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DA REVOLUÇÃO

DE 30 AO GOLPE

Para os ideólogos
marcaria

do Estado

o início da segunda

ponto de partida

que constroi,

cando o golpe

zante, "que conduzia
ção, como ressalta

a afirmação

segundo

da novidade

liberal

de

seu

193u como

mar-

aa Primeira

Rep~

ele, desagregadora,

va em todos os campos

Gomes,

anarqui-

Sua argument~

era de que a desordem

da realidade

no

periodização

o pais ~ sua decomposição.
Ângela

1937

que teria seu

Na

aponta pa~a

na experiência

blica, uma experiência,

de

de 1930, e que caminharia

estadonovista

iniclal

novembro

de uma nova ordem.

tendo em vista

o discurso

Novo,

DAS ELITES(*)

fase de um processo

na Revolução

sentido da constituição

projeto,

DE 37: A DEPURAÇÃO

brasileira,

grass~

o que represe~

-

tava a perda

das reais tradições

obstruido

o seu camlnho

o passado

liberal,

ta, tOrnarla

a Revolução

Claras

homem brasileiro.
cesso iniciado

Apesar

aisso,

e o liberalis~o

tado de tais desvios

normal. (1)

naturais

novamente

Cabia colocar

profundas

desvios

maior.

um novo quadro

de

o pais em seus devidos

com

estadonovls

no

se acenderia,

de 1~34, seu símbolo
teríamos

mais

sobreviriam

assim,

Em rompendo

de 19~O, na versao

as tendênclas

nando na Constituição

e desordem.

evolutivo

da nação que teria,

do
pro-

culmi-

Como resul
desagregação
trilhos

im-

(*) Para a elaboração deste artigo utilizamos os dados
obtidos pelo grupo de Elites politicas do CPDOC em sua pesqui
sa sobre o Golpe de 37, pesquisa esta que resultou no livro O golpe silencioso: militares, poder civil e crise da
democracia (1934-1937), a ser editado em breve.
Coordena
da por Aspásia Camargo, a pesquisa, além dos dois autores,
contou com a participação de Eduardo Rodrigues Gomes e Ma
ria Celina Soares D'Araújo.
A eles agradecemos também pe
las importantes sugestões, ressalvando, porém, que a res=
ponsabilidade final pelo texto é inteiramente nossa.

.'
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pondo, assim,

ordem

nova intervenção
ça de Getúlio
,

reglme.

ao caos, o que seria feito através

politica

Vargas,

o golpe, sob a

saneadora.

possibilitaria

de uma
lideran

a real substituição

do

(2)

Uma vez

tendo tomado

contacto

dade, com as potencialidades,
mente, apesar
natureza,

dos desvios,

sua vocação

o Brasil

caminharia

para o reencontro

histórica(3).

Novo, assim, no discurso

em 1930 com a sua reali
inevitavel-

com sua

A instauração

de seus ideólogos,

própria

do

era um

Estado
destino

inevitável.
Este mito
peso nas análises
destas

de origem
históricas

a incorporar

seu sentido

do Estado

vários

dos e reconstituições

sobre o·periodo.
de seus ~lementos,

Mesmo

teleológico.

alguns

da conjuntura

do comunismo

autoritária

avança de forma

implacável

e uma elite impotente
Preocupados
remos um estudo
entender

ou mesmo

te processo

o

fantasma

desarticulada

este tipo de abordagem,

que conduz,

alijamento

civis e militares.

f~

pr i nc i.pa L

ao longo

des-

de importantes

:seg-

Uma forte evidência

des

é o fato de que, quando

ção do Estado Novo, parcela

expressiva

em 30 e aue haviam

de imediato

assumido

sobre

dointegralismo,

tendo como objetivo

de um processo

de depuração

o

pa~

conivente.

sobre o periodo

das elites

estu-

o golpe

sua argumentação

sobre uma sociedade

tes sete anos, a um gradativo
mentos

dos mais detidos

dos serviços

em relativizar

a dinâmica

particularmente

que, ora inflando

ora se utilizando

parte

Tende

que antecede

tem deste como um dado, construindo
fio de uma vertente

Novo tem tido um grande

dos atores
postos

da

instalavitoriosos

de comando,vão

\

·
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se encontrar

totalmente

marginalizados

Mesmo concordando
-

alteraçoes

substantivas

que a Revolução
na nossa

visiveis

as transformações

no pais.

A inexistência

ses e a manutenção
tro derigidos
garquias

ao projeto

Supor entretanto,

processo

regido

da sociedade

que, a partir

garantem

traumáticos

de elas

da sociedade

que passa

que tinham

das oli

se deu natu

a complexidade
os diversos

para si o controle

den-

a ser adotado.

deste projeto

e negar

-

,sao
operam

o apoio significativo

sem conflitos,

de assegurar

(4)

se

inferiores

de modernização

pela ambição

provocou

de classes

de então

de deslocamentos

que a implantação

isto é,

ralmente,

de 30 não

estrutura

dos segmentos

limites

do poder.

de um

segmentos

da nova

máquina

de Estado que se montava.

Supor por isso mesmo que a instala

ção do Estado Novo

de forma

corporar

o discurso

de 10 de novembro
vista,

ocorreu

dos verdadeiros
de 1937.

mas também como resultado

alguma,

avança

de um bem urdido

de resistência,

A fase que se inaugura

cursos

e projetos

diversos.

Trata-se

própria

elite.

esquema

ser

de desarti

eite que, de

forma

de propostas

de 30 é marca-

de um periodo

basicamente

de nossas

em 1937, tentaram

golpe

cumplicidade,

grupos portadores

este processo

a diversidade

bém para a existência
derrotadas

que ocorrem

Retomar

ou

com a Revolução
entre

por disputas

pelo

in-

ou contratempos.

entrechoques

marcado

só ressaltar

esquema

é aceitar,

a este deve

como anuência

sem interrupções

da por profundos

responsáveis

A fraca reação

na "verdade, não apenas

culação dos focos

consensual

de discrucial

no interior

significa

ao longo destes

nao

portanto,

elites, mas apontar

alternativas

da

tam-

que,apesar

sete anos

de

con-

"
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quistar um espaço

A AMBIGüIDADE

polltico.

DA ALIANÇA

A instabilidade
cede o Estado

Novo

30,que reuniu

ça Liberal,

polltica

sociais

dissidentes

cujo objetivo

eleitoral,

romper

oposicionista
João Pessoa

articulada

maior

Velha,

Pessoa,

corno Antônio

Pessoa,

Vargasi

Getúlio

corno Borges

grandese,

Afpnso

Assis Brasil

ves da Fontoura,
Collor, Osvaldo
ra, Francisco

Carlos,

chefes

Brási

de importantes

Liberal

Paulistai

Batista
Aranha,

Campos,

Gaúcho,

Flores

Odilon

corno

Artur

Braga,

João

agremiações
Republicano

Francisco

par
Rio-

-Mineiro,
Morato

do

corno João Ne

Maciel,

Lindolfo

João Daudt

Carlos

ou

Maciel,

Republicano

Antunes

da Cunha,

de marcada
de re-

e outrospollticos

Luzardo,

Vargas

governadores

Olegário

do Partido

vitória

tinham

da República

Venceslau

tenen

A campanha

por homens

de Medeiros_ do Partido

do Partido

de urna

República.

liderada

de

em torno da Alian-

que nada, ou pouco,

Pena Junior

Partido Democrácito

Já no pré-30,

em torno da chapa Getúlio

ex-governadores

tidárias

da antiga

que ant~

da Revolução

era, através

Eram ex~presidentes

Epitácio

direta

se aglutinaram

era, inicialmente,

volucionários.

no perlodo

distintas.

com vlcios

atuação na República

Bernardes,

reinante

é uma conseqüência

forças

tes e oligarcas

LIBERAL

de Olivei

e Djalma

Pinheiro

não se dirigia

aos prin-

chagas(5) .
A critica
clpios

liberais

destes

adotados

aliancistas

na Constituição

pollticos

que monopolizavam

tuiçoes.

Centravam

de 1891, mas sim aos

o poder e desvirtuavam

seu discurso,

dessa

forma,

as

insti-

na hipertrofia

5

do poder Executivo,
então presidente

na fraude

eleitoral

da República,

e na imposição,

Washington

seu sucessor.

Tais seriam manifestações,

descumprimento

da Constituição

dencial,
nação.

caracterizando
Diante

pi Oliveira,

disso,

nismos

Assim,

era no sistema

para a renovação

efetiva

medidas que pudessem
a obrigatoriedade

promover

por aqueles
eleitoral

dos quadros

garantir

de

eles, de um
presi-

público

e a

como nos lembra Lúcia LiE

com homens

da nação,

responsáveis

segundo

entre o poder

sua proposta,

era a de, contando

eleitorais

do nome

e de um abuso do poder

um divórcio

tidos com os interesses

Luís,

pelo

realmente
mudanças

do voto e a criação

nos meca-

desvios(6)

que residia

dirigentes.

a verdade

comprom~

a

chave

Propugnavam

eleitoral,

tais

de urna Justiça

corno

Eleito-

ral autônoma.
Ao lado destes
também na Aliança,

liberais,

os rebeldes

década de 20 tentavam,
dem vigente.

Entre

pos, João Alberto,
Na oposição
gárquicos

Juarez

Cordeiro

os tenentes

na necessidade

tais como: educação
maior

propunham

ção de destaque
A partir

vamos

que desde

da. luta armada,

Além da moralidade

do voto secreto,
ciário.

1922,

e insistiam

nham medidas

tenentes

estes estavam
Osvaldo

desde

ministrativas.

através

entretanto,

o início da

modificar

Távora,

de Farias

encontrar,

Siqueira

e Miguel

se definiam
de reformas

Ca~

Costa.

como anti-oli
pOlítico-ad-

das instituições,

pública

a or.

propu-

obrigatória,

adoção

do poder Leqí.s Lat.í.vo e eloJudi-

autonomia

que ao Exército

fosse atribuída

uma

fun-

na sociedade.
principalmente

de maio de 1930, com a derro-

ta nas urnas da chapa aliancista,

a proposta

mais radical

de

6

conspiração

ganha vulto

e os oligarcas

dissidentes

locar'a -reboque dos tenentes

libertários.

Aspásia

da frente

armada

Camargo,
opera-se

ticas (7).

na passagem
uma primeira

A proposta

de luta armada

rais que, mais próximos
ficados

das facções

como, "tene'ntes civis".

se pollticos
Mello

triagem

como Osvaldo

Franco,

Carlos

os desdobramentos
sos por Juarez

liberal

para a

frente

entusiasma

libe-

alguns

tenentistas,

ficam identi

novo contexto

José Américo,

que dela adiviriam,

destacam-

Virg1.lio

de

e Pedro Ernesto.

entre as duas tendências

Távora

ressalta

poll-

de Lima Cavalcanti

Esta aliança

Conforme

no seio das elites

Neste

Aranha,

vão se co-

dicotômicas,

são claramente

em carta que escreve

e

expres-

a Joaquim

Montei-

ro:
"A aliança

entre os radicais

elementos

mais moços

prenuncia

com certeza,

revolução

instaurada,

cionários,

pois,

nem podemos

,tico se resolva,

e extremados

depois

os

Liberal'

fatal, uma vez

entre os oligarcas

esperar

'e

da Aliança

o confronto

evidentemente,

agora,

do Exército

e os revolu-

'não podiamos

então,

que este ajuntamento

de vencedora

a

poll-

a revolução,

a

trocar pelo nosso o seu programa,"(8).

TENENTISMO

E OLIGARQUIA:

Com a vitória
entre

tenentismo

da Revolução

e oligarquia.

cargos na administração
cias em relação
Na verdade,

A DISPUTA

pública,

à condução

o que estava

ria a organização

PELO PODER

acirra-se

o enfrentamento

Além da disputa
ocorrem

do próprio

profundas

processo

em jogo era a diretriz

do Estado brasileiro.

em torno

de

divergên-

revolucionário.
que

Os tenentes

orientaqueriam

7

fazer valer

uma linha centralizadora,

ta, que possibilitasse
ria, a centralização
das forças
balhista,

armadas

a implementação
do sistema

nacionais,

a federalização

zação da infraestrutura
reinante

no período

participação

conscientização

Ia limitação

sociais

Imediatamente

vos estaduais

-

çao do Sistema

promovidas
lutavam

do poder,
Nacional

Dentre

lecidas pelo

o interventor

das, limitava

Código

estava

que fortale-

destaca-se

central

Velha,

a.cria-

um dos pri~

dominantes

de subordinação

externos

na política

quando

subordinado

dos Interventores

empréstimos

e os_legislati-

seria um impor ante instr~

às classes

As normas

o Governo .Provi

medidas

estas,

l~

o presidente
locais,

na

diretamente

ao

estavam

que, entre outras

a área de ação dos estados,

bidos de contrair

governantes.

que, considerado

da República

vinculado

(9 )

pelos

e p~

e uma cunha do poder

federal.

ocorrer

dos estados

mento de controle

Governo

so deveria

autonomia

de centralização,

nova situação

a

portanto,

dos

adota outras

de Intervento~ias

do estado estava

a demo-

implantação

o Congresso

tenentista.

Diferentemente

um regime

pela

cipais mecanismos

cal.

"politicagem"

da União.

e municipais,

cem o movimento

a

Para eles,

após a tomada

sório, além de dissolver

e a moderni-

defendiam

da nação

por uma maior

dos poderes

estaduais

tra

que seria, por sua vez, uma d~

oligárquicos

liberais,

legislação

em certo sentido,

política.

do povo nos destinos

Já os agrupamentos

de uma

os tenentes

agra-

o fortalecimento

Criticando

Contrapunham,

das reformas

principios

das milícias

à democracia

após uma maior
corrência

tributário,

do país.

e reformis-

de uma reforma

a criação

anterior,

forte e apartidário.
cracia social

autoritária

ficando

estabe
medi

estes proi-

sem autorização

do Go-
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verno federal,
serviços

de gastar

da policia

de artilharia

mais de 10% da despesa

militar,

e viaç~o

de dotar

ordinária

as policias

ou de armá-Ias

com

estaduais

em proporç~o

superior

ao Exército. (10)
De um modo
pais, a escolha
nentistas,

geral,

nos estados

dos interventoresrecaisobre

e pode-se

afirmar

cesso revolucionário,

ocorre

interventorias".
Pernambuco

os elementos

te-

que, nos primeiros
o fenômeno

todos os chefes

no centro-sul

anos do

do pais,

quinas partidárias.

Esta relaç~6

de fora" e as forças

politicas

e crises politicas,

das

à exceç~o
da

de

regi~o

a grosso

modo,

a es-

das tradicionais

ma-

entre os "elementos

locais vai gerar descontenta-

como o demonstra

nos prim~iros

vindos

a rotatividade

anos do processo

pelas oligarquias

estaduais,

insatisfeitas

vos estados com seus gbvernantes,
substituições

conciliando

dos

revolucioná-

'. (12) ~ PreSSlona
.
d'
.
rlO.
o tan tI'
o pe o mOVlmen t o tenentlsta

diversas

pro-

da "militarizaç~o

dos estados

se faz à margem

colba dos interventores

interventores

do

do setor militar. (11)

Até mesmo

mentos

e Nordeste

No ano de 1931, por exemplo,

e Paraiba,

eram oriundos

do Norte

quanto

nos seus respecti-

o Governo

Provis6rio~

faz

ora com as oligarquias

ora

com as facções tenentistas.
Em S~o Paulo,
Alberto

interventor

monstrava

por exemplo,

federal

a sua intenç~o

te econômica

mais

ao nomear

em novembro

de diminuir

forte do pais.

paulista.

As crises

Rotatividade

Jo~o

de 1930, Vargas

o poder politico

periodo de menos de dois anos, ocorrem
na interventoria

o tenente

cinco

se sucedem

de-

da elie, num

substituições

semelhante

se dá

em

9

diversos

estados

da federação.

meados

em 1930 ~ue permanecem

meiros

anos do periodo

rito Santo),

Joaquim

valcanti

(Pernambuco)
Diante

gue exercer,

da ofensiva

e a implantação

Aliança Liberal

cedo o debate

da Revolução

dos partidos

do poder,

lição eleitoral

•

dão

Provisório
"revoluda

de esta-

de representaentre os pod~

-.

DO TENENTISMO

em torno da constitucionalização

A proposta

levaria

a realização

politicos.

acarretar

já que estas

eleitorado

que haviam

de 30.

essa perspectiva

deveria

quias tradicionais,
majoritário

in-

o programa

do equilibrio

as forças distintas

caso vitoriosa,

à reativação

do sistema

í

do pais polariza
decisivamente

preteridas

com sua plataforma

eleitoral,

DE 32: A DERROTA

Desde

uma forte

Vários

de ter abandonado

direito,

Ca-

. La
ti
Legls
atlvo
e J u d lClarlO. (13)

·
res Executlvo,

salojados

de

de Lima

que conse

constitucional.

a acenar

(Minas

tenentista,

o fim do Governo

e tornam

(Espi-

do Sul).

exigindo

o Governo

Bley

(Rio Grande

as oligarquias

na verdade

A REVOLUÇÃO

(Pará), Carlos

da Cunha

pri-

Maciel

do Estado,

belecirnento do estado
ção baseado

Olegário

no-

os dois

Punaro

fase do processo,

de um regime

acusam

são

do movimento

nesta primeira

o seu grito de guerra

nalização,

Barata

e Flores

fluência no aparelho

cionários"

(Goiás),

Magalhães

interventores

no cargo durante

discricionário

Pedro Ludovico

Gerais),

Os únicos

rural.

participado

da constituciode eleiçõeE- e

Para os· agrupamentos
era alentadora.

vantagens
exerciam

para as

A

d~
ebu-

oligar-

forte controle

no

Não e por outra razão que esta

"

10

bandeira

vai funcionar

como um pala aglutinador

Tanto aqueles

mais dispares.
Revolução

de 30, como outros

até mesmo

partidários

neste

abraçam

Republicano

o Partido

Republicano

que,

temerosos

e

com

constitucionalista.

Democrático

Mineiro

a

contrários

"revolucionários"

Vargas

a causa

caso o Partido

seção do Partido
nardes,

nitidamente

do Governo

avanço do tenentismo,
contram-se

explicitamente

dos elementos

o
En

de são Paulo,

l~derada

Riograndense

por Artur

a
Ber-

e o Partido

Liber

tador Gaúcho.
Para o tenentismo,
g21 representava
reformistas

a ameaça

central do grupo

do reigme

a consolidação

das posições

,os

tenentes

ditatorial

-Este debate

espécie

defendiam

radicaliza

de

comitê
a ma-

sine qua non para

apenas

as posições

Aglutin~

abertamente

como condição

da obra revolucionária

iniciada.

e, em julho

de

1932, ec Lod e em são Paulo a.'Revolução Constitucionalista.
divisões

internas

gárquicas

çao.

entre as principais

garantiram

Utilizando

Provisório

a vitória

facções

governamental

todos os seus recursos

regionais
sobre a

de pode~,

estimulou as cisões no sentido

le-

suas perspectivas

de mando.

no Clube 3 de Outubro,

(14 )

à ordem

o retorno

de ver frustradas

e ser desalojado

dos principalmente

nutenção

entretanto,

- As
oli-

Revolu-

o

Governo

do isolamento

dos

paulistas.
Se a Revolução
mente,

consegue

vai implicar,

Constitucionalista,

impor seus objetivos

politicos,

por outro lado, no afastamento

tos que nela se engajaram
sentes.

derrotada

Assim,

Aspásia

Camargo,

:,t""elu ainca

de vários

e que em 1930 também

como observa

militar-

elemen

estiveram

pr~

constituiu-se

"

e

11

aquela revolução
teso

Próceres

o processo

num novO marco

os mais

camente

destacados

revolucionário

Borges de Medeiros
excluidos

e Epitácio

Brasil,

Pessoa,

eli-

Artur

Bernardes,

em 1932 vão estar prati

polltica

posteriormente

das antigas

e que em 1930 desencadearam

como Assis

da liderança

destes retornarão

depurador

do pais. (15)

e afirmarão

Alguns

sua linha de op~

sição Vargas.
Diante

do processo

nhava de forma

de constitucionalização

irreversivel,

podemos

tro posiçõesdiversificadas

pelos interventores,

vamos

encontrar

siderando

a constitucionalização

campam-na

e adotam

na prática

partem

lação das agremiaçoes
ral etc.

com vigor,

corno Juracy Magalhães
Cavalcanti

(interventor

(interventor

outro grupo assume
to diante da nova
Ceará, Carneiro

siludidos

de Mendonça.

les que, como o general
ções e insistem
.

.•.

lltar no pals.

conen-

pela conju~

para

a reartic~
eleito
figuras

Carlos

Juarez

Távora

de

Lima

etc. Um

e distanciamen

Manoel

completamente

desvirtuamentos

Rabelo,

do

como O ex-interventor

Cascardo,

do Governo.

em defender
(16)

da Bahia),

Outros,

Hercolino

se afastar

impostas

de neutralidade

com O que consideravam

de 30, decidem

embora

Este é o caso do interventor

realidade.

do Rio Grande do Norte,

sobretudo

tipo de posiçao

de Pernambuco),

uma postura

eleme~

para o alistamento

deste

qua-

prematura,

por exemplo,

partidárias,

são representativos

que,

uma.proposta
as medidas

pelos

composto

aqueles

cami-

pelo menos

que vão ser adotadas

No grupo mais numeroso,

tos tenentistas.

tura polltica:

destacar

que

de

da Revolução

Finalmente,

há

radicalizam

suas posi-

a implantação

aque-

de uma ditadura

mi

"
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Sem dúvida,
movimento

este tipo de cisão

tenentista

sua principal

reflete

profissionalismo

do sistema

encontram,

no pré-30

contra

pOlitico,

zar de forma homogênea

tista vê frustradas

do grupo.

A

politica:

os interesses

administrativa,

o

personalistas,

os

a manipulação

êleitoral,

uma série de dificuldades

para viabil~

vigorosa

B

tas e moralizadores.

do

e todas as suas deform~

a imoralidade

representativo,

no entanto,

no seio

um tipo de experiência

vigente

ções. Posicionando-se

desvios

a falta de coesão

força e negar

a ordem oligárquica

que ocorre

os seus projetos

Não é por acaso
as suas diversas

ção em torno de organizações

reformis-

que o movimento
tentativas

partidárias

de

tenen-

agIu tina-

de caráter

nacio-

nal. (17)

o
primeira

tenentismo

havia

fase do processo

der Legislativo,
subordinação

a partir

derrotas

ção do grupo.
dissolução

colino

Cascardo,

e Roberto
ingresso

Sisson

os

a

elaboração
nacional-

-

sao

do processo

de 1932, entretanto,

politicas

que contribuirão

se desligam

s6 ocorre

tenentes

a

de interventorias,

aceleração

do po-

exem

de cons
tenentes

---

-

Muitos

formal

importantes

Coma

na

trabalhista,

à tutela do Estado,

do-sistema

pIos destas conquistas.

sofrerão

A dissolução

e de Água, ambos d~ orientação

a criação

.

importantes

de uma legislação

dos sindicatos

titucionalizaçao

ganhos

revolucionário.

a criaçao

dos Códigos de Minas
estatista,e

alcançado

do Clube 3 de Outubro,

em abril de 1935.

civis e militares

Agildo

Barata,

ingressam

de elementos

de frente da Revolução

para a desagreg~

Neste periodo,

como Miguel

João Cabanas,

na Aliança

Silo

Nacional

que tiveram atuação

Costa, Her
Meireles

Libertadora.

destacada

de 30, e que ocuparam

cuja

na

postos-chave

O

linha
nos

13

primeiros
pimento

a~os do processo

radical

com os rumos da política

Se a Revolução
co depurador

das elites

de 1930,

to, de maneira

mais

civis,

de seus vários

ao mesmo
decisiva

escalões

aderiu,
res.

tempo

ser dito

José Murilo

não aderiu

era predominantemente

com rela

o Exérci-

República,

uma organizaçao

Foi diferenciada

a

composta

no

marca-

participação

no movimento.

ao movimento

mar-

de Carvalho,

em que projetou

hierárquicos

rom

um importante

pode

expôs também

um

institucional.

do que na Primeira

clivagens.

ria da oficialidade

o mesmo

Como mostra

centro de poder nacional,
da por numerosas

representa

de 1932 representou

ção às elites militares.
o movimento

revolucionário,

A

maio-

e, a minoria

de segmentos

que

inferio-

(18)

COlocava-se,
compor uma cúpula
respaldo

diante

militar

suficiente

apoiaram

Góis
Monteiro,
.
-

..

de 37.

quadro,

afinada

ao regime

--tanto, foram rapidamente
ter?os'que

deste

e que pudesse

que se instaura

promovidos

o movimento,

vários

meados pelos antigos

que se tornou em parte possível
rios deles na Revoluçao
Assim e que,

de 32.

tarefa

estes e novos generais
gas Rodrigues,

Guedes

Para

graças

subal

o próprio
:.

no Golpe

dos generais

no-

difícil

à participação

mas
de

va-

(19)

se até 1932 predominam

Lima, a partir

no pós-30.

participacão

bastante

riores a 1930 como João Gomes, Andrade
Valdomiro

o

dos oficiais

seria a eliminação

governos,

de

fornecer

entre os quais

que teria uma importante

o passo seguinte

a necessidade

de 1933 haverá

Neves

Eurico

Pantaleao

ante-

Tasso Fragoso

uma combinação

como Góis Monteiro,
da Fontoura,

os generais

e

entre

Dutra, Par-

e José

Pessoa,

t'
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ocupando

Góis e Dutra

importantes

Guerra e no C 1u b e Ml'l't'
lar.
não seriam

suficientes

(20)

para

posições

no Ministério

Tais modificações,

assegurar

a harmonia

da

no entanto,
dentro

do

Exército.

o

CONFRONTO'NA

CONSTITUINTE

Com a neutralização
1932, de várias
dicionais,

das mais expressivas

o Governo

Constituinte,

temporária,

empreende,

um enorme

esforço

apos a Revolução

lideranças

políticas

no período

que antecede

no sentido

de formar

lidar bases

de apoio regional

que lhe garantissem

no processo

de regulamentação

e de elaboração

que regeriam

a nova ordem.

era uma imposição
como de alguns

setores

os rumos da Revolução
derrota,

procurando

sucesso dependeria
leo

pr~c~~so

As eleições

ças vitoriosas

quanto

princí~ios
do

país

com

absorver

a

benefícios.

de colocar

Seu

sob o seu contro-

polí tiEã. (21)-

para a Assembléia

para

dos

tentava

tirar déla 'os maiores

foram marcadas

e conso-

insatisfeitos

de 30, e o Governo

de organização

a

"contra-revolucionárias"

"revolucionários"

da capacidade

tra

a hegemonia

A constitucionalização

tanto das forças

de

Nacional

3 de maio de 1933, levando
as derrotadas

Constituinte
tanto as

em 30 a buscar

uma

formaior

articulação.
Aos
unificar

interventores

as forças

integrã-las

foi atribuído

políticas

a nível nacional,

Flores da Cunha

estaduais

o importante
através

de partidos,

tendo se destacado

(RS), Juracy Magalhães

papel de
e

nesta tarefa

(BA) e Carlos de

Lima

.'

15

Cavalcanti

Com a proximidade

(PE).

sório se engajou
ceu a forte

totalmente

condenação

tro da Justiça,

no processo

dos setores

Antunes

cional dos grupos

Maciel,

maioria

dos estados

foi nitidamente

situacionistas.

No Rio Grande

tares eleitos,

13 eram vinculados

Progressista

ao Partido

Flores

ma bancada

de 22 e, em Pernambuco,

canti articuladas

Democrático,

-- palco da guerra

civil,

Partido D~mocrático

dentre os 22 deputados.
tiu ser necessário

contra

afinal

de Salles

in-

20 deputados
pró-Lima,

eleg~

Em· são Paulo,
a

porem

situação

pelas

duas

Constitucionalista,

deste resultado,

Vargas

com a elite paulista

um dos seus legitimos

Oliveira,

n~

Caval-

Repfiblicano Paulista, elege

uma composição

escolheu

do

Social Democrático,

a Revolução

Diante

Ge-

6 do Par

o partido

-- a Chapa Única formada

e Partido

Lib~

Em Minas

onde conseqüentemente

que desencadearam

o resulta

Republicano

elegeu

de 17 parlamentares.

complexa

tantes, Armando

na

do norte do pais a prQ

as forças

.também no Partido

bancada

julho de 1933,

minis-

as agremiações

da Cunha.

por exemplo,

Partido

agremiações

o

os 16 parlamen-

fez 31 deputados

na Bahia,
Social

para

do Sul, dentre

terventor,

era bem mais

o que mer~

da federação,

Nos Estados

Mineiro.

porção é semelhante:

ram 15 numa

Prov~

a ser o articulador

favorável

pelo interventor

tido Republicano

eleitoral,

oposicionistas.

passou

do das eleições

rais, o Partido

o Governo

situacionistas.

Na grande

ral, chefiado

do pleito

para ocupar

17
sen-

e,

em

represe~

a intervento-

ria.
A Assembléia

Nacional

foi instalada

vembro de 1933 e, nela, encontravam-se

no dia 15 de

representadas

no-

as diver

.'

16

sas tendências

que desde

1930 vinham

se debatendo

no

cenário

político.
A grande
fronto

questão

que organizou

entre regionalismo

e centralização

vendo

um certo consenso

lismo

aliado a um intervencionismo

os estados

cos,

e com maiores

defesa

do Norte,

estatal,

do federalismo

do poder

central

distribuição

e, conseqüentemente,

era a maior autonomia
trazer
Neste

dividendos
particular,

contrapunham
Pau 1o.

políticos

ao poder

do Norte

as do Centro-Sul,

fra-

tenentistas,

a

das regiões

e econ6micos

as bancadas

mais

no enfraquecimento

mais poderosos,

em relação

girava

num desequilíbrio

em detrimento

na

mais delado,

por outro
central

mais

signif~cativos.

e Nordeste

principalmente

que poderia

do paIs

Minas e

se
são

(22)

Além da elaboração
Assembléia
para

implicar

ha

possíveis.

e economicamente

nao poderia

Para os estados

pendentes.

a polêmica

com os elementos

de benefícios

Mesmo

de um federa-

e de intervenção

política

ligações

foi a do con-

política.

em torno da necessidade

em torno do grau de centralização
Para

o debate

Nacional

aprovar

presidente

de uma nova carta constitucional,a

Constituinte

os atos do Governo
Embora

da República.

dato mais forte, a eleição
seguro.

havia

sido convocada

Provisório,
fosse,

de Vargas

e eleger

naturalmente,

não era algo

Nesse

sentido,

as forças varguistas,

çadas,

decidem

acelarar

o processo

versao

na ordem dos trabalhos.

do deputado

baiano

na os interventores

Medeiros

o

Netto,

eleitoral
Governo

também
o

novo
o candi

totalmente

sentindo-se

amea

propondo

uma in-

Provisório,

através

líder da maioria,

para que as suas respectivas

pressio-

bancadas

acei

.'

17

tassem eleger

o presidente
Capitaneada

constituição.

e

também apoiada

pelos

Minas Gerais.

Diante

no é obrigado

a recuar

da República
pelo

Rio Grande

interventores
das fortes

aos demais

ges Medeiros

59, Góis Monteiro

Fernandes

1, Artur

car Weinschenck
processo

ça, por outro,

Vargas

e

o Gover

em 17 de julho

obtém

175 votos,

con-

assim distribuídos:

1, Afrânio

Guimarães

de MeIo

1 e Levi Carneiro

Ângela

Gomes,

Bor2,Raul

Franco

1, Os-

1. (23) Se

por um lado, é expressão

corno ressalta

Bahia

entretanto,

4, Protógenes

1, Paim Filho

de sua eleição,

do Sul, a proposta

é realizada

candidatos,

Bernardes

a

da Constituição.

das dificuldades,

tra 71 dados

de promulgar

de Pernambuco,

reações,

e a eleição

de 1934, um dia apos a aprovação
Apesar

antes

o

de sua for-

denota

também

a

teve que enfrentar

al-

sua fraqueza:
"Para ser eleito,
guns outros

pretendentes

constitucionais

cessório
timidade

a aprovação

Outras

transitórias

ção da Constituinte
dos interventores

pautados

em movimen-

ameaçavam-no

portanto~

caminhos

de

no plenário,

geram

relativas

fortes polêmicas:

em Assembléia

Ordinária

ao cargo de governadores

Após longos debates,

fica estabelecido

s~

e legi-

Provi só-

apenas

é também um indicador

duas questões

forma

de um processo

dos atos do Governo

presentes

Este resultado

fação reinante.

que por

t~anqüilo, certificado da autoridade
(24)
do entao chefe de Estado".

rio, dos 220 deputados

disposições

militares

Não se tratava,

Em relação

tam a favor.

ao cargo,

ou por caminhos

tos conspiratórios
efetiva.

Getúlio

135vo-

da insatis

à votação

das

a transform~

e a elegibilidade
constitucionais.

que haveria

eleições

.'
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para o Poder
ria apenas
so.

Legislativo

com funções

Os interventores

de governador,
sembléias

e a Assembléia
ordinárias

também

eleito

se chocasse

urna ordem

tatividade,

"liberal"

dos assuntos

to o fortalecimento

não deveria

gurar o predominio
nal, tornando-o

Vargas

da Velha

no sistema

eleição.

politico

da constitucionalização,

Provisório

desagrado.

em asse

politico

nacio-

e o meio de

Assim,

controlar

corno presidente

Paradoxalmente
Legislativo

mesmo

con

a

juridico-

deste

processo

razão que em

constitucional,

com

tendo sido

o processo

o resultado

em relação

também,

a conciliar

se identificava

Não é por outra

pressa todo o seu desacordo

serla o próprio

a

República,os

preocuparam-se

foi obrigado

ao Governo

(26)

que desencadearam

com as quais menos

sua própria

discurso

dos pod~

E esta era urna que st âo fun

os vicios

possivel

cria profundo

Entretan-

do Executivo. (25)

Paradoxalmente,

fim de garantir

-

nao

e sua represen-

a base da vida governamental

urna série de propostas

1934,

e que

e sociais.

dissidentes

do Legislativo

de

com a amplitude

na Constituinte

trolar e deter o avanço

va d a.

As-

com·o papel ativo

sua eficiência

federal.

Para evitar

representados

do Estado,

se confundir

para as oligarquias
de 30.

e "moderna",

econômicos

do Estado,

res do chefe do Executivo

p~imeiro

cargo

respectivas

com a Constituição

com o fortalecimento

deste na órbita

liberais

pelas

ao

estaduais.

foi estabelecer

Revolução

candidatar-se

indireta

O que de fato se tentou

damental

funciona

até a posse do novo Congre~

poderiam

de forma

Constituinte

seu

Vargas

ex-

à Carta que fora apro-

conforme

veremos

que, num segundo momento,

adiante,
aceita-
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ria esvaziar

o seu poder

instrumentos

excepcionais

constituintes
gislativo

em favor do Executivo,fornecendo-lhe
bastante

de 34 procuraram

limitando

drásticos.

salvaguardar

os do Executivo,

meçam a ruir a partir

estas

de 1935 a tal ponto

do ano seguinte, a iniciativa politica
,
poder, vindo aquele então a reboque.
Novas
muitos

eleições

são realizadas

dos constituintes

eleitos

so, fazendo

o Governo

do eleições

para as assembléias

elaborar

a maioria.

as constituições

seus respectivos
suas funções

procura

Interessava

guns est~dos,

deslocando

meados

de 1934

também

e Estado

e

ao Congresem cada esta
deveriam

que

indiretamente

os

ordinariamente

de

de apoio regio-

promover

resistências

eleitoral

mudanças
o poder.

em
A

al
in-

por parte de anti-

a não abrir mão dos seus cargos.
Maranhão,

Rio Grande

do Norte,

San

do Rio de Janeiro.

Este e um outro
em apenas

- reconduzidos
sao

Federal

provoca

no Pará,

ocorrem

seus núcleos

grupos que ocupavam

Conflitos

e fundamental

ao poder.

Sem dúvida

os cinco governadores

(MG) , Juracy

momento

nove dos vinte estados

mando de Salles Oliveira
Valaaares

em outubro

e eleger

co-

nas mãos deste

a~ém de exercer

reforçar

dispostos

encontrar

já em

atuar neste novo processo

gos interventores

das elites:

que,

em 1933 retornam

estaduais

ao Governo

de Vargas

ta Catarina

salvaguardadas

estaria

Ocorrem

do Le-

legislativas.

forma a, mais uma vez,

terferência

os poderes

legis~ativas,

governadores,

Vargas

nal.

Ou seja, se os

de rotatividade
os interventores

que dentre

politicamente

(SP), Flores da Cunha

Magalhães

(BA) , Carlos

mais

estes vamos
fortes: Ar

(RS), Benedito
de Lima

Caval-

20

canti

(PE).

Punaro
rias

Além

Bley

destes

permanecem

(ES), Pedro

Ludovico

também:

Manoel

(GO) e Osman

Ribas

(PR),

Loureiro

de Fa

quando

as

com bastante

fre-

(AL).
Diferentemente

substituições
qüência,
nantes

de interventores

no periodo

embora

do Governo

e substituições

discricionário

se sucediam

constitucional

será maior,

retrizes

do periodo

nem sempre

Federal.

eram

feitas

10 presidente

da República.

substituições

so poderiam

a estabilidade

sejam eles dóceis

Na fase anterior,
através
Agora,

ocorrer

dos gover-

as

de decretos
porem,

mediante

às di-

nomeaçoes

expedidos

pe-

uma vez eleitos,as
apoio

das

assem-

bléias estaduais.
Esta

estabilidade

procedimentos

de ordem

no sentido de garantir

- se deve, contudo,
nao

legal.

a ação de

bases de sustentação

regional

Nào é por outra razão que a maioria

sucedida.
res eleitos

em 19_35 permanecem

implantação

dos Estado

no entanto,

embora

seja reduzldo,
ticamente

Sem dúvida,

o número

nambuco -- que haviam
forte sustentação

veremos

de governadores

Vargas
foi

bem

mesmo

mais

alijados

pois inclui

após a

adiante,
em

estados

1937
pol~

-- como RlO Granae do Su~, Bahia e Perdado, durante

a Vargas

o periodo

e ao Governo

revolucionário,

Federal.

DO LIBERALISMO

O processo
implantação

Confor~e

aos

dos governado-

::nos seus cargos

ele e significativo

importantes

OS LIMITES

Novo.

apenas

político

do Governo

brasileiro

constitucional.

se radicaliza
O movimento

com

a

social de
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monstra

maior vigor,

vescência

eleitoral.

democráticas,
res daquele

se transforma
nas dlversas

patia de amplos

Brasllelra,

caráter

de massas

de 1~35, SOb a llderança
Nacional

Libertadora

o latifúndio,
Pregando

revo~ucionário,

o

das liberdades

que

anti-liberal,
enraizada

dO pais.

vor da democracia.

-

efer-

são temas mobilizado-

Integralista

numa organizaç~o

regiões

contra

se medla.

o fascismo

lado, a Açao

tamb~m

a Aliança

naclonal

a defesa

em 1~32 e de protundo

Em março

dlrigia

da própria

periodo.

sldo criada

criada

em parte,

O .nacionalismo,

a luta contra

Por outro
navla

conseqüência,

setores

contra

das esquerdas,

(ANL) , cujo programa
o imperialismo,

a formação

a ANL consegue
da popUlação,

e em

de um governo
rapidamente

principa~mente

e
se
fa-

popu~ar

atrair s~
da clas-

(27)

Se ~ a proposta
monstração

que vence

do peso que os grandes

taduais mantinham

popular

redimensionado.

começa

mia, o poder Legislativo
suas prerrogativas

em 1934, numa

estados

ao níve~ da politica

lismo seria rapidamente
movimento

liberal

de-

e as oligarquias

nacional,

e~

Oeste libera-

No momento

em que

o

a dar demonstração

de força e autono

vai gradativamente

abrindo

em favor de um Executivo

mão

das

cada vez mais for

te.
O temor
to popular

dos liberais

fica bastante

meses apos a criação
que vinham

ocorrendo,

rança Nacional.

diante

da organização

claro quando,

em abril de 1935,dois

da ANL e SOb o impacto
~ aprovada

Outros

das várias

pelo Congresso

passos mais

do mOVlmen

greves

a Lei de Seg~

comprometedores

ocorre-

,-
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riam apos o levante

comunista

mesmo ano em Nata~,

Recire

então, o comunismo

aparece

à sociedade

como um perigo

jar-se em seu combate

diretamente

não corno um inimigo

atraves

do próprio

mesmo tempo em que era renovado
três emendas

dobramentos

pollticos

las previa
torização

da Câmara

rar a comoção
instituições

guerra em qualquer
da perderia

ticipasse

de movimento

necessário

de-

subversiva

por aecreto

das

ao estado

de

Pe~a

segun~

do Poder Executl

o oficial,

que praticasse
A terceira

quer fosse
ato ou par-

emenda

previa

so que para o caso dos funcionários

ou inativos.

Ao mesmo

repressao

A primeira

decla-

subversivo.

o mesmo que a anterior,
civis, ativos

des

e dO Senado Federal,

equiparada

ou reformado,

o Congres-

com au

de outras penalidades,

da. ativa, da reserva

dias. Ao

sérios

parte cio t.err i. tório n-acional.
e'o posto,

O

da Kepública,

com finalidade

e sociais,

a patente

vo, sem prejulzo

sUbseqüente.

dos Deputados

pollticas

que teriam

do presidente

grave,

influir

trinta

por mais noventa

o estado de sítio,

no período

intestina

que iriam

poder parlamentar.

à Constituição

apossibllidade

sao

em todo o pais por

posteriormente

so aprovava

de

a esta enga-

ao Legislativo,

de repressão

seria decretado

dias, sendo renovado

partir

A

(2~)
a açao represslva.

ae 1~35,

de medidas

deste

ao Governo,mas

como um todo, cabendo

no cerceamento

estado de sítio

em novembro

e Kio de Janeiro. (L8)

e apoiar

Já em novembro
adotadas urna série

que explode

tempo em que intensitica

e controle

da socledade,

para a implantação

Governo tarla um intenso

os mecanismos

o Governo

desses

consegue

mecanismos.

uso do perigo

comunista,

de

o apoio

De fato,

o

não somente

"".1

2~

no sentido
nando

de legitimar

elementos

de mais

sua ação perante

que com .ele divergiam,

facilmente
A prisão

alcançar

de diversas

mento

que, segundo

comunista

justificativa
do mesmo

lideranças

Conferindo

ticamente

ilimitados,

o estado

prlo poder Legislativo
vulneráveis
estes

até mesmo

os primeiros

os parlamentares.

Na prática

Domingos

um senador,
volvimento

Velasco,

Abguar

Abel Chermont,

no Congresso,

Bastos

seriam

com O comunismo.

vos da nova medida

q~atro

era atingir

pr~

pelo pr~
tornava
seriam
ape-

Otávio

Sil

e'João Mangabeira,
sob a acusação

um dos principais

a pequena

sobre cuja cabeça

a

março

Transcorridos

deputados,

presos

Assim,

em

de repressão

dO de sítio,

nas dois dias de sua decretação,
veira,

forneceriam

-- aprovado

pela medida.

d~

ser o movi

-- ao contrário

atingidos

nos prime~

de guerra

poderes

de guprra

sentido

de lmportantes

demonstravam

do estado

ao Governo

no

comunistas

do que se supunha,

para a decretação

elimi-

políticos.

com elas,

as autoridades,

mais extenso

ano.

mas também

seus objetivos

ros meses de 193b e a descoberta,
cumentos

a população,

passava

e aguerrida
a pairar

e
de en

objetioposiçao

como uma es-

pada de Dâmocles. t30)
Não apenas
tado de guerra.
mllitares,
seriam
trito

Numerosíssimas

acusados

Federal,

Pedro Ernesto.

aquele antigo

çao de 30.

tenente

seriam

prisões

de envolvimento

feitas à sua sombra.

litico,

-

os parlamentares

Entre

atingidos

pelo

de elementos

es-

civis e

com o levante comunista,
~las,

a do prefeito

Eliminava-se

asslm,

civil e participante

do Di~

dO jogo p~
da Revolu-
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Desta
1~35 promoveria

o expurgo

absorvido

Partido

elementos

rumos da Revolução,

ao levante

de a~gumas

A ANL e o proprio

de 1930.
havlam

a repressao

forma,

comunista

expressivas
Comunista

lideranças

do Brasil

atuantes ·que, desi~udidos

assumiram

postura

de

já

com

os

de forte contestação

ao

regime.

o

REALINHAMENTO

DAS ELITES

A conjuntura
de três questões
presidencial
tar-se-ão

política

centrais:

o combate

e a desarticulação

em torno destes

gicos da política
taduais,

sivos alijamentos

um núcleo

fechado

do, contrapondo-se
condições

Nesse

Governo

movimento

e realinhamentos

teremos

Góis e Dutra,

de Flores

Movimen-

centros

Federal,

nevrál-

governos

perceber

es

suces-

de tal forma que, ao final

consolidado

em torno de Vargas,

com a necessidade

a

da Cunha.

podemos

torno

a sucessao

ao comunismo,

temas os principais

-- Congresso,

e Exército.

de 1937,

de 1936 e 1937 girou em

de um.golpe

de

divididas

e já

forças debilitadas

Estasem

de reagir.

De acordo
çoes diretas

para presidente

deral estavam

previstas

posse dos eleitos
os governadores
vo momento

com a Constituição

seriam

privilegiado

da República,

para janeiro
escolhidos,

de estado.

em 1934,as

Câmara

de 1938.

Logo apos

Fe
a

também pelo voto direto,

para a redefinição
sucessória

forte as elites do país.

ele~

e Senado

Seria este por conseguinte

e não e por acaso que a questão
neira muito

aprovada

do jogo

político,

sensibiliza

Segundo

um no-

de ma-

a legislação

em

25

- poderia
nao

vigor, Vargas

to, legalmente,

ser reconduzido

so através

de uma reforma

ra a qual seria necessário
so Nacional,

tornava-se

Já em meados
Trabalho Agamenon
vernadores

Grande, Flores

o apoio

possivel

hia, Juracy Magalhães

mostraram-se

via ocorrido

em 1934, portanto,

tantes presentes

gas, agora~ estes mesmos
frente figuras

da al ternância

cipal resultado

sondagem

apoio necessário

de permanência

ficando

de Vargas

a eleição

de Var-

â

- sua

de 30, mostravam-se

fav~

do pais mantendo,
Assim,

do poder.

o pri.!!.

dificilmente

praticamente
no poder

desde

as páginas

entanto representavam

vedada

o

a possib{lidade

pela via legal.
importância

já era assunto

para

Este, pora

defini

dos jornais.

uma ameaça

-

Flores da Cunha

constante

1935 e, em 1936, ascende

trabalhava

ao

nos
pros-

Tais articulações,no

â unidade

do bloco

nista uma vez que nao havia nele um consenso
tão.

impor-

da Constituição

presidencial

politicos

cênio, ganhando

mais

ha

golpista.

A sucessao
bastidores

do que

claro que

tanto, é um momento· de fundamental
ção do projeto

da Ba-

seria o de deixar

para a reforma

seria conseguido,

Rio

de Lima Calvan-

os estados

a chefia

desta forma, o principio

do

Salles,

tendo quase todos

na Revolução

do

junto a go-

diferença

garantiram

ráveis a que um outro nome ocupasse

desta

À

quando

estados,

de ponta

Armando
Carlos

contrários.

na Constituinte

do Ministro

Os governadores

e de Pernambuco,

ti, contudo,

do Congres-

uma sondagem

de são Paulo,

p~

do seu mandato.

através

esta possibilidade.

da Cunha,

terços

a prorrogação

realiza

e, portan-

constitucional,

de dois

de 1936, Vargas,

Magalhães,

sobre

ao poder

quanto

a candidatura

do

situacioa

quesmineiro
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Antônio

Carlos

vernador

Ribeiro

Juracy

Magalhães

Armando ,de Salles,
seu próprio

de Andrada,

nome

defendia

alimentava

de Vargas

para,

desta

forma,

medidas. Por

lado, importava

outro

continuísta
que,

pudesse

diante

o momento político

disputa

este inimigo

comum.

ganhar

Tornava-se

poderia

necess~ria

entre

um destes era a própria
te, como elimin~-la,

obrigado

concordam

a negociar

.

que
a~

comunis ta,

dar novo

alento

ou pelo

a

de todos ur

menos

adiados,

nacionais.

Corno

constitucionalrnen

Se as forças

entretanto,

oposicionista.

de

Argumentava

a união

adiã-la.

com o adiamento:,

com a minoria

a fim

Desta for

e não havia,

dever-se-ia

\

suas

delicado.

as forças políticas

sucessão

su-

de seu

de

da ameaça

extremamente

mais acirrada

de atrito

tempo

ser implementado.

gindo, 'portanto, que fossem eliminados,

acontece

Neto;
de ver

a coesão

a aprovação

da persis tência

tornava-se

ma, qualquer

cionistas

esperanças

garantir

e, conseaüentemente,

os pontos

Medeiros

g~

seria a de adiar o debate

bloco no Congresso

sim o Governo

o

lançado.

ao m~ximo

o projeto

da Câmara;

a do senador

por seu turno,

A estratégia
cessório

presidente

O Governo

situa-

o mesmo

nao

seria, 'assim ,

,

com esta.
-

_Vãrias
ano de 1936,

propostas

tendo' o Governo

ção tormada pelos
tido Republicano

Riograndense

parte a parte,

feitas

durante

Única Gaúcha -

oposicionistas

e o Partido

'coliga-

gaúchos,

Libertador

o

-

o

Par
líder

o seu interlocutor. A intransigência

contudo,

Governo sustentava

seriam

na Frente

dois partidos

do bloco da minoria,

repressiva,

de acordo

impediria

a sua efetivação.

a impossibilidade

os setores

da oposição,

líderes corno Artur Bernardes,

de arrefecer

Enquanto
a

tendo à frente

do Partido

de

Republicano

o

escalada
destacados
Mineiro,
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Roberto Moreira,
gabeira,

do Partido

da Concentração

Republicano

Autonomista,

Paulista,
resistiam

e Otávio

Man

a qualquer

apr~

ximação com Vargas.
Diante
avança. Cresce
candidatura

também,

única,

so enfrentamento
realizacão

entre

de forma decisiva
ra, a partir

pela oposição

o programa

após a elaboração
logo, o sucessor

partidos,

cisão acerca

com Vargas,

o presidente

ao menos

ela a formação

de governo

do programa
de Vargas

resolver

Única rompe
Alagoas,

o

situação,
do próximo

a

intervir

Única elabouma

fórmula

aparenterrente m~

de uma comissão
comissão

mis-

esta que e-

presidente.

Apenas

e que, em data não fixada

por aqueles

em torno do programa,

desde

Ceará, Espíri to Santo,

tinha em
adiando

era o único

sem enfrentamentos,

levando

também

Paraiba,

oposici~
men
a de~

tempo. (31) Com isso,

em sua opinião,

sucessório

com a oposiçao,

mesmos

Vargas

de forma a genhar

aquele que,

problema

garantir

seria escolhido:

a discussão

do candidato

vendo fracassado
âe

a Frente

eles, ao inspirar- a proposta,

te fazer render

poderia
L

sucessório,

e pela

num perig~

mais uma vez Doder

A fórmula seria-recusada
nistas. Para

de que sorrenteuma

de conversas

de acordo. Previa

ta composta
laboraria

com a qual

sucessao

que não desembocasse

Acreditando

no processo

em torno da

a convicção

os diversos

de uma série

de o i to pontos

o debate

no entanto,

de consenso,

da sucessão.

~

nifestava

deste quadro,

a

meio
Frente

representantes

Paraná

de

e Rio Grande

do

Norte.
Ao mesmo
dencial

começava-se

tempo em que se discutia
a trabalhar

a sucessao

a implementação

presi-

de um plano ela
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borado

por Góis Monteiro

nha. Inflado
tou formar

para

pelo próprio

fortes polos

a desarticulação

Vargas

que, a partir

de apoio regional,

grande peso na política

de Flores

nacional,

beral,

papel

desempenharia

do caminho

para

um importante

as propostas

uma bem armada brigada
se constituíam
se constituiria
cedo, contudo,
do Governo~
política

também
Flores

passando

nacional.

sos sucessórios
eleição

e de numerosos

numa

militares,

das Forças Armadas.
Ia demissão

Também

do general

que

governador
Muito

sobre os rumos

da

nos proces-

o ano de 1935, buscando

marcante

explorando

Seria

de

força militar.

a tentar influir

durante

de seus aliados.

nos assuntos

o

Seria ma,rcante a sua intervenção

estaduais

ainda

sua f unç áo de força auxiliar

extrapolaria
mesmo

abrin

provisórios,

particular

considerável

principal

o Republicano Li

Dotado

corpos

exército

na

um

na Constituinte,

governamentais.

num verdadeiro

adquire

constituindo-se
Seu partido,

eu

de 1930, necessi

Flores

base de "sustentação do presidente.

da

seria a sua intromissão

e alimentando

ele um dos principais

Góis Monteiro

a

cisoes no seio
responsáveis

do Ministério

da

p~

Guerra

ainda em maio de 1935.
A atuação

política

tes areas de atrito entre
dois é qu~ partiriam
te disso,

seriam

duas as atividades

com a Frente

ria extrenamente

fortalecer-se
Única

frágil

de 1936 com a aproximaçao

terminaria

ele, o Governo

as iniciativas

lugar, ele procuraria
acordo

de Flores

para

e o Exército.

do governador.
internamente

e de f61ego curto,
a Frente

Destes

sua neutralização.Dia~

Gaúcha. Este acordo,

entre

por gerar for

Em

primeiro

através
porém,

rompendo-se

de um

se revela
ao final

Única e Vargas.

Em se
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gundo lugar, Flores

reforçaria

ria um comportamento
deral ao qual,

suas posições

cada vez mais

da mesma

militares

agressivo

e assumi

com o Governo

forma que o Exército,

passaria

Fe-

a

diri

gir graves acusaçoes.
Deste modo,
importantes

mudanças

tares. Na política

o final do ano de 1936 seria marcado
tanto nos meios

as forças

se realinhavam

çao de acordo com suas orientações
para o ambate da sucessao
saída da Frente
mentos.

'I'arnb errr

tibilizaçãodo

Única

sofreria

em dezembrode'1936,

consolidando

da Cunha.

até então na oposição

ao Governo

ao Governo' Federal,
alinha com o bloco
Juracy Magalhães,
de rebeldia,

à candidatura

reage

situacionista.
Carlos

Com relação

aos meios militares,

nos comandos

cia na ação contra Flores.
foi a substituição

com soluções

do general

João

que aglutina-

e, também

cada

Paulista,
na oposição

deSalles

demonstravam

seriam

feitas

obstáculo

"neutralista",

à ação desenvolvida

corno
sinais

diver

a urna maior eficá

neste

sentido,

pelo general

par Dutra dí.qado
.ao antigo ministro.A saída de João Gomes,
tante da corrente

e se

continuístas.

Gomes, que ocupara

da Guerra com a saída. de Góis Monteiro,

vez

e fiéis aliados

do Sul visando

Mais importante

ele-

ocorrida

Republicano

Armando

Antigos

a

com .a de si.ncomp a

de Salles,

de Lima Cavalcanti

não conciliando

sas substituições

Estadual

ver

com outros

e com a oposição

O Partido

posl

preparando-se

urna candidatura

ria as forças cont-rárias a Vargasi
mais aberta de Flores

juntamente

Armando

de

Já pudemos

seus reveses

paulista

nos mili-

e trocavam

que se avizinhava.

governador

quanto

e estratégias,

das oposições

o Governo

políticos

por

que vinha sendo um

a

pore~
Pasta

Eurico

Ga~

represen.constante

por Góis, seria um importante

pa~
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so para

a afirmação

tendo em vista

deste e de seu grupo

a imposiçao

do projeto

à frente do

Exército,

intervencionista

de

Var-

gas.

VARGAS E OS MILITARES:

Se avia
meados

golpista

de 1936, passo

ximação

entre Vargas

portanto,

a confluir

lelamente,

um visando

sional e nacional,
centralizada,

A ARTICULAÇÃO

crucial

a construção

e outro

que,

no interior

regulador

cais pondo
revoltas

quais

políticas,

da organização

as

a partir

o "neutrali~
impraticáveis

ã

prejudiciais

militar.

Enquanto

a corrente

"refor

de esquerda,

alimenta

clivagens

verti-

em xeque a hierarquia,

o que termina

de 1935, a "neutralista",

defendendo

ra de elementos

externos

no interior

que se conformava,
elaborador,

sejam,

e altamente

acaba por possibilitar

principal

em meios

com a política dis

estes modelos

to da política,

va visao

de uma nova ordem, mais

de suas relações

Mostra-se-iam

na sua vertende

forte, profi~

em que este se viu envolvido

diante das circunstâncias

mista",

corriam par~

do ExérCito,

tinto dos que até então predominavam,

consolidação

até então,

aqui

(32)

crises e conflitos

ta" e o "reformista".

de

com a reapr~

Começam

de um Exército

a construção

a pa~tir

sentido

GÓis Monteiro.

dois projetos

autoritária.

de 1930, um modelo

a ser articulada

é dado neste

e o general

Conformar-se-ia
graves

passa

DE UM NOVO PROJETO

um total a Lhe arne
n

a influência

desagregad~

da organizaçao.

Para

e que tinha em Góis Monteiro

a maneira

ria a sua impermeabilização

desembocandonas

de consolidar

em relação

a organização

à política.

a noseu
se-

Esta imperm~

•
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abilização

seria

lítica. Assim

conseguida

o projeto

ção de José Murilo
tos internos

da estrutura

não se referia

Estado

a necessidade

poiítica.

visão interna,

deveria

coadjuvante
nerais,

o Exército

pois,

certamente,

aos aspe~

Magalhães

lizar este projeto.
defendido pelas

centralizada,

auto

Dado ainda o seu grau de di
se contentar

haveria

sérias

e Francisco

Para este grupo,

oligarquias

to das manifestações

com a posição

disputas

entre

e das pressões
Era preciso

esvaziando

político

eliminar

o conteúdo

marcha, sem ~alos

forte, com amplos
rumos e quebrar
como previsto

pela

forma bastante

aquele

pelos

do aumen
"diversos
atores

pem

como

grupo,

um

em questão,

Executivo

de

autônomo

corno sendo composto

em

de modernização.

de 1934, limitado

lutavam por interesses
da nação.

diante

no sentido

um Executivo

na formulação

depreciada,

que

desenvolvimento

Este,

excludente

esses novos

o processo

para intervir

Constituição

tendo

radi cais, de forma a manter

segundo

resistências;

pelo Legislativo.

consistentes

poderes

realizadas

incorporar

e sobressaltos,

Para tanto, era necessário,

invi~vel

ge-

propunham-sere~

de suas reivindicações,

-o rq an i. zaçoes mais

suas

Campos,

de

(33)
da naçao.

a chefia

o liberalismo

se tornara

setores da sociedade.

e

como um todo.

Vargas "e o grupo que em torno dele se formava,

à frente Agamenon

PQ

mas também,

e a sociedade

aberta para estes

caso"estivesse

apenas

militar,

de uma ordem

rit~ria, sem,participação

da própria

con trolador, na aceE

da organizaçao

ao próprio

ele para

da eliminação

intervencionista

de Carvalho,

indissoluvelmente,
Apontava

através

e

corrigir

e não,

tal

controlado

era visto

de

por partidos

in

pessoais,

entravando

o

Não havia por que ficar sujei to a eles

e nem mesmo por que mantê-los.
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Assim,
de meados

estes

dois projetos

passam

de 1936, com a reaproximação

teiro. Esta reaproximação,
to a derrubada
solidação

de Flores

da posição

que tinha
da Cunha,

mar a aliança que garantiria
A hegemonia

entre Vargas
como obj€tivo

seria

de Góis dent~o

do Golpe

seria

batalha

a batalha

travada pelo

Exército:

afirmada

ria de base para uma violenta
çao das propostas
te "reformista"

investida

altêrnativas,

para

a co~

de 37.
e, assim
à

em meio

tam
dupla

contra o comunismo

de esquerda.

A luta contra

desde a ida de João

da Cunha,

Gomes para

va-se a frente da organização,

da

e a

elimina-

com a verten

o comunismo

concentração

cutivo. Por outro lado, na autêntica
contra Flores

no sentido

mais identificadas

b~m uma peça chave na crescente

rente

imedia-

. t a serVl.
ores d a C un h a. (34) O 1evan t e comunlS

'FI
b ata lh a conLra

ria movida

mais

al~m de confor

intervencionista

b~m, do grupo de Góis e Dutra,

a partir

e Góis Mon-

fundamental

do Ex~rcito,

o sucesso

do projeto

a confluir

seria tam

de poderes

operação

de guerra

do Exeque

o g:!:Upo"neutralista"

o Minist~rio
acaba

da Guerra,

cedendo.terreno

se
que,

encontrapar~ a cor

liderada por Góis Monteiro.

O JOGO DA SUCESSÃO

Podemos

E A ELIMINAÇÃO

perceber,

DE ANTIGOS.ALIADOS

a partir

vimento por parte de Góis e de Vargas
táculos,

tanto no Ex~rcito

dar um quadro
te processo,
cimento

favorável
2

grande

do sistema

profundando

quanto

oligárquico

golpista.

de Vargas,

regionais,

de remover

visando
Ficaria

mo
obs

consoliclara,ne~

bem como seu conhe-

do qual saberia

cisões e divergências

de 1936, um

no sentido

na política,

ao desfecho

habilidade

de meados

aproveitar-se

explorando

a-

receios
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e antigas lealdades,
as que lhe eram

de forma a consolidar

opo stas. Fortalecer

outras, tornava-se

fundamental

Além do Rio Grande,
vis e militares

se voltam

buco, os estados

politicamente

Carlos,

lo governador

qual Antônio

Carlos

Mineiro

Fortes, Virgílio

e Afrânio

nheiro -Chagas e Policarpo

renuncia

golpe de misericórdia

candidatura

-

de Mello
Viotti.

Antônio

solapando

sido consultado

Pedro

Desferia

estaduais

do

Pi-

do acordo, An
momento

na Câmara.

a
O

por urna estreida Câmara

matar
golpe

pelo

Go-

vários

coe-

contra

o lí-

e comprometendo

sua

nacional,

com 1930 .e pela própria

sendo trabalhada,

continuísta,

e

e Paulo

apoiado

que tinha a nível

uma continuidade

ced~ncia em que vinha

conseguia

acordo

Machado,Bias

a presid~ncia

um violento

suas bases

um

em nenhum

fortemente

com o g~

e parte do Pa~

Djalma

de seu partido

Aleixo,

que, pelo trânsito

ameaça ao projeto

-

pedeste

governador

por Cristiano

perde

da candida

em Minas

Após a conclusão

Carlos

contexto.

impulsionada

Federal

Franco,

Com esta ação, Vargas

fato de significar

naquele

em colaboração

pelo

ci-

e Pernam-

representativa

promove

chefiado

à liderança

lhos de uma só cajadada.
der mineiro,

Bahia

seria dado em 1937 quando,

para o também mineiro
verno Federal.

Vargas,

representada

tônio Carlos, que não havia

ta margem de votos,

é bastante

era líder na Câmara

tido Republicano

seu respeito,

são Paulo,

importantes

Valadares,

Progresslsta

e de seus aliados

esta que vinha

Federal.

Benedito

daquele projeto.

ainda no seu nascedouro,

da Cunha,

tipo de ação do Governo

entre o Partido

mais

candidatura

Flores

vernador mineiro

de Vargas

e minar

lideranças e eliminar

a realização

para Minas,

A desarticulação,
tura Antônio

algumas

para

as atenções

a sua posiçao

poderia

constituindo-se.num

representar
perigoso

pelo
ante
uma
polo

"
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aglutinador

de forças politicas.

to Valadares
projeto

em Minas,

Consolidava

garantindo,

em curso por parte

assim,

daquele

nacionais.

no Mineiro

a facção

que

e enfraquecia

fora

tamente

contrário

ao acordo

com a oposição

lista, recusava-se

peça

Dividia
liderada

e parte

a qualquer

fundamental

ao
no

Republica-

por Artur

Bernardes,

Progressista

do Partido

aproximaçao

apoio

o Partido

com o Partido

baiana

de Benedi

um possivel

estado,

jogo de forças politicas

a posiçao

e,

ju~

Republicano

Pau

com o Governo

Federal.

(35)
Um outro realinhamento
rer em são Paulo.

Quando

em dezembro

ta se desincompatibiliza

podemos

perceber

na. Por

um

um duplo movimento

e contrários
Armando

zar aquela

candidatura,

se uma perigosa

o
Valadares

Salles.

Agamenon

Carlos

nham estes

à frente

governadores

do estado

da c6pula palaciauma aproximação
Republicano

do lider do:partido
tentará

Constitu

deses tabili-

que para ela houves

e o governador

por Vargas

para executar

do Norte,

de Lima Cavalcanti,

sua

negociaçoes,

Magalhães

maior era neutralizar

tados mais importantes

a

de forças.

serão os escolhidos

fa. O objetivo

na prática

ao Partido

ou até mesmo impedir

ocorpauli~

vai buscar

por outro,

(36)

convergência

ministro

por parte

vai

o governador

na mesa de

vinculados

à candidatura

cionalista

colocando

Federal

oposicionistas

importante

de 1936

da RepÚblica

lado, o Governo

com os setores
Paulista

do cargo,

à presidência

candidatura

politico

os governadores

Juracy

Magalhães,

de Pernambuco.

contra Armando

de são Paulo,

Benedito
esta

tar~

dos dois es
da Bahia,

Na verdade,

pouco.

e
ti-

em si, que já demonstrara,

ser um administrador

capaz ..
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Acontece,

pore::J.,queac.red.í.
tavam que somente

o consenso

de um nome que nao contasse

com a desaprovação

capaz de criar uma corrente

irresistível

são. E este

nome não poderia

tra a qual

o ?residente

ser possível,

naquele

momento,

Estão presentes
seriam explorados

regionais

para manter

ao Governo

entre Norte

a suces-

paulista,co~

unido pudesse

ainda
impor

mais

zando," assim,

o apoio àquela

anti-trinta

zação do Norte

antigos

melhores

rivalidades
Salles"por

do Norte,

posiçoes

as esperanças

uniam

oposicionista,

e que, por isso mesmo,

buscando

que

da candidatura

estados

que

as forças po-

e as antigas

de seu caráter

Ao alimentar

nortis ta, acirram-se

desunidas

central,

aqueles

frágeis

ampliar suas prerrogativas
do poder central.

para

elementos

e de dependência

e Sul. A rejeição

obstáculos

e economicamente

cQ

política

procuravam
sob as asas

de lançar um

nome

ressen t.í.men tos regionais-, inviabili
que era apontada

e que representaria

mais

como a candidatura
uma vez a escravi-

ao Sul do país.

Pode-se

perceber,

tensa movimentação

das forças

o governador

-

a partir

de janeiro

de 1937, uma in

si tucionis tas, tendo como

Benedi to Valadares,

uma grande

convençao

nacional

verdadeiro

candidato

de unidade

ainda essas

seria

Acreditavam

aqui dois importantes

por Vargas

nortistas

locava- sérios

animador

sinais.

que o Norte

Vargas e, assim, o reforçamento

sulista,

claros

os fortes laços de lealdade

os estados

que garantisse

torno

(37)

um nome seu.

líticas:

de Vargas

ser o do ex-governador

emitia

em

no sentido

que apontaria
à sucessão

forças levar o presidente

principal

de organizar

aquele que seriade Vargas.

a um engajamento

o

Procuravam
decisivo

o
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de sua sucessao.

no processo
e tentaria

intervir

dá-lo, procurando

o

no processo

ganhar

nome que vinha

o do paraibano

José Américo

te da Revolução
passagem

articulado

de Almeida.

como tenente

civil,

sendo

dificuldades

havia algum tempo,

Baseava-se

pois

Magalhães

pelo fato de que e somente

dos principais

lizada em maio

de 1937, apesar

pode

de que eia não chegasse

a ocorrer,

uma momentânea

de tendências,

se marchava

reversao

para um enfrentamento
Em Pernambuco

camente acusado

dividia com a abertura
Agamenon

Magalhães,

naquele

disputava

a circular boatos

venção federal.

No Rio Grande

parava-se

para derrubar

esforços

do

Governo
ali
que

mes.

liderada

a liderança

do Sul o general

era

publ1:..

e seu partido

de que haveria

mili tarmente

seria rea

mesmo perceber

com o comunismo

Bahia começavam

_

Lima Cavalcanti

de uma dissidência

com quem

auferido

já que tudo indicava

o governador

de envolvimento

ba1:..

que a candi-

.

podendo-se

ressent1:..

ser

~ c~nvençao

dos intensos

primei-

pelo ~ador

da convenção

fica acertada.

o

governadores

(38)

datura de José Américo

boa

da política

antigos

que tinha preferência

às vésperas

no

ativame~

e ter

não ocupava

dificuldades

era

esta candidaturaen

que por ele tinha

O grau dessas

Valad~

tal opção

além de afastado

o nome de José Américo

do Norte como Lima Cavalcanti

Neto.

e retar

tinha participado

Na verdade

listas de preferências

mentos, e Juracy

planos,

aceito,

de 30, além de ser um nome do Norte

frentaria algumas

ano Medeiros

outros

por Benedito

e que terminaria

junto à cúpula palaciana.

ro lugar nas

tinha

de forma a enfraquecê-lo

sendo

o de unidade,

de que,

contudo,

tempo.

res como sendo

argumento

Este,

pelo ministro
no estado.

ali uma

Na

inter-

Góis Monteiro

o governador

se

pr~

Flores da Cunha.
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- representativos
sao

Se tais fatos
verno,em

estreita

aliança

eliminar

posiçoes

que

outro

as posições

do bloco

política

eliminadas

estavam

lentamente

Isso fica claro na eleição

para

atestam,

que faziam

los. A vitória,
anteriores,

neste

sobre o derrotado.

de o segundo

semestre

mais reflexiva
quanto

Ia questão

cerca de vinte
Na verdade,

questionadora,

ã real necessidade
(39)

da intervenção

maioria.
dos De-

AntDnio Car
vezes

a vantagem

do Congresso,

ernboranão

e a eficácia

Foi diante

O Gove~

como das

votos

ava~

do

já se pode perceberdes-

de 1936, por parte

e mesmo

tas pelo Governo.

derrota

caso, não seria tranqüila

sendo de apenas

parte

da Cãmara

Aleixo

.

continuís-

e obediente

presidência

Pedro

por

deslegitimação

ou de sua eliminação.

a

Go

forças políticas,

sua folgada

em maio de 1937, quando

vencedor

algumas

com o apoio de expressivas

no via desagregar-se

gá-la,

e progressiva

ã custa da sua neutralização

putados

também

do

no sentidode

sít.u cí.on.i s t a ; ou que haviam .feito. O projeto

ta não contava
çando

militares,

lhe eram divergentes,

lado, sua fraqueza

Dentre

com os setores

da escalada

açao

se chegue

a ne-

das medidas

de um tal quadro,

no Rio Grande,

-

uma

que GetGlio

propo~

acirrado

p~

foi ob~iga-

do a um breve recuo.
A intervenção

militar

no Rio Grande

cada para maio de 1937. A execução
estado

que, até abril

transferida

daquele

para o general

ão Mili tar. Acrescido

ano, coubera

LGcio Esteves,

assim em sua força

do de guerra, o general

LGcio Esteves

de alguns corpos provisórios
vo militar

do estado

do governador.

de guerra

ao governador,
comandante

Para auxiliar

mar

naquele
fora

da 111 Reg~

com a execução

promoveria

procurando

do Sul estava

do esta-

a desarticulação

enfraquecer

o disposi ti-

na intervenção,

dadas as
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dimensões

dos contingentes

forças federais

controlados

localizadas

naquele

de e a qualidade

do material

sitada a Brigada

Militar

estado,

bélico

de Minas

por Flores

Gerais.

termina

sa de Benedito

de ceder a sua brigada.

-

trabalhando,

\

sucessória,

no em levar adiante.

para que participassem

sua realização

para

fortalecido,

no Sul tornava-se

a ceder aBri

começa

a

reticente

do plano,
quanto

o próprio

a ele. Segundo

Grande não representaria

uma perigosa

tral não atentasse
a decorrente

posse dos eleitos.
acerca

beral, gerando

Tubino,

fortes

Diante

adiamento

tura no ambiente

(4.0)

A

representànte

ainda

razão para
.mostrava-se

Esteves,

o

ele o Governo

terceira

eleitoral

Rio
cen
com

razao foi o vaza

de intervenção,

divulgadas

minei

na Câmara

do Partido

informados Deputa-

Republicano

Li

repercussões.

disso, o Governo

somente em seus itentos
próprio

se contra

dos planos

ções estas que foram amplamente
Ascânio

Lúcio

RM

é se fosse mantido o calendário

mento de informações

dos por

o general

nacional,

aventura,

da rrr

comandante

uma ameaça

conclamar

Sem a Brigada

mais tendo em vista o fato de que, e esta é a segunda
o fracasso

fato

do Gover

da convenção

25 de maio.

recusa

vinha de

Assim é que, além de negar-se

as forças politicas

ra, a intervenção

essa

não haver um real intento

sentindo-se

no en

foi a recu-

Relaciona-se

gada, o governador,

confirmando

A primeira

pela qual o governador

mas que temia-se

seria requ~

Por três razões,

não se efetivando.

as

como a quantida-

de que dispunha,

tanto, o plano

com a questao

bem

em relação

se viu obrigado

intervencionistas

da convenção
politico.

nacional,

a recuar

no Sul, mas também
havendo

nao
no

ainda uma aber-
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Entre

abril e maio

afirma e oficialmente
gas. Armando

são lançados

de Salles

Oliveira

tido Constitucionalista
Liberal,

chefiado

sos agrupamentos
centração
Consegue
publicano

a adesão

Paulista,

sé Américo

de

ceção de são Paulo

da Cunha,

liderada

e Rio Grande,

Plínio

por Otávio

na Convenção
praticamente

lista, cuja candidatura
Ia Ação Integralista
te definido,

Brasileira.

ressaltar

as forcas
alinhadas
~

esvaziá-Ia,
didatura

com Vargas.

Jo

não recebe

e, à ex

Nacional

todos os partidos
Havia

ainda

um

integra-

realizado

ideológico

a adesão

p~

nitidame~

de nenhuma

ou

José Américo

de Almeida,

e

que~ apesar de ser esta identificada
ao Governo

configurando,

Federal,

Ao contrário,
assim,

í

mo dizer que, num certo sentido,
como de José Américo

ambas, ao aspirarem

suceder

do projeto

em nenhum

momento

fará este o possível

um quadro

si 't.u
ac.í.onsta não era apoiada

varo a negação

Re

em plebiscito

De perfil

à candicatura

de Vargas.

do de Salles

do Partido

partidária.

Em relação

berá o apoio

Mangabeira.

chefe do movimento

é confirmada

esta candidatura

tra agremiação

importante

Salgado,

Republicano

a Con-

í

candidato,

do Par-

destacando-se

polí ticos si tua cj on s.t.aso apo í.am oficialmente.
terceiro

de Var

diver-

a uma aproximaçao

é aclamado

se

e de

de uma parte minoritária

resistente

Almeida

Flores

oposicionistas,

da Bahia,

em convenção

o apoio do Partido

governador

estaduais

sucessório

à sucessão

três nomes

é indicado

e recebe

pelo

Autonomista
também

de 1937 o processo

ambíguo

recepara

em que a ca~

pelo governo. Pode-se mes-

as candidaturas

tanto de Arman

eram de oposição,

Getúlio na presidência,

continuísta.

com

Quanto

uma vez que
representa-

à candidatura

Plí
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nio Salgado,
damente

a situação

anticomunista

gas.Consultado
da, como

era bem diferente.

e antiliberal

previamente

sobre

chega a discutir

Sua pregação

facilitava
o golpe,

a inserçao

a ação

PIInio

marca
de

Var-

não so concor

da AIB no novo

regime

que

seria implantado.
Pouco
inIcio

tempo

apos o lançamento

de junho, o paulista

convocado

para ocupar

lada pelo ministro

esta convocaçao
tensivo,

a Pasta

Agamenon

marcha

a conspiração

Soares

receberia

medida

que vigia no paIs

da Justiça

golpista.

carta-branca

À

processo

eleitoral

eleitoral

tivado pelo ataque
de Vargas

Nesse

cerrado

Na disputa
marcar

sua diferença

pecto,

de reforçar

o lado dis-

prosseguir

em

sua

Macedo

o estado

1936, não enviando

de guerra,

ao

Congresso

rastro .f o ram .soltos diver,:;os
pre-

~lima

de abertura

Ao mesmo. tempo que avança,

polItica,
porém,o

sofre um esvaziamento,

o que é incen-

das forças favoráveis

ao continuIsmo

pelo

eleitorado,

em relação
Armando

José Américo,

preocupaçao

procurando

ao candidato. que se apresentava
Salles,

era fruto de sua herança

sua excessiva

Iseria-se

do Ministério,

sustenta

radical que o deste e com um forte

radicalismo

sendo acumu-

da ordem então vigente.

como sendo de oposição,
da mais

seria

entre eles.

avança.

também

e à mudança

que vinha

para suspender

desde

parlamentares

frente

no

Soares

do Trabalho.

do governo

Em meio a este momentâneo
a campanha

de Macedo

para que pudesse

de renovação.

sos politicos,

Carlos

Magalhães,

na tentativa

recuo necessário

novo pedido

José

das candidaturas,

um discursoain

apelo popular.

tenentista.

com o Norte

Este

Além deste as-

leva a um descola-
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mento progressivo

das forças que o apoiavam.

Valadares,

que havia

realização

da convenção

tembro,

a defender

cessidade

garantido

o lançamento

nacional

a idéia

de uma reforma

passa,

da retirada

O próprio

e

do candidato

a partir

visando

a

de fins de se-

das candidaturas

constitucional

Benedito

a

e da ne

prorrogaçao

( 41)

dos mandatos.

A CONSOLIDAÇÃO DO GOLPE
Importantes
tares a partir
os últimos
O general
trava-se

mudanças

seriam

de junho de 1937, neutralizando

José Pessoa
contrário

que,

juntamente

a este projeto,

do Comando

do Distrito

domiro Lima seria preterido

vez, seria

substituído

111 Região

Militar~

pelo general

que relatava
base nele,

o Governo

da Artilharia

daquele

realiza

comunista.

divulga

no

mos
cargo

de Costa.

Val-

Maior do Exérci

Lúcio Esteves,

por sua

Filho no comando

ano,inexplicável

antecipadamente
Alguns

documento

de uma nova ofensiva

pede

ao Congresso

as

dias depois,

o famoso Plano Cohen,

a preparaçao

o Governo

Lima,

substituído

Daltro

eficaz

da

(42)-

à intentona

rio da Guerra

seria

mili

no Sul e ao Golpe.

com Valdomiro

O general

No mês de setembro'
ficativamente,

de forma

na chefia do Estado

to em favor de Góis Monteiro.

relativas

à intervenção

focos de resistência

de Inspetor

feitas nós comandos

e sign!

cerimônias
o Ministéforjado

comunista.

o retorno

ao estado

Com
de

guerra.
O novo pedido
fortemente

bombardeado

de decretação
pelos

do estado

de guerra

setores oposicionistas,

seria

mas em mi-
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noria no Congresso.
mente houvesse

uma ameaça

a uma tentativa
realizassem.
oposição,

Contestavam

sar de, mesmo entre

nismo que explica
mo. Pairavam

golpista.

q deputado
do Norte

co, para comunicar
apoio. Naqueles

e

e o grupo

De acordo

comu-

caso nao

em que, cedendo. cons

mais próximas
a ele ligado,

aquelas

mesmas

forças.

de

Benedito
pe-

da Bahia e Pernambu

o que estava para acontecer
mais

Des

resistên

de Lima sai em missão

à excessão

politicamente

ao Gove~
ação ~sta

sérias

com instruções

Negrão

e Nordeste,

estados

de que,

até fins de outubro,

e Pernambuco

ro por um cerco e o segundq
gido diante da acusação

Cardoso

ao continuísmo

e pedir

fracos,

o

seu

o sucesso

da

foi total.
Bahia

Paulo,

ha

o fecharia.

as forças

contra

mineiro

ape-

situacionistas,

ameaças

o pior,

por se voltar

de

e sim o temor ao militari~

pesadas

o Exército

a ação de Vargas

Salles,

Não mais e o temor ao

para evitar

cias ao projeto

missao

contrários

comportamento,

não mais haverá,

los estados

considerados

aprovado.

a medida,

Armando

as sim, a um processo

que terminaria

Valadares,

das forças políticas

Assis te-se,

no facilitam

sa forma,

nao se

sobre o Congresso

fosse aprovada

tantemente

de fazer com que as eleições

de elementos

esse

real
pedido

com·a candidatura

seria

de que

o novo

os setores

ver um grande número
o pedido

associando

da expressividade

identificadas

ao golpe,

subversiva,

do Governo

Apesar

eles as evidências

enquanto

acuados:

tendo seu governador

de envolvimento

as forças

de Melo Neto,

encontravam-se

armandistas

que vinha

totalmente

com o comunismo.

protestam,

adotando

o primei-

o

uma política

coa

Em são

governador
de grada-
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tivo alinhame~to
a proposta

com o Governo

de mudança

va ao governo

depois

bre a Brigada

Militar

fortes, apenas Minas
articulações

Federal,

do regime.

Gerais

concordando

No Rio Grande,

de se ver cercado
gaúcha.

termina

e perder

Na realidade,

havia

Flores

com

renuncia

o controle

so-

dos estados

participado

mais

diretamente

das

golpistas.
,

No dia 10 de novembro
do por tropas
cia'~ naçao

da Polícia

o inIcio

tuição elaborada

Militar.

por Francisco

sentido de desarticular
quer fossem

Neste

mesmo

anun

a nova Consti-

Campos.
ao longo deste

os obstáculos

processo

foi·

que se interpunham

ção, é importan te lembrar que tal ação não se desenvolveu

de

cativa e Getúlio

este percurso

foi forçado,

quer

em seu
sitUa

Durante

da oposição

no

da própria

forma contInua.

oriundos

foi cerca-

dia, Vargas

de uma nova era e apresenta

Se a ação de Vargas

caminho,

de 1937 o Congresso

a resistência

por vezes,

a paradas

foi signif~
e mesmo

recu

·os.
Concordar_com
tas, repressivos

e autoritários

aceitar o projeto
via legal.

a adoção

golpista,

O Governo

terços do Congresso

nunca

de mecanismos

intervencionis-

não significou

ou mesmo
conseguiu

para reformar

necessariamente

o continulsmo

de Vargas por

o apoio esiencial

a Constituição

de

dois

e prorrogar

o

mandato presidencial.
Pocemos
cas contrárias

à solução

to que permeavam
conciliador,

perceber, entre os membros
continuIsta,

tanto a situação

acreditando

poder

das elites

polIt~

dois tipos de comportame~

quanto

a oposição:

comprometer

um

o presidente

.mais
com

o
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processo

eleitoralr

e outro

Entretantor

mais contestatório.

a ausência

de um projeto

liberal entre os mais variados

segmentos

sem representantes

tenentistasr

sidentes

das facções

ou dos setores

mento do regimer

apesar

decaidos

das diferentes

das. Os limites

da proposta

tos do processo

revolucionário.

forte tendência

para se manter

dição essencial

para

ciais. No periodo

parcela

defende

sidencial

de 37 esses

ção essencial
presentada
internos,

limites

r

liberal

o dissenso,

adota-

nos diversos

mome~

a Revolução

havia

discricionário

Na campanha

é colocada

como

pre

evidensucesso
condi

A justificativa

face aos constantes

na conjuntura

g~

politicar

em que surge o debate

disputa

supõe disputa.

democrática

e so

popular

da classe

das eleições.

eleição

uma

como con

politicas

o movimento

uma acirrada

di~

por elas

das reformas

unitária

suportar

entretanto,

te de uma proposta
ço para

instantes

fos-

para o fecha

também se tornam bastante

era a,de que o Brasilr

Por principio

aparecem

quando

a realização

não po~eria

táticas

da participação.

de candidatura

para

contribuiu

o regime

quer

das oligarquias

significativa

a restrição

tes. Desde os primeiros

das elitesr

Logo após

constitucionalr

temerosar

a proposta

liberal

a consolidação

nha maior expressãor

rior

em 30r

verdadeiramente

conflitos

eleitoral.

Direfentemen-

onde é garantido

pré-Estado

Novo

~

apenas

o espao con-

senso era admissível.
Cabe ainda ressaltar
bro de 1937 se volta
agrupamentos
situacionistas

contra

oposicionistas,

que, se o Golpe de 10 de novem-

os setores
ele também

que, sem questionar

extremistas
atinge

a proposta

e

contra os

aquelas

elites

vencedora

em 1930,
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apenas

se contrapunham

lução para superar
Golpe

representou

de depuração

ao continuísmo

os impasses
mais

O confronto

seriam expelidos.

entre

ranj~s.· ocorrem
derrotados,

são momentaneamente

antigos oficiais

expressivos

segmentos

país decorrente

e permitindo
tenentistas,

a política

ao regime.

um momento

antigos

postura

radical, Vargas

va da classe política
tralizadoras

para

e autoritárias.

das são adotadas,

elementos

nos

conflitos

ou da constitu-

revolucionários

Os

de 30,

na cúpula,

elimi-

de novos.

Para

a constitucionalização

do

a ascensão

representou

para

as sucessões

a própria

formas

para a rotatividade
de 1935,

radicais

tempo

em

por adotar

uma

significatl

de medidas

mais

Ao mesmo tempo em que estas

surge o debate sucessório,

repre-

das elites.

ao mesmo

o apoio de parcela

a implementação

fa

razão que va

estaduais

são marginalizados

consegue

que se

tempo em que, no Exérci

ou partem

comunista

revolucionários

vários

Não é por outra

privilegiado

Com o levante
que

Também

por si só,

nas militares.

para urna renovaçao

revolucionários.

rios deles abandonam

sentariam

ao mesmo

de 30.

de 1932, novosrear

civis quanto

de todo este processo,

lência dos ideais

de contestação

com a Revolução

afastados,

processo

nos intantes

cargos,

alguns setores

to, se abre a oportunidade
nando

e oligarquias,

discricionário

tanto nas elites

entre os quais

a partir

pelos

s~

Na verdade,o

perceber

se aprofundaria

do regime
Assim,

nação.

do longo

alijamentos

Este processo

do país.

pela

como a única

momento

tenentes

Já na disputa

em torno da manutenção
cionalização

que podemos

por diversos

à Revolução.

seguem

vividos

um importante

das elites

seria responsável

de Vargas

provocando

cenmedi
novos
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realinhamentos,
intervenção
minando

e o alijamento

no Rio Grande

importantes

vamos

nomes

lh~es,

Carlosde

Lima

drada,

Raul Pilla,

Cavalcanti,

Bernardes,

Pedro Ernesto,

entre

outros.

cisco Campos, Agamenon
Muller
mesma

e Negrão

linhamentos

As articulações

Benedito

eles

Juracy

Maga-

Ribeiro

Maciel,

Távora,

A linha de frente

deve-se

Miguel

Eurico

de

An

José Améri-

golpistas

Costa e
serão co

Dutra,

Valadares,

Fran

Felinto

do Golpe não foi

- decorreram
nao

tura. A fim de se manter

ressaltar

a

que se apresentavam

à frente do processo

gando e atuando por dentro
permanecer

alijamentos

de um plano previamente

constantemente

na chefia do país

nao
e rea

estabelecia cada conjun-

político,

seus esquemas

de um sistema

-

que este trajeto

linear. Os sucessivos

do, mas sim das necessidades

ele consegue

Juarez

Magalhães,

de forma

teve que redefinir

Antunes

Entre

de 30.

Finalmente,
foi percorrido

Carlos

por Góis Monteiro,

de Lima.

da Revolução

da Cunha,

Antônio

Collor,

Artur

além de Vargas,

eli

dos antigos e fiéis

politicamente.

como os de Flores

co de Almeida,

mandadas,

a

civis e militares.

marginalizados

Lindolfo

Finalmente,

a depuração,

des te .processo, vários

de 30 estarão

encontrar

atores.

do Sul aprofundaria

segmentos

Ao término
aliados

de outros

Vargas

de aliança.

que tão bem

Jo-

conhecia,

por um longo período.
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