 94 74 
1929 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1930 67 67 82 68 62 9 1  60 63 66 1 1 0  
1931 69 62 80 57 41 64 67 49 48 7 1  
1932 65 54 72 43 1 6  68 40 35 43 74 
1933 58 59 63 45 25 50 77 39 52 48 
1934 74 70 85 50 38 82 67 56 7 1  61 > 1935 78 71  73 56 42 64 57 68 79 39 :;00 1936 86 77 83 67 47 77 60 62 80 55 � 1937 1 1 5  75 85 75 73 73 83 69 82 58 O 
1938 68 67 79 64 48 64 53 67 68 58 <:-
1939 76 7 1  80 67 51 68 70 52 70 58 'O' O 

FONTES: Como na Tabela 1 .  O poder aquisitivo das exportações cubanas foi obtido dividindo-se os indices do valor das exponações a preços 
o. 
" 

correnteS pelo fndice de preços por atacado dos Estados Unidos. Dados básicos do Ministério de Hacienda, Dirección General de Estadfstica. Resumenes '" 
O 

Estadislicos Selecd07lildos (Havana, 1 959), p. 25: e V.S. Department of Commerce, Statistical Abstract of tk Uniled Stales (Washington, D. C., 1 965), p. 356. 

� 
'" 
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Tabela 3 

Comparação ""Ire poder aquisitivo dn.s exportações (A) e quantum MS impcrtações (B) 
(1929 � 100) 

1 928/29 1930/31 1 932/33 1934/35/36 1937/38/39 

Argentina (A) 105 68 62 79 86 
(B) 98 75 49 59 74 

Brasil (A) 99 65 57 73 7 1  
(B) 100 49 44 60 72 

Colômbia (A) 106 8 1  68 80 8 1  
(B) 109 49 44 70 93 

Cuba (A) 101  63 44 58 69 
(B) 99 66 32 51 62 

Chile (A) 96 52 2 1  42 57 
(B) 90 70 1 8  35 49 

Equador (A) 107 78 59 74 68 
(B) 100 67 43 76 77 

El Salvador (A) 105 64 59 6 1  69 
(B) 95 50 45 55 54 

México (A) 97 56 37 62 63 
(B) 94 6 1  42 60 73 

Peru (A) 1 00' 57 48 77  73  
(B) 100' 62 39 78 88 

Venezuela (A) 87  91  6 1  52 58 
(B) 90 57 35 3 1  55 

FONTES: As mesmas da Tabela 2. 
a Refere-se apenas a 1 929. 

O surgimento de um Centro protecionista e nacionalista constitui talvez o 
maior choque para as economias latino-americanas no inicio dos anos 30. A 
lembrança dessa traição a Ricardo duraria mais tempo na Periferia do que no 
Centro. 

3 - Políticas 

Uma descrição ex-pcst das medidas adotadas por um grupo de paises latino
americanos no início dos anos 30 corre o risco de atribuir à "Politica Autônoma" 
uma série de improvisações mais ou menos forçadas pelas circunstãncias. Mas 
nem todos os países estavam em condições de improvisar. Os maiores, como 
Argentina, Brasil, Colômbia e México, estavam à frente da experimentação. Os 
paises menores, tais como Guatemala, Haiti e República Dominicana, pouco 
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fizeram além de esperar pela recuperação comandada pelas expol1ações. No meio 
há um contraste interessante entre Cuba, que foi arrastada pela crise tão 
certamente quanto o Mississipi, o Chile e Uruguai, que, apesar, de seu tamanho 
reduzido, se desvincularam da onodoxia do padrão de câmbio ouro·divisa� e 
livre-comérdo. 

Infelizmente, os dados sobre esses anos são escassos, panicularmente no 
tocante aos países pequenos ou passivos. Contudo, há bastante infol1flação para 
documentar várias das medidas adotadas pelos países grandes ou ativos. 

No final de 1 93 1 ,  as nações ativas estavam experimentando, no balanço de 
pagamentos, medidas anteriormente consideradas como heterodoxas8 . Com o 
abandono do padrão-ouro, as taxas de cãmbio foram depreciadas, paniculal1flen
te as aplicadas ás importações. A Tabela 4 apresenta os índices dessas taxas de 
cãmbio, definidas como unidades de moeda local por dólar americano. As taxas 
foram deflacionadas pelo índice do custo de vida de cada país (ou outro índice 
geral disponível) em relação ao índice do custo de vida nos Estados Unidos. As 
depreciações reais com relação ao dólar nos países mencionados vão de 36 a 8796. 
A tendência da depreciação parece não ter sido afetada pelo fato de o país estar-se 
orientando politicamente para a Esquerda (México, Colômbia) ou para a Direita 
(Argentina, Uruguai). 

Conforme se deduz da Tabela 5, a maior pane da oscilação nas taxas reais de 
cãmbio das importações é devida a depreciações nominais, que tiveram um efeito 
surpreendentemente reduzido sobre os niveis dos preços. No entanto, em todos os 
países apresentados os índices de preços em 1935/39 foram mais elevados do que 
nos Estados Unidos. 

Pode-se conjeturar que nos países passivos não ocorreu essa depreciação real 
das taxas de cãmbio das importações. Alguns desses países (Cuba, Panamá) não 
possuíam um Banco Central, enquanto outros (Guatemala, Haiti) mantiveram sua 
medida para o dólar durante a crise e, em geral, continuaram comprometidos com 
as regras do padrão de câmbio ouro-divisas. 

A desvalorização real do peso argentino durante os anos 30 pode ser 
documentada de modo mais completo a partir de três ângulos adicionais: 
utilizando outros deflatores, com relação à libra e para a taxa de exportações. A 
Tabela 6 apresenta esses cálculos. Pode-se notar que a depreciação real é menor 
quando os índices de preços por atacado são utilizados como deflatores, o que não 
surpreeende se considerarmos o peso maior dos bens comercializáveis nesse 
índice em contraste com os índices de custo de vida . Em 1 930/33, a depreciação é 
maior quanto ao dólar do que em relação à libra; nos anos posteriores essa situação 
se inverte quando os índices do custo de vida são utilizados como deflatores. Após 
1933, surge um hiato entre as taxas de importação e exportação, mas o fato mais 
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marcante, à luz de experiência posterior, é que a taxa real média das exportações 
não aumentou, apesar das más condições do mercado mundial. Impostos 
especiais e acordos comerciais tornaram-se comuns para as exportações tradicio
nais, lUas a manutenção de uma razoável taxa de câmbio real das exportações 
abriu caminho para novas exportações não-tradicionais quando as circunstâncias 
externas o permitiram. 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Colômbia 
México 
Peru 
Uruguai 

Tabela 4 

Taxas médias reais de câmbio das importações 
(1929 = 100) 

1 925/29 1930/34 

1 0 1 ,5 1 37,2 
100,2 1 73,2 
100,5a 1 86,7 
98,8 145,6 

103,0 1 36,4 
98,e' 1 53,8 

1 0 1 , 3  155,8 

1935/39 

133,2 
186,0 
1 75,3 
158,6 
140,0 
153,1 
1 60,3 

FONTES E MÉTODO: Para as definições, ver o texto. Os dados básicos foram obtidos nos anuários da 
Liga das Nações e em fontes naóonais. 
a Refere-se apenas a 1928 e 1929. 
b Refere-se apenas a 1926. 1927, 1928 e 1929. 

Tabela 5 

Índias !Ú custo !Ú vidn 
(1929 = 100) 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Colômbia 
México 
Peru 
Uruguai 
Estados Unidos 

FONTES E MÉTODO: Ver Tabela 4. 
a Refere-se apenas a 1928 e 1929. 
b Refere-se apenas a 1926, 1927, 1928 e 1929. 

1 925/29 

100,8 
96,9 
99,2a 

1 0 1 , 4  
95,7 

106,6b 
98,7 

1 0 1 , 4  

1930/34 

86,4 
74,5 

1 1 2, 1 
65,9 
8 7 , 1  
87,9 
96,7 
83,9 

1 935/39 

89,8 
94,0 

155,5 
90,3 

1 1 1,4 
93,3 
98,2 
8 1 , 6  



1925/29 
1930/33 
1934/36 
1 937/39 

Tabela 6 

Taxas reais médias de câmbiQ da Argentina - 192)/39 
(1929 - 100) 

Dólar Libra 

Custo de Vida 
---,--- ----=--�_::c --- ---

Preços por Atacado CustO de Vida Preços por Atacado 

Imponações Exportações I mponações Exportações Imponações Exportações Importações Exportações 

101.6 99,5 a. 
135,1 I l 2,9 

139,7 124.2 1 1 7,9 105.0 
131.3 120.0 109.2 1 00,4 

---
1 02,3 
126,7 

160,7 143 , 1  
147.6 135,4 

1 1 5.8 
I I S.I  

1 0 1 ,5 a. 
100,7 

103,1 
103,9 

FONTE: Carlos F. Oiaz Alejandro, op. cit., Tabelas I e 2. 
a Refere-se apenas a 1 926/29. 
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As desvalorizações na taxa de câmbio não foram as únicas medidas adotadas 
pelos países ativos para restaurar o equilíbrio no balanço de pagamentos: houve 
também aumento das tarifas, controles cambiais e sobre as importações e, 
conforme assinalado no caso da Argentina, taxas de câmbio múltiplas. Ao 
contrário do que ocorreu no final dos anos 40 e durante os 50, as políticas cambiais 
e protecionistas se reforçaram mutuamente como mecanismos de contenção das 
importações. Na verdade, em meados dos anos 30 pode ter havjdo em muitos dos 
países ativos uma certa redundância nessa formidável bateria de medidas; P. T. 
Ellsworth levantou esse ponto em seu valioso estudo do Chile em depressã09 . No 
caso colombiano, David S. C. Chu argumentou que a maior pane das alterações 
registradas entre 1927 e 1 936 no preço dos produtos manufaturados não-tradicio
nais importados foi devida à desvalorização do peso e não aos aumentos das 
tarifaslO. Isso não invalida o fato de que, para algumas indústrias, os reforços na 
proteção efetiva desempenharam um imponante papel estimulante; exemplos na 
Colômbia incluem cimento, sabão e fibras têxteis. 

Parece que os países pequenos e passivos eram tão impotentes com relação à 
proteção quanto com respeito à manipulação da taxa de cãmbio. Cuba realmente 
reduziu as tarifas em 1934, anulando grande parte do efeito protecionista do Tariff 
Act de 1 927. Essa ação foi empreendida como pane do Tratado de Reciprocidade 
firmado em 1934 com os Estados Unidos. Estes reduziram as tarifas sobre 35 
produtos cubanos, enquanto Cuba aceitou reduções em 426 itens. O Jones
Costigan Sugar Act de 1 934 impõs cotas às importações de Cuba, mas estabeleceu 
um ágio sobre o preço prevalecente no mercado mundial para garantir as entregas 
e proteger os produtores dos Estados Unidos. A parcela cubana do mercado de 
açúcar nos Estados Unidos era de 52% durante 1926/30, caindo para 29% em 
1 935/39. A parcela dos Estados Unidos no total das importações cubanas 
aumentou de 60% em 1926/30 para 68% em 1 935/391 1 . Até mesmo países maiores 
foram pressionados para revogar alguns dos aumentos efetuados anteriormente 
em suas tarifas; com a ameaça das preferências da Commonwealth e das cotas de 
importação de carne, o Reino Unido obteve concessões tarifárias da Argentina sob 
o controvertido Tratado Roca-Runciman, assinado em 1933. As receitas tarifárias 
da Argentina, expressas como percentagem do valor das importações de merca
dorias, que haviam aumentado de 1 7% em 1929 para 29% em 1933, caíram para 
22-2396 nos anos subseqüentesl2. Por outro lado, vários países latino-americanos 
enfrentaram a concorrência do Japão nos têxteis com um uso vigoroso de taxas e 
cotas de importação. 

O abandono da conversibilidade estancou o declínio nas ofenas de moeda que 
ocorreram até mesmo em paises ativos durante os estágios iniciais da crise. No final 
dos anos 30, as ofenas de moeda em países ativos ultrapassaram os níveis de 1929. A 
Tabela 7 contrasta o caso cubano, onde a oferta de moeda diminuiu cerca de 40%, 
com os da Argentina, Brasil, Chile, Colõmbia, México e Uruguai. As taxas dejuros 
em 1 935/39 eram mais baixas do que as do final dos anos 20. Na Argentina, por 
exemplo, as taxas de juros sobre depósitos à vista de 90 dias eram de 6% no final de 
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1 929, baixaram para a média de 4,3% em 1930/32 e oscilaram entre 2 e 3% no 
restante da década. 

Tem havido alguma controvérsia quanto a se no início dos anos 30 os países 
ativos adotaram políticas fiscais que poderiam ser caracterizadas como " keynesia
nismo antes de Keynes". O debate tem sido mais vigoroso com relação ao Brasil, e 
se concentra na magnitude dos defuits fiscais planejados e seu financiamento. Em 
seu trabalho pioneiro, celso Funado argumenta que os programas de sustentação 
do preço interno do café levaram adeficits fiscais com um efeito expansionistasobre 
a demanda agregada. Pesquisas posteriores assinalaram que grande pane dessa 
despesa foi financiada ou por novos imposlOs ou por empréstimos tomados no 
exterior1S •  Agora parece que no Brasil, bem como em outros paises, as autoridades 
continuaram em geral comprometidas com a onodoxia fiscal, certamente no 
início dos anos 30. Ocorreram grandes deficits fiscais, financiados por criação de 
moeda, mas resultaram de circunstâncias políticas incomuns, tais como a 
revolução paulista em 1932, distúrbios politicos no Chile no final de 1 93 1  e em 
1932 (incluindo um governo socialista de cuna duração), a guerra entre Peru e 
Bolívia sobre Leticia em 1932 e a II Guerra do Chaco entre Bolívia e Paraguai, 
também em 1932. Em alguns paises, a onodoxia fiscal foi fonalecida por 
lembranças das grandes obras públicas realizadas e o financiamento do deficit 
durante os anos 20 por governos corruptos, tais como as ditaduras de Leguia no 
Peru e Machado em Cuba. 

Tabela 7 
Oferta de moeda nominal 

(1929 = 100) 

1 925/29 1 930/34 1935/39 

Argentina 100,0' 90,6 1 1 0,8 
Brasil 9 1 ,9 108,8 1 75,0 
Uruguai 90,7 103,2 1 30,4 
Chile 97,1J> 109,0 2 1 3,4 
Colômbia 1 1 1 ,0 92,6 1 59,0 
México 86, 1 97,1  21 1,2 
Cuba 107,6 56,7 60,9 
Estados Unidos 98,5 83,0 1 1 7,0 

FONTES E MÉTO D O: Dados 50 bre Cuba: Henry C. Wallich. Monetary Problems of an Export Ecorwmy: IM 
Cuban Experienu 1914-J 91 7 (Cambridge: Harvard University Press, 1950), pp. 38-76 e 152. Dados sobre 
o Chile: P. T. Ellsworth, op. cit. , p. 17 1 . Dados sobre os Estados Unidos: Milton Friedman e Anna 
Jacobson Schwartz. A Monetary HiJtary ofthe lfnited States 1867-1960 (Princecon: Princeton University 
Press, 1963), Apêndice A, Tabela A-I. Dados sobre o México: Leopoldo Solis, Lo. Realidad Económica 
Mexicana: Retrouiswn y Pmpectwas (México: Siglo XX. 1 970). pp. 104--105. Dados sobre os demais paIses: 
fontes nacionais. Os dados referem-se a ofertas de moeda no final do anO. As definições de estoque de 
moeda variam ligeiramente de paJs para pais; as definições aproximam-se mais de M. 
a Refere-se apenas a 1926, 1927, 1 928 e 1929. 
b Refere-se apenas a 1928 e 1929. 
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Embora haja pouca evidência de que o excedente fiscal de pleno emprego 
tenha sido reduzido para manter a demanda agregada, parece que na maioria dos 
países ativos os gastos públicos foram menos reduzidos, ou se expandiram mais, 
do que os gastos privados. A parcela do governo no PNB aumentou em todos os 
países ativos durante os anos 30. No lado da receita, houve mudanças importantes, 
tendo diminuído a parcela dos impostos alfandegários, como se pode ver nos 
seguintes dados sobre a Argentina e o Brasill4: 

Receitas orçamentárias como percentagem tk total de receitas currentes 

1 925/29 
1 930/34 
1 935/39 

Argentina 

58 
44 
33 

Brasil 

5 1  
43 
42 

Tanto o Brasil quanto a Argentina registraram uma expansão marcante nas 
receitas públicas correntes não-alfandegárias, que em 1932 (Argentina) e 1 933 
(Brasil) ultrapassaram os niveis atingidos em 1 929, a preços correntes. 

Pode-se conjeturar que a polítíca fiscal em paises ativos exerceu pelo menos 
um modesto efeito multiplicador de orçamento equilibrado, de efeito expansio
nista, sobre a demanda agregada no início dos anos 30. Na segunda metade da 
década, tal efeito foi reforçado por um cauteloso aumento nos defuits financiados 
internamente, processo este encorajado por políticas de moeda barata, cada vez 
mais confiantes, isoladas do resto do mundo por controles cambiais. 

A crescente parcela dos gastos públicos no PNB não teve apenas um 
significado keynesiano. Os governos assumiram o compromisso de promover 
tanto o crescimento quanto uma transformação estrutural. A administração de 
Lázaro Cardenas ( 1 934/40), por exemplo, acelerou o programa de reforma agrária 
da Revolução Mexicana e, em 1938, nacionalizou a indústria petrolífera. As 
funções reguladoras do governo se expandiram; os anos 30 testemunharam 
também o fortalecimento e a criação de instituições públicas destinadas a conceder 
crédito a médio e longo prazos, embora o envolvimento público em grande escala 
no crédito industrial só tenha ocorrido nos anos 40. Numa conjetura interessante, 
Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto argumentaram que, em países nos 
quais a economia de exportação era controlada por grupos nacionais que 
conseguiram formar um importante setor industrial antes da crise, as políticas 
internas abrangiam um elenco de medidas favoráveis à iniciativa privada, ao passo 
que em países nos quais as exponações eram controladas principalmente por 
capital estrangeiro o Estado assumiu um papel mais ativo após a crise em relação à 
iniciativa privada. Mas o setor privado não estava excluido das economias nas 
quais a participação do Estado era preponderante, nem o setor público esteve 
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ausente nos estaglOs iniciais da industrialização através da substituição de 
importações, mesmo em países de tradição liberal15. 

Os governos e a opinião pública demonstraram um interesse mais forte em 
aumentar a parcela nacional no valor adicionado em atividades controladas por 
capital estrangeiro; essas empresas foram também submetidas a exame e 
supervisão mais rigorosos por parte dos países hospedeiros. Algumas atividades 
tradicionais de exponação registraram um aumento na parcela relativa aos 
capitalistas nacionais; esse foi o caso, por exemplo. do açúcar cubano. 

Podemos agora resumir os mecanismos (automáticos e induzidos por 
políticas) de ajustamento acionados pelos choques exógenos que aAmérica Latina 
sofreu em 1 929/33. O nível maís elevado do preço internacional dos produtos 
manufaturados em relação ao dos produtos primários, que se esperava fosse 
continuar no previsível futuro, por si só encorajou a expansão da indústria de 
transformação dirigida para o mercado interno à custa das atividades rurais. Mas, 
além dos produtos manufaturados importáveis e dos produtos primários expor
táveis, a economia latino-americana dos anos 30 apresentava uma terceira 
categoria de bens, que podem ser chamados de não-comercializados. Seja qual 
fosse a política da taxa cambial adotada, um país pequeno sujeito a um 
agravamento exógeno em seus termos de troca internacionais presenciaria a longo 
praz.o um declínio no preço de seus bens não-comercializados com relação aos 
preços dos bens importáveis, encorajando ainda mais a remoção de recursos para 
o setor de competição com as importações. Sob um padrão cambial ouro-divisas, 
com taxas fixas e dado o declínio dos preços internacionais das importações e 
exportações, os preços dos produtos não-comercializados terão um longo trajeto 
descendente; tal deflação provavelmente será prolongada e diRei!. Países desejosos 
e capazes de desvalorizar sua taxa de câmbio podem mover-se rapidamente na 
direção da nova constelação de preços relativos, limitando a deflação de preços e a 
deflação monetária. Isso é o que os paises ativos da América Latina conseguiram 
fazer no mais tardar em 193 1 ,  ao passo que os países passivos deixaram que a 
deflação dos preços e da moeda seguisse seu curso. As taxas de câmbio reais 
mostradas na Tabela 4 podem ser consideradas como proxies para o preço interno 
dos bens importáveis com relação ao preço dos bens não-comercializados. É 
apenas uma proxy porque não leva em consideração os incrementos na proteção 
devidos ou a tarifas ou a restrições quantitativas, utilizando o custo de vida nos 
Estados Unidos como um indicador dos preços internacionais dos bens importá
veis. Enquanto a não inclusão da proteção subestima o aumento no preço relativo 
dos importáveis, a segunda consideração provavelmente levará a uma sobre
estimação, 

Os responsáveis pelas decisões políticas que autorizaram deJicits orçamentá
rios, abandonaram o padrão-ouro e pennitiram a depreciação da taxa cambial 
assim o fizeram, em geral, movidos por instintos de sobrevivência e não inspirados 
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por trabalhos de economistas, mortos ou vivos. Mas em alguns paises a estrutura 
institucional era compatível com essas ações, enquanto em outros não. 

4 - Desempenho 

Os anos 30 incluem-se na era anterior às contas nacionais. A Tabela 8 
apresenta as estimativas ex-posl disponlveis para o crescimento do PIB durante os 
anos 30 e 40. Os quatro maiores paises latino-americanos (Argentina, Brasil, 
Colômbia e México) registraram taxas de crescimento superiores às do Canadá e 
Estados Unidos nos anos 30. Contudo, nem o crescimento absoluto do PIB nos 
anos 30 nem seu nível em relação ao crescimento atingido durante os anos 40 são 
marcantes. Nos casos da Argentina e Colômbia, o PIB parece ter-se expandido 
durante os anos 20 a taxas certamente mais rápidas do que as apresentadas nos 
anos 30. No caso do Brasil, a principal fonte utilizada na Tabela 8 indica uma taxa 
anual de crescimento do PIB marginalmente maior em 1 920/29 do que em 
1 929/39; no do México acontece o oposto, comparando-se 1 92 1 /29 com 1 929/39. 

Mensuraçôes do PIB não levam em consideração perdas na renda real devidas 
à deterioração dos tertnos de troca Se estas forem consideradas, o desempenho 
agregado da América Latina durante os anos 30 parecerá pior em relação aos da 
região nos anos 20 e 40, bem como em comparação com paises industrializados 
durante os anos 30. 

A Tabela 9 subdivide a evolução do PIB em quatro períodos plauslveis: crise 
( 1 929/33), recuperação ( 1 933/39), guerra ( 1939/45) e pós-guerra ( 1945/49). Pode
se argumentar que em vários países latino-americanos a recuperação teve inicio 
antes de 1933; contudo, os dados não justificam muita preocupação com pontos 
críticos neste estágio. A Tabela 8 indica que nos quatro maiores países latino
americanos nem a crise nem a recuperação foram tão acentuadas quanto no 
Canadá e Estados Unidos. Deve-se ter em mente que o valor adicionado em 
atividades rurais supria uma grande parcela do PIB nessa época; mesmo na 
Argentina, pais com maior rendaper capita, as atividades rurais eram responsáveis 
por cerca de 1/4 do PIB em 1929, segundo a principal fonte utilizada nas Tabelas 8 
e 9. 

O desempenho econômico durante os anos 30, pelo menos nos maiores paises 
latino-americanos. parece mais impressionante quando a atenção é focalizada no 
setor manufatureiro. Enquanto o crescimento da indústria de transfonnação 
durante os anos 40 excedeu o dos anos 30 na maioria dos países, como mostra a 
Tabela 10, as taxas de crescimento na América Latina ultrapassam claramente as 
do Canadá e Estados Unidos nos anos 3016 •  No caso importante do Brasil, o cresci
mento da indústria de transfortnação durante os anos 30 foi significativamente 
maior do que durante os anos 20 (não demonstrado); a industrialização colom
biana nos anos 30 não deve ter ficado muito atràs do ritmo dos anos 20, se é que 
ficou. 



A Revolução de 30 6 1 3  

Tabela 8 

PIH real a custo de fatores (taxas percentuais médias anuais de variação) 

1929/39 1 939/49 

Argentina 1 ,6 3,0 
Brasil 3,0 3,8 
Chile () 3,3" 
Colômbia 3,8 3,7 
Honduras 1 ,0 3,8 
México 2,1 5,9 
Uruguai I,CF 3,4 
Estados Unidogl 0,3 4,5 
Canadá' 0,5 5,5 

FONTES: Dados básicos sobre Argentina, Brasil, Chile ( 1 940/49), Colômbia. Honduras, México e 
Uruguai (1 939/49): ONU, Series Históricas del Crecimiento de América Latina, Cuardemos de la CEPAL, 
(Santiago. Chile, 1978). Dados básicos sobre o Uruguai (1930/39): Júlio MiUet, Carlos Silva e Linder 
Silva. EJ Dtsarrollo Industrial rUi Uruguay: De ia Cruis de 19.29 a Ú1. Posguerra (Montevidéu: Universidad de la 
República, Instituto de Economia, 1972), p. 251, Q.uadro 23. Dados básicos sobre os Estados Unidos: 
Council af Economic Advisers, Economic RepOTt of the President (Washington, D.C.: US. Governrnent 
Printing Office, 1974). Dados básicos sobre o Canadá: M.C. Urquhart e K. A. 11. Buckley (orgs.), 
Historical StatiJtics ofCanada (Cambridge Universiry Press, 1 965), pp. 132 e 4 75. Os dados básicos sobre o 
Chile { 1929/40) referem-se a um indice da produção "agregada", calculado para cinco setores básicos 
que, durante 1950/57, proporcionaram cerca de metade do PNB chileno. Ver Mano A. Ballesteros e 
Tom E. Davis, "The Growth of Output and Employment in Basic Sectors of the Chilean Economy, 
1908-1957", in Eco7UJmu Development mui Cultural Change, voI. XL, n9 2, Pane I (janeiro de 1963), 
pp. 152-177_ 
a Refere-se a 1929/40. 
b Refere-se a 1940/49. 

<: Refere-se a 1 930/39. 

d Refere-se ao PNB. 

É aceito de modo geral que a indústria de rransformação na América Latina 
antes de 1929 cresceu pari passu com o resto da economia, basicamente orientada 
para exponação. Fora um protecionismo moderado, a poUtica pública pouco se 
desviou de uma atitude neutra em relação à indústria. Importantes segmentos da 
indústria de rransformação baseavam-se diretamente na exponação de produtos 
primários (poucos) processados; os exemplos incluem frigorfficos no rio da Prata e 
usinas de açúcar em diversos países. O crescimento da indústria de transformação 
durante a fase de recuperação dos anos 30 baseou-se principalmente na substitui
ção de imponações. Uma comparação entre os dados das Tabelas 1 1  e 9 
demonstra que a expansão da indústria de transfonnação ultrapassou em muito a 
do PIB em 1933/39; note-se que isso não ocorreu no Canadá nem nos Estados 
Unidos. Também em contraste com esses dois pafses industrializados, o cresci
mento do setor manufatureiro em 1933/39, na maioria dos países latino
americanos apresentados na Tabela 1 1 ,  ulrrapassou o nlvel atingido durante a 
guerra. 
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Tabela 9 

P/R rea� a custo de fatores (variações percentuais totais) 

(Em %) 

1 929/33 1933/39 1 939/45 1 945/49 
Argentina 9,7 29,2 13,2 1 8,9 
Brasil 2,6 3 1 ,6  15,0 26,5 
Colômbia 9,9 3 1 ,6 1 6,8 23,3 
Honduras 8,6 2,0 23,1  1 8,6 
México 40,3 37,2 43,3 24,0 
Uruguai nd nd 40,4 26,1 
Chile' 36,9 50,6 33,3 9,9 
Estados Unido9> 30,5 48,0 69,6 8,8 
Canadíl' 29,8 50,0 63,1  5,1  

FONTES: Ver Tabela 8.  
� Até 1945, os dados chilenos referem-se ao indice de Ballesteros e Davis para a pródução "agregada", 
abrangendo cinco setores básicos, responsáveis por cerca de metade do PNB chileno em 1 950/57. 
b Refere-se ao PNB real. 
nd = dados não disponíveis. 

Tabela la 
Produto real da indústria manufatureira a custo de fatares 

(taxas percentuais médias anuais de variação) 

1929/39 1 939/49 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Colômbia 
Honduras 
México 
Uruguai 
Cuba 
Estados Unido� 
Canadif 

3,1 
5,0 
3,3-
8,8 
1 ,4 
4,3 
5,2' 

-1 ,& 
-0,6 

0,8 

3,5 
7,2 
4,8 
6,7 
6 , 1  
7,5 
5,7 
4,8 
6,1  
7,5 

FONTES: Dados básicos para Argentina. Brasil, Colômbia, Honduras, México e Uruguai (l 939/49): 
ver Tahela 7. Dados básicos para o Uruguai ( 1 930/39): como na Tabela 7. Dados básicos para o Chile: 
Oscar Munoz, Gresamiento Industrial de Chile 1914-1965 (Santiago: Universidad de Chile, Instituto de 
Economia y Planificación, 1968), pp. 160-1 6 1 .  Dados básicos para os Estad.)s Unidos e Canadá: ver 
Tabela 7. Dados básicos para Cuba: Jorge F. Perez-Lopez, "An Index of Cuban Industrial Output, 
1930-58", inJ.W. Wilkie e K. Ruddle (orgs.) Qya.ntitative LlltinAmerican Studies, Melhods and Findings (Los 
Angeles: UCLA Latin American Center Publications, 1977), Capo 3. Tabelas 3-7. p. 52. O indice refere
se ao total da produção industrial. 
il Refere-se a 1927/39. 
b Refere-se a 1930/39. 
c Refere-se ao indice do produto tow da indústria manufatureira. 



Argentina 
Brasil 
Colômbia 
Honduras 
México 
Uruguai 
Chile 
Cuba 

A Revolução de 30 

Tabela 1 1  

Produto real da indústria manufatureira, a custo de fatores 
(variações percentuais totais) 

1929133 1 933/39 1939145 

-6,5 44,7 23,5 
1 ,3 60,4 36,0 

24,8 86,0 34,8 
- 1 3,2 32,5 3 1 ,8 

-7,9 65,3 7 1 ,0 
nd nd 22,6 

-6,4 37,7 34,7 
-50,0' 73,4 29,0 

Estados Unidog. -38,6 53,6 98,3 
Canadl/> -33,2 6 1 ,5  90,8 

6 1 5  

(Em %) 

1 945/49 

14,6 
47,4 
42,0 
37,2 
20,8 
4 1 ,6 
1 8,5 
23,7 

9,2 
7,6 

FONTES: Dados básicos para Argentina, Brasil, Colômbia, Honduras, México e Urugual: ver a Tabe
la 7. Dados básicos para o Chile: Oscar Mui'loz,op. cit. , pp. 160- 1 6 1  (para J 939/49), e M. A. Ballesteros e 
T. E. Davis, op. ru., pp. 160- 1 6 1  (para 1929/39). Dados básicos para os Estados Unidos e Canadá: como 
na Tabela 7. Dados básicos para Cuba: ver Tabela 9. 

a Refere-se a 1930/33. 
b Refere-se ao índice do produto total da indústria manufatureira. 
nd - dados não disponíveis. 

Se havia algum mecanismo de crescimento na América Latina durante os 
anos 30, este era a industrialização através da substituição de importações, O 
desempenho desigual dos diversos setores, implícito nessa proposição, também 
pode ser encontrado na indústria de transformação, o que não é de surpreender. 
Embora algumas atividades manufatureiras que dependiam estreitamente da 
prosperidade anterior a 1 929, baseada nas exponações, apresentassem declínio, 
outras atividades (às vezes, um punhado delas) registravam avanços marcantes na 
produção durante os anos 30. Esses setores primordiais incluíam tipicamente 
têxteis, materiais de construção (especialmente àmento), refino de petróleo, 
pneumáticos, artigos de toucador e alimentos processados para o mercado 
interno. Entre essas atividades, os tateis aparecem como a mais importante em 
termos quantitativos, freqüentemente proporcionando mais de 20% da expansão 
líquida do valor adicionado na indústria de transformação e crescendo a taxas 
anuais acima de 10% durante os anOs 30. A principal exceção parece ter sido o 
Brasil, onde a industrialização anterior nos setores de bens de consumo de têxteis, 
calçados, roupas e alimentos significa que, durante os anos 30, as indústrias que 
cresceram mais rapidamente foram as que produziam bens intennediários e de 
capitalI1. 
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o impulso de industrialização dos anos 30 parece ter sido bastante intensivo 
em mão-de-obra, baseando-se em empresas de tamanho pequeno e médio, 
muitas delas recém-criadas. Estimou-se, por exemplo, que de 1 930 a 1937 o 
emprego total na indústria de São Paulo cresceu a uma taxa de 10,9% ao ano; a 
elasticidade-produto do emprego foi de cerca de 1 18 . Os salários reais parece que 
se mantiveram relativamente constantes na maioria dos países. com o estagnado 
setor primário proporcionando uma grande reserva de trabalhadores e também, 
no todo, uma oferta elástica de alimentos. Essa visão é compatível com as 
alterações nos preços relativos, assinaladas anteriormente: os preços dos bens 
exponáveis e dos bens não-comercializados caíram em relação aos preços dos 
bens imponáveis, a queda maior sendo observada nos preços dos bens exponáveis. 

O impulso de industrialização comprimiu a capacidade instalada: há registros 
freqüentes de indústrias têxteis trabalhando em dois e três turnos, mesmo no 
início dos anos 30. Nos casos do Brasil e Peru, os anos 20, com seu desempenho 
medíocre, legaram substancial capacidade excedente. As estatísticas não mostram 
uma expansão nas importações de máquinas e equipamentos, embora se possa 
conjeturar que houve alterações substanciais na composição dessas importações 
entre os anos 20 e 30. 

Há indicações de que o impulso de substituição de importações dependia 
amplamente dos novos empresários, inclusive imigrantes recém-chegados da 
turbulenta Europa dos anos 30. Havia investimento externo direto na substituição 
de importaçõesl9 ,  mas seu papel parece relativamente menor do que aquele que 
teria em anos posteriores. 

Dispomos de dados internacionalmente comparáveis sobre a indústria de 
cimento, que de certa forma pode ser considerada como representativa das 
histórias de êxito industrial nos anos 30 (embora fosse mais intensiva em capital e 
apresentasse mais panicipação estrangeira do que a indústria têxtil). A Tabela 1 2  
apresenta, primeiro. o consumo aparente de cimento; no lodo, confirma a 
hipótese de que os países maiores e ativos tiveram um desempenho melhor do que 
a América do Norte e os países latino-americanos menores e passivost embora a 
taxa anual implícita de crescimento do consumo aparente nada tenha de 
extraordinário. Impressionante é a evolução da parcela do consumo suprida 
internamente, apresentada nas duas últimas colunas, e as taxas implícitas de 
crescimento na produção de cimento entre 1 928/29 e 1937/38. Durante esses nove 
anos, a produção de cimento aumentou mais de 14  vezes na Colômbia, mais de 
seis vezes no Brasil e quase quatro vezes na Argentina. Em 1 937/38, os países 
latino-americanos grandes e ativos haviam-se tornado praticamente auto-suficien
tes em cimento. 

As mudanças na distribuição da renda durante os anos 30 são pouco nitidas. 
No setor industrial, preços mais elevados para os bens que competem com as 
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importações, juntamente com uma oferta de mão-de-obra razoavelmente elástica, 
devem ter gerado grandes lucros. Também ocorreram imponantes mudanças 
estruturais redistributivas nos setores rurais de vários países, provocadas em parte 
pelo enfraquecimento das exportações tradicionais intensivas em terra. Thorp e 
Bertram assinalam que no Peru, com o decllnio da autoridade dos proprietários, 
houve um aumento na igualdade da distribuição da renda rural; uma tendência 
semelhante parece ter ocorrido em Cuba A aceleração da refonna agrária no 
México já foi assinalada; na Colõmbia, a administração de Alfonso Lopez realizou 
reformas agrárias e fiscais menos marcantes, mas significativas2° . 

Resumindo, com relação ao desempenho: durante os anos 30 as economias 
latino-americanas grandes e ativas apresentaram uma capacidade impressionante 
de transformação, gerando novos setores imponantes na indústria manufatureira. 
No final dos anos 30, essas economias tornaram-se mais confiantes; apesar do 
crescimento do PIB, os volumes de importação (com 1928/29 � 100) em 1 938/39 
caíram para 72 na Argentina, 70 no Brasil, 87 na Colõmbia, 56 no Chile e 72 no 
México (ver Tabela I). O desempenho das economias pequenas e passivas parece 
ter sido mais fraco. Embora essas economias também apresentem sinais de 
resposta à nova constelação de preços internacionais, e embora haja indicações de 
que elas tan;lbém promoveram a substituição de importações (mesmo em Cuba, 
atividades de substituição de importações, tais como laticínios e roupas de algo
dão, expandiram-se rapidamente) , esses esforços foram fracos em relação tanto às 
forças depressivas que se originavam em seus setores primãrios quanto aos 
impulsos de industrialização dos paises ativos e grandes. Nos paises pequenos da 
América Central, com um grande e flexível setor de subsistência, as conseqüên
cias, em tennos de bem-estar social, dessa involução foram melhores do que em 
Cuba, onde o setor rural proporcionava escassas oportunidades para os desem
pregados nas exportações e nas atividades com elas relacionadas. Pode-se assinalar 
também que alguns paises pequenos que eram então colõnias, como Jamaica, 
Pano Rico e Filipinas, beneficiaram-se com o protecionismo da metrópole nos 
anos 30. Assim, as exportações de açúcar de Porto Rico e das Filipinas 
aumentaram, enquanto as de Cuba diminuíram, e as exportações de banana da 
Jamaica paraa Grã-Bretanha, expandiram-se às custas das exportações da América 
Central. 

Há verdade na afirmação de que os paises latino-americanos que apresenta
ram um desempenho razoavelmente bom durante os anos 30 foram aqueles com 
grandes mercados internos e alguma base industrial anterior a 1 929, como nos 
casos da Argentina, Brasil, Colõmbia e México. Mas isso não explica o contraste 
entre os desempenhos do Chile e Uruguai, por um lado, e Cuba, por outro. Esses 
três paises haviam atingido em 1929 níveis aproximadamente semelhantes de 
população e renda Em contraste com o Chile e o Uruguai, porém, Cuba não 
possui a um banco central durante os anos 30, mantendo sua moeda rigidamente 
atrelada ao dólar americano, e, como já assinalamos, realmente reduziu as tarifas 
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em 1 934. Pode-se concluir que um tamanho mínimo do mercado interno, mais 
um grau mínimo de autonomia com relação às políticas cambiais, fiscais e 
monetárias foram condições necessárias para a industrialização durante os anos 30 
na América Latina. 

Tabela 12 

Cimento: consumo , produção 

Consumo 
Aparente de 
Cimento em 

1937/38 
( 1 928/29 = 

100) 

Argentina 1 53 
Brasil 1 1 2  
Chile 1 1 4 
Colômbia 1 1 8  
México 148 
Peru 136 
Uruguai 77 
Cuba 34 
República Dominicana 74 
Haiti 58 
Repúblicas da América Central (seis) 100 
Canadá 5 1  
Estados Unidos 63 

Produção Doméstica como 
Percentagem do Consumo 

Aparente 

1 928/29 1937/38 

37 92 
1 6  91 
43 99 

6 74 
88 97 
46 66 
8 1  90 
93 93 

O O 
O O 
1 2  1 1  

FONTE: Dados bãsicos em magnitudes flsicas obtidos em European Cemem Association, World 
Cement Market in Figures (Paris, 1 97 1 ). O consumo aparente refere-se à produção de cimento, mim 
importações e menos exportações. 

5 - Obseroações finais 

o papel-chave atribuído neste trabalho à taxa cambial como variável que pode 
estimular o crescimento e evitar deflação monetária pode ser encontrado na 
literatura, tanto sobre a América Laúna quanm sobre outras regiões. Milton 
Friedman eAnnaJacobson Schwartz assinalaram que de 1 929 a 1931  aChina, que 
adotava um padrão-prata equivalente a uma taxa cambial flutuante com relação 
aos países que adotavam o padrão-ouro. foi seriamente afetada internamente pela 
crise. Em 1929/3 1 ,  sua moeda foi desvalorizada, situação esta que se inverteu 
quando a Grã-Bretanha e, depois, os Estados Unidos abandonaram o padrão-
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ouro21 . O padrão-prata serviu bem aos paises que a ele aderiram numa Grande 
Depressão anterior; em, 1 873/94, a renda cresceu de modo significativamente 
mais rápido em paises com padrão-prata do que naqueles que adotaram o padrão
ouro22. O bom desempenho da economia S1"leca durante os anos 30 foi creditado 
em parte à grande desvalorização da coroa em 1 93 123 . Dudley Seers utilizou uma 
tipologia semelhante à deste trabalho para examinar o desempenho econômico da 
América Latina em 1 929/58, agrupando 1 1  paises que seguiam um padrão cambial 
baseado no dólar e que, coerentemente, mantinham suficiente lastro em dólares 
ou ouro para garantir a moeda local e exerciam pouco controle cambial. Ele 
também assinala que os governos desses países utilizaram apenas escassamente as 
cotas ou tarifas de importação, em parte porque a aplicação dos controles 
comerciais foi restringida por vários acordos recíprocos com os Estados Unidos24. 

A maioria dos economistas que seguem o pensamento dominante, seja da 
safra de 30 ou de 80, estaria inclinada a dar aos países da América Latina conselhos 
de política baseados em modelos de comércio internacional e finanças que utilizam 
a suposição de um país pequeno. A teoria de comércio afinna que um país 
realmente pequeno, com demandas e ofertas perfeitamente elásticas de suas 
exportações e i mportações, poderia seguir a mesma política comercial (por 
exemplo, de l i\'fe comércio), independentemente do que acontece no resto do 
mundo. A incerteza quanto aos termos de troca não alterará muito as questões, a 
não ser que se queira arribuir ao governo critérios e informações aos quais o setor 
privado não tem acesso. A teoria das finanças internacionais acrescenta que um 
país pequeno terá (e deve exercer) pouco controle sobre a taxa cambial e a política 
monetária; a fixação em uma moeda-chave e a adoção das regras monetárias do 
padrão de câmbio ouro-divisas, incluindo a livre conversibilidade, são as 
prescrições usuais para os países pequenos, s�iam quais forem as circunstâncias 
externas. 

Como os mercados \'\.'alrasianos de liótação, o tamanho pequeno em comércio 
externo e finanças é um poderoso construto teórico que pode proporcionar mais 
entendimento em algumas circunstâncias do que em outras. Num mundo de cotas 
de comércio, de restriçôes de conversibil idade ou tarifas externas que são impostas 
dependendo do êxito dos esforços de exportação, pode ser que nem mesmo 
Andorra seja pequena. A tcoria da án:"a ótima de moeda, apesar de bastante 
estimulante, proporciona pouca orientação prál Íca para traçar a linha entre 
pequenos peggers e grandes flexers. A experiência latino-americana dos anos 30 
demonstra que a importância reduzida do comércio externo e das finanças não é 
uma característica intrínseca e pennanpnte de um país, mas resultado de 
condições especificas na economia mundial e de alterações nas circunstâncias 
internas. A política de comércio exterior e de pagamentos para uma economia do 
tipo latino-alnericano depende do que acontecer no resto do mundo (ede choques 
inesperados em âmbito internacional). 
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A sincronização das políticas financeiras e de comércio internacional poderia 
levar a um protecionismo extremado e à perda de "qualidade monetária" da 
moeda nacional. Muitos paises latino-americanos, durante os anos 40 e 50, 
levaram ao extremo políticas iniciadas durante os anos 30, mesmo quando os 
mercados mundiais se tornaram mais instáveis. Mas o conselho de que os países 
em desenvolvimento devem elaborar suas políticas comerciais e financeiras como 
se a situação da economia mundial não tivesse importância (ou como se fossem 
pequenos em todas as épocas) sugere fervor evangélico, em vez de análise científica 
ou conhecimento histórico. 

NOTAS 
1 .  Ver, por exemplo, Andre Gunder Frank, Lumpenbrrurgeoisie: Lumpendroelopment. DtJmultna, CÚlSl and 
Politics in Latin America (Nova York: Monthly Review Press, 1972), Capo 7 .  Ele argumenta que o decltnio 
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recursos de investimento dos satélites para a metrópole" (p. 75). Ver também A. G. Frank., Capitaiüm 
and Uru1erdevt1opmtnt in lAtin America: Historical StuditS ofChile and Braúi (Nova York.: MR Modem Reader 
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2. Ver Albert O. Hirschman, Tht Strattgy of Eamomic Deveiopmmt (New Haven: Vale University Press, 
1958), em especial as pp. 1 73-176. 

3. Ver Alexander Kafka, "The Theoretica1 Interpretation of Latin American Economic Deve
lopment", in Howard S. Ellis (org.), EamomicDtvtlopmtntfor LatinAmerica: PrOCetding5 oJa ümfermceheld by 
the Inttr7UltUmal Economic AS5ociation (Londres: Macmillan & Co. Ltd., 1961), pp. 8·)4. 
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"Exchange Rates and Terms ofTrade in the Argentine Republic, 1913- 1 976" (New Haven, janeiro de 
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n!> 45 (abril/junho de 1972). pp. 66-67. 

7. D.M. Phdps. "Industrial Expansion in TemperateSoulh America", in The American Eanwmic Review, 
vol XXV ( 1 935), p. 273. 

8. Romper com a onodoxia não era fácil. N a Argentina, as autoridades que se lembravam do padrão 
de papel inconversível do final do século XIX temiam que o abandono do padrão-ouro provocasse 
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inflação (seus receios só se confirmaram nos anos 40). Para as hesitações no caso chileno, ver Alben Q. 
Hirschman,joumeys Toward Progress: Studits of EcoMmic Policy-Making in lAtin America (Nova York: The 
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e Ministerio de Hacienda. Dirección General de Estadlstica, op. cit., p. 24. 
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empréstimos externos) melhoraram os tennos de rroca do Brasil. Pode-se assinalar que durante os anos 
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do-se dos impostos e cotas sobre as exportações brasileiras. 

14. Dados de Carlos F. Diaz Alejandro,Essay5 ... , op. cit., p. 490; e Annibal V. Villela e Wilson Suzigan, 
"Govemment policy and the Economic Growth ofBrazil, 1889-1 945", in Braú/ianEcorwmic Studie5, nP 3 
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15. Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, Deptndency and Development in Lalin Amen·ca (Berkeley: 
University ofCalifornia Press, 1978), pp. 127-128. 

16. Outra oompl:Lfação interessante envolve os desempenhos da Argentina e Ausrrália. Entre 1928 e 
1938, o PIB de ambos os palses"cresceu aproximadamente às mesmas taxas; contudo, enrreesses anos a 
indústria de transformação cresceu de modo significativamente mais rápido na Argentina do que na 
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622 Seminário Internacional 
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Deconcentration af the Paulista Textile Industry during the Great Depression: 1928-1937" (março de 
1978), p. 12, mimeo. Alberto Petrecolla, op. CU., p. 61.  assinala que, durante os anos 30 na Argentina, o 
aumento no número de empresas têxteis foi responsável por aproximadamente 65% da expansão 
registrada na indústria. 

19. VeTO fascinante livro de Dudley Maynard Phelps, Migration oflruJ.wtry to SQuthAmerica (Nova York.: 
McGraw-Hill, 1936). 

20. Ver Rosemary Thorp e GeofreyBeruam, Peru 189(J..1977: Growth and Policy inan open Economy (Nova 
York: Columbia University PTess, 1978), Capo 9; Ramiro Guerra y Sanchez, Azucar)' Población m /as 
AntüJas (Havana: Cultural S.A., 1944), em especial o Prefácio (à 3� edição); e Alben O. Hirschman, 
journeys Toward ... , op. cit., Capo 2. 

21. Milton Friedmann e AnnaJacobson Schwanz, ap. tiL, pp. 361·362 e 189-190. 

22. Jeffrey B. Nugent, "Exchange Rate Movements and Economic Development in the Late 
Nineteenth Century", in jaurnal of Political Economy, voL 8 1 ,  n!> 5 (setembr% utubro de 1973), 
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23. Erik Lundberg, BwineS5 Cydes anti Econnmic Policy (Londres: George Allen & Unwin Ltd., 1957), 
p. 107. 

24. Dudley Seers, "A Theory of Inflation and Growth in Underdeveloped Economies Based on lhe 
Experience ofLatin America", in Oxford Eamomic Papen Uunho de 1962), pp. 183- 184. Os I J países são: 
Venezuela, Cuba, Guatemala, República Dominicana, Equador, COSta Rica, EI Salvador, Nicarágua, 
Panamá. Haiti e Honduras. Seers argumenta: "Os 1 1  países. .  estavam mais bem capacitados 
politicamente do que as outras nações da América Latina para enfrentar estagnação ou declínio nas 
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(Originais recebidos em abril de 1980. Revist05 em abril de 1980.) 
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I - Introdução 

A historiografia da Segunda Guerra Mundial, de suas origens mais obscuras às 
suas conseqüências mais secundárias, dedica-se de modo quase que exclusivo à 
história vista pelas grandes potências do momento. A bibliografia sobre esta 
grande catástrofe é impressionante. Nos dias de hoje, com o acesso às principais 
fontes - excluindo-se os paises do Este europeu e a Itália - o historiador possui os 
instrumentos necessários à compreensão do fenômeno. 

Contrastando com a quantidade impressionante de estudos efetuados sobre as 
grandes potências, os países marginais ao conflito, tanto do ponto de vista 
estratégico como militar ou econômico, encontram-se constantemente afastados 
das preocupações históricas para com este conrurbado período. O exemplo 
brasileiro é típico desta situação. 

País marginal, mas ao mesmo tempo participante do esforço de guerra dos 
aliados, o Brasil prima pela ausência de estudos históricos baseados em documen
toS oficiais, apesar da interessante evolução atual da historiografia brasileira. 

Justifica-se esta situação pela posição pouco interessante - do ponto de vista 
histórico - do país perante o conflito. Ora, o Brasil pode servir como exemplo de 
um pais jovem e instável em face de problemas e conflitos que assolam a 
humanidade. 

A sua potencialidade econômica, a presença de culturas do Eixo no país e as 
tentações ideológicas integram o Brasil no contexto mundial. Pouco consciente 
deste fato, no início dos anos 1 930 - época de certezas e de idealismo em política 
externa -, os dirigentes políticos brasileiros passam a rever seus conceitos a partir 
da metade da década. Inicia-se então o tempo das dúvidas, quando o Brasil 
constitui o principal alvo da política externa do Eixo na América Latina. 
Finalmente, perante as intervenções politicamente inaceitáveis e pouco diplomáti
cas do Eixo nos assuntos internos brasileiros, cbega-se à fase das decisões e das 
rupturas. Este itinerário da política externa brasileira pode servir de modelo a 
vários outros países que se encontram em situação similar. 

II - Uma retrospectiva histórica 

Os laços duradouros e fundamentais que ligam o Brasil à Alemanha e à Itália 
datam do início do século XIX, quando aqui vieram instalar-se importantes grupos 
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de imigrantes germanlcos e italianos. Enquanto a imigração alemã efetua-se 
sobretudo durante o século passado, a italiana ocorre principalmente durante as 
primeiras décadas deste. A contribuição alemã e italiana para o povoamento 
brasileiro representa, entre 1 820 e 1937, 222.951 pessoas e 1 . 502.958, respectiva· 
mente! . Se acrescentannos as descendências, então alcançaremos um total de 
aproximadamente 900 mil pessoas de orige� germãnica e cerca de 3 milhões de 
origem italiana no início dos anos 30. 

Bem mais que o número, o que importa é o grau de assimilação destas 
colônias. O sentimento de brasilidade é disseminado nestas culturas ou, ao 
contrário, a lembrança da pátria perdida continua ainda viva no espírito dos 
imigrantes? 

As incoerências da política brasileira de imigração. como por exemplo o 
agrupamento dos imigrantes e o seu isolamento do resto da população, criaram 
barreiras à integração. Neste sentido, dispomos de um dado importante para 
detenninar o grau de assimilação destas duas colônias: a utilização ou não do 
português como língua principal no lar. No que diz respeito à colônia alemã, 
constatamos que 644.255 pessoas de origem alemã continuam, em 1940, a utilizar 
o alemão como língua principal no lar. É no Rio Grande do Sul (393.934 pessoas) e 
em Santa Catarina ( 1 76.762 pessoas) que se encontra a grande maioria dos não' as
similados2. Apesar de uma imigração mais recente, a descendência italiana que 
utiliza a língua de origem no lar é menos importante numericamente que a alemã: 
458.093 pessoas, sendo que o Rio Grande do Sul é, uma vez mais, o centro impor
tante da não-assimilação (295.995 pessoas), seguido de Santa Catarina (95.602 
pessoas) e de São Paulo (45.755 pessoasf . Nota-se que o extremo-sul - Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul - constituem o centro tanto da imigração ítalo
germânica como da não-assimilação. 

Antes dos anos 3D, as relações econômicas (comércio e investimentos) do 
Brasil com a Itália e a Alemanha não alcançam níveis excepcionais. Os distúrbios 
provocados nas relações econômicas internacionais pela Primeira Grande Guerra 
enfraquecem as relações brasileiras com a Europa em geral e, particularmente, 
com a Alemanha. Isso se deve igualmente a um atrito diplomático entre Berlim e 
Rio de Janeiro. que dificulta as relações entre os dois países durante os anos 20. 
Com efeito, vários navios mercantes brasileiros foram destruídos pela Marinha de 
Guerra alemã durante a Primeira Grande Guerra. Logo após a derrota germânica, 
o Brasil, como outros países vencedores, exigem reparações de guerra. A 
Alemanha jamais acatará as reclamações brasileiras. 

Outro elemento perturbador das relações brasileiras com a E uropa, e 
sobretudo com a Alemanha, é a tentativa feita pelo Brasil, em 1 926, de obter uma 
cadeira permanente no Conselho - órgão executivo - da Sociedade das Nações. 
Esta tentativa de abertura brasileira em direção à Europa fracassa, e a cadeira de 
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membro permanente do Conselho da SDN é atribuída somente à Alemanha, 
marcando assim seu regresso ao concerto das nações. Para salvar a face, o Brasil 
retira-se da organização genebrina no mesmo ano. A partir deste momento, o Rio 
de Janeiro tentará afastar- se das "complicações européias". 

As relações ítalo-brasileiras são cordiais no início dos anos 20, e a nova 
organização política, econômica e social italiana, dirigida por Mussolini, atrai 
cenos meios intelectuais brasileiros4. Mesmo a política de restrição à migração 
italiana, imposta por Mussolini a partir de 1 924, não provoca maiores transtornos 
nas relações entre os dois países, que chegam a um acordo em 1 929 sobre o serviço 
militar dos cidadãos de dupla nacionalidadeS . 

III - O tempo das certezas (1930-34) 

As relações brasileiras com a Itália e a Alemanha durante o Governo Provisório 
são irrelevantes. Tanto o intercâmbio comercial como os contatos diplomáticos 
caracterizam-se pela superficialidade. 

A contraditória plataforma política da Aliança Liberal não trata de política 
externa e não contém nenhuma informação sobre a nova filosofia do regime nos 
assuntos internacionais. O lugar que o Brasil revolucionário deve ocupar no 
sistema internacional, bem como a atitude do Rio de Janeiro perante questões 
fundamentais, como por exemplo as relações com os Estados Unidos e a Europa, 
são deixados de lado. 

A maior preocupação dos vencedores de outubro de 1 930 prende-se à política 
interna N este sentido, pode-se afirmar que a revolução optou por dar continuida
de ao que vinha sendo feito no campo das relações externas. A ruptura interna não 
afeta a política tradicional do ltamarati. 

Na falta de um programa coerente de política externa, a ação do Itamarati 
toma duas direções pragmáticas: a primeira é o comércio exterior; a segunda, o 
pan-americanismo do início dos anos 30. 

o comércio exterior brasileiro encontra-se em péssima situação após a crise 
mundial de 1 929. Entre novembro de 1 929 e janeiro de 1 930, o café perde mais de 
50% de seu valor no mercado internacional. As exponações brasileiras estão em 
queda constante, e tomam-se claras as nefastas conseqüências da política dita de 
"revalorização do café". 

o Itamarati lança-se, a partir de 1 930, na busca de novos mercados 
consumidores para o " General Café". Uma Iede de tratados bilaterais de 
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comércio, baseados na aceitação mútua e incondicional da cláusula de nação mais 
favorecida, são assinados com vários países, inclusive a Alemanha e a Itália. As 
preocupações comerciais encontram-se, então, no centro da política externa 
brasileira. 

A política comercial do Rio de Janeiro é bastante interessante, já que se opõe 
ao movimento dominante nas relações comerciais internacionais: o protecionis
mo. Apesar desta situação paradoxal, o Brasil assina 27 tratados comerciais 
durante os primeiros anos do governo revolucionário. Somente em 1 935, quando 
o Itamarati, constatando que estes tratados não são secundados por medidas 
concretas, resolve denunciá-los por "falta de reciprocidade"6 . 

A panir de 1934-35, a politica comercial brasileira deixará de lado suas 
aspirações liberais e igualitárias, transfonnando-se numa política realista e mesmo 
oportunista. Esta nova filosofia que passa a informar as relações comerdais inter
nacionais terá, a panir deste momento, um papel importante na fonnulação da 
política global do Itamarati. A Alemanha, com o seu dirigismo comercial de 1934, 
e a Itália não perderão a oportunidade de tirar proveito da nova orientação 
brasileira. 

o segundo aspecto importante da política externa do GQverno Provisório é o 
pan-americanismo. Este coloca-se num campo amplo e não se restringe unica
mente às conferências pan-americanas. Três fonuas tomam as rdações brasileiras 
com o Novo Mundo: a primeira é a participação ativa em todas as conferências 
pan-americanas onde o Brasil exerce, muitas vezes, um papel de mediador entre 
os países hispano-americanos - principalmente a Argentina - eos Estados Unidos. 
A segunda forma, complementar à primeira, são os bons ofídos que o Brasil presta 
por ocasião de conflitos no Novo Mundo, como por exemplo propiciar a 
reconciliação entre o Peru e o Uruguai em outubro de 1930, mediar o conflito de 
Letida entre a Colômbia e o Peru e, por último, a paz na Guerra do Chaco entre o 
Paraguai e a Bolívia. A terceira direção das relações brasileiras na América gira em 
torno da "questão do Prata" e do indispensável equilibrio de forças, bem como da 
conservação do statu quo territorial na região. A chegada ao poder de novos atores 
políticos, profundos conhecedores e mesmo admiradores da Argentina, facilita as 
relações brasileiras com os países do Cone Sul. 

Em definitivo, a política externa brasileira sob o Governo Provisório caracteri
za-se pela continuidade e pela falta de imaginação. Mas, a partir de 1 934, tanto por 
razões internas como externas, a diplomacia brasileira será mais ativa e empre
endedora. Isto se dá também em razão do interesse que, pela primeira vez, a 
Alemanha manifesta pelo Brasil. Inicia-se então um penodo de ruptura nas 
relações internacionais brasileiras, caracterizado por uma intensa atividade 
triangular entre o Brasil, o futuro Eixo e os Estados Unidos. 
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IV - O tempo das dúvidas (1935-37) 

1 - As relações com a Alemanha nacional-socialista 

a) O comércio 

A complementaridade econõmica entre o Brasil e a Alemanha, bem como os 
métodos comerciais alemães postoS em prática a partir de 1 9347 estimulam o 
comércio germano-brasileiro. Assim,já ernjaneiro de 1 935, Karl Ritter, diretor do 
Departamento de Economia de Wilhemstrass.,s , declara num memorandum sobre 
as relações comerciais futuras com o Brasil que este " é o país sul-americano que 
tem o futuro mais promissor" , e caso aAlemanhaforneça uma assistência técnica e 
financeira, ela poderá conseguir no Brasil as matérias-primas necessárias à sua 
indústria9.  Em junho de 1 936 os dois países formalizam o crescente comércio 
bilateral e assinam um acordo comercial no qual o Brasil reconhece o sistema de 
quotas e aceita, na prática, o subsídio às exponações alemãs. Este acordo prevê a 
venda de 60 mil toneladas de algodão e 96 mil de café brasileiro. Ao final deste 
prazo, o acordo deverá ser renegociado. 

Apesar da forte oposição dos Estados Unidos ao acordo germano-brasileiro 
Washington afirma que a prática comercial alemã é um "freio à política comercial 
liberal" adotada pelo Programa Hull de 12  de junho de 193410 -, o intercâmbio 
comercial germano-brasileiro aumentará de maneira espetacular a partir de 1935. 
Esta evolução é mostrada nos quadros I, 11 e 111. 

b) A luta anticomunista germano-úrasileira 

A data de 25 de novembro de 1 935 é importante na perspectiva das relações 
germano-brasileiras. É neste dia que se forma o Eixo Berlim-Tóquio e, no Brasil. 
elementos comunistas desencadeiam, após a proibição da Aliança Nacional 

Qyadro I 

Evolw;ào do índia de valor do intercâmbio comercial germano-brasileiro - 1 933-1937 

1 933 - 1 00 (índice de base) 
1 934 - 1 63.55 
1935 - 300.77 
1936 - 335. 1 4  
1937 - 435.55 

Fonte: cálculos do autor baseados no BoJeHm do Ministério das Relações Exteriores do Brasil n. 1 1 ,  
junho de 1 940, p .  1 7. 



630 Seminário Internacional 

O!wdro 11 

Importâncitl do Brasil no comtircio extenor alemão 1 932-1 938 

Importações Exportações 
em milhões de em % do em milhões de em % do 

reichsmark total reichsmark 

1 932 8 1  1 . 7  48 
1 933 69 1 .6 77  
1 934 77 1 . 7 75 
1935 1 77 4.3 1 19 
1936 1 3 1  3 . 1  133 
1937 1 86 3.4 1 77 
1938 214  3.9 161  

- . . Fonte: SOCiedade das Naçoes, Esiatlslrcas do comerao mternacwnal, ]932-1939, Genebra . 

O!wdro llI 

total 

0.8 
1 .6 
1 .8  
2.8 
2.8 
3.0 
3.1 

o comércio exterior brasileiro com os Estados Unidos e a Alemanha (em % calculados na 
base de números absolutos em libra-ouro) - 1 933-1938 

Importações Brasileiras Exportações Brasileiras 

dos U.S.A. da Do para os V.S.A. para D. 

1933 2 1 .2 1 2.0 46.7 8.1 
1934 23.7 1 4.0 39.5 1 3.2 
1935 23.4 20.4 39.4 1 6.5 
1 936 22. 1 23.5 38.9 1 3.2 
1 937 23.0 23.9 36.2 1 7 . 1  
1 938 24.2 25.0 34.3 19. 1 

Fonte: Sooerlade das Nações, Es/alú/rcas do comérCIo mternacwnal, 1 934-1939, Genebra 

Libenadora, O que será mais tarde chamado de "intentona comunista", ou seja, o 
" ato insensato" da oposição brasileira. Enquanto o Eixo Berlim-Tóquio intensi
fica a luta anticomunista, o governo de Getúlio Vargas tira proveito do ataque
suicida comunista para lançar uma campanha de repressão. Nasce, neste 
ambiente, a colaboração gennano-brasiieira no combate ao -comunismo. 

Dirigida no Brasil pelo chefe da Polícia do Rio de Janeiro, Filinto Müller, a 
colaboração gerrnano-brasileira deve ser secreta, pois a representação alemã no 
Rio de Janeiro prevê que cenas membros do governo federal brasileiro oponham-
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se a estas relações. A representação alemã deverá continuar, na medida do 
possível, exercendo atividades diplomáticas nonnais. Assim, a melhor solução 
encontrada é a nomeação de um representante da Alemanha - fora da represen
tação diplomática - para manter contatos com os dirigentes brasileiros. A escolha 
recai sobre Roben Lehr, cidadão alemão e representante da firma Zeiss no Brasil. 
Lehr é considerado pela Alemanha como capaz de " realizar honestamente e de 
maneira confidencial" a missão previstal ] .  

Em 1 936,,05 dois países elevam suas respeaivas representações a nível de 
embaixada, e o primeiro embaixador brasileiro em Berlim,joséjoaquim de Lima 
e Silva Moniz de Aragão, organizará a cooperação entTe os dois países na luta 
anticomunista12 .  

Concretamente, a colaboração manifesta-se em vários níveis: as "medidas de 
execução", ou seja, a expulsão de pessoas residentes no Brasil, tais como Erna 
Krüger, aliás Olga Benário, Elise Ewen, esposa do ex-deputado do Reichstag, 
Anhur Ewen ou ainda Ana Genrude Lambretch. A segunda forma de colaboração 
é a troca de informações e o "intercâmbio de experiências" na luta anticomunis
tal 3 . Neste sentido, o capitão Afonso Henrique de Miranda Correia, chefe do 
Departamento Especial da Segurança Política e Social do Rio de janeiro, visita a 
Alemanha em março de 1937.  Muito bem acolhido pelos militares alemães, 
Miranda Correia tomará conhecimento dos meios postos em prática para 
combater a "infiltração do comunismo" nas fileiras do exército alemão. O enviado 
brasileiro é recebido também pela Gestapo. A Alemanha considera a viagem de 
Miranda Correia muito interessante, pois ele "está a par da política interna 
[brasileira[ e tem ligações com as forças policiais de toda a América Latina, 
podendo ser muito útil na troca de informações e no combate à infiltração judaica 
no Brasil", pois Miranda Correia, continua o relatório alemão, "traz consigo um 
fichário sobre a oposição ao nazismo no Brasil"14 .  

Em terceiro lugar, a Embaixada brasileira em Berlim mantém contatos com o 
" Bureau Anti-Komintem", sediado na capital do·  rerceiro Reich. Informações são 
recolhidas e Moniz de Aragão tenta, inutilmente, obter em maio de 1937 uma 
contribuição financeira brasileira para o funcionamento do "Bureau"15. 

Os laços, cada vez mais estreitos, entre as políticas dos dois países, bem como 
os contatos com o "Bureau Anti-Komintern" prenunciam convites, alemão e 
italiano, para que o Brasil integre, formalmente, o Pacto Anti-Komintem. Os 
meses seguintes serão decisivos. 

c) A influência germânica no Brasil 

A influência germânica no Brasil manifesta-se de varias maneiras: pelo 
número e imponância econômica da d escendência gennânica; pela existência de 
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uma imprensa destinada unicamente à colônia� pela liberdade escolar e educacio
nal de que dispunham; e finalmente a autorização para implantar uma empresa de 
transportes e comunicações aéreas no país. Estas manifestações da influência 
germânica possuíam até então caráter apolítico; mas quando o nacional-socialis
mo conquista o poder na Alemanha, no início de 1933, tira partido, no Brasil, 
dessa situação favorável. Naturalmente a agressividade do NSDAP - o Panido 
Nacional-Socialista - não pretende manifestar-se somente nas regiões européias 
onde existam minorias gennânicas, mas tentará igualmente transpor as técnicas de 
" combate ideológico" e de " proteção do elemento alemão" para o Novo Mundo. 
O Brasil, dada a .5ituação descrita anterionnente, é um país onde os dirigentes 
nazistas pretendem estender sua "proteção". 

Assim, o NSDAP organiza um ramo brasileiro, com sede em São Paulo e sob a 
direção de Von Cossel - o "Chefe Nacional", O NSDAP terá representantes nos 
estados onde existam colônias de origem germânica. São criados outros organis
mos semi-independentes do NSDAP, que se encontram sob as ordens da 
"Organização do Exterior" ("Auslandorganisation"-AO), tais como a "Organiza
ção daJuventude Germano-Brasileira" (HJBDM), a "Associação de Trabalho das 
Mulheres Nacional-Socialistas" (NSF), a "Associação dos Professores Nacional
Socialistas" (NSLB) ou ainda a "Frente Alemã do Trabalho" (DAF)1 6 , 

Qual é a reação das autoridades governamentais brasileiras a esta siruação? As 
autoridades centrais tomarão medidas de repressão às atividades dos enviados de 
Berlim somente a partir de 1938, quando, alertadas pelos relatórios confidenciais 
dos dirigentes políticos dos estados do Sul1 7  , decidirão agir com rigor, 

Um dos aspectos mais interessantes da atividade da Alemanha no Brasil é a 
posição de Berlim perante a Ação 1ntegralista Brasileira (AIB), Os dirigentes 
políticos - tanto diplomáticos como do NSDAP - mantêm uma certa reserva em 
face da AIB. Evidentemente, o disrurso integralistal8, bem como o aparato do 
panido de Plínio Salgado, lembram vários aspectos da ideologia nacional
socialista, Mas a atitude oficial da Alemanha é de desconfiança, Quando das 
elelções municipais de 1936, em Santa Catarina, onde a AIB consegue brilhantes 
resultados nas regiões de cultura alemã - o que mostra uma dicotomia entre a 
cúpula dirigente gennânica e os membros da colônia -, o cônsul alemão em 
Florianópolis, Dittmar, envia a Berlim um relatório considerando " extremamente 
lastimável o fato de elementos alemães e mesmo nacional-socialistas preencherem 
as fileiras do movimento integralista em Santa Catarina ... ". Diurnar escreve, em 
conclusão ao seu relatório, que um "Alemão vestido de camisa verde é, a longo 
prazo, o coveiro de seu próprio gennanismo . . .  "19. 

Enquanto a cúpula dirigente nacional-socialista hesita e teme relações muito 
estreitas com a AIB, os dirigentes políticos fasci!'tas preparam-se para lançar uma 
diplomacia paralela no Brasil, 
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2 - A Itália entre a tradição e a sulroersão 

Historicamente as relações ítalo-brasileiras são corretas e mesmo cordiais. Os 
motivos de satisfação, como a relativa boa integração da colônia italiana no Brasil, 
são mais numerosos e imponantes que os eventuais problemas�!O. 

Apesar destas boas relações aparecem desde 1 922 alguns s,inais de desenten
dimentos. Reclama-se na Itália uma "melhor proteção" para as colônias estabe
lecidas no exterior. São vozes oficiosas, tais como os jornais fascistas, mas que 
mostram uma nova tendência da política. Em 1-924, Mussolini impõe uma sensfvel 
diminuição da emigração italiana que, na verdade, pouco afeta os candidatos 
destinados ao Brasil. No tocante aos emigrantes já estabelecidos em outros países, 
o "Duce" declara que "cada país deve seguir com atenção o destino dos filhos que 
levam sua força de trabalho além das fronteiras da Pátria"21 . Apesar destas 
declarações e vontades, a nova atitude italiana com relação à diáspora encontra-se 
aínda, no inicio dos anos 1 930, mal definida. 

A panir de 1935, a Embaixada Italiana no Rio deJaneiro chama a atenção do 
Palácio Chigi - sede do ministério italiano das Relações Exteriores - para a 
importância progressiva na vida política brasileira de um movimento chamado 
"Ação Integralista Brasileira" e de seu chefe, "Plínio Sandago" [sicf2 . O ., enorme 
sucesso" da AIB nas eleições municipais de 1 936, nas regiões de predominância 
alemã em Santa Catarina, confirma para a Embaixada Italiana do Rio deJaneiro a 
"escravização progressiva do movimento integralista ao hitlerismo germânico" ,já 
denunciado em 1 93523 . Logo após a redação deste relatório, iniciam-se os contatos 
entre os responsáveis diplomáticos e membros do Partido Fascista italiano e os 
dirigentes integralistas. 

Com a ruptura da "Frente de Stresa" em fins de 1 935, marcando a 
aproximação italiana com a Alemanh� e em junho do ano seguinte, com a 
nomeação de Galeazzo Ciano, genro de Mussolini, como responsável do Palácio 
Chigi, tem início a fase que será conhecida mais tarde como sendo a da 
"fascistização" da diplomacia italiana24. A partir deste momento, o "Gabinetto" 
organizado por Ciano substituirá os diplomatas tradicionais. Tanto a ideologia 
como a política serão parâmetros imponames do processo decisório italiano em 
política externa. 

Galeazzo Ciano acolhe positivamente os relatórios enviados pelos diplomatas 
italianos no Rio de Janeiro. Em outubro de 1 936, o jovem e ambicioso dirigente do 
Palácio Chigi solicita informações detalhadas sobre a AIB25 No início de 19.37, 
Roma envia um emissário especial ao Brasil- Pier Filippo Gomez - para analisar 
in loco as informações da Embaixada e dos consulados italianos sobre o integralis
mo. Todas as informações concordam num ponto: a AIB será em breve o maior 
partido politico brasileiro. 
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Sendo uma questão muito delicada, as relações entre a AIB e os responsáveis 
diplomáticos italianos devem ser cobertas pelo mais absoluto sigilo. Apesar disso, 
a açào daAIB mantém-se confusa até o início de 1 957,  pois vários "representantes 
oficiais" de Plínio Salgado, portadores de "mensagens secretas e pessoais" ao 
Duce apresentam-se em Roma26 . Com o objetivo de pôr um tenno a esta 
confusão, Plínio Salgado decide em julho de 1 93 7  exerCer um controle pessoal e 
absoluto sobre estes COntatos. Segundo Salgado, um mal-entendido qualquer 
" condenaria a AIB para sempre . . .  e destruiria a missão da Embaixada [italiana} 
junto ao Governo brasileiro . . .  pois ela subvenciona um partido revolucionário 
interno,,27 o •• Era imprescindível que Salgado tomasse essa decisão, visto que aAIB 
vinha recebendo da Itália, desde janeiro de 1937,  um auxílio financeiro mensal de 
50 mil liras28.  

Os contatos com a Itália tomam-se cada vez mais íntimos, e Salgado solicita 
em setembro de 1 937 mil revólveres para a milícia integralista29. A diplomacia 
italiana encontra-se então perante um àilema: como manter as relações diplomáti
cas tradicionais com o Brasil oficial e, ao mesmo tempo, imiscuir-sede maneira tão 
evidente na política interna brasileira? A escolha é difícil, mas finalmente Ciano 
opta pela moderação e nega o auxílio armado àAIB. Inicia-se então o declínio das 
relações ítalo-integralistas. 

o próprio Plínio Salgado não representa mais, para os dirigentes italianos, o 
ideal do chefe fascista. Segundo o embaixador Vicenzo Lojacono, é impossível 
elaborar um fascismo sem "um conteúdo heróico e sobretudo sem um herói". 
Salgado, continua Lojacono, "pensador profundo, consciência mística, não possui 
a envergadura do Condottiere". Ele pode possuir um "heroísmo passivo, mas não 
possui o heroísmo ativo dos que saltam das trincheiras para fazer o assalto" . Como 
as "grandes causas necessitam de grandes heróis" e o integralismo não os possui, 
Lojacono observa o vértice da pirâmide integralista e descobre, subitamente, "em 
razão de um curioso fenômeno de superposição ótica, a figura de Getúlio Vargas 
no lugar de Plínio Salgado"30 

A panir deste momento, o fascismo italiano passa a encarar o movimento 
integralista como despossuído daquilo que considera essencial: o espírito de 
combate. Então, progressivamente, os dirigentes políticos italianos vão se afastan
do da AIB e tentando se aproximar do Brasil oficial. 

3 - A atitude dos Estados Unidos 

As relações americano-brasileiras passam por momentos difíceis durante os 
anos 1935-37. Apesar dos esforços do embaixador brasileiro em Washington 
Osvaldo Aranha -, fracassam várias tentativas de cooperação, como por exemplo o 
arrendamento de seis destroyers americanos. 
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Neste contexto, os Estados Unidos tentam opor-se às relações comerciais 
germano-brasileiras. Apesar das pressões americanas, em 1 935 e 1936, Rio de 

Janeiro e Berlim concluem um acordo comercial. No final deste acordo, os Estados 
Unidos obtêm certas concessões - como a proibição feita à Alemanha de re
exportaras produtos adquiridos no Brasil. Mas o aumento do comércio germano
brasileiro prossegue, e Washington não sabe como limitá-lo. 

Dificeis são igualmente as relações pan-americanas. A conferência de "con
solidação da paz" de 1 936 em Buenos Aires é um insucesso, e o projeto do 
Departamento de Estado para formalizar o conceito de segurança coletiva 
continental não consegue ser aprovado. Com relação ao Brasil, os dirigentes 
políticos norte-americanos terão outras surpresas desagradáveis. quando em 
novembro de ] 937 um regime inspirado no totalitarismo europeu é imposto ao 
país. 

v - O tempo das decisões (1938-1939) 

1 - O Eixo e o Estado Novo 

A evol ução da política interna brasileira em fins de 1 937 é acolhida com 
entusiasmo nas capitais do Eixo. Assim, a nomeação de Francisco Campos para o 
Ministério da Justiça é um dos acontecimentos considerados positivos pelo Eixo, 
pois o fundador da Legião 3 de Outubro é visto na Alemanha como " um inimigo 
declarado do comunismo e da democracia liberal"s l . 

Mesmo praticando no Brasil uma diplomacia pouco coordenada, a Itália e a 
Alemanha reagem de maneira idêntica quando do golpe de 1 O de novembro de 
1 937. O encontro dessas duas diplomacias realiza-se quando da instauração do 
Estado Novo getulista, com o auxilio integralista. Mas o golpe de novembro de 
1937. mesmo adotando cenas idéias integralistas, tais como a necessidade de um 
Estado forte e a supressão da democracia parlamentar, significa antes de tudo o 
início do processo de 'e1iminação da AIB enquanto movimento político organi
zado. 

Durante as primeiras semanas do novo regime, a imprensa italiana e alemã 
saúdam a primeira fenda no sistema l iberal americano, e Ciano declara " toda a sua 
simpatia pela ação de Vargas" e promete "o apoio dos italianos do Brasil ao Estado 
Novo . .  32.  

A Wilhemstrasse constata, com surpresa, a ausência de qualquer referência ao 
integralismo, mas não pode esconder uma certa admiração pelo senso político de 
Vargas, pois " este pequeno homem, sempre sorridente, possui a grande arte de 
adaptar-se com a maior maestria possível às situações do momento e explorá-las . . .  
e ele não possui muitos escrupulos . . .  "33. 
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A primeira grande decepção do Eixo após 0 10 de novembro de 1937 é a  não
adesão do Brasil ao Pacto Anti-Komintem. Logo após a adesão italiana de 6 de 
novembro, Ciano pensa solicitar a adesão de outras potências, mas não de 
pequenos Estados, pois o pacto deve continuar, segundo ele, um "Pacto de 
Gigantes". Três países interessam os responsáveis do Palácio Chigi: "a Espanha, 
que deve representar o prolongamento do Eixo sobre a costa Atlãntica; o Brasil, 
para abalar todo o sistema democrático sul-americano e a Polônia, trincheira anti-

"34 russa. . .  . 

Q.uando a natureza polltica do regime instaurado a 10 de novembro é 
divulgada, Ciano apressa-se para convidar o Brasil para integrar o pacto,já que este 
país "tem seu lugar no seio do sistema dos Estados defensores da ordem e da 
civilização"35.  Apesar da insistência italiana e da confinnação do convite pela 
Alemanha a 19  de novembro, o Brasil não adere ao pacto e prefere aguardar "um 
certo tempo"36 .  Conflitos com os paises do Eixo que haviam ocorrido durante o 
primeiro semestre de 1 938, assim como oposições internas e internacionais 
impedirão que a eventual adesão brasileira ao Pacto Anti-Komintern transfonne
se em realidade. 

A ruptura da AIB com o Estado Novo faz a Itália mudar de estratégia em 
relação ao Brasil. No princípio, a diplomacia italiana esforça-se para aproximar 
Plínio Salgado de Getúlio Vargas. Assim, o embaixador Lojacono insiste para que 
Salgado aceite o cargo de ministro da Educação, pois " este é um posto de manobra 
para criar uma nova alma brasileira"37 . Mas Salgado rejeita a proposta italiana, e a 
8 de janeiro de 1 938, Ciano decide pela suspensão da ajuda financeira ao 
integralismo. Apesar desta decisão tomada em Roma, o embaixador Lojacono 
continuará mantendo contatos com os dirigentes integralistas durante o ano de 
1 938, contrariando as ordens que chegavam de seu país. 

2 - O despertar do nacionalismo Ilrasileiro 

o primeiro semestre de 1938 é o periodo-chave da política externa brasileira 
durante os anos 30. Dois elementos são essenciais: a nomeação de Osvaldo Aranha 
em março de 1938 para o posto de ministro das Relações Exteriores e sobretudo as 
drásticas medidas de nacionalização das colõnias estrangeiras - alemã, italiana e 
japonesa - do sul do país. Estes dois fatores, pouco salientados pela historiografia 
brasileira, provocam o que se pode chamar de tuming-point da política externa 
brasileira nas vésperas da guerra. As conseqüências provocadas por estes dois 
acontecimentos são duradouras e profundas. Assim, em poucas semanas caem 
todas as esperanças depositadas pelo Eixo Berlim-Roma no Estado Novo. 

Com base na documentação diplomática disponível - particularmente a 
italiana e a alemã -, pode-se afirmar que mesmo a tentativa de putsch integralista de 
maio é, de cerro modo, uma resposta à politica de nacionalização em curso no sul 
do país. O ataque integralista é o resultado do encontro de duas frustrações: a da 
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AIB, por ter sido eliminada do poder, e a do Eixo, em razão da campanha de 
nacionalização. 

Vários decretos-leis são promulgados com o mesmo objetivo: integrar, pela 
força se necessário, todas as colônias estabelecidas no pais. O Decreto-lei n� 383 de 
1 8  de abril de 1 938 proíbe aos estrangeiros o exercício de atividades política,ss .  
Segue a 4 de maio o Decreto-lei n� 406 e a 1 8  do mesmo mês o de número 43139. 
Enfim, em novembro de 1 938, quando essas medidas já tinham sido postas em 
prática nacionaliza-se o ensino. Aplicadas com rigor nas regiões de cultura alemã. 
o conjunto destas medidas provoca uma grave crise com o Eixo e, particularmente, 
com a Alemanha. 

3 - Os conflitos 

As medidas d e  nacionalização tomadas pelo governo central a partir de abril 
de 1 938 já vinham sendo postas em prática no Rio Grande do Sul desde fins de 
1 937. Os responsáveis pela sua execução, policiais, militares e políticos locais -tais 
como o general Daltro Filho, o coronel Cordeiro de Farias e o secretário de 
Educação e Cultura, Coelho de Souza -, conscientes da perigosa escalada das 
atividades nazistas no estado, aplicam as medidas nacionalizantes. Esta dicotomia 
- mais aparente que real - da politica brasileira de nacionalização será útil a 
Getúlio Vargas nas dificeis discussões que terá em breve com o embaixador 
alemão, Karl Ritter. 

Acumulam-se a partir de dezembro de 1 937 as reclamações da Alemanha 
contra "a agressão sofrida pelas organizações alemãs" no sul do paí,40 A 
campanha nacionalista continua, e Vargas recebe em audiência o embaixador 
alemão, a 25 de fevereiro de 1 938. Vargas justifica a proibição das atividades do 
NSDAP no Brasil, baseado em que " não se pode autorizar o NSDAP quando 
partidos politicos brasileiros estão proibidos (decreto-Iei de 2 de dezembro de 
1 937); é impossível permitir aos estrangeiros o que é proibido aos próprios 
nacionais"41 . A posição de Vargas é inflexível, e Ritter decide fazer uma chanta
gem, declarando que as auspiciosas relações econômicas entre os dois países 
estariam comprometidas caso as atividades do NSDAP não fossem permitidas42. 
Em face deste argumento de peso, Vargas hesita e declara a Ritter que as atividades 
do NSDAP não estão proibidas, mas que é necessário discutir as formas que 
tomarão. Parcialmente satisfeito com a resposta de Vargas, Ritter convida o 
governo brasileiro para uma ampla discussão sobre a situação dos cidadãos do 
Reich e membros do NSDAP no Brasil, o futuro dos "germano-brasileiros", a 
questão das escolas alemãs, a campanha de imprensa antialemã etc. Estas 
discussões deverão iniciar-se imediatamente. 

Apesar deste resultado positivo, o irrequieto e pouco diplomático Ritter 
convence-se. com certa razão, de que Vargas está comprometido, por vezes contra 
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sua vontade, com as iniciativas tomadas pelo escalão local. Mas para Riuer o 
aspecto mais entristecedor deste problema é a atitude dos brasileiros de origem 
alemã. Com efeito, o responsável diplomático alemão está consciente de que, "em 
caso de ruptura entre o Brasil e a Alemanha, os alemães do Brasil [sic], devendo 
escolher entre a cultura brasileira e a cultura alemã, optarão pelo Brasil. O nosso 
objetivo - prossegue Ritter -, caso queiramos salvar o trabalho destas últimas 
décadas, é evitar que a situação chegue a este ponto,,43.  

A perspectiva desta ruptura não modifica em nada a rigida posição do Terceiro 
Reich, e a escalada continua. A chegada de Aranha ao ltamarati, assim como a 
formalização, através de decretos-leis, das medidas tomadas no sul, levarão os dois 
palses à ruptura. Logo após o malogrado ataque integralista de maio de 1938 
contra o Palácio Guanabara, que provocou suspeitas brasileiras de uma participa
ção alemã, vários problemas importantes perturbam outra vez as relações 
germano-brasileiras. O caso da "Federação 25 de Julho" e as péssimas relações 
pessoais entre Aranha e Riuer persuadem o responsável pela diplomacia 
brasileira da imperiosa necessidade de substituir o embaixador alemão. Apesar da 
mediação italiana, a crise continua e as posições das duas chancelarias tornam-se 
irreconciliáveis em meados de 1 938. Até o "passo amigo" de Aranha em direção à 
Wilhemstrasse, tentando que a iniciativa da substituição de Ritter viesse direta
mente de Berlim, é um insucesso. O ltamarati então sevê na obrigação de declarar, 
a 30 de setembro de 1938, o embaixador alemãopersona nongrata. A resposta alemã 
é imediata, e a 5 de outubro o embaixador brasileiro em Berlim, Moniz de Aragão, 
recebe uma nota similar da Wilhemstrasse. Esta crise se estende até a véspera da 
Segunda Grande Guerra. 

A posição italiana no Brasil é igualmente delicada. O embaixador Lojacono 
não cumpre as ordens recebidas do Palácio Chigi e mantém relações com os 
dirigentes integralistas durante os primeiros meses de 1 938. 

A análise de Lojacono sobre o ataque integralista ao Palácio Guanabara reflete 
perfeitamente o estado de espírito do embaixador italiano. Decepcionado pelo 
desenrolar dos acontecimentos e sobretudo pela atitude dos assaltantes - "um 
grupo de cinqüenta indivíduos, infelizmente reunidos ["assoldati"] entre negros e 
pessoas de ínfimo valor. .. "H -, Lojacono descobre, entretanto, que "a derrota do 
Integralismo equivale ao seu renascimento, pois a morte do Integralismo provém 
da sua falta de ação .. .  O Integralismo tem agora suas vitimas e seus heróis. Um 
grande clamor surge dos túmulos e das prisões. Deste clamor virá o estado de 
incandescência que nós sempre pressentimos nos relatórios anteriores"45. 

O incêndio previsto por Lojacono não passa de um fogo de palha, e os dirigentes 
integralistas tentam refugiar-se nas embaixadas do Eixo e de Portugal. A 2 de julho 
parte clandestinamente pelo navio italianoAugustus o dirigente Miguel Reale, sob a 
falsa identidade de "Giovani Sbraglia", cidadão italiano. Mas quando o ex-capitão 
Severo Fournier- chefe das operações no ataque ao Palácio Guanabara - encontra 
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refúgio na Embaixada italiana, o governo federal exige que ele seja entregue à 
Justiça brasileira. Inicia-se uma grave crise, que termina com Fournier sendo 
finalmente entregue às autoridades brasileiras e colocado numa prisão militar 
onde morrerá. 

o "caso Fournier" indispõe o governo brasileiro com relação a Lojacono. 
Este é substitui do em fins de 1 938 por Ugo Sola. Evita-se, assim, uma crise maior. 

As crises entre o Brasil e o Eixo durante os primeiros meses do regime 
estadonovista deixam traços profundos. A influência política germânica junto à 
colônia é agora praticamente inexistente. A embaixada alemã no Rio de Janeiro 
torna-se ineficaz, e o intercâmbio comercial sofrerá um declínio formidável. A 
posição italiana é igualmente desconfonável, e o Palácio Chigi não mais possui os 
meios para exercer uma diplomacia paralela no Brasil. A situação do Eixo no 
Brasil, caracteriza-se pela fraqueza às vésperas da Segunda Guerra Mundial. O 
Brasil transforma-se então no "sonho perdido" para os totalitarismos europeus. 

VI - A  americanização (1940-1942) 

Sob o impulso de alguns membros do governo e particularmente de Osvaldo 
Aranha, a diplomacia brasileira toma um novo turno a partir de 1939. Começa 
então a fase de americanização progressiva das relações externas brasileiras. Mas 
esta nova tendência, reforçada pelas inlposições da guerra, não se concretizará sem 
atritos, discordâncias e surpresas. 

A aproximação do Brasil com os EUA é um dos principais resultados da crise 
brasileira com o Eixo. Tal aproximação se realiza, em primeiro lugar, através da 
mediação do ltamarati, quando da oitava conferência pan-americana de 1 938, 
realizada em Lima. Diante da oposição da Argentina às medidas propostas pelos 
Estados Unidos para formalizar o princípio de segurança coletiva continental, a 
delegação brasileira propõe que as decisões tomadas em Lima sejam consideradas 
unicamente como "resoluções", ou seja, recomendações - uma satisfação à 
Argentina que permitisse assim a tomada de decisões por unanimidade. Chega-se 
assim a um resultado - a "Declaração de Lima" - onde são expostos os princípios 
de solidariedade pan-americana. 

Em fevereiro de 1939, Osvaldo Aranha dirige uma delegação brasileira a 
Washington com o objetivo de negociar uma série de acordos, essencidmente 
econômicos. Finalmente, quando a evolução da Segunda Guerra Mundial exige 
uma reunião pan-ameriana para analisar a nova conjuntura. o Brasil toma posição 
junto aos Estados Unidos. Esta nova atitude brasileira é evidenciada sobretudo na 
Terceira Conferência Extraordinária dos Ministros das Relações Exteriores da 
América, realizada no Rio de Janeiro em janeiro de 1942, onde decide-se pela 
ruptura coletiva das relações diplomáticas e comerciais com o Eixo. 
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Os dirigentes do Itamarati adotam, como parâmetro fundamental, o principio 
de que a aproximação diplomáüca com os Estados Unidos não se deve realizar 
sem compensações. Neste sentido, as rivalidades no âmbito das relações interna
cionais têm como conseqüência maior a de aumentar a margem de manobra e o 
poder de barganha do Rio de Janeiro. 

As peripécias das negociações entre Washington e Rio de Janeiro serâo 
múltiplas, como atestam os discursos de Getúlio Vargas de junho de 1940. 
Interpretados muitas vezes como verdadeiros hinos aos regimes totalitários 
europeus, eles devem ser inseridos tanto no contexto conturbado do momento 
como na vontade expressa pela Revolução de 1930 de dotar o país das bases 
indispensáveis à sua industrialização. 

VII - Conclusão 

Apesar do desequilíbrio - tanto quantitativo como qualitativo -, as fontes 
brasileiras e estrangeiras disponiveis revelam aspectos pouco explorados das 
relações externas brasileiras durante o período. Entre as lições mais importantes, 
saliento a mudança de perspectiva da política externa brasileira. Assim, quando o 
Brasil adota, em novembro de 1937, um regime de tipo corporativista, dando a 
impressão de aproximar-se não só economicamente mas sobretudo politicamente 
do Eixo, o Rio de Janeiro escolhe esse momento para atacar centros de interesse 
considerados vitais pelo Eixo. Assim, toda a política de aproximação dirigida aos 
países totalitários europeus desmorona-se em poucos meses. Nesse sentido, a 
campanha de nacionalização dos núcleos de origem alemã e italiana constitui a 
pedra de toque das relações do Brasil com o Eixo. I nsere-se nesta realidade a 
política externa brasileira às vésperas da guerra. 

A historiografia da Segunda Guerra Mundial considera geralmente a Alema
nha como um país ativo e empreendedor, tanto na luta político-ideológica como 
no intercâmbio comercial, enquanto que a importância da Itália é proporcional à 
sua força militar, ou seja, irrelevante. Ora, com relação ao Brasil, a diplomacia 
italiana dá provas de sua competência e ousadia. Evidentemente, a Itália não 
possui os meios para implantar uma diplomacia paralela no Brasil. Mas unicamen
te o fato de tentar pôr em prática uma política externa de tipo imperialista mostra 
uma outra imagem do Palácio Chigi. 

O fio condutor da política externa brasileira, sugerido em filigrana nesta 
pesquisa, não deve esconder as rivalidades pessoais, os conflitos de interesse, as 
hesitações e os reveses, característicos de vários momentos da diplomacia do 
Itamarati. O historiador esforça-se por reconstituir os fatos e os fenômenos 
históricos, seguindo uma certa coerência julgada fundamental. Dispondo das 
informações necessárias e do recuo do tempo, o historiador encontra-se perante a 
história bem mais preparado que o ator. Este último deve improvisar e nem 
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sempre possui todos os elementos indispensáveis à tomada de uma decisão. A total 
ignorância dos dirigentes políticos brasileiros sobre as relações entre aAIB e o Eixo 
exemplifica a situação existente neste importante período da história contempo
rânea brasileira. 

Impossibilitados de analisat a totalidade politica do momento, os dirigentes 
brasileiros lançam mão de suas convicções pessoais e defendeI)1 o que julgam ser o 
interesse nacional. Getúlio Vargas. animado pela idéia "de um povo e uma 
língua" 1 dirige-se para o nacionalismo, enquanto seu ministro das Relações 
Exteriores, Osvaldo Aranha, considera indispensável uma aproximação com os 
Estados Unidos. O resultado a que ambos chegam é o mesmo: limitar as relações 
com o Eixo. 

Entretanto, o exemplo argentino deixa uma pergunta sem resposta: o 
caminho da neutralidade foi realmente impossível pata o Brasil? Somente a 
história poderia responder. Ou Getúlio Vargas, quem sabe, caso tivesse aceito a 
demissão, muitas vezes oferecida. de seu brilhante ministro das Relações 
Exteriores. 

NOTAS 

l. Fonte: Commercial Pan-America; a Montbly Review of Commerce and Finance, "Latin American 
Migration Statistics" , n. 87 ,  agosto de 1937, p. 4. 

2. IBGE, Recenseamento, 1940. 

3. Idem 

4. Como, por exemplo, Plinio Salgado, quando da sua viagem à Itália em 1930. 

5. Ministério da Guerra, Itália, Giornale Militare Ufficiale, circular n. 335 de 7 de junho de 1 929. 

6. Ministério das Relações Exteriores, Brasil, ReÚltório A nual apresentado ao presidente do. República, 1936, 
vol. I, pp. 102- 1 1 1  e Anexo A, p. 6. 

7 .  Os novos métodos comerciais alemães, baseados no "Novo Plano", tentam põr em prática o 
conceito dos "grandes espaços econômicos". Conbecido igualmente sob o nome de "Plano Schacht", 
de seu idealizador, o "Novo Plano", pelo seu dirigismo e protecionismo, contraria a pollticacomercial 
liberal dos Estados Unidos. Um sistema de compensação é previsto através de marcos bloqueados 
(" marks aski") e dos contratos clearing. Consultar Long, O., Les Etats Uni5 et la Grande Bretagne droant te 
Troisibne Reich, ] 934-J 939. Un aspect du conflit dts politiques wmmercio.les avant la guerre, IUHE!, tese n. 49, 
Genebra 1943, 302 p. Sobre a vidae a obra de Schacht. ver Peterson, E. N., Hjalmar Schachtlorandagairut 
Hitler: a political-ecorwmic study ofGermany, 1923-1945, Cristopher Publishing House, Boston 1954-, 4 1 6  p. 

8. É na Wilhemstrasse que encontra-se o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. 

9. Documemson German Foreign policy (DGFP); vol. 111, doc. n. 30 de23 de junho de 1934, pp. 74-75 
e V.S, National Archives, &ame K 226287, ro1l 4465, microcopy T-120. 



642 Seminário Internacional 

10. O " Programa HuU", conhecido pelo nome oficial de " ReciprocaJ Trade Agreement Ao" . tem na 
América ibérica um objetivo determinado: opor-se ao aumento constante do comercio destes paIses 
com a Alemanha. 

1 1 .  Documentos Diplomáticos Alemães (DOA), dossiê "Deutsch-brazilianisches Polizei abkommen 
zur Bekãmpfung des Kommunismus" - Abteilung Inland 11, Geheim, 83-60 A. 1 936-1937, documento 
Srreng Geheim, n. ]. Nr. 138/36 de 30 de janeiro de 1936. 

12. Arquivo Diplomático Brasileiro (AS), documento resel\'ado n. 6 1 1 1  de 1 1  dejaneiro de 19.37 e os 
documentos secretos n. 02165 de .3 de fevereiro de 1937 e o de n. 104 de 1 3  de agosto do mesmo ano. 

13.  DDA, dossiê "Deutsch-Brazilianisches Polizei .. ", op. ciL, doc. n. 2877/36 mg - 11 j, de 23 de 
dezembro de 1936. 

14. DDA, dossiê "Deutsch-Brazilianisches Polizei ...  ", op. cit., doe. secreto n. Aus. Amt 83-60A (g) 22/2 
de 22 de fevereiro de 1937. 

15. AB, relatório secreto do embaixador Moniz de Aragão ao ministro das Relações Exteriores 
interino, Pimentel Brandão, doc. n. 06413 de 1 3  de maio de 1937. 

16. Ver o esquema da organização do NSDAP no Brasil in Kuehne, J., O nazismo em Santa Catan"na, 
Delegacia de Ordem Política e social de Santa Catarina, pp. 1 5  e sego 

17.  Silva Py. A., A QJ.Iinta Coluna no Brasil: a conspiração naz.ista no Rio Grande do Sul, Ed. Globo, Pono Alegre 
1942. 406p .• e do mesmo autor o relatório secreto preparado para o coronel Osvaldo Cordeiro de 
Farias, interventor no estado do Rio Grande do Sul, 2 volumes, POrto Alegre, sem data, 781 p. 

18. Consultar Trindade Hélgio, Integralismo: (I fascismo brasileiro na década de )0, Ed. Difel, São Paulo 
1974, S88p. 

19. DDA, PaI. ABT 1l1 , inAkten "Nationalsozialismus,Fachsimus und Ahutiche", doc. n. 1545/35 de 
20 de novembro de 1935, pp. 12-13. 

20. O Brasil não segue, por exemplo. a recomendação da Sociedade das Nações (SDN) de embargo 
comercial da Itália quando da invasão da Etiópia pelo exército fascista. 

2 1 .  Cf. CaJltalupo, R., Racconti Politici dell'altra Paa, Ed. Instituto per gli Studi di Política Internazionale, 
Milão 1940, pp. 306-307. 

22. Arquivo Diplomático Italiano (AI), doc. n. 4483/229 de 10 de outubro de 1936. 

23. Ibidem. doc. n. 976/361 de 8 de julho de 1935. 

24. Ver Gilbert F., "Ciano and his ambassadors", in the Diplomais, 1919-1939, Princeton University 
Press, New York 1 9 7 1 ,  vol. 11,  p. 5 1 4 .  

25. AI, doe. n. 4483/229 d e  la d e  outubro d e  1936. 

26. Como por exemplo o diplomata Latour, o oponunista Luís Sparano ou aindaJoão Severiano da 
Fonseca Hermes. 

27. Ver a declaração de Salgado a Lojacono in AI, doe. n. 3697 de 10 de julho de 1937. 



A Revolução de 30 643 

28. Ibidem, doe. n. 444/10 de 13 de janeiro de 1937. 

29. AI, doe. n. 1 8 1 . 1 82 de 13  de outubro de 1937 e doc. n. 2745/767 de 29 de outubro de 1937. 

30. AI, relatório n. 2270/641 de 10 de setembro de 1937. Os detalhes sobre as relações ítalo
integralistas estão in Silva Seitenfus, R. A., Le Brésil de Getúlio Vargas rI, la jOTTnation der bloc: 1930-] 942. Le 
proassus de l'engagement brésilien dam la secoruie gume mondiaie, tese de doutorado apresentada no Institut 
Universitaire de Hautes Éturles InternationaJes, Genebra 1979.786 p. (versão em português na Editora 
Nova Fronteira, Rio de Janeiro). 

3 1 .  DDA. dossiê "PoliüscheAbteilung IX, Innere Politik, Parlements und Parteiwesen" . n. 23, Band I, 
doe. n. pol. IX 1265 de 1 1  de novembro de 1937. 

32. eiano, G.,journal, 1937-1938, Ed. de Paris, Paris 1949, p. 62. 

33. DDA. dossiê "Politische Abteilung IX. .. " op. cit., doe. n. E 5 1 8336 de 1 1  de novembro de 1937. 

34. Ciano,joumal, 1 937-] 938, op. cit., p. 60. 

35. Declaraçâo de Ciano ao embaixador brasileiro em Roma, Guerra Duval,in AI, doe. n. 1 8 8 1  Rl195 
de 1 2  de novembro de 1937. 

36. AI, doe. n. 5579/1890 de 1 3  de novembro de 1937. 

37. AI, doe. n. 3092/832 de 7 de dezembro de 1937. 

38. Cf. Diário Oficial de 19  de abril de 1938, pp. 7357-7359. 

39. Boletim do Ministério do Trabalho, Industria e Comércio n. 47, julho de 1 938, pp. 100-1 10. 

40. DDA, dossiê "Politische Abteilung IX . . .  ", op. ciI.., doe. n. 128 de 22 de dezembro de 1937. 

4 1 .  Ibidem, doe. n. PaI. IX 341 de 3 de março de 1938. 

42. Idem. 

43. Idem. 

44. AI, relatório de oito páginas de n. 1 263/331 de 1 6  de maio de 1938. 

45. Ibidem, p. 7. 



MARCELO DE PAIVA ABREU -Antes de mais nada, gostaria de congratular
me com os três expositores e lamentar que tenhamos um prazo tão exíguo para 
comentar suas contribuições. Começaria pela contribuição do prof. Diaz Ale
jandro. 

Seu trabalho, como ele mesmo menciona na introdução, é relacionado à 
política econômica adotada por vários países da América Latina durante a década 
de 30 e às conseqüências sobre o desempenho dessas diferentes economias no 
peno do. Ponanto, torna-se extremamente dificil abordá-lo sob a ótica de relações 
internacionais, ou mesmo de relações econômicas internacionais. 

Na introdução à sua exposição, o prof. Diaz Alejandro deixou-me uma pista 
para esse possível desdobramento ao mencionar, algo provocativamente. que 
talvez essas diferenças entre países tenham tido um impacto relativamente 
limitado sob o prisma do desempenho econômico. Teria, quanto a esse ponto, 
algumas dúvidas. Conheço o caso brasileiro bastante melhor do que o de qualquer 
outro país da América Latina. No entanto, ocorre-me o caso argentino como quase 
que simétrico ao do Brasil no que toca a concessões no terreno da política econô
mica externa. Acredito que seria bastante improvável que a avaliação dos acordos 
comerciais preferenciais com a Inglaterra, inclusive o famoso acordo Roca
Runciman em 1 932, ou que a alta propensão argentina a pagar a sua divida 
externa, perspectiva exótica na América Latina, não tivessem causado um 
hnpacto do ponto de vista econômico mais concreto. Deixo simplesmente a 
dúvida; creio que é uma questão que merece esrudo. Entretanto, manifesto a 
minha concordância entusiástica quanto à conclusão do trabalho, que coloca em 
perspectiva correta qual seria a melhor política econômica a ser adotada por um 
país da América Latina, e define casos particulares para pequenos países que 
seriam mais ou menos contrários à teoria econômica ortodoxa. N o caso brasileiro, 
ob�iamente isso tem um interesse um pouco mais limitado, já que o Brasil não é 
um supridor marginal de, pelo menos, um produto espeófico; sendo assim, 
existiria uma limitação à condução da sua política econômica, especificamente da 
política cambial. 

Um aspecto que valeria a pena mencionar é que o estudo das recomendações 
feitas por diferentes especialistas estrangeiros a respeito da ortodoxia ou não da 
política econômica é fascinante, e possivelmente poderia ser incorporado ao 
trabalho do prof. Diaz Alejandro. Neste panicular, obviamente, especialistas de 
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diferentes paJses têm perspectivas diversas. No caso inglês, as recomendações são 
terrivelmente onodoxas, basta ver a Missão Niemeyer, de 193 1 .  Por outro lado, os 
americanos tendem a apresentar uma visão muito mais completa do problema 
cambial e dos problemas econõmicos dos paJses subdesenvolvidos. Ocorre-me 
como contribuição original e importante nesse sentido um relatório produzido 
pelo prof. Williams, da Universidade de Harvard, em 1 934, onde são bastante bem 
definidas as diferentes etapas que percorre um país no abandono do padrão ouro 
quando sofre o impacto da grande depressão. Inicialmente, consome suas reservas 
e insiste numa política ortodoxa. Num segundo momento. aclataa desvalorização 
cambial como medida de proteção. Em seguida, apela para controles cambiais 
mais ou menos estritos. Em última instância, começa a acumular atrasados 
comerciais. Essa foi a história brasileira, e imagino que tenha sido a de diversos 
paJses na América Latina. 

Faria também alguns comentários tópicos em relação ao trabalho do prof. 
Diaz Alejandro. Do meu ponto de vista, há uma aceitação talvez um pouco acrítica 
da possível onodoxia do Governo Provisório, especialmente em matéria fiscal. 
Acredito que o Governo Provisório efetivamente possa ter adotado uma política 
onodoxa durante a gestão Whitaker no Ministério da Fazenda, mas depois da 
substituição do Whitaker por Aranha, torna-se bastante mais complicado sustentar 
essa posição. Um grande argumento utilizado para classificar de onodoxa esta 
politica econômica do governo está associado ao caráter exógeno do aumento do 
saldo da balança comercial. A meu ver, esse argumento foi definitivamente 
descartado pela contribuição do prof. Fishlow. Um segundo ponto seria relativo à 
periodização usada para a análise: 1 924-33, 1 933-39, 1 939-45, 1 945-49. Quero 
lembrar que o ano de 1942 foi efetivamente um divisor de águas no caso da 
economia brasileira, e seria interessante verificar se isso ocorreu em outros países. 
O período de 1937/38 a 1 942 foi um período de estagnação, de escassez de 
cobenura cambial; de 1 942 em diante, e atravessando seguramente o ano de 1 945, 
houve uma fase de considerável expansão, de bom desempenho industrial. Em 
sum� uma periodização do ponto de vista econômico talvez fizesse mais sentido. 

Finalmente, vale assinalar que, no caso brasileiro, a politica tarifáriacenamen
te foi muito pouco relevante, pelo menos até 1 934, na medida que existiam 
controles cambiais, licenciamento de imponações e a aplicação de critérios da 
essencialidade na distribuição de coberrura cambial. Existem estudos minimi
zando a imponância relativa das alterações tarifárias, e seguramente o professor 
deles tem ciência. 

Quanto ao papfJT" do prof. Seitenfus, obviamente sinto-me em posição menos 
cômoda para comentá-lo, na medida que sou economista, possivelmente econo
micista, e muito do paper está totalmente fora da minha seara. No entanto, gostaria 
de tecer alguns comentários de natureza geral. Considero extremamente salutar 
que se tenha plena consciência dos graus de liberdade adicionais que eram 
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disponíveis na década de 30, se comparados à década de 20, advindos de uma 
competição imperialista mais clara. Os dois pólos dessa disputa pelo mercado 
brasileiro seriam configurados, talvez um pouco simplesmente, pela Alemanha e 
pelos Estados Unidos. A projeção alemã no Brasil foi algo que também ocorreu em 
inúmeros paises da América Latina e dos Bálcãs, cujas economias� de cena forma. 
apresentavam complementaridade em relação à economia alemã. A partir de 
1 934, com a introdução do Plano Schacht, que canalizava o grosso do comércio 
alemão para países que, como a Alemanha, enfrentavam a escassez de divisas, 
ocorreu um deslocamento do comércio de terceiras nações em beneficio do 
comércio compensado alemão. 

Outra observação que gostaria de fazer é que, em pelo menos duas passagens, 
o prof. Seitenfus menciona características oportunistas da política comercial ou da 
política externa brasileira. O termo tem sido usado com alguma insistência por 
brasilianistas e até por brasileiros brasilianistas. Confesso que não posso entendê
lo, na medida que não especifica0 tipo de política externa ou de política comercial. 
Terão sido oportunistas as políticas externas francesa e inglesa na Espanha ou 
durante a crise de Munique? Ou a americana, na sua política de isolacionismo? Ou 
a italiana na Abissínia? Ou a soviética na negociação do pacto nazo-soviético? Em 
suma, este é um critério que se esgota rapidamente, pois leva· nos à conclusão de 
que as políticas externas e as politicas comerciais são oportunistas, porque 
simplesmente se propõem à defesa dos interesses nacionais, no cuno, médio e 
longo prazos. Não concordaria em qualificar de oportunista a política comercial 
posta em prática a partir de determinada data, como mencionado, e não concordo 
também que tenha sido oportunista a política externa brasileira de uma maneira 
geral, ao alinhar-se aos Estados Unidos a partir de 1 941/42. Se o foi, todas o foram. 

Outro ponto que merece destaque é que o ano de 1 935 efetivamente 
correspondeu a um reexame e a uma reversão da política comercial brasileira. No 
entanto, esse reexame decorreu também, embora não exclusivamente, da 
negociação de um imponante acordo comercial com os Estados Unidos, um dos 
acordos pioneiros da grande ofensiva multilateral do Departamento de Estado. De 
qualquer forma, a política comercial que conduziu à negociação de sucessivos 
acordos incluindo a cláusula de nação mais favorecida entre 1931 e 1 934, deve ser 
vista tendo como pano de fundo as restrições cambiais que vigiram durante todo o 
pertodo. Entre 1 930 e 1 934, o importante era o sistema de controle das 
importações, regido por critérios de essencialidade que o governo definia. Sendo 
assim, a tarifa e a concessão de cláusula de nação mais favorecida são bastante 
relativizadas por esse fato de natureza geral. 

Ainda um último comentário. Ao ler o trabalho, fica a impressão de que o 
afastamento do Brasil em relação ao Eixo decorreu de erros políticos por parte da 
Alemanha e da Itália. Diria que o modelo é muito mais sobredeterminado do que 
se supõe e que, realmente, restava pouca escolha às autoridades brasileiras. 
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o paper do prof. Gérson demanda um pouco mais de tempo para comentar. 
Creio que a principal crítica que tenho a fazer está associada ao que ele chamou de 
eqüidistância pragmática. Geometricamente, não concordo com o termo porque 
o peso econômico e político dos Estados Unidos no decorrer de toda a década de 30 
certamente foi bastante superior ao peso econômico e político da Alemanha. Os 
Estados Unidos tinham pelo menos meio bilhão de dólares investidos no Brasil; 
tinham uma parcela ponderável dos mercados de exportação e importação 
brasileiros; tinham uma influência não-desprezível nos círculos governamentais. 
embora isso não fosse privilégio seu. Falar em eqüidistância talvez seja algo 
forçado. 

Atrelada a essa idéia um pouco exagerada da margem de manobra do governo 
brasileiro, existe uma sub estimação da visão estratégica do governo americano em 
relação ao Brasil, que se revela aqui e ali em documentos oficiais, e que, a partir de 
um certo momento, fica extremamente clara. Para os EUA, ° Brasil deveria ser 
entendido como um país merecendo tratamento privilegiado, muito em função 
das relações de natureza especial que governavam o intercâmbio entre a Inglaterra 
e a Argentina. O Brasil era eleito herói americano e, em função disso, os olhos se 
fechavam para determinadas iniciativas que desagradavam as autoridades norte
americanas. 

Nunca se colocou a alternativa comércio livre ou de compensação. O que se 
colocava era comércio livre e comércio de compensação, ou só comércio livre. Essa 
observação de natureza geral se prende a algumas divergências que estariam 
atreladas a interpretações sobre episódios específicos, que foram mencionados. 
No caso da grande siderurgia brasileira, por exemplo, existe uma visão clássica a 
esse respeito que associa o empreendimento a um alto poder de barganha e à 
grande habilidade de manobra do governo brasileiro. Da minha consulta 
exaustiva aos arquivos americanos e ingleses, o quadro que resulta não é esse. 
Resulta um quadro de interesse bastante pronunciado, por parte do Departa
mento de Estado, de que uma grande usina siderúrgica fosse instalada no Brasil. 
Embora o presidente Getúlio Vargas tivesse mencionado a alternativa alemã, isso 
nunca foi levado a sério pelo Departamento de Estado, que tinha plena consciência 
de que a Marinha Real asseguraria o nào-comércio entre o Brasil e a Alemanha - o 
que de fato ocorreu no caso dos canhões já encomendados e pagos à Krupp. 

Q..uanto aos comentários que prof. Gérson atribuiu a uma autoridade militar, 
na realidade foram feitos por Forrestal, civil, secretário da Marinha, e que não é 
representativo dos principais círculos oficiais americanos interessados no Brasil. É 
um personagem marginal, que tinha idéias exóticas. Se as opinirJes do Secretário 
Forrestal são contrastadas às de um imponante burocrata, Harry Dexter White, 
segundo homem de Morgenthau no Tesouro, ou mesmo até as atrasadas posições 
de Herbert Feis, importante burocrata do Departamento de Estado, ver-se-á que a 
política americana era bastante mais concessiva e levava em conta o projeto 
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estratégico americano. Interessava aos Estados Unidos o desenvolvimento eco
nômico brasileiro, e não a extração de vantagens fmanceiras ou comerciais de 
curto prazo. 

Dataria de um período anterior a inversão da política externa brasileira com 
relação aos Estados Unidos a que se refere o prof. Gérson, ou pelo menos as raízes 
dessa inversão. E a data seria a da visita do chanceler Osvaldo Aranha a 
Washington, realizada em março de 1 939, quando foi negociado um importante 
acordo de pagamento de atrasados comerciais e financeiros e quando se firmaram 
compromissos - é bem verdade, bastante criticados pelos militares - a respeito do 
pagamento futuro da dívida externa. Em 1940, os Estados Unidos fizeram 
importantes concessões, não apenas ao Brasil, mas a outros países latino
americanos. O acordo interamericano do café, por exemplo, fixou preços 
vantajosos aos países latino-americanos. A luz de um diagnóstico político, as 
autoridades americanas concluíram que, se esses preços não fossem assim 
afixados, tais economias estariam ameaçadas, e haveria perigo de desestabilização. 
Essas condições favoráveis também se fizeram presentes no caso de Volta 
Redonda, e em 1 942, quando foram negociadas as condições atreladas aos acordos 
de Washington relativos ao suprimento de materiais estratégicos. Só a panir de fins 
de 42 e começo de 43, quando a situação militar estava um pouco mais definida, é 
que essa politica de concessões é revertida, e os Estados Unidos começam a 
recuperar um pouco dos "investimentos" feitos no Brasil. Veria, em suma, a 
politica americana com referência ao Brasil na década de 30 como preparatória, 
como de lançamento das raízes de um periodo muito mais longo de razoável 
preeminência no Brasil, que durou pelo menos até meados da década de 70. 
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MARIA REGINA SOARES DE LIMA - Eu iniciaria minha intervenção 
salientando a oportunidade de uma sessão sobre "Relações internacionais e 
política externa", no ãmbito do Seminário sobre a Revolução de 30. Isso porque, 
com algumas notáveis exceções, a maioria dos modelos de análise sobre mudanças 
macroestruturais tendem a minimizar, ou mesmo a ignorar, o impacto do 
contexto internacional sobre processos de transformações globais l .  

Como foi exposto aqui de forma brilhante pelos três expositores - com base 
em extensa documentação histórica, grande parte ainda inédita -, os anos 30 
assistiram ao desmoronamento da antiga ordem mundial e à constituição de um 
novo ordenamento de poder no plano internacional. Foram nas brechas criadas 
pela competição intercapitalista que, segundo Gérson, se abriram novas oportu
nidades para palses como o Brasil, situados na periferia dos sistemas de poder. 

Eu faria dois comentários de ordem geral e duas observações de natureza mais 
espedfica, dirigidas respectivamente aos trabalhos de Ricardo Seitenfus e de 
Gérson Moura. O primeiro deles diz respeito à questão da ruptura ou da 
continuidade da polftica externa brasileira posta em prática neste período. De 
certa forma. os dois autores apontam os elementos de mudança ou de pennanên
cia, com base na comparação com o período anterior a 1 930. Mais claramente para 
Ricardo Seitenfus, a diplomacia triangular brasileira, nos anos de 1934 a 1 939, 
representou uma ruptura em relação à fase anterior (de alinhamento aos Estados 
Unidos) e à etapa imediatamente posterior, já que a panir de 1 939 teve início um 
período de americanização progressiva das relações externas do Brasil. O 
argumento de Gérson Moura é mais elaborado. O autor prefere usar a expressão 
"redefinição dos termos da dependência", que sugere uma mudança em relação à. 
polftica anterior, mas também indica a manutenção de alguns de seus elementos 
básicos. 

Na argumentação que desenvolverei a seguir, procurarei apontar não pro
priamente as descontinuidades em relação à fase anterior a 1930, mas a 
continuidade, no período pós-45, de determinados elementos que já estavam 
presentes na polftica externa dos anos 30, particularmente a partir de 1937.  

Na década de 30, estava em gestação um projeto nacionalista que não era 
propriamente antiburguês ou antiimperialista, no sentido econômico do termo. 
mas essencialmente militar. Seus componentes básicos eram o fonalecimento 
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econõmico e militar do pais, a consolidação da proeminência brasileira na 
América Latina e a projeção do pais no plano mundial. Na análise de Gérson sobre 
a criação da Força Expedicionária Brasileira, fica claro que para as elites estatais 
brasileiras, a panicipação do Brasil na guerra seria o meio de assegurar a 
concretização desses objetivos. E eram exatamente estes itens que constavam dos 
dez pontos que Osvaldo Aranha enviou a Vargas sobre o que esperar da guerra. 

Assim, neste período, o projeto nacionalista militar assumiu contornos 
bastante nítidos, que a meu ver tiveram continuidade na fase posterior a 1 945. Nos 
anos 50, o nacionalismo aparecerá topicamente na questão da exponação para os 
Estados Unidos de materiais estratégicos e por ocasião da criação da Petrobrás. 

A "guerra fria", porém, congelou este projeto. Em um contexto internacional 
marcado pela bipolaridade e por um rigido sistema de alianças, qualquer tentativa 
de um dos aliados menores negociarem seus interesses era imediatamente 
interpretada pelo centro hegemônico, no caso os Estados Unidos, como estando 
relacionada ao principal eixo de confrontação no plano internacional, o conflito 
Leste-Oeste, Estabelecia-se, desta forma, uma estreita relação, uma contaminação 
mesmo entre questões domésticas de política econômica e alinhamento político 
no plano externo. 

No periodo da "guerra fria", as relações interamericanas foram pautadas pela 
premissa de que qualquer posição nacionalista em questões econômicas impli· 
caria uma postura antiamericana no plano politico·diplomático. Ademais, da 
perspectiva dos militares brasileiros, socializados nos parâmetros da uguerrafria", 
os Estados Unidos constituíam o aliado estratégico vital, já que representavam a 
mais poderosa força da aliança anticomunista, no plano mundial. Assim sendo, 
qualquer posição antiamericana era considerada pelos militares brasileiros como 
uma ameaça à aliança anti comunista. Ao confundir as dimensões interna e 
externa, a "guerra fria" sufocava o nacionalismo militar. 

Com o término da bipolaridade rígida, estas dimensões voltaram a se 
diferençar, e o projeto nacionalista militar ressurgiu gradativamente na politica 
externa dos governos militares depois de 1964, particularmente a partirde Médici. 
Claramente, os militares brasileiros continuariam virtualmente anticomunistas no 
plano interno, mas tenderiam a adotar posições nacionalistas, e mesmo antiame
ricanas, no plano externo. 

Um outro comentário, também de ordem geral, diz respeito ao peso que se 
deve atribuir aos fatores estruturais e conjunturais e aos condicionantes externos e 
internos à sociedade brasileira nas decisões da política externa do país. A meu ver, a 
contribuição mais significativa de Gérson Moura é a integração que realiza entre 
condicionantes estruturais e conjunturais no exame da política externa brasileira 
do penado em estudo. O achado mais sugestivo de seu trabalho consiste em 
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observar concretamente, através da análise do processo decisório, como a 
natureza dialética da hegemonia - concebida em termos de coerção e de 
legitimidade permitiu ao governo brasileiro extrair beneficios dos Estados Unidos. 
Ao contrário do que se poderia supor, estes ganhos, segundo Gérson, foram 
maiores na fase de realinhamento do Brasil aos Estados Unidos ( 1941-1945). 

A intervenção de Marcelo Abreu ressaltou o aspecto da "concessão" do poder 
imperial e, deste modo, minimizou os eventuais "ganhos" do lado brasileiro. A 
análise de Gérson elucidou, porém, que foi na etapa de estabelecimento da 
hegemonia norte-americana - quando o pólo da legitimidade " impôs" ao poder 
hegemônico a necessidade de negociação com o aliado subordinado - que este 
último põde obter ganhos adicionais. 

Eu teria uma observação, contudo, à questão do impacto diferencial dos 
condicionantes externos e internos no processo decisório. No trabalho de Gérson, 
foi dado um peso maior aos condicionantes externos nas decisões do governo 
brasileiro no peModo de realinhamento do país aos Estados Unidos, em oposição à 
etapa de eqüidistància pragmática, quando teriam sido mais importantes os 
fatores internos. Na verdade, tanto sua argumentação quanto a evidência que 
apresentou indicam a inter-relação complexa entre os planos externo e interno, 
particularmente na fase de realinhamento, já que, como o próprio autor observa, 
os ganhos brasileiros e o estabelecimento da hegemonia norte-americana foram 
fenômenos concomitantes e mutuamente condicionados. 

Parece-me que o menor peso atribuído aos fatores internos na fase de 
realinhamento decorre do modelo analitico utilizado, implicitaou explicitamente, 
por Gérson. De forma um tanto simplificada, neste modelo a política é concebida 
como resultante de pressões, influências e interesses divergentes de grupos e 
classes sociais, Na medida que nesta etapa seria mais complexo identificar 
interesses de grupos sociais especificos às decisões examinadas (rompimento de 
relações e declaração de guerra aos países do Eixo e criação da FEB), os fatores 
condicionantes foram deslocados para o plano externo. 

Considerando-se, porém, uma outra perspectiva de análise, mencionada 
anteriormente por Elisa Reis durante a mesa " elites políticas e regionalismo" deste 
seminário, também nesta fase da política externa os condicionantes internos 
teriam sido cruciais, Consiste esta perspectiva em conceber o Estado como uma 
organização real e, enquanto tal, como um ator político em si mesmJ!. Enquanto or
ganização, o Estado compete com classes e grupos dominantes na apropriação 
de recursos da sociedade e da economia. Naturalmente que sua autonomia é 
relativa, já que depende de características internas específicas e de conjunturas 
internacionais particulares que, na década de 40, eram particulannente significa
tivas para a argumentação aqui desenvolvida, 
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Nesta etapa do processo de construção do Estado nacional, foi na interseção 
entre as oponunidades oferecidas pelo contexto internacional e as condições 
espedficas de empate das forças sociais no interior do sistema politico brasileiro 
que se apresentou às elites estatais do país a possibilidade de implementação de 
seu projeto de Estado. 

Duas outras observações de natureza mais específica dirigem-se a Ricardo 
Seitenfus e a Gérson Mour� respectivamente. Com auxilio de documentação 
ainda inédita, Seitenfus examinou detalhadamente os objetivos poUticos dos 
paises do Eixo no Brasil. Desvendou, inclusive, os meandros das diplomacias 
paralelas da Alemanha e da Itália que operavam no país tanto através de estreitas 
relações com as colônias de origem alemã, no caso da Alemanha, como por via dos 
relacionamentos contraditórios do governo italiano com o movimento integralista 
brasileiro. 

o que me parece não foi suficientemente discutido e, diria mesmo, foi omitido 
de sua argumentação é a análise dos elementos que, em princípio? tornaria inviável 
um pacto político entre Alemanha- Itália e Brasil. Neste sentido, o autor não levou 
em conta a existência de uma contradição básica entre o projeto imperial dos 
países do Eixo, de feição nitidamente mobilizadora, e o caráter desmobilizador e 
centralizador do sistema político brasileiro. Contrariamente, o projeto imperial 
nane-americano seria mais "lúcido", na medida que, do ãngulo estrutural, não 
era incompatível com o projeto do Estado Novo. As divergências entre o governo 
nane-americano e o regime brasileiro, no pós-guerra, foram de natureza 
conjuntural, em função dos objetivos poUticos específicos daquela potência no 
plano mundial. 

Quanto ao trabalho de Gérson Moura, minhas observações visam apenas 
oferecer alguns subsídios adicionais à sua argumentação sobre a posição do Brasil 
na estratégia norte-americana de guerra. Claramente, observava-se uma diferença 
básica de pontOS de vista entre, de um lado, o Departamento de Estado e Roosevelt 
e, de outro, os departamentos militares. Assim, enquanto nos planos político, 
ideológico e diplomático Roosevelt e o Departamento de Estado utilizaram 
sistematicamente o conceito multilateral de defesa hemisférica, os departamentos 
militares d"s Estados Unidos não fizeram qualquer planejamento estratégico 
multilateral durante a Segunda Guerra. Na verdade, mesmo o Inter-Ame�ican 
Defense Board, órgão multilateral por excelência, só veio desempenhar uma 
função de planejamento militar multilateral no pós-guerra, durante o período de 
"guerra fria". 

Durante a Segunda Guerra, os departamentos militares norte-americanos 
operaram com base em uma estratégia de relações bilaterais especiais com alguns 
países chaves situados no assim denominado Quarta Sphere (México, Equador e 
Brasil, particularmente). Já por ocasião do ataque japonês a Pearl Harbor, teria 
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ficado claro para os militares norte-americanos que os recursos disponíveis do país 
não seriam suficientes para a defesa de todo o hemisfério. No âmbito bilateral, a 
única forma de cooperação militar prevista para os países latino-americanos 
consistia na concessão de bases militares aos Estados Unidos. Paralelamente, 
porém, os militares nane-americanos formularam planos unilaterais de invasão, 
do México e do Brasil, na eventualidade do insucesso da cooperação bilateralS. 

Mesmo se opondo à perspectiva multilateral, os militares norte-americanos 
acabaram por aceitar a abordagem proposta pelas elites civis dos Estados Unidos. 
A cooperação prevista tinha basicamente uma função polftica, já que, do ângulo 
militar, era absolutamente inócua e pouco efetiva. Esta abordagem forneceu a 
tônica das relações hemisféricas durante a guerra e, já nesta época, os Estados 
Unidos davam início à montagem do complexo arcabouço multilateral que, na 
etapa posterior, consolidaria na região o chamado sistema interamericano de 
segurança hemisférica. 

A título de ilustração, gostaria de concluir observando que, neste periodo, a 
comparação entre os Estados Unidos e o Brasil é particulannente sugestiva. No's 
anos 30 e principias da década de 40, têm início o processo de construção da 
hegemonia dos Estados Unidos no plano mundial e a projeção da sociedade de 
mercado none-americana para além das fronteiras nacionais. Simultaneamente, 
no Brasil, assistia-se à constituição progressiva da ordem burguesa industrial. A 
diferença entre os dois países está em que, nos Estados Unidos o projeto imperial 
foi obrada elite civil, enquanto no Brasil a perspectiva da sociedadedemercado foi 
capturada por uma elite de poder da qual faziam parte os militares. 

NOTAS 
1 .  Mesmo as contribuições da teoria da dependência. se incorporam a dimensão externa na análise de 
processos internos, a partir do modo de inserção do país no sistema econômico mundial, tendem a 
minimizar a importãncia de outra dimensão do sistema mundial: a competição entre estados 
nacionais. Esta última dimensào está presente, porém, no modelo analítico utilizado por Theda 
Slc.ocpol na análise de revoluções em State$ and $odal reuolutions in France, Rzwia and China (New Yorlc. and 
London: Cambridge University Press, 1979). 

2. Para o desdobramento desta perspectiva analItica, ver Theda Skocpol, op. cito 
s. Ver John Child, " From 'color' to 'Rainbow': U.S. strategic planningfor LatinAmerica., 1 9 1 9- 1 945", 
Journal of Inter--amencan Studie5 and World Affairs, vaI. 21,  n� 2, 1979. 



CELSO LAFER (PRESIDENTE): como fui convidado para panicipar deste Semi
nário também na qualidade de debatedor, vou fazer três rápidas observações a 
respeito de cada um dos documentos apresentados nesta sessão. 

O documento de Diaz A1ejandro suscita um ponto fundamental, de natureza 
historiográfica e política, que é a relação entre o geral e o particular. Com efeito, 
enquanto reflexão de um economista, parte de dados agregados sobre a América 
Latina. O que eu desejaria saber é em que medida esta reflexão, a panir de dados 
agregados, permite captar, numa perspectiva de razão concreta, a relação entre o 
geral e o particular? 

Esclareço o sentido de minha pergunta com dois exemplos. O primeiro diz 
respeito ao jogo dos protagonistas não governamentais na redefinição da divisão 
do trabalho provocada pela Grande Depressão. Para os industriais brasileiros - e 
estou pensando em Roberto Simonsen e Horácio Lafer -, a proposta de 
industrialização que vinham advogando encontrou na crise de29 um novo sentido 
e uma oportunidade de amplificação politica. De fato, no contexto da crise, a 
proposta industrializante que advogavam passou a significar não apenas a defesa 
dos interesses setoriais, mas igualmente uma proposta que, pelo seu conteúdo 
mais amplo - redefinição da posição do Brasil na divisão i"nternacional de trabalho 
- era também uma proposta de solução para os problemas do país. 

Além do jogo dos protagonistas não-governamentais, existe também o dos 
protagonistas governamentais; em que medida distintos ministros da Fazenda 
seguiram orientações mais ou menos ortodoxas e geraram as flutuações e as 
ambigüidades mencionadas no documento de Diaz Alejandro? 

Encaminhando o segundo exemplo esclarecedor de minha pergunta, no jogo 
da relação entre as instituições, cabe mencionar o papel das poüticas burocráticas. 
As pesquisas, como as de Eli Diniz, mostram que a tendência do Ministério da 
Fazenda, em matéria de politica econômica, era sempre mais onodoxa do que a 
do Ministério do Trabalho e da Indústria, onde estavam agrupadas preocupações 
mais ligadas à reflexão e aos interesses dos industriais. 

Em síntese, portanto, a colocação que eu faria, quanto ao documento de Diaz 
A1ejandro, é a seguinte: em que medida, no jogo do geral e do particular, a reflexão 
sobre dados agregados salienta adequadamente estes aspectos, cuja especificidade 
caracteriza uma relevante dimensão do processo histórico? 
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o documento de Gérson, que me parece excelente e que, aliãs, amadurece 
reflexões e pesquisas anteriores, coloca também este mesmo problema da relaçlio 
entre o geral e o particular. Gérson discute o reordenamento do poder mundial e o 
papel do Brasil neste contexto, através da análise da dimensão interna e da 
dimensào externa. Um ponto, no entanto, existe que me parece importante 
indagar - ponto que, de certa forma, foi levantado pela Maria Regina. A conclusão 
a que chego com base no documento de Gérson é que a competência americana, 
na articulação de um projeto de reordenação do sistema de poder mundial, foi 
muito grande. Em que medida esta competência também está presente para 
explicar o desdobramento do segundo após-guerra? 

Maria Regina observa que a ênfase no multilateral não era excessiva, e que a 
insistência maior era de natureza bilateral. No entanto, a proposta norte
americana que surge depois da Segunda Guerra Mundial é de natureza multila
teral, de alcance abrangente. Bretton Woods e o GATI, que foi resultado da 
Intemational Trade Organization, mostraram-se altamente adequados, durante 
um largo período, para a reordenação do sistema mundial, sob a égide da 
hegemonia norte-americana. 

No que diz respeito à postura de eqüidistância pragmática, não só no 
momento examinado pelo Gérson, mas em períodos posteriores, eu lembraria 
sucintamente o seguinte: todo pragmatismo é, por definição, seletivo e arbitrário. 
O realismo pragmático é, sem dúvida, um ponto de partida útil para uma reflexão 
sobre a conjuntura política, mas não pode ser um ponto de chegada. Em que 
medida a reflexão sobre eqüidistância pragmática, tal como a formulou Gérson, 
se aplica ou nã.o, teve ou não impacto em perlodos posteriores? Refiro-me. 
obviamente, ao final da década de 60 e à década de 70, tema igualmente 
mencionado pela Regina. 

Parece-me que, do ponto de vista da atual reordenaçlio do sistema mundial, 
existe um elemento novo e de capital importância. A partir da década de 70, como 
o próprio Diaz Alejandro esclarece nos seus documentos sobre a relação Norte
Sul, esta reordenação não se processa apenas no centro do sistema internacional, 
no âmbito das grandes potências. É uma reordenação que passa a ter que levar em 
conta, também, a presença crescente de outros países com suficiente poder para 
dizer H não" a uma ordem que consideram incompativel com os seus valores e com 
os seus interesses. O novo, no confronto Norte-Sul, hoje em dia, do ponto de vista 
da reordenação do sistema internacional, prende-se precisamente à capacidade 
maior de negociação de que dispoem os palses do Sul. Aliás, se fosse necessário dar 
um exemplo, bastaria mencionar a Conferência sobre os Direitos do Mar, ora em 
fase final de conclusão. 

Finalmente, quanto ao terceiro e último documento, que também me 
parece extremaTTlente interessante, o que gostaria de realçar é a significativa 
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contribuição que representa, ao trazer ao nosso conhecimento uma documen
tação - a documentação italiana - à qual não se tinha tido acesso. Esta 
documentação explicita as diferenças entre as diplomacias alemã e italiana, 
suscitando uma ponderação sobre a relação de meios e fins. O que Ricardo mostra 
é que os fins do Eixo eram similares. mas os meios eram diferentes, chamando a 
nossa atenção para a eficiência maior da ação diplomática italiana. 

Partindo de um ângulo diverso do escolhido por Maria Regina, que examinou 
a relação entre o Estado Novo e as potências do Eixo, penso que valeria a pena 
mencionar que existe uma relação entre os meios de que se valeu a diplomacia 
alemã e as características de um regime como o nazista Um regime totalitário, com 
sua lógica interna impenneável ao jogo da concessão do razoável, fatalmente teria 
dificuldade para atuar com flexibilidade no campo diplomático. O estilo diplomá
tico do nazismo estava muito mais condicionado às caracteIÍsticas de um regime 
totalitário do que o da Itália de Mussolini. Neste sentido, aquilo que pareceria uma 
escolha mais adequada de meios e fins colocava-se impossível para a diplomacia 
do III Reich, em virtude da lógica do regime nazista. Sobre este tema eu gostaria de 
ouvir a opinião de Ricardo. 

Em síntese, também a relação entre a razão concreta explicitada no processo 
histórico - que nos leva a indagar em que medida o fato histórico, concreto e 
especifico, é dotado de uma universalidade de alcance geral mais amplo - está 
presente nas observações que fiz, tanto ao documento do Gérson quanto ao 
documento de Ricardo. 



DEBATES 
GÉRSO N MO URA - Eu teria dificuldade em tentar responder a cada urna das 

questões aqui levantadas, especialmente as de Maria Regina e de Celso Lafer, que 
são de natureza bastante abrangente e que de certo modo agregam, mais do que 
contestam, as minhas afinnações. Lembro apenas que a questão das decisões 
políticas se insere num modelo de política como conflito de interesses. Maria 
Regina notou esse elemento e sugeriu a agregação de um dado importante: o 
Estado atuando enquanto organização com interesses próprios. Nesse caso, os 
fatores internos que modelam as decisões de política externa deveriam ter tido um 
peso maior do que dei no período 194 1 -45. Respondo que, não obstante 
reconhecer a importância do Estado no processo econômico e político brasileiro, 
em termos de política externa o Estado brasileiro limitou-se basicamente a 
responder às iniciativas norte-americanas no referido penado. Por outro lado, se 
sua capacidade de iniciativa era reduzida, os ganhos que obteve no processo 
advieram do fato de ele poder e saber negociar. Às demandas none-americanas, o 
Estado brasileiro respondia cobrando o atendimento de algumas das suas 
próprias demandas. A sugestão de Maria Regina é extremamente útil e pertinente, 
mas ainda considero que, entre o peso dos fatores externos e dos internos, aquele 
momento estava muito mais condicionado pelas influências externas. 

Sobre as observações de Marcelo Abreu, quero deixar claro que não foi a partir 
de uma perspectiva geométrica que elaborei o conceiw de "eqüidistância 
pragmática". Tampouco desprezei que, do ponto de vista mais estrutural, a 
posição do Brasil, por uma série de razões, estivesse muito mais próxima do 
campo de influência dos Estados Unidos do que da Alemanha, na década de 1930. 
Mas a presença econômica maciça dos Estados Unidos no Brasil, por si s6, é 
insuficiente para balizar o sentido da política externa posta em ação pelo Estado 
brasileiro. Quando examinamos as políticas efetivamente levadas à prática, 
verificamos que, tanto no que concerne ao comércio exterior, quanto à política 
militar, havia um esforço real de contrabalançar a influência norte-americana com 
a alemã. As auwridades econômicas dos Estados Unidos ficavam admiradas com a 
insistência com que o governo brasileiro não se convencia de que, afinal, o livre
comércio era a melhor política para o Brasil. 

Marcelo alega que era curta a margem de manobras do governo brasileiro e 
que superestimo a posição brasileira na estratégia norte-americana . •  Ele 
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interpreta o período em tennos de um interesse auto· esclarecido dos Estados 
Unidos na sua polltica latino-americana. Ocorre porém que a conjuntura de 
guerra trazia alguns dados que fortaleciam a posição brasileira, do ponto de vista 
político. Primeiro, o Brasil era o único supridor disponível de matérias-primas 
absolutamente vitais naquele momento, como a borracha, por exemplo, já que as 
fontes do Sudeste Asiático estavam perdidas para o Japão. Segundo, a posição 
estratégica do Nordeste brasileiro era tão importante para os militares nane
americanos que estes fizeram planos de ocupação concreta não só do Nordeste 
como do Rio de Janeiro, em 1942, no caso de uma invasão alemã ou de uma revolta 
interna que tivesse o apoio do Eixo. Em terceiro lugar, havia o papel poUtico do 
Brasil na América Latina O apoio brasileiro às teses americanas foi essencial, não 
s6 na 111 Reunião de Consulta dos Chanceleres em 1 942, para carrear consigo 
vários países da América do Sul, como também no decorrer da guerra. Como a 
Argentina se tornara uma espécie de ovelha negra dentro do pan-americanismo, 
ao Brasil coube o papel de intermediação politica entre ela e os Estados Unidos, e 
esse papel não foi desprezfvel. Aos formuladores da politica externa brasileira não 
escapava o fato de que, naquela conjuntura, eles detinham um certo poder de 
barganha que os Estados Unidos não podiam deixar de considerar. 

Marcelo entendeu também que coloquei comércio livre e comércio compen
sado como alternativas para o país na década de 1 930. Se o fiz, reconheço que foi 
um lapso. O que procurei mostrar foi que o debate sobre comércio livre ou 
comércio compensado se travava no interior da sociedade brasileira, recortando 
grupos econômicos, agências estatais e setores políticos. E os defensores de umaou 
de outra política comercial tentavam provar, a todo custo, a justeza da posição que 
haviam assumido. 

Mas é na questão da siderurgia que estão concentradas as criticas mais 
peninentes de Marcelo Abreu. Ele vê lambém a siderurgia como uma concessão, 
dentro dos parâmetros do "interesse auto-esclarecido" dos Estados Unidos. 
Creio, porém, que é relativamente fácil demonstrar que a política econômica dos 
Estados Unidos para a América Latina em 1940 evitava explicitamente os projetos 
de instalação de indústrias de bens de capital, sob a alegação de que eram 
indústrias "não-econômicas". Por isso Volta Redonda não fazia pane de um 
"interesse auto-esclarecido" de Washington, muito ao contrário. Eu lambém não 
sugeri em qualquer momento que a Alemanha tivesse possibilidade de fornecer a 
siderurgia ao Brasil, embora este seja um ponto a discutir. O que eu disse foi que 
Vargas soube criar condições políticas para continuar debatendo a questão da 
siderurgia com os nane-americanos, mesmo quando os entendimentos com eles 
haviam caído num verdadeiro lodaçal de indefinições, como aconteceu no 
primeiro semestre de 1 940. Em junho desse ano, o governo Vargas fez uma 
ameaça velada de alterar sua posição política em termos de alinhamento 
internacional - o que não era totalmente impossível, embora fosse muito 
problemático. Na realidade, nem a isso Vargas precisaria chegar, se quisesse 
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concretizar sua ameaça. Bastaria assumir uma postura mais nacionalista e 
rigidamente neutralista, o que não seria difícil, considerando a base política 
do Estado Novo, especialmente a posição dos militares. É neste contexto que 
o famoso discurso de Vargas de 10 dejunho a bordo do navio Minas Gerais ganha 
plena inteligibilidade. Não foi por coincidência que, poucas semanas depois do 
discurso, o governo Roosevelt rompeu o impasse em que a questão da siderurgia 
para o Brasil se arrastava há anos. 

Finalmente, Marcelo sugeriu que a reversão na política externa brasileira se 
deu em 1 939, por ocasião da Missão Aranha. Acho que a reversão não tem uma 
data definida; foi um processo, que certamente encontrou em 1 93 9  o seu primeiro 
ponto de inflexão ainda débil. A implementação dos acertos econõmicos da 
Missão Aranha não funcionou. Os meses seguintes assistiram ao não-cumpri
mento da maioria das decisões; umas foram simplesmente postergadas, outras 
nem chegaram a se cumprir, como a tentativa de utilizarum crédito extraordinário 
de 1 9  milhões de dólares para implementar a cooperação econõmica entre os dois 
países. Não obstante, para a aproximação militar entre os dois países, sem dúvida 
essa missão foi da maior importância. Os Estados Unidos sugeriram a vinda de 
Marshall ao Brasil, seguida imediatamente da visita de Góis Monteiro aos 
Estados Unidos. Góis Monteiro foi recebido com todas as honrarias possíveis e 
imagináveis nas bases militares por onde andou. Tudo isso, sob direção e 
orientação expressas do Departamento de Estado. Sou levado a concluir que, 
realmente, os Estados Unidos estavam sentindo necessidade de ganhar o apoio 
brasileiro naquele momento, começando pela política militar. A meu ver, é aí que 
se encontra o significado da Missão Aranha. A inflexão mais importante, mais 
evidente na política externa brasileira ocorre durante o ano de 1 94 1  e culmina 
na Conferência do Rio em janeiro de 1 942, quando Vargas teve então condições de 
convencer os chefes militares de que a aliança com os Estados Unidos era 
aconselhável e que inclusive ia ao encontro dos desejos dos chefes militares. Antes 
disso, não. Insisto: a reversão foi um processo e não algo que possa ser datado deste 
ou daquele momento. 

RICARDO SEITENFUS - Gostaria de voltar ao tema, já abordado por Gérson 
e M arcelo, da impossibilidade e da aberração de uma oferta alemã de siderurgia. 
Consultando a documentação alemã, verifiquei a ocorrência de contatos secretos 
entre Vargas e Prüfer logo após o primeiro discurso, de 10 de junho de 40, e o 
segundo, de 29 de junho. Nesses contatos foi dito explicitamente que todas as 
vantagens que os Estados Unidos poderiam oferecer no campo da cooperação 
econômica, os alemães também estariam dispostos a fazê-lo. Mas havia uma 
ressalva, e nesse ponto Marcelo tem razão, já que ninguém perdia de vista a 
impossibilidade de concretizar imediatamente essa cooperação. À promessa 
alemã era adicionada uma frase muito imponante: "Faremos tudo e mais até do 
que os Estados Unidos lbes possam fazer, mas após a guerra". 
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Um outro ponto: Marcelo discordou do uso do termo "oportunismo" para 
qualificar a política externa brasileira, mais precisamente a política comercial. Nào 
falei exatamente de oportunismo, mas de realismo-oportunismo, o que é 
diferente. Evidentemente, qualquer política exterior e qualquer política comercial 
é oportunista na medida que defende interesses determinados de tal país. Mas não 
se pode negar a diferença entre o caráter acentuadamente idílico da política 
comercial brasileira do penodo 30-34 e o realisrrio, que não deixa de ser 
oportunista. da política comercial e exterior brasileira do após-34. 

Sobre a impossibilidade do projeto imperial alemão, dela só não se davam 
conta os próprios alemães, que por isso mesmo o levaram às últimas conse
qüências, ou seja, à ruptura concreta e real que se deu posteriormente. 

Celso Lafer levantou aqui a eficiência da política externa italiana em 
comparação com a política externa alemã. Vejo três razões fundamentais para isso. 
A primeira é que o Brasil dava um tratamento diferente às colônias italiana e alemã; 
a política de nacionalização visava principalmente as regiões de colonização 
alemã. A segunda, é que a colônia italiana, que se fixou em áreas urbanas, é bem 
mais integral e assimilada que a alemã.. que é uma colônia rural, isolada do resto da 
população. 

A terceira, é uma explicação pouco racional e pouco cientifica, reconheço. E 
acho que despertarei comentários do tipo: "Ah, sempre as velhas histórias". O 
que quero dizer é que a maneira de ser italiana ajudava a compreender este 
temperamento brasileiro do "sim, sim", do "sim, não", do "não, sim", do 
"talvez", do " amanhã, quem sabe". Já os alemães tinham objetivos bem deter
minados e diziam aos responsáveis diplomáticos brasileiros: "Nós queremos 
isso amanhã". Evidentemente, o amanhã não chegava nunca. 

Quando em 1 938 edodiu a crise germano-brasileira, a posição dos alemães foi 
tão rlgida que o Brasil não teve outra alternativa senão declarar Ritter persona non 
grata. E o impossí.vel havia sido feito para que não se chegasse a esse ponto de 
ruptura. Vivia-se um momento de crise internacional e não interessava ao Brasil 
tomar uma posição que poderia ser interpretada como antialemã. Mas o que o 
Osvaldo Aranha chamava de "passo amigo" não pôde ser dado em face da 
intran�igência alemã Emjunho de 1938, frente ao episódio Fournier, a Itália reage 
de forma inteiramente diferente. Há um momento de ruptura, mas quando 
Osvaldo Aranha propõe o "passo amigo", os italianos aceitam e trocam, por 
iniciativa própria, seu embaixador no Brasil. 

MARCELO DE PAIVA ABREU - Começando pela intervenção do Prof. 
Seitenfus, gostaria de mencionar que, a respeito de Volta Redonda, não tenho a 
menor ilusão de que os alemães prometeram ao dr. Getúlio Vargas que 
eventualmente supririam uma usina. A minha única dúvida é se os americanos 
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levaram a sério essa ofena. Cito um memorando de Walmsey, alto funcionário do 
Departamento de Estado, com data de 6 de março de 1 940, que diz mais ou menos 
isso: "O dr. Getúlio Vargas está até dizendo que os alemães podem suprir a usina, 
mas nós não acreditamos nisso". 

Quanto às observações do prof. Gérson,jamais sugeri que o dr. Getúlio Vargas 
não tivesse extraído concessões com base na ameaça alemã, tanto na década de 30, 
quanto em 40. Extraiu sim, e pagamos o preço depois de 1942. Mas o que reitero é 
que o paper do prof. Gérson exagera os graus de liberdade disponíveis, já que, na 
realidade, os Estados Unidos estavam, em muitos casos, dispostos a ceder no cuno 
e no médio prazos. 

Quanto ao discurso do Minas Gerais, o argumento não é tão claro. O dr. Getúlio 
Vargas, em maio de 1 93 1 ,  falava a favor da indústria nacional; em setembro do 
mesmo ano, declarava-se favorável aos produtos imponados. De modo que 
análise de discurso é negócio complicado. Preferiria analisar as políticas efetivas de 
governo. 

Quanto à Missão Aranha, só um reparo. Ela teve resultados concretos. Os 
1 9  milhões e 200 mil dólares, para o pagamento de atrasados comerciais, foram 
devidamente adiantados pelo governo americano, Em troca, Osvaldo Aranha 
assegurou a retomada do pagamento da dívida externa. Fez-se um token-payment de 
um milhão de dólares e as negociações para o pagamento da dívida externa foram 
retomadas em junho de 1940, exatamente num período crítico para as chamadas 
democracias ocidentais, 

Em momento algum sugeri que a relação triangular não tivesse sido 
importante. Creio apenas que deva ser considerada à luz da extrema boa vontade 
de Washington. 

MARIA REGINA SOARES DE LIMA - Eu só queria fazer um rápido 
esclarecimento. Celso entendeu, de minha intervenção, que eu atribula aos 
Estados Unidos uma abordagem bilateral. Exatamente o que tentei mostrar é que 
a tõnica das relações era multilateral, e que o conceito de defesa hemisférica 
multilateral foi utilizado de forma politica, enquanto que, do ponto de vista 
militar, a tõnica era bilateral. 
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Tornou·se uma tradição, praticamente indisputada na historiografia e na 
sociologia política, considerar a Revolução de 30 como um marco da história 
contemporânea do pais. Tanto é assim que ela passou a ser amplamente aceita 
como referente para a periodização da evolução econômica, social e política do 
Brasil. Essa circunstância - a de marco consolidado pela tradição - exige duas 
observações preliminares. 

É evidente que a escolha de um aéontecimento político como marco de 
periodização nem sempre se deve ao acontecimento em si, mas à condensação de 
fenômenos em torno dele verificada ou ao processo que ele é su posto iniciar. Se 
são óbvias as vantagens de tal procedimento, pela economia de meios que ele 
proporciona, nem sempre são tão claros assim seus inconvenientes. Um deles é o 
de gerar a tendência para que se transfira ao acontecimento uma dimensão que 
não é intrinsecamente sua, mas sim do conjunto de fenômenos que ele passa a 
referir ou a simbolizar enquanto (e apenas) marco de periodização. Não será 
estranha a essa circunstância uma certa imprecisão ou mesmo ambigüidade de 
linguagem - e não apenas de linguagem - sobre o que se designa quando se fala na 
Revolução de 30: se o acontecimento político propriamente dito, em suas 
seqüências específicas, ou se o processo que supostamente com ele se inicia ou do 
qual é a expressão. Outro inconveniente dessa forma de periodização é o de 
induzir à conversão do que pode ser apenas simultaneidade de fenômenos em 
nexos fones entre eles; risco esse ainda maior para quem adota (não é o meu caso) 
uma visão da história segundo a qual as agitações políticas importantes só 
adquirem sentido à luz de grandes transformações econômicas. A proximidade 
entre a crise de 29 e a Revolução de 30 agrava esse risco. 

A segunda observação é a deque não seria dificil aceitar que a Revolução de 30 
realmente tenha suscitado uma mobilização e introduzido algumas mudanças 
politicas sem precedentes no país, a começar pelo fato de ter pela primeira vez, 
mobilizado em torno de uma ação comum, de alcance nacional, forças políticas 
em diferentes estados da federação - circunstância essa que poderia até justificar 
sua adoção como marco de periodização política se se considera a ausência de 
mobilização poBtica e a fone componente regionalista de então. Mas o fato de 
" não ter precedentes", por si só, nada nos diz sobre a natureza dessa mobilização e 
o alcance de tais mudanças (o referente é externo a elas), induzindo atribuir-se a 
ambas as coisas uma dimensão que elas podem não ter. Existe, a meu ver, forte 
interferência desses fatores em muitas das interpretações correntes sobre o 
significado da Revolução de 30. 
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A imponância atribuída à Revolução de 30 na literatura sobre o tema, seja 
enquanto epis6dio político, seja enquanto processo, parece fundamentada na 
interpretação dos fenômenos seguintes: as inovações introduzidas no sistema 
político (as chamadas "conquistas democráticas", notadamente em plano elei
toral), as medidas implementadas em plano social (basicamente a legislação 
trabalhista), a reorganização e modernização do aparelho do Estado, a incorpo
ração de novos atores à cena política (o que se costuma designar por "setores 
médios" ou por "camadas urbanas") e, a partir de uma visãOo mais abrangente, a 
associação estabelecida entre os acontecimentos de 30 e os processos de crise do 
sistema oligárquico e de expansão das atividades industriais no pais. 

É a percepção de que esses seriam indicadores de "rupturas" que parece 
justificar manter-se (não em virtude do discurso dos atores, mas em virtude do que 
através deles se cumpriu) a expressão revolução para designar - e aqui a 
ambigüidade - ora o processo, ora o episódio político específico, embora este 
último exemplifique com perfeição, tanto em sua gênese quanto em seu 
desenvolvimento, um caso típico de nogociação entre elites. 

Como se sabe, a apreciação desse conjunto de fenômenos, quando articulada 
a uma dada leitura sobre a estrutura e a dinâmica dos conflitos de classe no país, 
chegou mesmo, em sua forma extremada, a conferir ao processo de 30 o caráter de 
"revolução democrático-burguesa" no BrasiP. Interpretações desse tipo, calcadas 
de forma evidente na idéia da reprodução das etapas que marcaram historica
mente o desenvolvimento do capitalismo, influenciaram por largo tempo a 
compreensão dos fenõmenos da década de 30. De fato, s6 em periodo relativa
mente recente é que tais interpretações começaram a ser objeto de contestação 
rigorosa, seja ao nível de sua consistência teórica, seja no plano da simples 
verificação empirica2. Essa contestação, por sua vez, se inscreve no quadro de uma 
bem mais ampla reinterpretação da evolução dos paises de capitalismo tardio e 
dependente e parte da noção - para não dizer da evidência - de que um mesmo 
modo de produção pode engendrar diferentes modos de desenvolvimento; ou seja: 
a consolidação da ordem burguesa se realiza através de dinãmicas e processos 
sociais que variam, não na sua essência, enquanto ordem capitalista, mas na sua 
forma hist6rica. O breaklhrough operado por esse novo quadro de referências criou 
condições intelectuais para uma releitura, que se vem progressivamente fazendo, 
de situações e fenômenos específicos engendrados pelos diferentes processos dos 
países latino-americanos, resgatando-se assim tais situações e fenômenos do 
terreno das interpretações analógicaSl . É nesse contexto de preocupações que 
devem ser situadas as reflexões que se seguem sobre a Revolução de 30. 

Meu intento nestepaper, que deve também obedecer à função de suscitar temas 
para debate nesta reunião, é o de desenvolver, de forma mais recorrente do que 
propriamente sistemática, algumas observações ( 1 )  sobre o significado político da 
Revolução de 30, considerando-se os interesses nela envolvidos e as mudanças 
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politicas operadas no país, e (2) sobre a natureza da relação, em 30, entre a 
dimensão politica (conflito ao nível do Estado) e a dimensão econômica (expansão 
das atividades industriais). 

o essencial de tais observações talvez possa ser resumido através das duas 
proposiçães seguintes: a) a Revolução de 30 só se define e se "consuma" 
politicamente através do Estado Novo - o que abre espaço para questionar o 
caráter "liberal" ou "democrático" atribuído a ela enquanto processo; b) o 
conflito politico-ideológico explicitado pela Revolução de 30 ou a ela subjacente 
tem fraca relação com a expansão industrial então em curso na sociedade - o que 
certamente dará margem a que se discuta o problema das relações entre a ordem 
econômica e a ordem politica em situações de capitalismo tardio e dependente. 

É conveniente logo esclarecer que a própria natureza e dimensão deste papa 
excluem que se faça qualquer demonstração rigorosa de muitas das premissas que 
estão na origem dessas reflexões4. Terei que limitar-me aqui apenas a explicitá-Ias 
sempre que isto se torne necessário ao melhor entendimento do raciodnio a ser 
desenvolvido. Nesse particular, cabe logo frisar que a premissa maior de que se 
parte é a da ausência de contradições, ao nível da produção, entre as classes 
dominantes brasileiras no periodo em questão - circunstãncia essa que eviden
temente não exclui a eclosão de conflitos politicos entre elas, mas que determina o 
alcance da mudança social "possível" nos desfechos contidos em tais conflitos. 

1 .  A Revolução de 30 e a "crise da oligarquia" 

o que se pretende a seguir é discutir o significado politico da Revolução de 30, 
à luz das forças sociais envolvidas no conflito e à luz do que se convencionou 
chamar de "crise da oligarquia". Embora sem qualquer pretensão a uma crítica 
sistemática, que aqui não caberia, tornam-se inevitáveis algumas referências, 
primeiro, às interpretações que vêem na Revolução de 30 a marca de um conflito 
de classes (ou de interesses econômicos) que oporia camadas urbanas e industriais 
às classes dominantes agrárias, e, segundo, às interpretações que conferem a 30 o 
caráter de ruptura da dominação oligárquica. Para dizer logo e com clareza: a 
meu ver, nada justifica tais interpretações. 

A noção de que a transformação social das sociedades que se estruturavam a 
partir de atividades agroexportadoras era movida pelo avanço da urbanização e que 
esta, por sua vez, seria impulsionad� pela industrialização parece tef sua origem, tal 
como foi aplicada à América Latina (em paralelo mas reforçando a idéia de 
contradição ao nível das classes dominantes), numa certa concepção de oposição 
entre cidade e campo, que se revela totalmente desprovida de sentido quando 
aplicada a contextos como o brasileiro. Seria evidentemente ocioso repetir aqui a 
critica já largamente feita aos que defendiam a existência de "feudalismo" no 
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Brasil, aos modelos "dualistas" e às implicações politicas extraldas de ambas as 
coisas para a caracterização dos interesses em jogo. Mas cabe desfazer algumas d�s 
"seqüelas" de tais concepções, as quais. sobrevivendo, por assim dizer, à critica da 
matriz da interpretação, seguem dificultando o entendimento dos processos dos 
anos 20 e 30 no Brasil. 

Uma dessas seqüelas se manifesta através dos estereótipos de que a "oligar
quia agrária" era constituída por camadas sociais mais ou menos homogêneas, 
economicamente retrógradas e uniformemente identificadas ou aferradas a um 
mesmo estilo de dominação. Uma segunda é a idéia de uma dependência 
necessária entre os processos de mudança social no plano da estrutura agrária, no 
da urbanização e no da industrialização. Vejamos logo essa segunda questão: 

Se é evidente que existe algum tipo de interação entre esses processos, como 
panes integrantes que são do processo global de transformação da sociedade, não 
é nada evidente que a dinãmica de transformação de cada um deles (sobretudo do 
primeiro) dependa direta e necessariamente da dinâmica dos demais. Ter presente 
esse fato é particularmente importante para o caso brasileiro, no qual, pelo menos 
em suas etapas iniciais, cada um desses processos evolui de forma relativamente 
independente. Mais importante: a simultaneidade dessas mudanças é mais fator 
de convergência política do que de conflito entre as forças sociais por elas 
engendradas, na medida mesma em que tais mudanças exprimem em seus 
respectivos planos. a emergência de uma ordem social competitiva que, redefinin· 
do os esquemas de inserção e relacionamento dos indíviduos em sociedade, 
reaproxima também suas escalas de valores e seus projetos políticos. Esse registro 
se deve ao fato de que, para dimensionar o que se costuma designar como " crise da 
oligarquia", é importante considerar o papel dos atores oriundos de cada um 
desses três planos em que se manifesta a mudança social, para em seguida verificar 
como seus interesses concretamente se aniculam à luz da Revolução de 30. 

No que se refere aos estereótipos sobre a oligarquia agrária, eles sào 
convincentemente postos em cheque pelos estudos que já demonstraram como o 
fazendeiro de café, por exemplo, foi perfeitamente capaz de formar e recrutar 
mão·de-obra assalariada, de construir estradas de ferro, de organizar a comer
cialização do café e de estabelecer as relações políticas (tanto no plano interno 
quanto externo) necessárias ao êxito de sua empresa e à garantia de seu esquema 
de dominaçã05. Se ao nível da produção os fazendeiros de café, enquanto 
burguesia, fizeram prova de sua capacidade de introduzir "novas combinações", 
também em plano político revelaram, enquanto oligarquia, considerável capaci
dade de inovação - bem antes que a urbanização e a industrialização produzissem 
efeitos politicos. A prova disto está na própria organização republicana6 , através 
da qual a oligarquia encontra a fórmula eficiente que lhe permite realizar a 
descentralização política (exigida pelo desenvolvimento desigual de estruturas 
regionais de produção) e, ao mesmo tempo, gratificar os anseios ou ilusões de 
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progresso de suas elites cultivadas- sem com ambas as coisas pôr em risco a ordem 
social existente e a unidade nacional. 

Mas esse processo de "modernização" - e aqui cabe o termo - das elites 
oligárquicas não se prende apenas à expansão do capitalismo no campo, 
circunstância que restringiria seu ãmbito às oligarquias da região Centro-Sul do 
país - embora fossem estas, de qualquer forma, as que efetivamente detinham o 
controle do sistema oligãrquico na Primeira República. Existe um outro fator que 
permite a "modernização" também de outros setores da oligarquia a partir dela 
própria, embora ao preço de uma considerável ambivalência política. Refiro-me à 
circunstância que possibilitou, inclusive (ou sobretudo) nas regiões em que se 
manifestavam mais lentamente as transfonnações econômicas e sociais, a inexis
tência de relação necessária entre a ação inovadora dos atores em plano nacional e 
suas práticas políticas em plano local. Concretamente: os homens que consumiam 
e reproduziam as idéias européias e none-americanas de "progresso", que se 
preocupavam com a industrialização e chegavam mesmo a denunciar a divisão 
internacional do trabalho em seus discursos e ações no Congresso, eram os 
mesmos homens que se faziam eleger pelos coronéis do interior e que zelavam 
atentamente pela manutenção de suas bases oligárquicas locais7. Isto foi possível 
justamente em virtude da "irresponsabilidade política" (no sentido de accauntabili/y) 
das elites oligárquicas das regiões mais atrasadas. É que uma vez atendidas as de
mandas locais de que se serviam para se eleger, tais elites estavam "livres" para 
se orientar em plano nacional por valores modemizantes justamente porque era 
tranqüilo para elas que tais valores tinham irradiação restrita, ou seja: dificilmente 
viriam a repercutirem suas bases de dominação a ponto de colocá-las em risco. 
Esquizofrenia esta que, diga-se entre parênteses. transposta para outros planos, 
não parece ter mudado muito nesses 50 anos que nos separam da Revolução de 30. 

Ora, o fato de essa "liberdade" ser derivada da própria natureza das relações 
tradicionais de dominação oligárquica sugere que a existência ou permanência 
dessas últimas não constituíam, per se, obstáculos necessários e pennanentes à 
reestruturação, pelas próprias elites agrárias, do sistema político. Ao contrário até, 
e por paradoxal que isto pareça, era a solidez de tais relações em plano estadual 
que criava condições para que pudessem ser aceitas pela oligarquia certas 
mudanças políticas em plano federal, na medida que eram tênues e facilmente 
controláveis, à época, suas eventuais repercussões em plano local. Não só isso, 
como era também essa mesma solidez da dominação oligárquica local que 
simultaneamente exigia e facilitava que as mudanças fossem promovidas " de cima 
para baixo", condição, esta sim, indispensável: qualquer mudança devia ser 
contida nos limites da manutenção da estrutura de propriedade da terra. Tais 
limites, de resto, não eram nem postos em risco, nem contestados em 30 por 
nenhuma força social com capacidade politica para fazê-Io - inclusive, ou 
sobretudo, não eram contestados pelos interesses vinculados à industrialização. É 
essa circunstância que justamente vai possibilitar a coalizão de interesses 
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diferenciados (agrários, urbanos e industriais) em torno dos anseios de "moderni
zação" politica já claramente explicitados no curso da década de 20. 

Ignorar esses dados, sobretudo o da disjunção ao nível do comportamento 
político dos setores agrários, é correr o risco de desentender por que a contestação 
do sistema polftico oligárquico parte muitas vezes da própria oligarquia e por que 
setores influentes desta, ou a ela ideologicamente subordinados, não apenas 
podem identificar-se com as agitações que marcam a década de 20 como passam a 
desempenhar papel fundamental na própria Revolução de 30 - em convergência 
com setores médios urbanos. vinculados ou não aos interesses industriais. 

Quanto a esses setores urbanos, que s6 saem às ruas para exprimir seus anseios 
de participação política uma vez seguros do declínio das agitações operárias que 
marcam a primeira década do século8, tinham eles interesses sociais (ou 
corporaúvos, como era o caso dos militares), assim como horizontes políticos, 
perfeitamente compadveis com os interesses e horizontes daqueles setores 
modernizantes da oligarquia que vão, em 30, transformar seu descontentamento 
em práticas Hrevolucionárias". Ilustram bem esse modesto ideário tanto o confuso 
cardápio de reivindicações do "tenentismo", quanto aos programas mais explicitos 
e esp�rtos (de voto secreto, mas censitário e restrito às cidades) das diversas 
associações voluntárias que se fonuam e atuam no meio urbano no curso da década 
de 209. Quanto aos setores propriamente industriais, não há qualquer evidência 
de que constituíssem em 30 um segmento dotado de capacidade política 
autônoma, que tivessem interesses conflitantes com o setor agrãrio ou, aind� que 
tivessem desempenhado papel importante na derrubada da Primeira República. A 
evidência disponível é precisamente inversa a essas noções 10. 

Na verdade, o que reivindicavam as novas elites urbanas, em suas vertentes 
civil ou militar, era apenas uma coisa: que se abrisse o espaço necessário à 
representação de seus interesses a nivel do sistema político, de modo a que 
pudessem - e é isso que é importante - estruturar seu esquema de dominação nas 
cidades. Em outras palavras, o processo de expansão e diversificação das 
populações urbanas, inclusive por efeito da industrialização, colocava o problema 
de como assegurar ao nivel da cidade aquilo que o coronelismo assegurava ao nivel 
do campo; problema esse de resolução indispensável à manutenção do sistema de 
dominação como um todo e que, por isso mesmo, congrega pata sua resolução 
tanto as elítes urbanas quanto as agrárias. Como se sabe, serão as práticas populistas 
que vão instrumentalizar a dominação em plano urbano - e isso s6 se vai 
consolidar através do Estado Novo. Em síntese: o teor das reivindicações das elites 
urbanas não ia muito além da exigência do reconhecimento de seus direitos à 
cidadania enquanto individuos, e à segurança, enquanto classe. (Na verdade, 
abrirão mão da cidadania em troca da garantia de segurança durante o Estado 
Novo, o que constitui seu comportamento habitual.) Mas é importante notar que 
essas reivindicações urbanas se manifestam quando à sistema politico já era alvo de 
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contestação por parte de setores da própria oligarquia - e isto bem antes da crise de 
29. Não é diReil entender por que o sistema político montado pela oligarquia 
na Primeira República passa a ser objeto dessa dupla contestação. 

Na medida que o sistema oligárquico retirava sua legitimação menos do livre 
exerdcio do voto do que das negociações entTe as oligarquias regionais estribadas 
no coronelismo, duas áreas potenciais de conflito se criavam. De um lado, a 
predominãneia do voto rural retirava dos setores urbanos toda possibilidade de 
representação polftica condizente com seu crescimento e sua recém-adquirida 
importância; de outro, retirava dos setores oligárquicos dos estados eleitoralmente 
mais fracos toda possibilidade de sobrevivência em oposição ao poder central. 
Assim, a manutenção da confederação oligárquica dependia, politicamente, de 
duas condições: a) da aceitação, por parte das oligarquias estaduais, da estratifi
cação política regional, por intermédio da qual conferia-se a cenos estados o 
direito de elegerem rotativamente o presidente da República em troca do respeito 
à "soberania" dos demais; b) da capacidade do sistema de incorporar ao processo 
político as novas elites urbanas e de atender aos reclamos de uma burocracia 
nlilitar que começava a reivindicar o monopólio dos meios de violência (dispu
tando-os às policias militares estaduais que constituiam o braço armado das 
oligarquias). É exatamente a incapacidade de fazer face a essas duas áreas de 
conflito que põe em cheque o sistema politico em 30. 

João Neves caracteriza bem a ausência de espaço para uma oposição. mesmo 
de natureza oligárquica, quando, comentando ·o resultado das eleições de 30, 
declara que a escolha (para uma oposição derrotada) se deveria fazer " entre a 
adesão ao vencedor ou [o recurso] a revolução"1 1 . As rebeliões tenentistas, por sua 
vez, de alguma forma exprimem a consciência das camadas médias quanto à 
inutilidade do votO urbano como instrumento de sua inserção no sistema político 
oligárquico, dado o peso, no conjunto, do voto rural. Á convergência dessas duas 
ordens de contestações não deve fazer esquecer, entretanto, que é o conflito 
político que se manifesta ao nível das oligarquias - e não a contestação tenentista e 
urbana - que de fato abre a primeira brecha no sistema político. 

Esse conflito se expressa claramente através da ação da Aliança Liberal, 
quando ela peli' primeira vez realiza o que Nilo Peçanha já havia intentado sem 
maior êxito: uma campanha de âmbito nacional ("à americana" , como se dizia à 
época) e que inaugura o procedimento até então inédito do apelo à mobilização 
política. Ora, tal mobilização aque recorrem facções da própria oligarquia -e cujo 
êxito se expressa através da "escassa" vitória do candidato oficial Júlio Prestes 
sobre Vargas, 57,7% dos votos - representava um sério golpe no valor polltico
instrumental do coronelismo, ou seja: um golpe no próprio esquema de 
sustentação e de legitimação do sistema oligárquico. 

Não é por outra razão, de resto, que se a mobilização política constitui o único 
recurso à disposiçãO das facções oligárquicas oposicionistas em 30, seja para fazer 
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respeitar as regras do jogo violadas por Washington Luís, seja para modificá-las, tal 
mobilização representava também, por mais restrita e seleúva que fosse um risco 
que parece ter sido percebido como nada desprezível para o sistema como um 
todo. Não é diRcil entender porque: uma mobilização política envolvendo grupos 
civis e militares simultaneamente em cidades de vàrios estados escapava total
mente ao padrão de ação polltica e ao controle do coronelismo e podia, assim, 
constituir-se numa ameaça potencial à manutenção de toda a estrutura do poder. 
É justamente a consciência desse risco, não importa se exacerbada ou não, que se 
manifesta desde a fase da conspiração (iniciada em paralelo à companha da Aliança 
Liberal), através das hesitações de Vargas e das tensões entre tenentes e chefes civis 
da revolução. As próprias operações militares, uma vez deflagrada a rebelião, 
feitas de escaramuças localizadas, evitando-se o enfrentarnento militar propria
mente dito, como mostra o episódio "decisivo" de Itararé, de alguma forma 
revelam a prudência das elites em conflito. E revelam também o exato significado 
do recurso à "revolução" de que falavajoão Neves: o de um método extremo de 
negociação de conflitos entre elites, no qual o apelo às armas tem a função de uma 
espécie de simples "comprovação de cacifes". Tanto é assim, de resto, que, uma 
vez vitorioso o movimento, apressam-se os chefes revolucionários a dar rapi
damente por encerrada a mobilização e o que nela poderia haver de ameaçador, 
ou seja: de participação popular! 2. 

Essa percepção do risco potencial contido no recurso à "revolução", percep
ção real ao nível dos atores, pode todavia conduzir a erros graves de interpretação. 
O temor manifestado pelos chefes civis de 30 face à ação posteriormente 
desenvolvida pelos tenentes (através do Clube 3 de Outubro, por exemplo) não se 
deve a qualquer ameaça destes às estruturas de dominação, contra as quais eles 
nunca se voltam, nem mesmo quando ocupam as interventorias, até porque não 
contestam jamais a estrutura da propriedade da terra. Tal temor se relaciona à 
frustrada tentativa dos tenentes de manterem algum tipo de mobilização politica 
(como é o caso de João Alberto, em São Paulo) para que não se fechasse no sistema 
político a brecha que seria instrumental para sua inserção nele- brecha que, logo 
em seguida, será pelos próprios tenentes percebida como ilusória, nâo obstante a 
realização das reformas eleitorais por eles reclamadas. E serâ justamente a 
percepção dessa ilusão que farã com que os ideais democrãticos e liberais, 
constantes do discurso dos revolucionàrios de 30, sejam logo substituídos pelos 
valores autoritários que vão marcar sua atuação no Estado Novo. Porque é sob o 
Estado Novo que a brecha aberta em 30 vai de fato para eles se consolidar. E se vai 
consolidar não através da Constituição de um sistema político estruturado em 
" bases democráticas" - como constava do discurso de 30 - mas de inserção desses 
novos atores ao aparellw do Estado, via expansão de burocracia. 

A questão central e que dã, a meu ver, a dimensão da mudança política 
ocorrida - e não da ruptura, que não hã - é a seguinte: a convergência de forças 
heterogêneas que fazem a "revolução" torna-se possível porque o que se joga em 
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30, o que está em crise, não é a dominação oligárquica mas a confederação oligárquica, 
através da crise de uma dada forma de Estado que era sua expressão política em 
plano nacional - e de uma dada forma de Estado com a qual praticamente se 
confundia o sistema político. O que se contesta, em síntese, é a oligarquia 
enquanto elite dirigente e não enquanto classe dominante. É a tanto que, a meu 
ver, se reduz em 30 a "crise da oligarquia". 

Entendo que é à luz dessa redefinição do significado político da Revolução de 
30 que se torna inteligível o processo iniciado na década de 20 e que só vai 
culminar na implantação do Estado Novo; como entendo também que é sob esse 
prisma que ganham sentido tanto o comportamento dos atores durante a 
revoluçào, quanto a manutençào das estruturas de dominaçàodepois dela. Senão, 
vejamos. 

As "conquistas democráticas" da Revolução de 30 (o voto secreto e, 
sobretudo, a Justiça Eleitoral) representavam sem dúvida uma concessão feita 
pelos grupos oligárquicos no poder às demandas de reformulaçào do sistema 
político; mas era uma concessão que acabava revertendo em beneficio da própria 
oligarquia, enquanto farmade dominação. De um lado, porque se eliminavaa terri
vel arma do reconhecimento" dos eleitos, que deixava os grupos oligárquicos locais à 
mercê do poder central; de outro, porque tais reformas na verdade " atualizavam" o 
prind pio de legitimaçào oligárquica, pois permanecendo intocada a estrutura de pro
priedade da terra, manúnham-se intactas também as bases sociais do wronelisrrw. Ainda 
que este último viesse a se "modernizar", como de fato ocorreu nas regiões nas quais a 

mudança social se processou com maior intensidade, permaneciam todas as 
condições para que também se "modernizassem" a manipulação eleitoral e o 
patrimonialismo: bastava que o bico-de-pena fosse substituido pelo eleitor de cabresto. 
Convém notar, entretanto, para evitar simplificações, que essa mudança, por 
mínima que fosse, nem por isso deixava de ampliar de alguma forma o poder de 
barganha do eleitor rural, na medida que ele podia aumentar sua demanda de 
recompensas em troca do voto dado. E talvez seja através dessa mudança mínima 
que se defina melhor o alcance das "conquistas democráticas" de 30 no que se 
refere à estrutura agrária. Independentemente dessa última consideração, o fato 
capital é o seguinte: presenra-se a hegemonia do voto rural, sob a égide de um 
patrimonialismo renovado. 

Por isso que, uma vez terminada a confecção - e a palavra é essa - da reforma 
eleitoral (fevereiro de 1932), as oligarquias imediatamente reclamam de Vargas o 
término do Governo Provisório, o fim da intenrenção nos estados e a convocação 
da Constituinte, como se indicassem com clareza quais eram os limites das 
inovações toleráveis, Como se sabe, essa exigência culmina (e se extingue) na 
Revolução de 32, embora esta tivesse também outros móveis, e até mais fones, 
como o da preservação da voz hegemõnica de São Paulo nas decisões oconõmicas 
do poder central. Mas é também em vinude da preservaçào da hegemonia do voto 
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rural que os tenentes, enquanto expressão das camadas urbanas, ou já enquanto 
expressão apenas da burocracia militar, procuram reativar a mobilização política e 
pregam a continuidade do Governo Provisório - e a ditadura - como forma de 
consolidar os seus recém-adquiridos recursos políticos. Essa mobilização se 
frustra, enquanto prática política, não só porque ela exigia alianças sociais 
incompativeis com o estreito ideário tenentista (e de classe média), como, 
sobretudo, porque os instrumentos mais importantes para o seu êxito, os 
sindicatos, já estavam sob tutela do Estado. E é através dessa tutela exercida sobre a 
organização das associações de classe que se vai garantir, mas garantir frustrando, a 
representação corporativa das camadas médias urbanas na Constituinte de 34: 40 
deputados em face dos 2 1 4  deputados eleitos pelo voto secreto e que traduziam, 
em sua maioria, a hegemonia do voto rural, Em uma palavra: as H conquistas 
democráticas" da Revolução de 30 são delimitadas, no plano de seu significado, 
pela manutenção da estrutura fundiária no campo e pela regimentação exercida 
sobre a representação de classes nas cidades; e são delimitadas, no tempo, por uma 
vigência que vai da Constituinte de 34 à ditadura de Vargas: três anos. (Durante os 
quais, diga-se de passagem, vigoram todas as leis de repressão votadas pelo 
Congresso saído da Revolução de 30 - para o que contribuiu evidentemente a 
aventura comunista de 35.) 

É fundamental notar que nem por isso se deixa de realizar, ainda que 
parcialmente e sob o controle proporcionado pela cooptação, o processo de 
inclusão de novos atores à cena política, questão essa que o sistema representativo 
da confederação oligárquica fora incapaz de resolver. S6 que essa inclusão não se 
fará propriamente ao sistema político, mas, como se disse, ao novo aparelho do 
Estado que emerge da Revolução de 30 - e aqui, mais um vez, essa é outra das 
"realizações" de 30 que só se completa através do Estado Novo l3. Será durante o 
Estado Novo, aliás, que também a burocracia militar vai consolidar a participação 
no poder confusamente reclamada pelos tenentes de 30. Isto se fará através de seu 
acesso às decisões econômicas, o que lhe irá proporcionar também uma inserção 
na produção (vejam-se os casos da nacionalização do petróleo e de Volta Redonda) 
e, sobretudo, através do finalmente logrado monopólio no controle dos instru
mentos de violência (pela tutela que passa a exercer, depois de 37,  sobre todas as 
polícias militares). 

É exato, portanto, que se verifica a partir de 30, mas só se consumando no Estado 
Novo, uma mudança na composição da elite dirigente, mudança essa que traz em 
seu bojo o advento dos "grupos técnicos" da burocracia, os mesmos que tratarão, 
a seguir. de expandir o papel do Estado na'economia como fonna de ampliar seus 
recursos políticos. Mas tal mudança não significou nem o "golpe da burguesia", 
como a Revolução de 30 chegou a ser caracterizada (ou caricaturada) por um 
autor1 4, nem a implementação dos "ideais democráticos" inscritos no discurso 
dos revolucionários de 30, nem muito menos o fim da dominação oligárquica no 
campo. Que a mudança operou-se sem rupturas, ou substituição de classes no 
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poder, demonstram os fatos de que (I)  o Estado Novo pôde ser implantado 
praticamente sem resistências e (2) a ditadura de Vargas pôde ser exercida sem que 
houvesse sequer a necessidade de serem criados novos instrumentos de mediação 
polltica, como seria o caso de um partido único. Se o primeiro fato sugere uma 
convergência básica de interesses quanto à implantação do regime autoritário de 
37, o segundo indica que haviam sido mantidas intactas as estruturas de 
dominação. Cabe finalmente acrescentar, ainda dentro dessa ordem de considera
ções, que a legislação trabalhista - a" conquista social" da Revolução de 30 - se, de 
um lado, promoveu de alguma forma a incorporação das massas urbanas (ou de 
seus "representantes" ) à vida politica (ou às ante-salas dos gabinetes ministeriais), 
de outro lado, cumpriu sobretudo a função de resolver o problema maior de como 
estruturar as bases de dominação nas cidades. Problema esse que, se aflora com a 
Revolução de 30, só é de fato "resolvido", e de forma autoritária, por intennédio 
das práticas populistas desenvolvidas durante o Estado Novo. 

A ausência de rupturas nesse processo de inclusão seletiva de novos grupos 
sociais à vida polltica, e de novos atores ao poder, tanto pode ser vista pelo lado da 
convergência básica de interesses entre os grupos dominantes como, de forma 
complementar, pelo lado da baixa intensidade das demandas políticas dos grupos 
de posição subordinada que dispunham de voz para formulá-las. De fato, a exceção 
feita ás agitações tópicas promovidas pela Aliança Nacional Libertadora ou 
decorrentes da campanha eleitoral que antecede o golpe de 37, as modestas 
mudanças da década de 30 e as práticas populistas implementadas pelo Estado 
Novo parecem suficientes para impedir a formação de quaisquertensôes sociais de 
maior envergadura. Não parece correto invocar aqui a repressão policial, pois se 
ela foi de fato brutal, durante o Estado Novo, ela praticamente se restringuiu aos 
grupos ideológicos que atuavam na periferia das elites e que pouca ou nenhuma 
representatividade social tinham: eram "vanguardas" sem retaguarda. (A exceção 
ao que afirmo talvez tenha sido a da repressão exercida no ãmbito da burocracia 
militar à época, como mostra a comunicação de José Murilo de Carvalho.) 

É plausivel que a expansão e a diversificação das atividades industriais, na 
medida que abriam novos canais de mobilidade e que ampliavam a capacidade de 
acesso ao mercado, tenham desempenhado papel imponante na diluição de 
tensões sociais que viessem eventualmente a se formar. Cabe discutir, ponanto, se 
por outra razão não fosse, a natureza da relação entre as transfonnações em plano 
econômico e o conflito ao nível do Estado, de que é palco a década de 30. 

2. Industrialização e conflito político 

As interpretações que vêem na Revolução de 30 um " reflexo" da crise mundial 
de 29 e associam ambas as coisas ao advento do capitalismo industrial no Brasil 
podem ter alguma validade a nível muito amplo de generalidade, mas nada 
esclarecem - antes, confundem - a dinâmica dos processos em curso e a natureza 



682 Seminário Internacional 

da relação existente entre eles. Na verdade, existem impUcitos nessa associação 
dois problemas que convém distinguir analiticamente. O primeiro é relativo aos 
nexos existentes entre a crise de 29 e o avanço da industrialização; o segundo diz 
respeito à relação entre industrialização e o conflito poUtico-ideol6gico que se 
manifesta através da Revolução de 30. Ambos serão tratados aqui de forma 
extremamente sintética, mais para expor as bases de um argumento do que 
propriamente para desenvolvê-lo. 

Não há dúvida de que a desorganização do sistema capitalista mundial, em 29, 
contribuiu para que fosse imprimida velocidade aos processos de industrialização 
na periferia, ao mesmo tempo que colocava as elites dirigentes desses paises face ao 
problema de encontrar soluções adaptativas para a crise. É importante, entretanto, 
estabelecer pelo menos três qualificações a esse enunciado geral. 

Primeiro, ele só é válido para aquelas nações, como o Brasil, que já haviam 
iniciado sua industrialização anteriormente à crise e que já dispunham de uma 
série de condições (capacidade end6gena de acumulação, existência de mercado 
interno etc.) indispensáveis à sustentação continuada do processo. 

Segundo, e para o caso agora especificamente do Brasil, os efeitos favoráveis à 
industrialização diretamente decorrentes da crise de 29 se manifestaram muito 
mais em plano econõmico do que em plano poUtico. Basicamente por duas 
razões: de um lado, as condições de rentabilidade que se abriam à produção 

voltada para o mercado interno eram suficientemente amplas para permitir, pelo 
menos num primeiro tempo, que o setor industrial aurisse na sua própria massa de 
lucros (e sem ter que recorrer ao Estado) os fundos indispensáveis à sua expansão; 
de outro lado, o bloqueio das importações, por efeito da crise, substitula com 
vantagem a luta (polftica) pela elevação de tarifas que caracterizara até então a 
dependência do setor industrial às decisões de poder- proteção tarifária essa que, 
freqüentemente, despertava a hostilidade menos das elites agrárias do que das 
camadas urbanas. 

A terceira qualificação é a de que, como argumenta com acerto M.C. Tavares, 
o avanço da industrialização nas décadas de 20 e 30, em paises como o Brasil, não 
significava ainda a constituição de um " capitalismo industrial", o que s6 vai de fato 
ocorrer a partir da década de 50 e graças à participação do Estado e das empresas 
estrangeiras no processol6 . Esse último argumento se fundamenta no fato de que, 
antes dos anos 50, o setor voltado para a produção interna ainda era altamente 
dependente (em termos de divisas e de mercados) do dinamismo do complexo 
exportador e, além disso, não se haviam ainda generalizado forças produtivas 
especificamente capitalistas capazes de dar embasamento social à constituição de 
um U capitalismo industrial". Mesmo omitindo a segunda pane do raciodnio, que 
me parece disrutivel. o argumento se mantém. 
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Essas qualificações tem implicações importantes para o que se discute. Em 
primeiro lugar, porque se desloca para antes da crise de 29 e da Revolução de 30 
(ou seja: para antes da "pausa imperialista" e da "crise da oligarquia" invocadas 
em algumas interpretações) a origem de um processo endógeno de acumulação, 
condição necessária (embora não suficiente, a meu ver, pois esta última continua 
sendo o estrangulamento do mercado externo) à expansão das atividades 
industriais. Em segundo lugar, porque se torna claro que, enquanto dura a fase 
mais aguda da crise no país (o que coincide com a vigência do Governo Provisório), 
o setor industrial prescinde de decisões do Estado para sua expansão, dados o 
aumento da massa de lucros e a defesa " automática" do mercado interno. Se é 
certo que as medidas adotadas em 30 respondem pela rápida recuperação da 
economia como um todo, como mostra Funado em sua interpretação tomada 
clássica, a evidência disponível revela que tais medidas são adotadas visando a 
sustentação da economia agroexponadora - e, se delas se beneficia o setor 
industrial, isto demonstra justamente que interesses agrários e industriais não 
eram conflitantes, mas convergentes. Finalmente, o fato de que o avanço da 
industrialização não corresponde ainda à fonnação de um H capitalismo indus
trial" de cena fonna ajuda a esclarecer por que as transformações em curso no 
plano econômico só fracamente se projetam ao nível do conflito político
ideológico explicitado pela Revolução de 30: elas 000 eram de molde a acarretar 
transformações significativas no plano da sociedade ou provocar rupturas na 
estrutura de poder. 

Torna-se compreensível, assim, o que seriadiflcil de entender a partir de uma 
perspectiva distinta: por que os revolucionários de 30, uma vez no poder, não 
implementam qualquer estratégia deliberadamente voltada para fortalecer o 
processo de industrialização e, ao mesmo tempo, por que São Paulo, o estado mais 
industrializado da federação, se volta unanimemente em 32 contra o governo da 
Revolução de 30. 

Quanto ao primeiro ponto, basta atentar para a aleatoriedade do discurso 
econômico de Vargas, que chega inclusive a encampar a tese das "indústrias 
artificiais" no dia mesmo de sua posse no Governo Provisório17 . A própria ação 
desenvolvida no Ministério da Fazenda por Aranha, cenamente a figura que mais 
se destaca da mediocridade generalizada dos homens de 30, não vai muito além da 
negociação dos atrasados comerciais com os Estados Unidos - da qual resulta, 
aliás, o rebaixamento da proteção tarifária (em 1 935-36)18 de que se beneficiava a 
indústria, como denuncia na época Euvaldo Lodi. Quanto ás (poucas) medidas de 
maior significação econômica adotadas pelos revolucionários de 30, como o 
Código de Minas de 1 934 e,jásobo Estado Novo, a criação do Conselho Nacional 
do Petróleo e de Volta Redonda, quem as estudou sabe que elas se devem 
preponderantemente à pressão da burocracia civil e militar e que foram adotadas 
em meio ao desinteresse (quando não franca oposição) dos setores industriais mais 
influentes à época. No que se refere à adesão ativa dos industriais de São Paulo à 
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revolta de 32, basta remeter o leitor à abundante documentação fornecida pelos 
que se deram ao trabalho de pesquisar com seriedade o assuntol9. 

Nada disso evidentemente exclui o fato de que, sobretudo a partir de 37, as 
(poucas) lideranças industriais existentes têm maior acesso ao sistema de decisões 
o que é muito pouco para indicar qualquer indicio de prevalecimento de seus 
interesses sobre os demais. Até porque o setor agrário mantém sua participação 
nas decisões e delas passam também a participar a burocracia civil e a burocracia 
militar, fenômeno esse derivado das práticas corporativas e não de qualquer 
mudança na correlação de forças ao nlvel das elites. Alguns trabalhos recente
mente publicados se esforçam em "reinterpretar" a ação dos empresários 
industriais à época, para concluir por algo que, em última análise, poderia ser 
resumido assim: tal ação foi maior do que se pensa. De um lado, os dados 
avançados não me parecem empiricamente convincentes, se com eles se quer 
sugerir uma mudança de correlação de forças no âmbito das elites; de outro, e 
muito mais grave, tais trabalhos exprimem uma séria confusão conceitual entre 
existência de um empresanaIÚJ industrial (que ninguém nega) e CilnstituiçiúJ de uma 
burguesia industrial (capaz de colocar o Estado a serviço de seus interesses exclusivos) 
duas coisas totalmente diferentes. 

Cabe acrescentar que se for exato, como entende M.C. Tavares, que, a partir 
da segunda metade da década de 30, tanto a acumulação interna quanto a renda 
fiscal do governo wmeçam a se desvincular da acumulação cafeeira e passam a se 
apoiar no desenvolvimento urbano-industrial, o que marcaria o inicio do 
deslocamento do eixo da economia, tal fenômeno, à luz do que se viu, apenas 
reforça o que antes sugeri: a expansão industrial ocorre nesta fase independente
mente de medidas de poder deliberadamente voltadas para sua promoção, ou 
seja, não éem vinude de qualquer aumento de seu poder politico obtido através da 
Revolução de 30, mas da dinâmica intrinseca à expansão do setor manufatureiro, 
que a emergente burguesia industrial amplia sua participação na economia. 

Todos esses fatores convergem, a meu ver, para justificar a proposição de que 
os conflitos ideológicos das décadas de 20 e 30 têm fraca relação com as mudanças 
econômicas em curso na sociedade e praticamente se circunscrevem ao âmbito 
do politico. Talvez a percepção desse fato tenha sido penurbada, nas diferentes 
interpretações da Revolução de 30, pelas idéias persistentes de que todo conflito ao 
nível do Estado contém ou expressa uma luta de classes e de que as mudanças 
politicas só adquirem sentido àluz das grandes transformações econômic:aSl° . Se a 
Revolução de 30 e, mais particularmente, o Estado Novo, trazem em si o caráter de 
um conflito de classe, este assume um sentido bem preciso: o de uma luta de 
classes preventiva, provocada por iniciativa das classes dominantes coligadas, como 
forma de controlar o processo de mudança social lentamente engendrado por 
uma ttansição econômica que se realizava à sua revelia e como fonna de impedir 
que a inclusão de novas camadas à vida politica acabasse produzindo transforma-
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ções mais profundas no sistema politico. E esse é um padrão típico do que 
Florestan Fernandes chamou, a meu ver com razão, de "revolução autocrático
burguesa". 

Finalmente, e no que se refere à caracterização feita do domínio do polltico 
como móvel quase exclusivo das ações, justamente no momento em que se 
operavam na sociedade mudanças econômicas importantes, não me parece que tal 
caracterização deva causar espécie. É que os processos sociais dos palses de 
capitalismo tardio e dependente, nos quais as transformações sociais não se 
realizam através de rupturas, mas de adaptações autoritariamente controladas, 
revelam um tipo de relacionamento entre a ordem econômica e a ordem política 
que talvez tenha na relativa dissociação entre ambas a sua cracteTÍstica mais 
interessante. E é isto que transparece ao nivel do comportamento de suas tiasses 
dominantes através de dois fenômenos aparentemente paradoxais. 

o primeiro diz respeito à liberdade com que se movem os atores no ãmbito do 
politico e que transparece ao nível de seu visível "voluntarismo" - assim como da 
ilusão que têm desse mesmo voluntarismo, não porque ele seja irreal, mas porque 
se circunscreve ao ãmbito do politico e està fundado apenas na impunidade social 
que retiram de suas formas de dominação. O segundo fenômeno é justamente o da 
falta de liberdade dessas mesmas classes dominantes no plano econõmico, uma 
vez que as grandes opções já estão delimitadas pela própria situação de 
dependência estrutural, que não resulta de uma vontade politica externa, mas de 
uma configuração histórica precisa. E é em grande parte essa permanente necessUúu/e 
de adaptação no plano econõmico que reforça a necessUúuie, para elas, de 
ampliarem seu autoritarismo no plano politico, como forma de assegurar sua 
dominação. Os conflitos politicos e mudanças econõmicas de que é palco a década 
de 30, assim como o fechamento no Estado Novo da brecha " democratizante" 
iniciada na década de 20, ilustram bem, a meu ver, esse padrão de mudança social 
- que até hoje prevalece. 

A título de conclusão 

Q"uando afirmo que a Revolução de 30 só se " consuma" (e, por isso mesmo, só 
se define) politicamente com o Estado Novo, estou basicamente afirmando três 
coisas: (a) que é sob o Estado Novo que vão encontrar solução as três questões 
chaves que afloram na década de 20 e que constituem a problemática politica 
subjacente à Revolução de 30; (b) que não é um simples acidente histórico o fato de 
essas três questões, que poderiam ser designadas de sistêmicas, só encontrarem 
solução num contexto autoritário, mas, ao contrário, que essa circunstância 
explicita um dado padrão de mudança social que se diferencia substancialmente 
dos modelos de transição capitalista de cunho" democrático"; (c) que é em função 
desse contexto não democrático de transição social que deve ser examinado - e 
decodificado - o discurso liberal e democratizante dos revolucionários de 30. 
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As três questões a que me refiro poderiam ser sinteticamente formuladas da 
forma seguinte: 

1 - Como assegurar a integração dos subsistemas regionais no sistema 
nacional, de forma a assegurar a consclVação de diferentes estruturas de domina
ção e, simultaneamente, garantir a unidade nacional. Essa integração. que 
justamente as práticas políticas desenvolvidas pela confederação oligárquica já 
eram incapazes de continuar a garantir, se fará através da centralização (ditatorial) 
promovida pelo Estado Novo e a conseqüente redefinição dos termos da 
autonomia dos estados. Centralização essa que note-se de passagem, na medida 
que vai enfraquecendo a expressão política dos grupos locais de base agrária, vai 
também criar as condições para que, na década de 50, a transferência da renda do 
setor agroexponador para o setor industrial se possa realizar sem maiores 
conflitos. 

2 - Como organizar a representação política das elites (agrárias, urbanas, 
industriais, burocráticas etc.) de forma a fazer com que o processo de diferenciação 
natural de seus interesses fosse resolvido no âmbito do universo das elites e, 
simultaneamente, não pusesse em xeque a coalizão básica existente entre elas 
enquanto estrutura de dominação. Como se sabe, esse problema não será 
resolvido através do fortalecimento de um sistema de panidos, ou de outra forma 
de representação de interesses que implicasse em mobilização politica ou no 
recurso ao voto eleitoral, como propunha o discurso dos revolucionários de 3D, 
mas através da adoção, sob o Estado Novo, de formas "corporatistas" de 
representação de elites no aparelho do Estado e no sistema de decisões. 

3 - Finalmente, a questão maior de como estruturar a dominação ao nivel das 
cidades, em face da emergência de um proletariado em início de expansão e em 
face das novas formas de estratificação das " camadas médias". Serão os controles e 
as práticas populistas estabelecidos e desenvolvidos pelo Estado Novo que, aliados 
à manutenção do coronelismo onde ele ainda fosse possível no campo, vão 
"resolver" essa questão maior. Acrescente-se: forjando as bases para a futura 
aliança política PTB-PSD de tanta importãncia na fase que vai do fim do Estado 
Novo ao advento da Revolução de 64. 

A aceitação dessa reinterpretação do significado polltico da Revolução de 30 
parece despertar duas ordens de resistências, sendo que a segunda é mais 
interessante que a primeira. 

Com efeito. a primeira resistência parece fundar-se no receio de que, ao 
reconhecer que os problemas suscitados em 30 só serão "resolvidos" sob o Estado 
Novo, estar-se-ia também endossando o uso ideológico feito pelo último dessa 
circunstância, na medida que se apresentava (querendo legitimar-se por esta via) 
como a " continuação natural" da Revolução de 30. Ora, tanto a idéia decontinuida-
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de do processo quanto a manipulação ideokígica dela constituem ambas objetos de 
análise; renunciar a aceitar a primeira com receio de endossar a segunda apenas 
revela um grande desarmamento conceitual, uma impotência inteleaual para 
lidar com ambas as coisas de forma a distingui-las tanto analítica quanto 
politicamente. 

A segunda resistência, mais interessante, inclusive porque mais persistente, 
parece vincular-se à circunstãncia antes mencionada de a Revolução de 30 ser 
convencionalmente adotada como marco de periodização. Adoção essa de certa 
forma inevitável, de resto, num país no qual o processo de mudança social se 
realiza através de prudentes acomodações de estruturas e não de qualquer 
subversão delas. Isto tende a criar um erro de perspeaiva que se expressa numa 
espécie de equívoco semântico na caraaerização de acontecimentos que se elevam 
um pouco acima da rasa planície habitual: sua naturezaexcepcirmal refere-se ao fato 
de constituírem uma exceção nessa paisagem e não ao valor de seu significado 
intrlnseco. Equ[voco esse que é evidentemente reforçado pelo uso do termo 
"revoluçãou para caracterizar uma forma de negociação entre elites, de elites em 
processo de diferenciação enquanto elites e não e�quanto classes. 

Ora, se se toma a "revolução" de 30 como sendo de fato um marco, no sentido 
forte desse termo, ou seja, na sentido de algo que marca um processo, ao invés de 
tomá-la apenas como um episódio desse processo (episódio de significação, mas 
episódio), a tendência é para supervalorizar traços que podem ser meramente 
cirrunstanciais: traços que podem caracterizar o episódio, mas não caracterizam o 
processo. E é no rastro desse equivoco que, a meu ver, se situa a tendência para 
valorizar o discurso liberal e democratizante dos atores da época - transferindo-se 
ao processo aquilo que é apenas do discurso. Tanto é assim que, se tomannos a 
Revolução de 30 não como geradora de um processo mas como um episódio de 
um processo que se inicia na década de 20 e só se vai completar mais tarde, esse 
discurso liberal e democratizante, assim como o próprio episódio "revolucioná
rio", aparecem sob uma outra luz, sob aquela que efetivamente os ilumina: 
enquanto discurso e enquanto episódio de exceção. E isto porque qualificado 
pdas ações repressivas que tanto precedem (basta lembrar a legislação antigreve e 
os sucessivos estados de sítio da década de 20) quanto pelas que sucedem (e basta 
lembrar a legislação repressiva de 35-36 e o  Estado Novo) o episódio "revolucioná
rio" de 30. 

NOTAS 
1. Este é o modelo de interpretação adotado. por exemplo, por Nelson Werneck Sodré em Histórin. do. 
burguesia bra5ileira (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 3!\ edição, 1976). 

2. Veja-se. por exemplo. as obras de Florestan Fernandes. A Revolução ImrgueJa no Brasil (Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1 976) e de Bóris Fausto, A Revolução dt)O - História e Historiografia {São Paulo: Editora 
Brasiliense. 1 970). para citar apenas estas. 
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3. Nunca é demais referir, a esse respeito. o trabalho pioneiro de Fernando H .  Cardoso e E. Faletto 
sobre a problemática da dependência. 

4. Para uma análise mais circunstanciada dos problemas aqui tr,atados, veja·se Luciano Martins, 
Pouvoir tt diueloppment economiqUl -Jonnation tt evolution des structures politiques au Brinl (Paris: Editions 
Anthropos, 1976). O autor permitiu-se reproduzir nestepaper grande parte dos argumentos desenvol
vidos naquele trabalho em vinude de sua não publicação ainda em português. 

5. Veja-se, por exemplo. os trabalhos já antigos de Pierre Monbeig(notada'mentePUmins et plilntrors) e 
os de Fernando H. Cardoso sobre a penetração do capitalismo em São Paulo. 

6. A esse propósito convém notar que, quando são criados em Itu o primeiro Clubee o primeiro jornal 
republicanos (1873), 94% da população do pais residia no campo. somente quatro cidades tinham mais 
de 50 mil habitantes e o número de manufaturas existentes no pais era insignificante. Duas décadas 
depois - perlodo no qual a população urbana aumenta em apenas 1% -já existiam 218 clubes e 11 
jornais republicanos. 

1. Exemplo expressivo é o de Serzedelo Correia. Autor de um dos livros mais lúcidos e criativos sobre 
o "problema econômico do Brasil" ( 1903), Serzedelo Correia se fazia sistematicamente eleger 
deputado federal pelo Pará ou, alternativamente, por Mato Grosso. 

8. Em 1921 é promulgada a lei que regulamenta a repressão ao "anarquismo" e que dá ao governo 
federal o poder de fechar associações, sindicatos e sociedades civis que cometessem " atos lesivos ao 
bem público" (art. 1 2  da Lei n� 4.269); disposições essas reforçadas através da reforma constitucional 
de 1 926 (art. 12 § 33). Essas leis foram largamente usadas para reprimiro movimento operário, embora 
(e ironicamente) também fossem utilizadas por Epitácio Pessoa para fechar o Clube Militar. 

9. Para maiores precisões, veja-se Luciano Martins, Pouvoir et dtvelappnnmt" op. cit., pp. 94-96. 

10, Veja-se, por exemplo, o livro de Bóris Fausto, A Rroolutão de )0, op, cit, 

1 1 .  C[ João Neves da Fontoura, Memórias (Pono Alegre: Editora Globo, 1963) vaI. li, p. 307. 

12. É significativa. a esse respeito, a proclamação do tenente Juraci Magalhães ao derrotar as forças 
legalislaS em Pernambuco: " A  Revolução está vitoriosa! Nós que a promovemos, esperamos de cada 
um a ajuda mais eficaz que podereis nos prestar: o restabelecimento da ordem e a volta ao trabalho!" 
Cf. Diário da Tard,. 7/10/1 930. 

13. A reforma do aparelho do Estado, que se inicia ainda no Governo Provisório. ganha dimensão 
importante através da instituição da "carreira" burocrática e da admissão por concurso ( 1936) e se 
completa com a criação do DASP e dos inúmeros "conselhos técnicos" instituJdos durante o Estado 
Novo. 

14. Cf. Nélson Werneck Sodré, História da burguesia, op. cit,. pp, 274 e segs. 

J 5. É significativo o faca de nunca terem chegado a funcionar, por desnecessários, os " depanamentos 
administrativos" criados após o golpe de 37 e que tinham por funçào supetvisionar os atos de 
governadores e prefeitos. Da mesma forma, o "corporativismo", concebido inicialmente como a 
expressão jUlídica da forma de inclusão de novos atores à vida politica. nunca chegou propriamente a 
ser institucionalizado: bastaram as práticas "corporativistas", aplicadas casuisticamente. 

16. Cf. Maria da Conceição Tavares. "Acumulação de capital e industrialização nO Brasil", Tese de 
Livre-Docência Universidade Federal do Rio deJaneiro, Faculdade de Economia e Administração -
1977. 
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17. Veja-se o discurso de posse de Vargas no Governo Provisório in Diário Oficial. 4./1 111930. 
18. É interessante notar que a queima dos estoques de café, após a crise de 29, e cuja importância é 
assinalada por Furtado, pelo papel que desempenhou na recuperação da economia, medida por isso 
mesmo considerada altamente engenhosa. foi na realidade sugerida a José Maria Whitaler pelos 
banqueiros ingleses de Lazard Brothers. Cf. cana deJ.M. Whitaker a Vargas. Sl/IO/19�1. doc. 48. 
Arquivo CPDOC. 

19. Veja-se Bóris Fausto,A Revoluçãodt 30, op. cit. . como um dos melhores trabalhos de pesquisa sobre o 
assunto. 

20. Esses dois problemas foram tratados recentemente, no que se refere à América Latina, por Alain 
Touraine in Lts sociitis dtpendanUs (Paris: Editions Durulot, 1976). 



A PROPÓSITO DOS ANOS 1 930 NA COLÔMBIA 

Daniel Pécaut 

Tradução de Sérgio Lamatão e Dora Flaksman 



A noção de "ruptura" ou de "cone" histórico presta-se sempre a discussões. 
Na ausência de especificaçôes, ela tende a veiculat a imagem de uma interdepen
dência tão estreita entre os vários aspectos da realidade social que as mutações 
que intervêm num deles devem encontrat sua expressão correlativa em todos os 
demais. Por maiores que sejam as transformações, é no entanto evidente que é 
sempre poss(vel detectat continuidades. No caso da Revolução Francesa, Tocque
ville se encarregou de mostrat que o funcionamento do Estado não havia sido tão 
alterado quanto os contemporâneos pensavam, e os historiadores econômicos 
sublinhatam o fato de que não ocorreu nenhum salto no processo de transforma
ção econômica. A idéia de ruptura total comporta, inelutavelmente, uma patcela 
de ilusão. Ilusão dos próprios atores históricos, quando acreditam que sua 
vontade pode se inserir na história tal qual ela é: o jovem Marx falava a esse respeito 
da "ilusão do poBtico" que chega a metamorfosear o "sofrido em consciente"l .  
Ilusão dos teóricos, que não conseguem pensat a possibilidade de algo radical
mente novo, a não ser anulando o problema do seu próprio enraizamento 
histórico. 

Na América Latina dos anos 1 930, a questão se coloca de forma diferente. As 
continuidades manifestam-se de fato em vários planos. Mesmo se o modelo de 
"desenvolvimento para fora" perde o caráter" naturaI" que tinha até então, não se 
observa um deslocamento brutal das antigas classes dominantes nem uma 
imposição repentina das novas. Num primeiro momento, os governos manifes
tam antes a esperança de que, uma vez passada a crise, será possivel voltar ao 
modelo anterior. Num segundo momento, contentam-se em constatar que, 
mesmo sem uma politica preestabelecida, a industrialização se acelerou. O que é 
digno de nota, pois, é que, a despeito de tais continuidades, prevalece em 
numerosos paises um sentimento de ruptura, como se as categorias de pensamen
to do periodo oligárquico se tivessem bruscamente tornado caducas. Se se trata 
efetivamente de categorias de pensamento, ou se se trata da tomada de consciência 
de uma mudança econômica ou social profunda, o debate permanece em abeno. 

O exemplo da Colômbia pode fornecer indicações muito úteis a esse respeito. 
Há, indiscutivelmente, poucos casos na América Latinaonde as continuidades são 
tão nitidas: o setor exponador, longe de perder as posições que adquiriu no 
decorrer dos anos precedentes. as consolida; o regime politico não sofre mudanças 
maiores; as elites civis conservam toda a sua influência. E. no entanto, há sem 
dúvida poucos paises onde igualmente se manifestou a convicção de que uma nova 
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era social e política começara em 1 930, graças às novas relações entre o Estado e as 
massas populares. 

Uma disjunção dessa envergadura leva-nos a refletir sobre os limites e as 
ambigüidades dos rearranjos sociais e políticos que intervêm de 1930 a 1 938, antes 
que a aproximação da Segunda Guerra Mundial faça sentir seus efeitos. 

1 .  O que acontece na Colõmbia em 1930? À primeira vista, uma simples 
alternância de panidos no poder: o Partido Liberal vence as eleições, colocando 
assim um ponto final a 50 anos de governo conservador. Tendo em vista os laços 
tradicionais entre o Partido Liberal e os setores populares urbanoS" , isto basta para 
provocar grandes expectativas. Essas expectativas aumentam ainda mais em 1 934 
com a eleição para a presidência da República de uma figura de prestigio do 
panido Liberal, Alfonso Lopez Pumarejo, que qualifica seu governo como o da 
"revolução em marcha" e, no quadro de um programa umodernizador", 
empreende certas reformas e favorece a constituição de sindicatos. Os próprios 
comunistas chegam então a falar numa verdadeira "revolução democrático
burguesa" , e até mesmo em "frente popular". Mesmo quando as primeiras ilusões 
forem dissipadas. a "revolução em marcha" continuará a aparecer como um 
acontecimento fundamental. 

2. No entanto, como já deixamos entrever, não há sentido em procurar nem 
uma "crise de hegemonia" nem um enfraquecimento da burguesia cafeeira. Ao 
contrário, parece-nos que ela reforça seu papel na determinação das políticas 
relativas ao café, o que lhe permite servir de eixo para as demais frações da 
burguesia e tornar-se o supone de um modelo muito liberal de desenvolvimento. 

Por que a burguesia cafeeira colombiana tem um destino tão diferente do da 
sua homóloga brasileira? Alguns fatores, como a intensidade dos conflitos sociais 
em cenas áreas de grandes fazendas de café'! teriam contribuldo, ao que parece, 
para seu enfraquecimento politico. Mas há outrOS elementos que, ao contrário, 
favorecem sua capacidade de superar a crise econõmica. Em primeiro lugar, 
evidentemente , a existência de uma ampla camada de pequenos produtores, cujo 
desenvolvimento foi particularmente notável nO curso dos anos 1920-1930; a 
burguesia do café, que, em sua fração dirigente, tende a ser antes de tudo 
comercial, está desse modo em condições de fazer repercutir a baixa dos preços 
internacionais sobre esse campesinato4 . 

Em segundo lugar, a politica brasileira do café: os colombianos podem confiar 
ao Estado brasileiro a tarefa de defender os preços e podem também procurar 
apropriar-se de uma pane do mercado mundial em nome da "livre concorrência". 
O "liberalismo" colombiano só é concebivel à sombra do Estado autoritário (e, em 
todo caso, intervencionista) brasileiro. Em terceiro lugar, a evidente vocação 
politica atestada por essa burguesia a partir do fato mesmo de que ela devia passar 
pelos partidos políticos para enquadrar os pequenos produtores. 



A Revolução de 30 695 

Todos esses elementos pennitem à burguesia cafeeira opor resistência às 
veleidades do Estado - notadamente em 1 935-1937 - e firmar sua posição na 
politica do café. É precisamente a panir de 1930 que a recém-criada Federación 
Nacional de Cafeteros (fundada em 1 927) começa a se fortalecer. A panir de 1 937, 
ela vai se tomar o protótipo da instituição privada encarregada de importantes 
funções públicas5 . Em resumo, o eixo em tomo do qual pode-se afinnar um 
modelo liberal de desenvolvimento. 

É bem verdade que a indústria conhece. nessa mesma época, um rápido 
desenvolvimento: entre 1 930 e 1 940, sua taxa de crescimento anual é de 10%. Mas 
os industriais não deixam de ser solidários em nenhum momento com a burguesia 
do café. Não somente em razão dos múltiplos laços financeiros que os unem - o 
caso antioquenho é bastante representativo a esse respeito - ou dos múltiplos 
beneficios que eles mesmos extraem da politica de desvalorização defendida pelos 
exportadores, mas também em razão da sua adesão a esse estilo liberal de 
desenvolvimento que lhes pennite defender ponto por ponto seus interesses e 
rejeitar toda interferência social da pane do Estado, mesmo que isso implique 
simultaneamente - o que será percebido com clareza em 1950 - que a industriali
zação pennaneça, em larga medida, superficial. 

É desnecessário dizer que na Colômbia, não mais que em outros paises, esse 
"liberalismo" econômico não exclui numerosas intervenções do Estado. Ele 
exprime somente o fato de que os diversos setores da burguesia conservam em 
suas mãos a essência do poder de decisão econõmica. 

3. Como explicar, nessas condições, que o Estado possa, entretanto, dar a 
impressão de dispor de uma margem de ação própria? Parece-nos que, num 
primeiro momento, seja conveniente falar numa transformação relativamente 
passiva, onde o lugar ocupado pelo Estado decorre do fato de ele intervir como 
agente de adaptação diante da crise do comércio exterior. 

No plano interno, esta crise coloca em primeiro plano aquilo que se pode 
chamar de uma dialética de fragmentação e de unificação vinual. Fragmentação 
porque, a despeito da coesão das classes dominantes, a crise lança repentinamente 
uma luz crua sobre o u mosaico" de interesses segmentários que forma o substrato 
da economia nacional. Essa dispersão não é nova. No entanto, ela é  agora tomada 
visivel pelas rivalidades - rivalidades e não contradições - que surgem em razão da 
diminuição da capacidade de imponar. Ela é perceptivel até na burguesia do café, 
com os conflitos lavrados entre os produtores e os exponadores, e mesmo entre os 
produtores dos diversos depanamentos (estados) do pais. Mas ela se manifesta 
sobretudo na indústria: ninguém pode mais ignorar que a simples justaposição de 
um ceno número de empresas não constitui por si mesma a base de um processo 
auto-sustentado de industrialização. Embora as referências ao caráter "anificial" 
da indústria aflorem, inclusive em cenos discursos de A. Lopez Pumarejo, elas se 
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ligam doravante menos a uma obstinação antiindustrializadora do que à consciên
cia aguda da fragilidade da indústria existente. 

Essa fragmentação não conceme apenas à H sociedade civil". Ela iITompe 
também no interior do Estado, exposto a múltiplas e contraditórias reivindicações 
apresentadas alternadamente por comitês ad Me. O termo "Estado de Compro
misso" não vale somente para os países onde eventualmente se produziria uma 
crise de hegemonia. Ele também nos parece indicado para designar, de modo mais 
geral, a presença da fragmentação no interior do Estado. 

Unificação virtUal: porque, submetido, de um lado, à fragmentação, o Estado 
se coloca, de outro, como pólo de coesão, representante da unidade (virtUal) da 
nação. Na Colõmbia, como em outros países, surgem então as metàforas de 
HEstado orgânico". "acima das classes" e Uinteresse geral". Entretanto, essa 
redefinição do Estado deve ser situada dentro de seus limites. 

Ela não decorre, repetimos, de uma alteração anterior das relações no interior 
das classes dominantes. A prova disso é, no caso colombiano, a consolidação, no 
mesmo momento, do setor exportador. Ela ocorre, ao menos num primeiro 
momento, num simples processo de adaptação à conjuntura externa. 

Ela não implica uma politica deliberada de substituição das imponações. O 
protecionismo estabelecido em 1 931- 1935 é, a prindpio, um paliativo às 
dificuldades do momento. Ele não é concebido numa perspectiva de industriali
zação a longo prazo. Ele revela, ao menos com igual intensidade - sobretudo na 
sua versão de 1931  - a preocupação de proteger a agricultura. É ceno, por outro 
lado, que sua contribuição ao progresso industrial foi menos sensivel do que a das 
desvalorizações sucessiva,f. Q.uanto às outras reformas lopistas, elas tinham 
objetivos ligados também a preocupações imediatas. 

A lei de refonna agraria de 1 935 pretende, é ceno, estimular a valorização das 
grandes propriedades, enquadrando-se, nesse sentido, na série de outras leis que 
não foram postas em pràticas, mas visa sobretudo colocar um ponto final nOS 
conflitos agrários de Cundinarnarca e Tolima. A refonna fiscal de 1 936, criando 
um imposto sobre a renda, procura atenuar as conseqüências da diminuição dos 
recursos aduaneiros. 

A redefinição do Estado não significa tampouco um aumento do intervencio
nismo direto na economia. Durante a "revolução em marcha", os gastos públicos 
tendem a estagnar, e mesmo a diminuir, em relação aos anos 1 930-1933. Em 1 934, 
chega-se mesmo a presenciar uma diminuição brutal da parcela dos investimentos 
públicos no total dos investimentos. A recuperação só ocorrerà em 1940. 

Nessas condições, a redefmição do Estado não parece contraditória com a 
consolidação do modelo liberal de desenvolvimento. Resta saber qual é, diante 
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desse quadro, o conteúdo preciso dessa redefinição. A resposta a essa questão 
supõe uma reflexão sobre os atores sociais que podem apoiá-Ia. 

4. Esses atores não são em todo caso as classes dominantes. Por mais modestas 
que sejam as reformas lopistas, elas esbarram em sua oposição determinada. Os 
proprietários de terra de tipo tradicional, amplos setores da burguesia do café, 
encontram-se no campo dos adversários, que abriga também a burguesia 
industrial, sob vários aspectos a mais veemente. 

Não haveria portanto sentido em considerar A. Lopez Pumarejo e seus 
seguidores como a expressão de uma " fração" dessas classes. Eles constituem na 
realidade uma elite dirigente, pouco aristocrática por suas origens e que, a despeito 
de suas múltiplas ligações com as classes dominantes, pretende dar consistência ao 
Estado como pólo de coesão. 

No mais, a situação é bastante diferente da existente no Brasil. Onde estão os 
intelectuais, os militares ou os politicos que professariam algo que se aproximaria 
de uma" ideologia de Estado" tal como Bolívar Lamounier a analisou no Brasil? 
Com raras exceções7, eles não existem. 

É que, tanto depois como antes de 1930, os dois panidos colombianos 
tradicionais continuam a representar o horizonte no qual intervêm e se situam 
ideologicamente. Não basta mencionar a esse respeito a importãncia, de alguma 
forma cultural e hereditátia, da miação a essas duas comunidades políticas. 
Convém também sublinhar que elas constituem verdadeiros canais de comuni
cação entre o centro do país e suas periferias, superando os regionalismos e todos 
os loealismos. Através delas se elabora uma forma de unificação nacional que se 
adapta a todas as divisões locais, e talvez mesmo as alimente. sem jamais perder 
sua importância. Por conseguinte, a coesão que o Estado aspira a definir já está de 
fato em grande pane realizada sob a forma da divisão panidária. O Estado vem em 
segundo lugar. E o acesso ao Estado se faz através dos panidos políticos. 

Consideremos os famosos "setores médios" . Se eles aparentemente têm 
apenas uma presença política das mais discretas é porque se situam desde o início 
no interior dos dois partidos. Sua eventual mobilidade social depende de sua 
capacidade- individual- de se impor como transmissores nas redes partidátias. O 
caciquismo colombiano às vezes se baseia na grande propriedade; mais freqüen
temente, no controle polítiaJ do poder loeal. Para esses setores, o Estado só aparece 
como ponto de convergência dos clientelismos. 

Consideremos o exército. Ele tampouco escapa ao dominio dos panidos 
tradicionais. A despeito da fundação de uma escola militar em 1 907, ainda em 
1 930 os quadros superiores são oriundos das guerras civis. Não esqueçamos que a 
última e mais devastadora dessas guerras, a Guerra dos Mil Dias, data de 1899-
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1902, o que vale dizer que os oficiais são percebidos menos como "profissionais" 
do que como membros do Partido Conservador. Os presidentes liberais renun
ciarão a praticar expurgos políticos, mas devotarão, em contrapartida - sobretudo 
no caso de Alfonso Lopez Pumarejo -, um desprezo declarado por um exército 
que é antes de tudo uma " carga para a nação". 

Convém acrescentar um último pomo: em razão da implantação dos partidos 
políticos, as classes dominantes podem aceitar sem medo o sis

"
tema do sufrágio 

universal que é adotado em 1930. Mesmo seesse sistema gere zonas de turbulência 
que às vezes escapam a seu controle, as classes dominantes recebem a partir dele 
uma legitimidade própria que lhes permite não abaixar a cabeça diante de uma 
ameaça populista ou de um aventureiro poHtico qualquer. 

Através dos partidos tradicionais são assim fornecidas as condições para que 
seja preservado um sistema político liberal. A importância do pequeno campesi· 
nato do café é aí apenas um pouco menor do que na manutenção do modo liberal 
de desenvolvimento. Ela serve de supone simbólico para a autonomia do espaço 
político. Não é por acaso que as lutas políticas assumem tantas vezes nas zonas de 
colonização recente um caráter particularmente violento. 

A pretensão de constituir o Estado um pólo de coesào para a sociedade fica 
ponanto bastante comprometida. Não apenas ele aparece submetido a uma 
fragmentação que é alimentada pela lógica liberal de desenvolvimento, como 
também é confundido com o panido no poder e repartido entre todas as redes de 
clientelas que compõem este último. 

Compreende-se portanto que a elite lopista não tenha tido outra saída para 
fundamentar seu projeto de redefinição do Estado senão procurar um ponto de 
apoio nas massas populares urbanas. Assim se esboça a possibilidade de um 
encontro surpreendente entre uma elite que não tem nadade populista e as massas 
urbanas, que a cada dia têm a prova de que a burguesia não está disposta a 
nenhuma concessão. 

5. O encontro, como dissemos no início, assume um brilho especial. Q.uando, 
no I ?  de maio de 1 936, o presidente Lopez pumarejo convida os dirigentes 
populares, comunistas inclusive, a falar à multidão de um balcão do palácio 
presidencial, uma grande emoção sacode o país. Os comunistas verão aí o ponto 
de panida de uma frente popular. 

Pode-se tentar explicar esse encontro através de uma dupla iniciativa: uma 
partindo do Estado e a outra partindo dos setores populares. Do lado do Estado, o 
"povo" é o único fiador, ao mesmo tempo simbólico e imaginário, dessa "unidade 
nacional" que ele pretende encarnar. Do lado dos setores populares, divisões e 
fraquezas se conjugam para que uma resposta positiva seja dada às investidas da 
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elite lopista. Entre os artesãos, os empregados do setor de serviços e os operários 
existem de fato distâncias consideráveis, mas tanto uns como outros não podem 
deixar de ficar sensíveis às promessas lopistas. A população que vive do artesanato 
depende em grande pane para sobreviver da proteção que o Estado lhe oferece. Os 
empregados do setor de serviços (ferroviários, ponuários e trabalhadores em 
transpones do rio Madalena, operários das obras públicas) muitas vezes são 
estatutariamente colocados sob a tutela do Estado e são diretamente afetados pela 
evolução do comércio exterior. Quanto aos trabalhadores na indústria, minoria 
frágil, sem tradição e isolada num amontoado de empresas dispersas, eles 
praticamente não podem enfrentar com chance de sucesso um patronato que não 
está absolutamente disposto a negociar: a legislação social, a seu ver, é uma 
condição para sua organização. 

Esses diversos argumentos não bastam co mudo para explicar o fascínio exer
cido pela linguagem lopista. Independentemente de qualquer medida concreta, 
existe nessa linguagem uma inovação profunda, pois a divisão das classes e suas 
lutas se vêem reconhecidas pelo próprio poder'l, no exato momento em que o 
Estado se afirma em sua exterioridade em relação à sociedade civil. Trata-se 
claramente de um "gesto inaugural"g, através do qual a unicidade do campo 
político é simbolicamente instituída em novos termos. 

Essa instituição simbólica não significa uma ruptura com o modelo liberal. A 
proclamação da "exterioridade" do Estado não se opõe absolutamente a ele, e a 
elite lopista só deseja, como sabemos, criar condições favoráveis ao seu flores
cimento. 

Da mesma forma, a referência às massas populares durante a "revolução em 
marcha" não é acompanhada da implantação de uma legislação social de peso. 
Sem dúvida, o governo encoraja a criação de numerosos sindicatos e não hesita em 
intervir como árbitro nos conflitos sociais. Mas há poucas leis sociais novaslO . 
Além disso, os salários reais dos trabalhadores, que mal ou bem haviam sido 
mantidos até o final de 1 933, sofrem uma redução muito pronunciada a partir de 
1934. Enfim, os sindicatos não conseguem se implantar na indústria privada: o 
governo se mostra incapaz de convencer os patrões a aceitar essa "amável 
companhia". Mesmo entre os artesãos e no setor de serviços, o sindicalismo 
pennanece condenado a uma existência bastante precária. 

Em suma, aqui também a relação de forças se impõe. A partir de 1936, fica 
claro que ela se exerce em beneficio das classes dominantes, inteiramente erguidas 
contra a "ameaça de revolução social" que a politica de A. Lopez Pumarejo 
representa. O projeto de redefinição do Estado fica por isso mesmo neutralizado. 

Isso significa que a importância simbólica da " revolução em marcha" se esvai? 
De modo algum. Durante anos, as massas populares e as organizações de 
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esquerda, inclusive o partido Comunista, continuarão a ver nela um episódio 
fundamental, através do qual lhes foi conferido o direito à cidadania social. Havia 
ai, entretanto, um erro de perspectiva que só apareceria mais tarde. Em matéria de 
cidadania social, o que aconteceu foi principalmente a incorporação das massas 
urbanas ao partido Liberal, sob a aparência de uma política de reforma. 

6 .  No periodo 1 9 1 8-1930, várias vezes se instalara o risco de que as massas 
urbanas escapassem ao domínio dos partidos tradicionais. Ocorreram conflitos 
sociais serias, que escapavam à tutela desses partidos. 

A panir do final de 1 936, os limites da "revolução em marcha" tomaram-se 
evidentes no tocante à redefinição do Estado. Mas uma mudança com profundas 
repercussões ocorreu a partir do momento em que os setores populares foram 
colocados no rastro do Partido Liberall l . 

Se o Partido Liberal tivesse tido seu centro de gravidade numa burguesia 
"esclarecida", poderia ter ocorrido uma polarização no plano político em relação 
ao Partido Conservador. Na realidade, porém, o Partido Liberal, assim como seu 
adversário, recruta a maioria de seu eleitorado nas zonas rurais: o peso dos grandes 
proprietários de terras no Partido Liberal é apenas um pouco menor do que no 
Conservador. Além disso, a oposição aos projetos reformistas de A. Lopez paniu 
tanto de quadros do Partido Liberal como do Partido Conservador. Enflm, a 
burguesia industrial antioquenha, na época pona-voz da indústria, se inclina 
majoritariamente para0 lado conservador. Ela esteve, aliás, à frente da resistência à 
política lopista. Isso significa que continua extremamente reduzida a correlação 
entre os conflitos que se exprimem na cena política e os antagonismos que 
aparecem na cena social. 

A adesão das massas urbanas ao Partido Liberal tem pois por principal 
conseqüência o reforço da legitimidade do sistema dos partidos tradicionais. 
Indiretamente, ela faz com que continue a se exercer um certo deslocamento do 
poder em beneficio das classes dominantes e dos setores políticos ligados às zonas 
rurais. Ela faz sobretudo com que se estabilize um modelo de democracia civil 
restrita que constitui, no plano político, o prolongamento do estilo liberal de 
desenvolvimento econômico. 

7. Retornemos à questão inicial: a partir de que elementos � apesar das 
numerosas continuidades - os anos 1 930 podem, também na Colômbia, 
representar um corte profundo? 

O fato de o Estado não ter adquirido uma " súbita autonomia" em relação às 
classes dominantes não significa que ele tenha permanecido inalterado. A crise 
mundial introduz nesse quadro uma certa clivagem: de um lado, o Estado se 
encontra envolvido pela fragmentação da sociedade civil; do outro, erigido em 
pólo de unificação vinual. 
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Essa redefinição do Estado é perfeitamente compativel com a consolidação de 
um modelo liberal de desenvolvimento. No entanto, ela é acompanhada simul
taneamente por uma nova simbologia politica, uma vez que as classes populares 
são coletivamente conclamadas a fornecer o supone da unidade invocada pelo 
Estado. O tema da cidadania política entra em cena nesse momento. 

Naturalmente, essa cidadania não deixa de ser em grande medida ilusória, na 
medida que, no caso colombiano, ela permanece intimamente ligada à panicipa
ção nos dois partidos tradicionais. Por conseguinte, a coexistência dessa simbolo
gia politica e de um modelo liberal de desenvolvimento está destinada a produzir 
um profundo afastamento entre o politico e o social. O privilégio concedido à 
referência à incorporação à nação é acompanhado pelo confinamento dos 
conflitos sociais num espaço separado. 

O cone politico de 1930 passa pela instauração desse afastamento entre o 
político e o social. A "ilusão do político" representa também esse distanciamento 
do social, no exato momento em que ela parece fazer sua entrada definitiva na 
primeira linha do cenário colombiano. 

NOTAS 
1. C[ a esse respeito as considerações de F. Furet. em Penstr la Rivolution française( Paris: Gallimard. 
1978), p. 4 1  e seguintes. 

2. A panir de meados do século XIX, o Partido Liberal recebe o apoio dos artesãos. Convém notar que 
ele exprimirá simultaneamente os pontos de vista dos setores comerciais adeptos do livre-cambismo. 

3. De 1925, a 1935, as fazendas de Cundinamarca e de Tolima são sacudidas por graves conflitos 
sociais. Cf. M. Palacios, El cafe en Colomóia (Bogotá : Editorial Presencia, 1979). 

4. Os representantes esclarecidos dessa burguesia têm perfeita consciência do papel de amonecedor 
desempenhado por esse campesinato nos períodos de crise. Mari.ano Ospina Perez, dirigente da 
Federação dos Cafeicultores no período 1 930- 1 934, o menciona com freqüência. O pequeno 
campesinato produtor tem, em último caso, a possibilidade de retomar a uma economia de 
subsistência, na medida que uma pane da propriedade é quase sempre consagrada às culruras 
alimentares. 

5. Em 1940 será criado um imposto destinado a alimentar um fundo de intervenção. Mas a gestão 
desse fundo � e dos enormes recursos de que ele às vezes dispõe � será confiada á federação. A 
autonomia da federação será reafirmada em 1957. quando dentro do Comitê Nacional novos estatutos 
darão a maioria aos representantes dos cafeicultores, deixando os representantes do Estado em 
minoria. 

6. Cf. D. S. Chu, The great deprmion anti industrialiwtion in Colombia (The Rand Paper Series: S. Monica, 
1977). 

7. Uma delas é constituída por Caitán, que entre 1934 e 1935 lança um movimento. o UNIR, cujo 
programa comporta numerosas referências à consolidação do Estado. 
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8. A. Lopez pumarejo menciona em várias ocasiões o caráter inelutável dos conflitos de classe a partir 
do momento em que o capitalismo progride rapidamente. 

9. Cf. C .  Lefan, M. Gauchet, "Sur la démocratie: le politique etl'institution du social", Texture5, 7 1/2-3, 
pp. 7-78. 

lO. Em contrapartida, a legislação social será importante no período 1944-1945, durante o segundo 
governo de A. Lopez. 

1 1 .  É preciso que fique claro que nem todas as massas urbanas são liberais. Há cidades onde o 
eleitorado conservador é muito importante. e até mesmo majoritário, como em Medellin. 



GUILLERMO O'DONNEL- Na melhor rradução da Dependência e desenuolui
"",nto na América lAtina (obra de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Fa!etto), 
Luciano Martins nos chamou a atenção sobre grandes acontecimentos interna
cionais e suas complexas relações com processos que ocorreram internamente em 
países latino-americanos - processos não só econômicos como também especifi
camente políticos. 

Creio que tanto a Argentina, o Chile, como cettamente o Brasil pertencem a 
um subgrupo de paises latino-americanos que, a partir da crise de 1 929, 
conseguiram, de diferentes formas - fundamentalmente através de suas classes 
dominantes preexistentes, como assinala Luciano - reagir e recompor original
mente modos de dominação sobre bases que muitos outros paises latino
americanos não dispunham naquela data. 

Esses três paises já tinham a!guma base de acumulação interna, uma vida 
urbana bastante complexa e dispunham de um aparelho estatal relativamente 
desenvolvido - que se hoje parece pouco, para a época era comparativamente 
muito -, com capacidade de extração de recursos, e de forças armadas com uma 
superioridade coercitiva já bastante nitida. 

Diante da crise de 1 929, outros paises da América Latina, carentes de ta! base, 
praticamente entraram no colapso de um laissez-passer resultante da impossibili
dade de adotar pollticas públicas do tipo modernizante, e ao mesmo tempo 
defensivas frente à crise, tal como o fizeram no Brasil, Chile e Argentina 

Entre estes três paises, como mais uma vez assinala corretamente Luciano 
Martins, há alguns pontos em comum. Um deles, ponto fundamental, é que 
quaisquer que fossem os processos políticos existentes anteriormente e que se 
modificaram ao compasso da crise, em nenhum momento houve um questiona
mento da dominação oligárquica no campo, em nenhum momento houve 
tentativas de mobilização camponesa, como também não houve tentativas, com a 
exceção parcial do Chile, de criar alianças de setores médios urbanos com setores 
propriamente operários. A estas três restrições, a estas três lacunas, devemos sem 
dúvida acrescentar que houve diferenças de enonne imponância. 

Devemos começar por aquilo que não foi modificado na estrutura agrária, que 
era sumamente distinta no Brasil, na Argentina e no Chile. Nessa estrutura 
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encontram-se importantes contrastes que ajudam a entender as diferentes fanuas 
em que foi processada esta tão complicada década de 1930 em nossos países. 

Na Argentina havia, para simplificar, uma estrutura agrária que se manteve 
intocada e que fornecia uma base de acumulação muito significativa, tão dinâmica 
como a cafeeira no BrasH. Ocupava um enorme espaço econômico e político no 
país em seu conjunto, mas se tratava de uma agricultura sem camponeses. Vale 
dizer. a oligarquia pampeana exercia uma enorme centralização econômica e 
tinha uma grande importãncia política, mas era uma classe que não dispunha, 
como no Brasil e no Chile, do controle do voto clientelístico de camponeses 
submetidos a sua dominação direta. A história da eterna debilidade eleitoral dos 
panidos conservadores argentinos relaciona-se diretamente a esta especificidade 
da oligarquia agrária, de enorme peso político e econômico, mas sem possibilida
de de controlar o voto rural. 

No Chile, temos uma oligarquia agrária que, em contraste com as do Brasil e 
da Argentina, é extremamente atrasada, não orientada para a exportação, e 
deficiente mesmo em termos da produção de alimentos para o mercado interno. 
Muito menos capitalista em todos os sentidos do que as vanguardas oligárquicas 
brasileiras e argentinas, a oligarquia chilena contou com uma base camponesa 
dientelística que por muito tempo, como no Brasil, ofereceu uma importante base 
eleitoral aos partidos conservadores e liberais. 

Ainda ligada a estas rapidíssimas simplificaçôes que estou traçando, outra 
diferença muito relevante entre o Brasil, por um lado, e a Argentina e o Chile por 
outro é que, quando ocorre a crise mundial de 1 929/1 930, a Argentina e o Chile 
eram (ou haviam sido) governados por partidos que propunham o fim das formas 
tradicionais de dominação oligárquica. A Argentina, desde a década de 1 Q I O,  pelo 
Partido Radical, sob a presidência de Yrigoyen; o Chile, desde a IH cSldência de 
Alessandri. A oligarquia enquanto elite política já havia sido afastada nesses dois 
países, embora isso não implicasse, como assinalou Luciano, que sua posição de 
classe dominante tivesse sido deslocada ou sequer atacada. 

A partir desse ponto, é necessário estabelecer diferenças também entre a 
Argentina e o C hile. O Chile é o caso mais precoce de expansão e implantação de 
um estado nacional. Na década de 1 920, realizaram-se neste pais muitas das 
inovações institucionais que a Argentina e o Brasil efetuaram na década seguinte, 
como a criação de um Banco Central, a organização de forças militares 
independentes do controle oligárquico, o estabelecimento de organismos de 
racionalização administrativa, enfim, surgiram uma série de instituições compara
tivamente precoces que mostram o dinamismo e a centralização do aparelho 
estatal chileno. Saliente-se que o Chile era um país no qual o principal mecanismo 
de acumulação de capital estava intrinsecamente ligado aos enclaves mineiros e 
onde o processo de transferência dos rerursos desses enclaves para os outros 
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setores passava pelo aparelho estatal e onde, finalmente, as classes agrárias, ao 
contrário das brasileiras e argentinas, não constituíam fontes de acumulação de 
capital. 

o caso do Chile se complica em termos de qualquer interpretação mecânica 
ou economicista da crise de 1930 porque esse paJs já vinha experimentando uma 
crise extremamente grave, a partir dos anos 20, devido à grande queda dos preços 
do nitrato (o cobre só seria importante posteriormente). Desse modo, os ajustes 
políticos internos e a profunda recomposição dos mecanismos de acumulação que 
temos na Argentina e no Brasil na década de 1 930, no Chile se produziram na 
década anterior. Além disso, no Chile, paJs que, ao contrário dos outros dois, 
contava, afora os enclaves, com escassas fontes internas de acumulação de capital 
com alguma dinâmica, o impacto da crise dos anos 30 foi muiússimo mais fone do 
que no Brasil e na Argentina. 

É importante assinalar que, na década de 1920, o governo de Alessandri, que 
marcou o ténnino das fonnas mais parlamentares e clientelísticas da república 
oligárquica chilena, foi derrubado por um movimento militar. De inspiração 
originariamente conse1Vadora, tal movimento foi superado internamente por 
grupos de jovens oficiais que deram continuidade à presidência de Alessandri nO 
que toca à expansão e modernização do aparelho estatal, ao "descolamento" do 
controle oligárquico, às complexas alianças com os setores médios, sem, contudo, 
ameaçar a estrutura agrária. Esses jovens oficiais poderiam ser comparados aOs 
"tenentes" brasileiros, já que também eles apresentavam "um confuso cardápio 
de reivindicações" . 

Foi nesse contexto que ocorreu a extraordinária e breve experiência da 
república socialista implantada no Chile por um dos golpes militares que se 
sucederam no agitadíssimo período de 1931/1 932. Findo esse período, Alessandri 
retorna para um segundo governo, desta feita como expressão dos partidos 
conservadores, em clara aliança com os setores e partidos oligárquicos contra os 
quais havia tido êxito durante sua primeira administração. 

Na Argentina, também é esse movimento de transitória e agitada recuperação 
de formas políticas de dominação oligárquica a nível nacional que realmente 
inaugura os processos contemporâneos. No caso argentino, quando do golpe de 
1930, o Partido Radical já ocupava o poder há uns 15 anos. Nesse espaço, os 
radicais, que havianl surgido com um programa de voto universal, contra a fraude 
e, em geral, com um projeto liberal de cidadania, em nada afetaram a estrutura 
agrária. O golpe de 1930 foi levado a cabo por uma aliança - de vida muito cuna 
entre setores nacionalistas e uma direita muito próxima ao integralismo, por um 
lado, e, por outro, às velhas classes oligárquicas. Embora estas últimas e seuS 
representantes políticos tenham se imposto, com paralelismos importantes ao que 
ocorreu no Brasil, foi esse governo que empreendeu, a partir de 1 933, uma política 
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que, conforme Furtado assinalou há algum tempo, embora não orientada para a 
industrialização nem acompanhada por uma ideologia industrializante, teve 
como conseqüência uma notável expansão do aparelho estatal, bem como um 
veloz impulso à industrialização, resultado da tentativa de solucionar problemas 
da balança de pagamentos e de salvar o mercado interno, 

Após estas rápidas generalizações, gostaria de terminar com alguns dos 
comentários comparativos que Luciano propôs, Creio que ele tem razão quando 
assinala a enorme importância da estrutura agrária e da politica que as classes 
dominantes continuaram seguindo, bem como do êxito ou fracasso no controle 
social e político exercido sobre os setores populares e o voto destes mesmos 
setores. Neste sentido, um ponto que separa a história do Brasil com relação às da 
Argentina e do Chile é o "êxito" do Estado Novo em implantar controles sobre o 
setor popular que tranqüilizaram as novas e velhas classes dominantes e lhes 
garantiram, até a década de 60, os limites do regime politico que se foi criando 
desde 1930 no BrasiL 

No Chile, a partir dos acontecimentos brevemente descritos, a emergência de 
uma imponante classe operària (que diferentemente do Brasil e da Argentina era 
uma classe mineira, não industrial e não localizada nos grandes centros urbanos) 
deu início a um regime politico cujo eixo - o partido que oscilando decidia o voto 
parlamentar - foi o Partido Radical, uma úpica agremiação de origem e ideologia 
de setores médios urbanos. Já na década de 1940, no interior desse quadro, os 
partidos Socialistas e Comunistas surgem com uma votação significativa, somando 
cerca de 30% do total, percentual não muito diferente dos votos, que iriam receber 
nas décadas de 1960 e 1970. No entanto, naquele momento, a diferença 
fundamental era que o Partido Radical garantia os parãmetros da situação, 
aliando-se - quando aqueles parãmetros pareciam em jogo - com partidos 
conservadores, que tinham uma importante base eleitoral resultante do seu 
controle sobre o campesinato (como no Brasil e em contraste com a Argentina). 

Na Argentina, tudo foi mais explosivamente convergente, no sentido de que 
havia uma importante classe operária nos grandes centros urbanos e de que não 
existia uma massa imponante de camponeses que, entre outras coisas, poderia ter 
implicado um maior peso eleitoral dos partidos conservadores e um enfraqueci
mento do movimento operàrio através da oferta de trabalho. Assim, na década de 
1930, a situação na Argentina foi marcada por alianças conservadoras e oligàrqui
cas, que se sustentavam por intennédio do recurso à fraude mais escandalosa. Vale 
dizer, a fonna de assegurar o governo não foi o mecanismo de relojoaria. do que às 
vezes dá impressão o Estado Novo, nem tampouco, como no Chile, um sistema de 
equilíbrio entre classes e setores, negociados no Parlamento. Essa fraude, que teve 
lugar nos grandes centros urbanos, afetou profundamente a legitimação desse 
regime e colaborou decisivamente para a eclosão do peronismo. 
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Para terminar, um ponto que deveria ser salientado é que essa estrutura 
agrária, que permaneceu intocada durante esses anos nos três países, era bem 
diferente em cada um deles. Além disso, concomitantemente com os processos de 
industrialização e as diversas formas políticas plasmadas, surgiram três classes 
operárias também diferentes. No Brasil, uma classe operária rodeada por 
controles corporativos e por uma ofena de trabalho alternativo estruturalmente 
debilitante. No Chile, uma classe operária mineira que o isolamento geográfico 
fortalece ideologicamente mas debilita politicamente. Na Argentina, uma classe 
operária estruturalmente bem mais fone que a brasileira e geográfica e politica
mente mais centralizada do que a chilena As características dessa classe operária, 
somadas a um quadro de deslegitimação da democracia politica, e com ela dos 
panidos, inclusive de esquerda, que atuavam nos marcos da classe operária, 
selaram as condições para a eclosão do peronismo. De qualquer forma, e apesar 
das diferenças assinaladas, a crise de 1 930 e o clima ideológico mundial serviram 
de base a claros retrocessos em questões como as da cidadania e da democracia 
política, que no Chile e na Argentina haviam avançado nas décadas anteríores. O 
fato de que, no Brasil, os controles estabelecidos não se afrouxaram até a década de 
1 960, de que no Chile retornava-se à democracia politica com uma relativa 
tolerãncia para com as forças de esquerda, e de que na Argentina a situação se 
polarizava em campos que haviam abandonado sérias pretensões de democracia 
politica, pode em pane ser entendido, acredito, pelos diferentes processos que 
esbocei de forma tão esquemática 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - O' Donnel já disse, por antecipação, 
das dificuldades que há para quem fala no final. E, no caso, eu deveria, e se não 
deveria, gostaria, de comentar o trabalho do Luciano Manins, que me pareceu 
admirável. M as não quero deixar de fazer algumas referências ao quadro mais 
geral da�América Latina como um contraponto à questão que está posta aqui, que é 
a da Revolução de 30. 

Na Europa, do século passado, era comum dizer, em certos drculos, que o 
fantasma da revolução rondava por toda parte. Eu diria que, na América Latina, o 
fantasma da reação ronda por toda pane. Nós assistimos aqui a três exposições que 
nos mostram como no processo latino-americano as transformações depois da 
crise de 29 e depois de 30 resultaram em não-revolução. Em certos casos, 
resultaram claramente num processo regressivo. É o caso da Argentina do gen. 
Uriburu e a fraude patriótica (assim se chamava) usada para poder manter o 
sistema de coerção. Vimos que, na Colômbia, apesar de tudo, o sistema foi capaz 
de cooptar e de integrar os elementos dinâmicos novos ao processo social 
tradicional através de fórmula política, comentava Celso Funado há pouco, que 
não chegava a ser propriamente uma fórmula estatal, mas a de uma federação 
incerta, na qual o interesse do setor exportador pesava vigorosam.ente. E no caso 
brasileiro, vimos com minúcia, pela palavra de Luciano Martins, que não houve 
propriamente uma revolução, embora tivessem ocorrido transformações. A 
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pergunta, que fica para que se esclareça, depois destas exposições, é a seguinte: 
será que temos, realmente, que perseguir na América Latina o fantasma de uma 
revolução do tipo das "revoluções burguesas"? 

o que se mostrou foi precisamente que nós não estamos num processo desse 
tipo, não houve revolução burguesa na América Latina; não houve, sequer no 
momento em que começou a haver um processo de industrialização e até mesmo, 
mais tarde, um processo de industrialização continuada auto-sustentado. Mas isso 
não quer dizer que a burguesia não estivesse no poder; não quer dizer que não 
tenha havido profundas modificações. Embora a forma de dominação pudesse ser 
chamada de oligárquica, os agentes sociais que estavam por trás dessa oligarquia 
antes de 30 não são os mesmos que vão estar por trás dessa forma de oligarquia 
depois de 30 e especialmente depois do Estado Novo. Concordo plenamente com 
a tese principal do Luciano. A verdade da Revoluçào de 30 vai-se revelando no 
processo que desemboca no Estado Novo, independemente de os personagens, os 
agentes históricos, terem ou não consciência disso ou sequer de o desejarem. 
Pouco a pouco ele vai se explicitando; quando se instaura o Estado Novo se vê 
claramente que se formara uma autocracia burguesa. 

o único reparo que eu faria à idéia de "autocracia burguesa", tal como a 
entende Florestan Fernandes, é que ela, especialmente no caso brasileiro, não 
pode ser entendida senão no contexto da formação do Estado. Não se trata 
propriamente de uma classe social que desenvolve um aparato político próprio, 
que cria um panido, e que através desse panido exerce um processo de hegemonia 
na sociedade; trata-se de outro processo, de uma classe social diferenciada, com os 
seus vários ramos às vezes contraditórios, e esses vários ramos se apropriam de 
segmentos do Estado. É a partir do Estado que se propõe um principio de 
unificação política. E isso foi um resultado imponante do processo iniciado em 30, 
que nesse aspecto foi revolucionãrio. Não em tennos de uma "revolução 
burguesa" do modelo clássico, mas em termos de que se constituiu aqui, como 
noutros paises latino-americanos, algo que não existia antes da Revolução de 30. A 
partir dai houve uma ampliação do sistema dominante de alianças, à condição de 
que se preservasse a capacidade de controle do núcleo hegemônico. Ou seja, a 
dominação de classe preexistente manteve-se e, ponanto, não houve nesse sentido 
uma revolução. Mas houve uma transformação das fórmulas políticas para 
pennitir a incorporação de setores que não panicipavam anteriormente do pacto. 

É sob essa perspectiva que se pode entender como e por que houve tanta 
ambigüidade na Revolução de 30 e como esse cardápio de mudanças, tão sem 
saborão à luz das nossas expectivas de hoje, conseguiu mobilizar energias sociais e 
políticas. É que embora sendo um cardápio confuso mostrava um "pedido de 
passagem". Passagem por onde? Pelo umbral do Estado. Não se tratava de 
mudança no sistema de dominação na sociedade como um todo, de revolução 
propriamente dita, mas de passagem para dentro dos gabinetes do Estado, dos 
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escritórios do Estado, de setores que estavam fora dele. Este processo levou alguns 
anos para se constituir. E, curiosamente, os setores que se manifestaram contra ele 
foram precisamente os setores propriamente burgueses e industriais de São Paulo. 
São Paulo na sua expressão mais conspfcua se opôs a esse processo. Tanto a 
oligarquia tradicional, quanto o setor industrial. Robeno Simonsen, por exemplo, 
opôs-se diretamente. Todo o setor de peso da nova industrialização se opôs a 30, 
em 32. E mais ainda. Foi talvez o único setor que, naquele momento, propôs uma 
fónnula, que não é comum aos movimentos desse tipo na América Latina, a 
fórmula-partido: propuseram o Partido Democrático, que era um embrião 
gorado, do que se poderia chamar de um partido clássico. E o Partido Democrático 
era um partido de fone inspiração liberal-oligárquica. Foi, naquele momento de 
transição, talvez a única contribuição clássica, e, como tal, abonada, porque a 
situação não era clássica; era um partido que não podia chegar ao poder, que foi 
derrotado logo em seguida, pelas forças unificadoras do novo sistema. 

Vê-se assim uma espécie de paradoxo. O que houve como embrião do que 
poderia ser alguma coisa similar a um processo clássico, de uma burguesia que 
organiza um panido, foi percebido no Brasil como reacionário; e aquilo que foi 
realmente uma fórmula autoritária (e os tenentes exemplificam isso muito bem) foi 
percebido como uma força transfonnadora. Ter sido ou não de fato reacionário ou 
transformador é outra questão. Mas se apresentavam como tais. E, de fato, o que 
venceu não foi o setor que apresentava uma solução pela via partidária e pela via da 
abertura democrática, por mais que essa abenura pudesse ser uma abertura do 
tipo controlado, à la Colômbia, por exemplo. Nem isso foi possível passar entre 
nós. O que realmente sedimentou foi outra coisa; foi uma fórmula de dominação 
cuja institucionalização política carecia da mediação do panido, e que não fazia a 
agregação dos interesses de classe através do mercado eleitoral. Q.uando agregava 
interesses de classes distintas, fazia-o como uma espécie de espelhismo (palavra 
que não existe) que transferia da sociedade e projetava no espelho do Estado 
aquilo que se imaginava que deveriam ser os interesses da sociedade. Mas trata-se 
de uma transferência sem nexos, sem que existam os canais de intennediação. 

Dentro desse Estado autoritário, onde se aninham interesses bastante 
conservadores, vão existir também algumas sementes daquilo que seria o 
interesse, digamos. popular-democrático; só que sem a fórmula democrática, sem 
que exista representação e sem que se reconheçaa autonomiado sujeito social. Ou 
seja, sem que os trabalhadores ou a classe média pudessem realmente se organizar 
autonomamente e pressionar o Estado. É uma situação peculiar, porém, não 
peculiar ao Brasil, peculiar a muitas situações na América Latina, nas quais se vê 
uma formação deste mesmo tipo, que não foi suficientemente analisada. Como 
nÓs todos, cientistas políticos, temos sempre presente o modelo clássico, ficamos 
vendo o fantasma da revolução burguesa, que não houve, e a esperança de uma 
revolução proletária socialista, que sabe Deus lá se vai poder existir. Mas sempre 
medimos a história com esse parâmetro e. sempre mantendo esperanças, 
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acumulamos mais rapidamente desilusões do que os burgueses são capazes de 
acumular o capital. 

Por tudo isso, é necessário fazer um esforço e reavaliar processos políticos, 
como estamos começando a fazer aqui, não apenas a partir da análise documental 
dos arquivos - que é indispensável -, mas a panir de uma revisão teórica que 
permita entender como se dão as "revoluções". que embora não sendo revoluções 
transformam a história O pensamento disponível sobre partido, Estado, movi
mento social, tal como funcionam na sociedade brasileira, ainda é pobre. Se 
pudéssemos refazer a interpretação desses temas à luz da experiência histórica 
mais recente, de 29 e de 30, seria possivel enriquecê-la. No plano mais geral, acho 
que algo foi bastante esclarecido neste seminário e comprovou-se a tese de Luciano 
Martins, de que a relação entre o processo de transformação econômica e a 
fórmula política é uma relação frouxa. Por quê? Porque nós estamos vendo, e 
Guillermo O'Oonnel acabou de nos explicar, que depois da crise de 29 tivemos na 
Argentina um processo de regressão, se se pode falar assim, valorizando o 
conceito. Ou seja, passou-se de um regime que bem ou mal resultava de uma 
expressão eleitoral e que organizava a participação democrática através do Partido 
Radical (desde 1 9 1 6  no poder na Argentina com Yrigoyen) e garantia certa 
ampliação dos canais de relação entre a sociedade e o Estado, para o regime 
discricionário instituído com o golpe de Uriburu. Este tenninou por muito tempo, 
se não para sempre, as chances de institucionalização democrática na Argentina. 

Nós vimos também, no caso chileno, que é um pouco diferente dos outros 
casos porque a economia chilena é uma economia de enclave, com outras 
repercussões na sociedade, que depois da crise de 29 houve um abalo muito maior 
do que o sofrido pelo Brasil ou pela Argentina. Como o Chile era uma economia 
de enclave, não dispunha dos recursos de defesa da politica de emprego que 
nossos países dispuseram; por isso sofreu diretamente as conseqüências da crise. 
Em 3 1  e 32 o desemprego foi maciço no Chile, as minas tiveram que fecbar etc. 
Esse processo resultou numa resposta, que embora idilica naquela época, punha 
em causa o sistema de dominação: a república socialista dos quinze dias. 
Entretanto este tipo de resposta politica teve continuidade na história do Chile, 
mais tarde. na Frente Popular, e depois com Allende. Esse processo, no meu modo 
de entender, não é equiparável ao processo brasileiro, ao argentino ou ao 
colombiano. Ele é mais próximo, embora com muitas diferenças, do processo 
boliviano, venezuelano, mexicano e rubano, que são países de economia de 
enclave, onde o jogo das forças politicas é bastante diferente do jogo das forças 
politicas nos países onde hão bem ou mal, a formação de uma burguesia nacional, 
de uma burguesia local, que depois pode se internacionalizar ou não, onde o 
Estado tem um outro tipo de relacionamento e onde o papel da classe média é 
outro também. Nos casos de economias de enclave. a crise pode provocar um corte 
importante na estrutura de dominação. De qualquer maneira, no atinente ao 
argumento geral que eu estava tentanto desenvolver, também a crise de 29 teve 
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consequencias em alguns destes paises que foram antes retrógradas do que 
progressistas; só mais tarde foi colocada a possibilidade de um avanço no sentido 
democrático. E nós vimos que, na Colômbia, essas conseqüências foram democra· 
tizantes. 

o que se pode concluir é que há uma relação entre o processo econômico e o 
político, mas a direção dela depende da força política, depende da autonomia - não 
gosto desta expressão - relativa do político. Fica evidenciado que os esquemas sim
plistas de relacionamento entre crise econômica e fórmula política são pseudo-expli
cações. E devo dizer que se é possível mostrar, como está sendo feito aqui com a 
Revolução de 30, que há uma dinâmica muito peculiar nesse processo todo, acho 
que também chegou o momento de reconhecennos, como cientistas sociais, que 
estamos, do ponto de vista teórico, na orfandade. Ou seja, nós somos capazes -
como os colegas o foram, e eu apenas os imito - de descrever em tennas gerais 
alguns processos que já ocorreram. Mas no plano teórico oferecemos explicaçôes 
ex post, pois não dispomos, efetivamente, de uma teoria da mudança. 

Neste aspecto, existe uma crise na fanna de explicação das ciências sociais; 
esta se resume dizendo-se que não dispomos de uma teoria de mudança. Somos 
capazes de explicar depois que ocorreu uma transformação porque não sedeu esta 
ou aquela revolução, o porquê descritivo. Mas nóS não mantemos hoje a ilusão, 
que tivemos no século XIX, e durante boa parte do século XX (naturalmente os 
ingênuos guardam as ilusões por toda a vida) de que sabemos como é que as coisas 
mudam. No passado dispúnhamos de uma teoria sobre a dinàmica das classes e 
sabíamos como relacionar o econômico com o político; e imaginávamos saber até 
que formas de Estado as revoluçôes criariam; e sabíamos que forma de intervenção 
deverlamos ter. Hoje, relendo a Revolução de 30 à luz de um pensamento não 
dogmático, vê-se que não se sabia tanta coisa assim. Vê-se de imediato que a visão 
mais vulgar sobre a Revolução de 30 não tem a menor chance de se manter diante 
das pesquisas. Luciano Martins, no seu trabalho, faz a lápide desse tipo de 
explicação. Mas nós não podemos generalizar o que sabemos sobre a Revolução 
de 30. Sabemos que deu nisso: num Estado de um certo tipo; na mudança dos 
personagens e dos agentes sociais da oligarquia; na continuidade desse processo· 
oligárquico; deu nisso, que eu chamo de um espelhismo, no qual o Estado, sem 
intennediação, sem panidos, sem aceitar a identidade dos vários agentes sociais, 
acaba por registrar, sabe Deus como, a presença deles. Mas por que foi assim? Será 
que vai continuar sendo assim? Já que foi, vai continuar sendo? Qual é a teoria que 
me assegura isso? Como é que eu posso explicar esses liames todos? Pode ser que 
seja, é bem possivel, muita ignorância minha; mas tenho procurado aprender com 
meus colegas d'aquém e d'além-mar as explicações. No máximo, creio que 
dispomos hoje de uma teoria do Hruno-circuito". Nós sabemos que, em cenos 
momentos, contradições variáveis, conflitos variáveis, que se colocam em planos 
diferentes da estrutura social, de repente entram em cuno-circuito. Esse (Uno
cirruito pode levar a uma mudança, de difícil previsão com relação ao seu sentido; 
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não se sabe se será mais progressista ou menos progressista. A teoria do cuno
circuito pode ser que sirva para os eletricistas, que saberão como corrigi-lo. Para 
os cientistas sociais, entretanto, é extremamente pobre. 

Eu acho que aqui, nas sessões do seminário que eu pude acompanhar, pelo 
menos uma coisa ficou certa. No caso da Revolução de 30, hoje, graças a estes 
trabalhos,já sabemos onde é que ocorreu o choque, como é que seu deu o choque 
e qual foi o bombeiro que apagou o fogo. Talvez isto já seja um passo adiante para 
que possamos dispor no futuro de uma teoria um pouco mais satisfatória 

CELSO FURTADO - Permitam-me que inicie estas palavras expressando meus 
mais sinceros agradecimentos ao CPDOC pelo convite que me fez e a oporrunidade 
que me deu de aqui estar com este grupo de pesquisadores jovens do Brasil e com 
notáveis especialistas vindos do estrangeiro, pennitindo-me tomar conhecimento 
desse fonnidável esforço de pesquisa e reflexão que atualmente se realiza sobre o 
nosso país. Para quem vive no estrangeiro, como é o meu caso, uma oportunidade 
como esta não se reproduz facilmente. 

Sobre a imponância da comunicação de Luciano Martins, concordo totalmen
te com as palavras de Fernando Henrique Cardoso. Considero-a um trabalho de 
síntese magistral, que permite ordenar devidamente muita coisa que antes estava 
dispersa A partir daí muitas hipóteses novas poderão ser levantadas, hipóteses 
explicativas de processos particulares. Esse tipo de reflexão abrangente permite 
aos pesquisadores, que se encontram submersos nos detalhes, recuperar a visão da 
floresta, aprofundar o horizonte de percepção, captar aspectos da realidade que, 
por uma ou outra razão, tendem a permanecer na sombra. Creio que devemos 
agradecer a Luciano esse esforço de globalização. 

Em ceno ponto de sua exposição Luciano afirmou que " o conflito polltico
ideológico explicitado pela Revolução de 30 ou a ela subjacente tem fraca relação 
com a expansão industrial então em curso na sociedade". Partirei desta proposi
ção, não propriamente porque discordo dela, mas porque gostaria de verificar se é 
compadvel com a visão que tenho das transformações ocorridas na economia 
brasileira no pertodo em questão. 

Minha opinião é que, em tomo de 1 930, a economia brasileira sofreu uma 
inflexão, digamos, uma mudança de rumo em seu desenvolvimento. E justamente 
porque aconteceu algo importante na dinâmica da economia é que as coisas não 
são claras, que há tanta controvérsia, essa confusão a que se referiu Fernando 
Henrique. Do meu ponto de vista, o essencial da coisa está no seguinte: a partir de 
um certo momento, que se situa bem no começo do decênio dos 30, o centro 
dinâmico da economia brasileira se desloca do mercado externo para o interno. 
Em outras palavras: a acumulação, a transformação do aparelho produtivo, isso 
que se chama desenvolvimento econômico passa a realizar-se em função do 
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mercado interno. Q,uando escrevi a Formação econômica tk Brasil, há um quarto de 
século, dei ênfase a esse ponto. 

Para captar a natureza dessas modificações é necessário ampliar a perspectiva, 
conjugando os anos 30 com o decênio anterior. De certo pOntO de vista, os dois 
decênios formam um todo. Os anos 20 foram um perlodo de grande dinamismo 
da economia mundial, mais precisamente da economia capitalista. Assim, a renda 
per capiJ.a dos Estados Unidos cresceu consideravelmente, cerca de 40%. Também 
houve importantes modificações no que respeita à localização da atividade 
econômica, deslocando-se o principal centro financeiro de Londres para Nova 
Iorque. Enfim é a época do boom por excelência. 

Ora, esse é um perlodo durante o qual a economia brasileira enfrenta grandes 
dificuldades e perde terreno em termos relativos. O desenvolvimento industrial é 
bem menor do que no decênio anterior. No comércio exterior o Brasil perde 
terreno vis-à-vis de seu grande vizinho, a Argentina. A crise do açúcar do começo 
do decênio tivera um impacto devastador no Nordeste; a da borracha, provocada 
pela concorrência do similar sintético, tivera conseqüências desastrosas para a 
Amazõnia. É verdade que a política de valorização do café tinha efeitos positivos 
sobre a renda da região economicamente mais importante do pais. Contudo, o 
nivel mais alto do volume das exportações de café alcançado nesse período é 
similar ao alcançado no começo do século. Esses dados devem ser tidos em conta 
para explicar o desânimo ou o espírito de revolta que domina setores das elites. O 
Relralo tk Brasil de Paulo Prado, com sua tristeza, reflete o estado de espirito de 
uma elite que não tinha uma visão positiva do futuro do país. A essa singularidade 
do Brasil nos anos 20, no quadro da América Latina, corresponde outra 
singularidade no decênio da depressão mundial. 

Para compreender esse quadro, essa particularidade do caso brasileiro, 
convém ter em conta dois pontos. O primeiro diz respeito à política econômica 
seguida persistentemente no Brasil a partir do governo Campos Sales e o segundo 
concerne às rupturas profundas causadas no comércio mundial, durante o 
perlodo, pela Ptimeira Grande Guerra e pela depressão que se segue à crise de 29. 

Nem sempre se tem em conta que no Brasil, a panir de Murtinho, prevaleceu 
sem falha uma certa doutrina econômica que privilegiava a inserção do pais no 
sistema de divisão internacional do trabalho como exportador de produtos 
primários. Diga-se o que quiser da debilidade do Estado brasileiro, mas a verdade é 
que o governo deste pais seguia com persistência uma politica coerente no campo 
econõmico. O laissez{airismo de Murtinho e os esquemas de "valorização" do café 
tinham um mesmo espírito: favorecer a inserção do Brasil no comércio internacio
nal como exportador de produtos primários. Isso colocava o pais em situação de 
extrema dependência da conjuntura econômica internacional. 
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A Primeira Guerra Mundial, ao desanicular o quadro do comércio internacio
nal. criou à economia brasileira grandes problemas de abastecimento. Assim, 
pela força das coisas, houve que se preocupar com o mercado interno 'e logo se 
evidenciou que este podia desempenhar um papel de pólo dinâmico na economia 
do país. Com efeito: a produção industrial cresceu consideravelmente nesse 
período de dificuldades dos negócios de exponação-importação. 

Ora, passada a guerra, pretende-se voltar à polirica tradicional: preeminência 
das preocupações com a estabilidade cambial, subordinando-se as pollticas 
monetárias e fiscal ao objetivo de equilíbrio externo. Somente assim. dizia-se, seria 
possível obter os créditos no exterior necessários ao financiamento dos estoques 
de café, os quais tendiam a crescer como resultado dessa mesma politica de 
favorecer o produto de exportação. Nào obstante a experiência do decênio 
anterior, não se enxergavam as potencialidades do mercado interno. O resultado 
era a subutilização da capacidade produtiva já existente no país: a produção 
industrial em 1929 mantém-se ao nível da do começo do decênio. As tensões 
surgem de muitos lados e apela-se mesmo para a proibição da importação de 
equipamentos para a indústria têxtil, que se considera sobredimensionada. Os 
homens que estavam no poder, essencialmente ligados aos interesses do café, 
pretendiam manter o país dentro de um canal onde ele já não cabia. Esses fatos não 
são estranhos à)nsatisfação que se manifesta em muitos setores, em particular nas 
regiões que pouco ou nenhum beneficio recebiam da política de valorização do 
café. A muitos o quadro da política do país dava a impressão de anacronismo, 
mesmo de decrepitude. 

A crise de 29 encontra o Brasil nessa situação contraditória, daí que as 
conseqüências de seu impacto se hajam afastado do figurino preestabelecido. 
Mudado o contexto externo, reduzida brutalmente a capacidade para imponar, 
fechadas as fontes externas de crédito, impôs-se a saída na direção do mercado 
interno. E isso foi possivel rapidamente não somente porque a base de recursos 
naturais do país é considerável mas também porque havia no setor industrial uma 
importante capacidade produtiva subutilizada. A tudo isso correspondeu, nas 
esferas políticas, a ascensão de novos homens. Não necessariamente ligados ao 
setor industrial, mas com uma visão do país distinta da da oligarquia cafeeira. Essa 
coincidência histórica está na origem da idéia de que ocorreu no Brasil uma 
"revolução burguesa". Não seria este o único caso em que insistimos em 
enquadrar a nossa história nas categorias derivadas da história social da Europa. 

O que ocorreu no Brasil não se presta a explicação simples, pois a 
industrialização brasileira, que é mais antiga do que é corrente imaginar-se, não 
reproduz a experiência européia. No Brasil a industrialização não assumiu a fonna 
de criação de um sistema integrado em função do mercado intemo- o que ocorreu 
nos países de industrialização atrasada como o Japão ou a Rússia imperial - e sim 
de um complemento da economia de exportação e de importação. Panicularmen-
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te em São Paulo, as atividades industriais estavam intimamente ligadas aos 
interesses comerciais dos negócios de exportação-importação. A prosperidade do 
café também significava prosperidade para as indústrias que transformavam 
insumos importados (pagos com divisas produzidas pelo café) e cuja demanda 
dependia da renda gerada pela atividade cafeeira. Essa complementaridade 
deixou de existir a partir do momento em que a indústria cresceu em razão das 
dificuldades de importação - período da Primeira Guerra - e quando a defesa dos 
interesses do café levou a uma politica restritiva ao nivel da demanda interna. 
Surgiram problemas estruturais que já não permitiam conciliar facilmente os 
interesses de uma indústria em expansão e os da economia tradicional exportado
ra Mas derivar daí a existência de um conflito de classes seria andar muito rápido. 

As coisas se complicavam mais ainda porque as classes médias emergentes 
aspiravam à modernidade e esta penetrava no pais pela via das imponações. 
Explica-se. assim. que muitos líderes que tinham consciência do anacronismo do 
país, que eram progressistas, também fossem livre-cambistas. Pela mesma razão o 
Partido Socialista argentino era livre-cambista. Era dificil compreender na época 
que a modernização pelo caminho da economia primário-exportadora tinha 
horizontes curtos. Mas dal resultavam diflculdades para formular uma autêntica 
política de industrialização, que nessa época implicava necessariamente abando
nar o laissezjain"smo. 

Se alguma clivagem existiu nas classes dominantes. antes de 1 930. ela reflete 
disparidades de situações econômicas entre regiões. É evidente que as indústrias 
de outras regiões pouco ou nenhum beneficio retiravam da política de valorização 
do café. Pelo contrário: a valorização do mil-réis reduzia sua capacidade competiti
va face às importações e quase sempre elas eram menos dependentes de insumos 
imponados" Por outro lado, a preocupação com problemas cafeeiros era interpre
tada em muitos setores como abandono dos interesses das regiões �m que o café 
não era o principal produto ou estava em declínio. Como não ver o longo e 
persistente declínio politico de Minas Gerais. durante essa fase. e a exclusão 
persistente do Rio Grande do Sul. que não se ligava diretamente à economia de 
exportação? Esses aspectos são de relevância para entender a mudança de 
enfoque. dentro da classe dirigente. que se segue à Revolução de 30. 

Voltemos à afirmação de que houve uma mudança de rumo. A incapacidade 
dos dirigentes de verem algo mais do que os interesses do café vinha freando 
as possibilidades de desenvolvimento do Brasil. O pals acumulava atraso. perdia 
terreno, as tensões sociais cresciam, o descontentamento se generalizava. A 
Revolução de 30 abriu a comporta que represava essas forças e provocou uma 
aceleração da história. Mas o fundamental não foi a ruptura dentro da classe 
dirigente, e sim a modificação fundamental no contexto externo. Daí a imponân
cia da crise de 29 e da longa depressão que a seguiu. Foi essa mudança brutal e 
profunda do contexto externo que canalizou as energias do pals em outra direção. 
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desacreditou a ideologia do pais " essencialmente agrário", fez com que os novos 
lideres vissem a realidade de outra forma. A conjugação da crise de 29 com a 
Revolução de 30 permitiu a ativação de um potencial de vontade renovadora que 
se havia acumulado no país. 

A paror de então, desenvolvimento significará no Brasil expansão do mercado 
interno. Dai decorre, pela primeira vez, uma solidariedade objetiva entre as 
regiões do país. Assim, o Nordeste reivindica e obtém uma cota no mercado de 
açúcar do Centro-Sul do país; a Amazônia encontra aí o mercado para a borracha 
que não é competitiva no exterior. Por outro lado, a região Centro-Sul necessita de 
protecionismo vis-à-vis do exterior, para que seus produtos manufaturados se 
assenhorem do mercado do conjunto do país. Surge assim, uma base objetiva 
em que apoiar-se um novo centralismo político. Em 1 937, quando se consolida 
esse centralismo, são eliminadas todas as barreiras ao comércio entre estados da 
União. 

o novo discurso ideológico somente se define lentamente. Fala-se de 
integração nacional, de marcha para o oeste, de valorizar o que é brasileiro. Nele 
estavam implícitas as idéias de industrialização, de apoiar-se no mercado interno 
para crescer. Emergia uma visão otimista do país, que permitia superar os velhos 
complexos de inferioridade de raça, de clima, de pobreza em fontes fósseis de 
energia e coisas parecidas. Mas não se imagine que os que chegaram ao poder em 
1 930 tinham percepção da natureza das mudanças que estavam em curso, ou que 
dispunham de um projeto para transformar o Brasil. Quando se tratava de 
formular política comercial, monetária ou fiscal continuavam a predominar as 
idéias do passado. Basta observar os acordos comerciais que assinou o Brasil nesse 
período, ou a refonna tarifária de 1934, que introduziu o imposto específico às 
importações. Em situação de inflação esse imposto não constituía proteção para a 
indústria. As mudanças foram impostas pelos fatos: as reservas de divisas se 
evaporaram e o crédito externo desapareceuj os impostos sobre as importações, 
então os mais importantes, declinaram brutalmente; não havia possibilidade de 
atender ao serviço da divida externa. Houve que apelar para a moratória externa, 
que financiar de alguma fonna os gastos públicos, que encontrar uma maneira de 
evitar que o setor cafeeiro se desmantelasse, arrastando com ele o resto da 
economia do país. O Estado foi forçado a intervir de todos os lados, o que o 
obrigou a equipar-se, a modernizar-se. 

O controle de cãmbio não surgiu de uma escolha e sim da necessidade de 
sobreviver face à brutal baíxa da entrada de divisas. Ninguém queimou café por 
masoquismo e sim para reduzir os imensos gastos de armanez.agem e a pressão 
dos estoques sobre o mercado internacional. Ninguém dirá que José Maria 
Whitaker, o ministro da Fazenda da época, tinha idéias econômicas diferentes das 
de Muninho, como não demonstrara tê-las Getúlio Vargas quando ocupara a pasta 
da Fazenda no governo Washington Luís. Evidentemente. as mentes menos 
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dogmáticas, menos fonnadas ou deformadas pelas idéias onodoxas sobre 
equilíbrio orçamentário, inflação etc., tenderam a prevalecer. Anos depois tive 
com Osvaldo Aranha uma conversa sobre esses acontecimentos e ele me observou: 
" Celso, você me explicou o sentido do que fizemos nessa época; então eu não sabia 
de nada", 

Mas a amplitude do que se fez, nesse esforço de sobrevivência, revela audácia 
política. As fogueiras que queimaram 80 milhões de sacos de café deixaram o 
mundo perplexo. Nadadisso foi feito a partir de um projeto; foram antes atos de 
desespero. Ninguém pensou que isso pudesse ser uma fonna de sustentar o 
mercado interno de produtos manufaturados; entretanto esse foi o resultado. A 
renda monetária manteve-se elevada, a depreciação cambial teve que ser ainda 
maior, a capacidade competitiva da indústria interna aumentou. Com efeito, a 
produção industrial cresce 50% entre 1 929 e 1937, o que foi algo considerável para 
a época e um grande contraste com o decênio anterior. A produção agrícola 
dirigida ao mercado interno seguiu atrás. Pela primeira vez a agricultura crescia 
mais para dentro do que para fora. Evidentemente isso foi poss[vel porque a 
indústria dispunha de capacidade ociosa, e também porque no essencial se tratava 
de indústria leve, que com facilidade passa de um a dois e três turnos de trabalho. 
Tem-se debatido esse problema: como foi poss[vel essa expansão industrial, 
quando a economia estava sob o impacto da depressão externa; que relação existe 
entre a expansão do mercado interno e a política do café etc. Para mim dois fatos 
parecem fora de dúvida O primeiro é que a demanda efetiva foi mantida graças à 
ação de fatores endógenos; e o segundo é que as grandes perdas que sofreu o setor 
cafeeiro foram em parte socializadas. 

Sobre essa experiência cabe uma reflexão adicional. Se o Brasil pôde acelerar 
sua industrialização em situação de grandes dificuldades de imponação de 
insumos industriais e equipamentos e de quase inex�stência de financiamento 
externo, é que já reunia há algum tempo todas as condições para abrir-se o 
caminho da industrialização. Portanto, o que faltou foi uma política que ajudasse a 
encontrar esse caminho. Em realidade, a politica seguida persistentemente 
durante os três decênios anteriores desviou o país desse caminho, submetendo-o a 
um sistema de divisão internacional do trabalho que o condenava à dependência e 
à pobreza. Cheguei a essa conclusão já há muitos anos: o Brasil reunia condições 
para lançar-se num processo de autêntica industrialização desde o primeiro 
decênio da República. E grande parte do atraso que acumulamos foi causado pelas 
políticas econômicas seguidas no país. Fizemos atrasados, sem o saber, como M .  
J ourdan fazia prosa. Mas com conseqüências mais graves, desafortunadamente. 

Trabalhos como o do Luciano contribuem para aumentar a consciência 
crítica. Somente esta pode armar os povos para defender-se dos que pretendem 
falar em nome da coletividade quando apenas defendem interesses de grupos ou 
de classes. 



DEBATES 
Pergunta - Prof. Luciano, eu gostaria de saber qual a correlação que se pode 

estabelecer entre 30 e 32 e as leis que regulam a relação capital/trabalho. Dentro 
desse processo de industrialização, desde 20 até a revolta de 32, que incluiu um 
movimento grevista, são promulgadas uma série de normas legais voltadas para a 
regulamentação do trabalho. Eu gostaria de situar melhor essa questão no período 
de 30-32. 

LUCIANO MARTINS - Eu não entendo bem o porquê da referência a 32. Mas 
de qualquer forma, o que me parece é que, a partir dos anos 20, e mais 
especificamente do governo Epitácio Pessoa, há um claro declínio do movimento 
operário. movimento que na primeira década do século, e culminando com a 
greve de 1917 ,  havia sido bastante ativo. A partir dos anos 20 se inicia0 processo de 
declínio do movimento operário por sua própria exaustão, pelo fato de o processo 
econômico oferecer oportunidades antes inexistentes, pelo declínio da influência 
anarquista e por toda uma série de leis repressivas, adotadas a partir do governo 
Epitácio Pessoa e que serão inscritas na Reforma Constitucional de 1 926, que 
inclui um dispositivo bastante rígido, no sentido de dar ao Estado amplo poder de 
controle (inclusive expulsão de estrangeiros) sobre as lideranças operárias. É nesse 
sentido que afirmei ser essa a hora de declínio· do movimento operário, que 
permite às classes médias urbanas salrem às ruas para manifestar seus interesses e 
aspirações. Elas se manifestam quando a agitação operária entra em declínio. Mas 
embora essa agitação operária já se tornasse esparsa e tópica, a sua própria 
ocorrência foi capaz de assustar suficientemente as elites urbanas; foi capaz de 
colocar para elas, de uma maneira patente, quase gritante, a necessidade de se 
constituir f' se edificar um sistema de dominação que fosse, ao nível urbano, o 
correspondente ao que era mantido no campo através do coronelismo. É essa que 
me parece constituir a essência da reivindicação urbana dos anos 20. É claro que 
ela não aparece sob essa forma, mas como uma demanda de inserção das camadas 
médias no sistema político e da instituição de um sistema para a representação de 
seus interesses. Minha opinião é a de que, por trás dessas demandas, está o 
problema muito maior de como estruturar a dominação ao nível urbano, que, 
como eu disse, só será "resolvido" durante o Estado Novo. 

Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma referência a algo que 
Fernando Henrique mencionou e que me parece imponante em relação ao 
problema do Estado. Trata-se de um dado que às vezes tem passado desapercebido, 
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mas que tem importância para explicar, não propriamente a forma de Estado, mas 
a expansão do aparelho do Estado e as características que esta assume na segunda 
metade dos anos 30. É que a inserção politica que reclamam os setores médios 
urbanos, e que só se vai efetivar de fato durante o Estado Novo, tal inserção não se 
fará no sistema político (dada a própria existência do regime autoritário implanta
do por Vargas), mas já diretamente no aparelho do Estado, via expansão e 
transformação da burocracia. Às vezes se perde de vista esse dado. Ele é 
importante, entretanto, para se entender o processo de expansão e de moderniza
ção do aparelho do Estado nos anos 30, pois são esses setores médios em busca de 
inserção que se vão constituir nos atores desse processo de expansão das atividades 
do Estado. 

ELlZA MARIA REIS-Eu gostaria de fazer uma ligeira observação àexposição 
do prof. Fernando Henrique, na tentativa de lançar uma ponte entre a mesa de 
hoje e a que discutiu 1 930 como revolução de elite. O prof. Fernando Henrique 
começou questionando a ausência da revolução burguesa, e mencionou o fato de 
que o Brasil não tinha uma situação clássica. Eu me pergunto se há uma situação 
clássica além da situação inglesa, já que a própria França está perdendo muito o 
seu slatus de clássica. Talvez pudesse ser feito um paralelo com a Europa oriental 
no século XIX, respeitadas as diversidades entre os dois processos. 

Acho que, nesse ponto, a colocação do Guillermo sobre a situação do 
campesinato é muito ilustrativa. Para mim, foi uma grata surpresa ver o 
campesinato introduzido finalmente na discussão. Acho que as relações de 
trabalho no campo constituem um dado fundamental. Falou-se muito sobre 
oligarquia e não se pensou nisso, nas sessões anteriores. Pode ser que, estudando 
as relações que se estabelecem no mercado de trabalho, seja possível elaborar 
alguma coisa teórica em tomo da expansão ou não do mercado politico. Não sei se 
isso é um caminho, mas penso que, a partir daí, a gente possa entender de curto
circuito e, quem sabe, de sistema elétrico também. 

FERNANDO HENRIQ.UE CARDOSO - Evidentemente, quando se fala em 
" situação clássica" tem-se em mente o pensamento sobre a revolução burguesa, 
não como e onde ela ocorreu, se foi na Inglaterra ou na França. Tem-se em mente o 
que ficou codificado como a forma de explicação da revolução burguesa. Na 
Escandinávia já não foi assim; na Alemanha, não foi assim. E, não obstante, existe 
um pensamento sempre referido a uma "revolução burguesa", com as suas 
características. Quando vai-se ver de perto, nem mesmo na França foi assim. A 
revolução burguesa na França, a politica dessa revolução não acabou com a 
estrutura fundiária. Não acabou. De modo que, realmente. quando você vai 
esmiuçar, é diferente. 

Com relação à Europa Oriental, eu sei pouco. Guillermo O'Donnel escreveu 
algumas reflexões sobre isso há alguns anos atrás num paper, que tem alguns 
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pontos interessantes. Primeiro, são países com estruturas economicamente 
dependentes também. Agora, com relação ao campo, é mais complicado, porque 
na Europa Oriental houve a II segunda servidão" , acelerada pelo desenvolvimento 
do capitalismo; havia estruturas feudais em cenos casos, que nós não tivemos. 
Tenho medo das analogias que dificultam a compreensão, mais do que ajudam. 

Você falou do século XIX. É possível; alguma analogia talvez possa ser feita 
para servir como um ponto de referência, pois havia uma situação de dependência. 
com Estados fortes. E possível verificar alguma similitude no campo também, no 
mínimo com a existência de um regime de sujeição muito grande. Pode ser. Ver 
como é que se desenvolve a revolução a partir daí, ver quais são as diferenças, 
precisamente, acho que isso tem o seu sentido, a sua importância. Seria muito útil 
para ampliarmos o nosso quadro. Porém essa ampliação deve ser feita tentando 
entender um pouco melhor a forma de enganche entre as classes sociais, a politica 
e a economia aqui. Nós não fizemos isso suficientemente, nem mesmo no que diz 
respeito à América Latina, que està à disposição. É dificil saber alguma coisa sobre 
a América Latina. A gente arranha aqui e ali, mas as diferenças são muito 
marcantes. Na verdade, quando você passa de um processo muito geral, que 
unifica, as diferenças são muito grandes também, especialmente no que toca à 
situação do campo, e valeria a pena esmiuçar. 

Agora, eu queria fazer um comentário final, embora seja importante referir ao 
fato da estrutura agrária, como foi dito aqui. O Luciano Martins tocou no assunto 
e mostrou que um dos limites da possibilidade de transformação da Revolução de 
30 foi que ela não mexeu na relação vigente no campo, nem na propriedade, nem 
nas relações de trabalho. Mesmo o chamado pacto populista excluía o campo, 
quer dizer, o limite da dominação estava no campo. Há uns quinze anos, quando 
escrevi algumas coisas sobre esse assunto, mencionei essa questão, porque acho 
que é muito importante. Porém, penso que aqui, na América Latina, com a devida 
permissão dos estudiosos do campo, não devemos esquecer que existe um tipo de 
relação entre campo e cidade muito especifico. Há um tipo de ruptura entre 
o campo e a cidade que tem pouco paralelo fora daqui. Ocorreu em alguns lugares 
da Ásia, mas tem pouco paralelo fora daqui. Não existe continuidade entre 
o campo e a cidade no plano político. Embora de alguma forma o jogo político na 
cidade dependa da situação no campo, o que acontece no campo até hoje 
repercute muito pouco sobre a politica na cidade. É dificil entender esse processo, 
e quem estuda as lutas sociais e políticas no campo fica bastante desesperado. Fica
se com a expectativa de que, de repente, o campo se incendeie e chegue à cidade, 
como revolução; ou pelo menos de que se criem certos canais áe comunicação 
entre cidade e campo, que na verdade não se criam. A meu ver, isso vai se agravar, 
não vai diminuir. 

Se deixarmos 1 930 para ver o que acontece hoje, verificaremos que o processo 
de industrialização, tal como se dá no Brasil atualmente, com a internacionali-
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zação e tudo o mais, é de outra índole. Hoje o campo se tornou um pano de fundo 
muito longínquo. Não obstante, muitos de nós continuamos pensando que os 
processos políticos agrários vão indo pouco a pouco, que no campo vai acontecer 
isso e aquilo que repercutirá nas cidades. Na verdade houve um corte, uma 
ruptura muito grande e uma superposição de uma outra forma de relacionamento 
econômico, com a presença das multinacionais, com o grande capital monopólico 
internacional, que está mudando completamente a estrutura de classes neste país, 
com muito maior velocidade do que mudou na Argentina ou no Chile. Acho que 
entre a Argentina e o Chile, por um lado, e o Brasil por outro, as diferenças 
aumentaram, não diminuíram. Saltamos toda a possibilidade de uma forma 
política, do tipo que houve na Argentina e no Chile. Entre nós não se repetirá nem 
o populismo peronista, nem o estilo de partido de classe tipo chileno, por causa 
dessa ruptura. E o campo? Como é que fica nesse novo enganche da nossa 
economia e da nossa sociedade com o que está acontecendo nO mundo? O campo 
fica ainda mais isolado como eventual cadinho de transformações revolucionárias. 

DANIEL PÉCA UL T - Gostaria de dizer apenas algumas palavras, motivadas 
pela referência de Aspásia à Revolução Francesa. Eu diria que, de certa maneira, os 
problemas colocados pela interpretação da Revolução Francesa são tão compli
cados quanto os colocados a propósito da Revolução- ou não revolução- de 1 930. 
Em outras palavras, existem vários niveis de interpretação. Estou cena de que, ao 
nível econômico, todos os sociólogos e historiadores, com a exceção de alguns 
poucos, estão obviamente convencidos de que não ocorreu nenhuma ruptura 
econômica naquele ano. Quanto ao Estado, o que sempre se afirma é que o Estado 
muda, que ganhou não sei quais traços. Bem, Tocqueville já demonstrou há 
muitos anos que existe uma certa continuidade na estrutura do Estado durante 
muito tempo. Nesse sentido, eu diria que o problema colocado sobre a Revolução 
Francesa revela que ocorreu algo extremamente importante. apesar de a revolução 
ter apresentado numerosas continuidades. 

Faria duas referências. Uma a um texto do jovem Man< que, ao falar sobre a 
Revolução Francesa, refere-se à ilusão do político. A ilusão do polftico 
consiste no fato de que o sofrido se converte em consciente, ou seja, as pessoas 
que se colocam de forma mais ou menos passiva diante das coisas passam a ter uma 
consciência bastante ativa, a participar, a entender. A outra referência diz respeito 
ao texto recente de um historiador, François Furet, sobre a Revolução Francesa. 
Furet colocou-se previamente esta pergunta: o que representa a mudança numa 
revolução como a francesa? Ele demonstrou muito bem que, em qualquer 
revolução. existe sempre o que chama de um certo excesso das idéias sobre a 
história real. Por isso, acredito que esse problema seja muito importante. Temos 
falado muito aqui, inclusive eu mesmo, das continúidades. Creio que o outro 
nível, o nível das " aparências" , o nível, por exemplo, da aparência de nossas ações 
entre o Estado e os sindicatos, esse nivel é sumamente impottante, isto é, tem seus 
aspectos imaginários, mas possui também conseqüências práticas extremamente 
sérias. 






