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presentação

O ano de 2000 marca os 70 anos da Revolução de 30. Uni momento
decisivo tia vida republicana brasileira, em que o Estado de Minas Gerais
desempenhou importante papel.

.o comemorar essa data, promovendo o Cicio de Debates 70 Anos
(Ia Revolução de 30, no dia 7 de dezembro de 2000. a Assembleia Legislativa
tio E.stado de Minas Gerais, coerente (010 seu compromisso de manter viva a
uleno)ria política de Minas. reune historiadores, cieot istas políticos. sociólogos
e um cineasta dedicado ao tema. oportiiiiizaudo análise dos fatos então
ocorridos, de suas causas e conseqüências. abrangendo diferentes oticas. que
convergem. no entanto, quando se trata de reconhecer na atuação de Minas
Gerais sua tradição de liderança na defesa dos interesses do País.

Respondendo ao lema paulista "t\ao sou conduzido: conduto com a
bandeira da tliança Liberal: 'Representação ejustiça", os estados tio Rio Grande
do Sul. Pernambuco. Paraíba e Minas Gerais articularam -se sob a liderança de
oao Pessoa, na defesa do p1Ct() federativo, ameaçado pela intenção de São

Paulo de iiiaiitei' a hegenionia do poder.
Ii ist ai i 1011 -se a Revolução de 30, que culmin o u111)11 p01' elevar ao poder o

gauci to Getúlio Vargas, cujo governo deu início à industrialização do País. ao
reconhecimento tios direitos trabalhistas. ao sistema l)I('\i(1e I c iario e à reforma
eleitoral: saldo 1)Ositivo, mesmo considerando-se o (i1Iaito há ainda a ser
aperfeiçoado, unia ez que só uma permaiio.'nte reconstrução pode garantir a
Justiça.

Seio dúvida, as conferências aqui publicadas. bem como o ágil debate
de instigautes perguntas respondidas com profundo conhecimento de causa.
compõem111111 valioso painel, que vem lançar i io as lu/es sobre esse relevante
episódio, e oferecer importante subsídio para o conhecimento da Ii istoria de
Minas e do Brasil.

Deputado Antônio julio
/'resuienle tia Assembléia I.ei.çIa!i, a tio I:1ado de .tlinas Gerais
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Deputado And.erson Ad.au.to

't i nia revolução é sempre o retorno (Ia ficção à realidade", disse um
dos maiores pensadores do século XIX, Victot' hugo, em seu monumental
romance sociológico e político. Os •t1jser'h'e is. A mesma idéia, de forma mais
singela. foi expressa por nosso conterrâneo Israel Pinheiro, ao afirmar que
'Em política. S() São possíveis as SOItIÇOCS naturais".

. Revolução (te 30, apesar de seu desvio i nstitiicional com o Estado
Novo, cujas causas merecem unia análise serena dos historiadores, foi o
in ais importante momento da vida republicana brasileira. Com o movimento.
IS ol iga rq iii as r tirais de São Patilo perderam a 1 iege moo ia do poder nacional,ional
e os interesses urbanos, representados pelo em1)resariad() industrial e pelas
classes medias, assumiram a direção da vida republicana. Esses interesses
contrariados das oligarquias paulistas tentariam. Clii julho de 1932, retomar
o comando, a pretexto da necessidade de uma Constituição. mas seriam
vencidos pelo (overn o Provisório, nos conibates da Mau i ti queira.  com a ajuda
decisiva de Minas Gerais.

.1 Reolução de $0, como todos os processos históricos, resultou de
unia confluência de fatores ohjeti os e subjetivos, aliada acircunstâncias
ocasionais e menores. Suas causas menores. mas decisi as. podem ser
encontradas no rompimento de uni conipromisso entre São Pau lo e Minas,
que \ igorava desde 1907,  o Convênio de 'iuibate, estabelecido Pela s oligarqi ias
rurais e políticas dos dois Estados, com o prps to de dele i ider o )i't.'Ç0 de
seus produtos básicos, sobretudo o do café

O acordo não escrito previa a tutela polilico da eiii republica
federativa, a ser exercida pelos dois Estados mais importantes de elitào. Liii
termos práticos. Minas e São Paulo. ainda que não exercessem diretamentete
a Presidência da República, decidi[  iam quem viria a exercê-la, e sem l)I'e
tendo eiii vista o que consideras ani importante para o Pais. Dentro desse
entendimento. Art li tir Bern ardes foi eleito presidentete da República para o
quadriênio 19221926, e Washington Luís o sucedeu no período de 1926-
1  No acordo tácito, o presidente (te Minas.  .\ntôn io Carlos Ribeiro de
Andrada, teria a palavra mais forte na escolha do candidato a eleger-se e
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t'uipossar-se (til 1 9 30. se não preferisse ele mesmo apresentar-se t postulação.
como antes fizera o próprio Washington Luís.

() então presidente (LI República. no entanto, traiu o compromisso, e
decidiu fazer tio (o\ ernad r de Não Paulo, J ú 110 l > restes, o seu candidato.
Supunham os paulistas. sol) o colilalidi) de Washin gton Luís. que não precisavam
mais da aliança com os mineiros e que poderiam ado iinislrar o Brasil sozinhos.
Partiam de (liii cálculo até certo ponto correto: a política paulista estas a sol) o
C( iii iandoi das oligarquia.,, riu rais, e o em presariado urbano. Se 11:10 eSttVt
dominado pelas inesilias famílias, era constituído de imigrantes. sem força
política poiitkrvel. As intenções de \Xtsltiitgtoii Luís foram logo kk'iitifii'ad:ts.
Isso condnz.i ii os i ii nei tos. gat'ichos, rli:ll1il)tI':tI1os C pai':tibaims, sob .t chefia
do extraordinário ludt'r Joto Pessoa, a iniciar seus entelRlituientos. visando i
resistência :10 predoiiitnio p:tiulista. Tratou-se. ciii linhas ideologicas, da defesa
da Federação contra o mando arbitrário dc um só Estado.

)ra, essa intenção de predoniiinio estava evidente tios lemas escolhidos
pelos pau listas pata os seus sin ilu do.' Pro Brasilia fi :tiil c\i ii lia ' e '\011 (1111-01-.

dnco''. Ou seja. presumiam-se de faiei- o inielhor pelo Brasil e afirmaam não
serem conduzidos. mas. ao contrário. conduiii'.

Liii suma, os seus ideólogos iiao aceitavam o consenso fedcrati\ o, mas,
sob o pressuposio (11' que faziam O melhor Pelo País, rei\ in(lic:L\ :1111 1) uiiaiidi
"oii tiuco,', duco': iiao 54)11 ctiiuiaiitl:tiii>. comando.

Washington l.uiz. para quem a questão social era uni mero ''caso de
policia , '. :triictiloii tudo pala afastar OS mineiros da decisão política. .\iitõiiio
Carlos, tini conciliador astuto, quase se huuiiiilhiouu. ciii busca dc solução
f)olítit':i. Emcarta a \\asfuiiigton luís. dispôs-se :i renunciar à própria
c:uindid:uttura em Faor de outro nome de Minas e, se isso não fosse possível.
em nome de uuuui (cri/lis que não fosse mineiro tuem Paulista Wasluiuigion
Luís respondeu com o l:uuiçauuieoto do 11011k' do goerivador de São Paulo.
Jtulio Prestes. Liii vista disso, os mineiros se aliaram aos gaúchos temos
aqui o ii 1151 te gaúcho senador Pedro Si 111011 - e. com o apoio da Paraiba.
lançaram a candidatura de Gciu 'ulio Vargas.

A candidatura di' Vargas era unia bandeira política. porque todos
estavam cou ciicidos de (IIIC II governo federal tudo faria a fim de impedir a
(icl'roIa de seu candidato, Como o voto não era secreto, e os livros de atas



Revolução de 30
eleitorais Crali) ooi'tiialmentc adulterados (tu Cada comarca, sabia-se logo que
a itória de Getúlio 50) estaria garantida 005 estados ftbCi(ks Por ISSO mesmo.
enquanto se desenvolvia a campanha eleitoral, já se articulava a rebel iao armada.
Nessa articulação se destacaram o grande mineiro \irgiiio de Meilo Franco e
dois gaúchos excepcionais. João Ne es da Fontoura e Oswakio Aranha. E, se
muitos 111i)Cii'OS Se destacaram tio apoio à Revolução, Outros, reunidos na
famosa Concentração Conscr adota, manti\ eram-se ao lado (te São Paulo,
Colho Fernando de M elio Viana e Alfredo Viana do Castelo.

A campanha política da Aliança liberal, que tinha como lema
Representação eJ istiça". serviria, conio servi ti. l)tt'1 trazer a opinião pública

a mensagem  de refu ndação republicana e ±1 necessidade do respeito ao
pacto federativo.

A Revolução de 30 1)OdC tanihciii ser (Ilicu)(lidt Colho i'CSl)OStl
nac iotialista à primeira grande globalização económ nica e cuit oral dos anos 20.
COMO Conscqüncia (la itoria aliada na 1 ! Grande Guerra Nos anos 20.
empurrada    pelo cinema (' pelo rádio, houve unia i iivasao cultural   norte-
americana. impressionante naquela epoca, cm que nos salões 5(' dança a o
char/eston , e o ci nenia se ii niversai izava. Mesmo antes do cinema sonoro. om 1

falado. já havia, no Rrasil, centenas e centenas de saias de projeção e, nas
cidades em que não havia saias perthiaihentcs, equipes anibulantes levavam os
seus rolos de celulóide. Da invasão econômica nem se fale: os serviços públicos
eram concedidos aempresas anglo-norte-americanas, algumas supridas
tambémbmii de capitais canadenses. com no a l.igi i t and Power.

A Aliança liberal era, assim, uni movimento nacionalista, e em seu
programa constavam O dcso'iivolvitiiciito econômico e a juisi iça social, :tkmn da
deniocratiiação da \ ida politica, com o fim do controle ol igárqumico) do ( 0i)gri'sso.
que se exercia com a comissão de verificação (te l)0(I(rcs. 11111 filtro arbitrário.
que impedia a POSSC de parlamentares não conf iáv eis e que, durante muitos
anos, foi controlada 11(10 senador gaúcho Pinheiro Machado.

A Aliança Liberal esta\ a tainhem enraizada tios setores naciotial isi is

do Exercito. Desde 1922,  com o Levante do Forte de Copacabana, o.to (11 1.11

participaram jovens militares, que se destacariam cm nossa história, como
Siqueira Campos e o futuro Brigadeiro Eduardo Gomes, os corpos autuados se
encontravam agitados. Vencido o levante de 1922, ainda no governo Epitácio
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Pessoa, st'(i siict'ssor. 1) lliineil'() .\rtl) o r Rernardes - que era nacionalista - teve

'I I &' Se confrontar colo iiiia oposição militar creScel)R'. btSeJtlJ tdl1ll)eIIi 1)1)

ressentimento dos partidários do Niarecl ial 1 teimes da Fonseca. o que o levou
a decretar 1) estado de sítio e inante-lo aié o fim do mandato.

Em 1 92 . í esti)ti raria a Re oliiçaii de Sal) Paulo,lo. vencida Pelas tropas
lederais. O remanescente dessas tropas, retirando-se de São Paulo cm direção
ai) oeste. const tu iria. ((liii a adesão de LII Í/ Carlos Prestes. 11111 jovem capitão
t:ukIm. a famosa Col mii ia Prestes. que percorreu o Brasil de norte a sul e de
ieste i leste. retornando depois ao ponto de partkla, para retirar-se para a Bolívia.

Podemos ver que foram árias as vertenles que cooslitmliratn a 'igorosa
torrente revolucionaria de 193 0 e que a colocam em atualidade. () nacionalismo
e a reaçao contra a iiiternacioiializaçao da economia e contra a perda (la
identidade nacional foram os seus traços dominantes A necessidade de justiça
social, esIiIl)ula(la pelos 11)0\iliientosopel'arios nos centros iiidtistriai.erainitra
razão revolucionária. E o elemento político e emocional, quase sempre
necessario i ação militar, veio com a arrogailcia de \\ashi:igtoii Luis, ao negar
cumprimento1 iento do acordo leito com os mineiros.

b1e5lBO tolO os (k's\ 0S 1)01 ít iCos lïll)ostos pela realidade internacional,
que deram origem ao Estado Nl)VO, a Revolução de 3 0 i ni c iou a transformação
(lo Brasil agrário em iirhatio e industrial. Troiic o recnhilIeCilIieI)to do trabalho
e do trabalhador. com a legislação trabalhista. Criou a Prevmdéncia Social, tal
colho a tieiuos até recetitenit'iIte, e deu bases para o grande processo de
desenvolvinwn lo econômico dos anos SI). como o retorno de Vargas ao poder e
o go\enio e\tI':uu'diliario do também tilineiro luscelioo hubitschek.

Em sua mensagem t Assembleia Nacional Constituii mie. em 1 Si 11, .43,
Getúlio Vargas aponta como fundamental para o Bra_sil o cumprimento de doas

t('ndel meias de I)O55t 1 rtdiÇa() política: a federação e a representação popi lar.
\ssioi. a Rcoliieo, de 30 nau conseguiu completar-se. ate hoje. coto a adoção
de o um sístemi ia realmente federativo. AI) comitl'arim) disso, a Federação de nossos
dias e It iel I a s te aricaulra tia qilt' li;i'ia na \ellia República anterior -,1 30. e a
representação popular e ei\ ada tios tios aiim idenmcráticos que ti iiiliecei luis.

\l as os três anos de Governo Provisório h a' aol sido vantajosos para a

Nação, (nt) 10111W disse o próprio Vargas lOS CoilStii (li Itt's, no balanço sumario
de seus resultados: ''Mante e a ordem. ctmltuou o direito e eles mm a justiça.



Revolução de 30
Purificou o ambiente morai da Pátria e fortaleceu-lhe o prestígio no exterior.
Saneoi i a administração. aperleiçoand() os serviços públicos e preto iainio a
capacidade de seus ser idi ies Ordenou as finanças; e estil))tlioU a economia
nacional: não contraiu empréstimos e conseguiu reduzir OS compromissos do
Tesouro. Conservou cio baixa O índice do CUStO da Nida, sem di mm o ir.
internamente, o poder aquisitivo da moeda Melhorou as condições das classes

tei tos abastadas e valori zou o trabalho nacional, regulamentando: restabeleceu
a hierarquia e a disciplina nas Forças \rmadas: reformou a instrução superior
e a secundária e delineou as bases para a criação da t I ni ersidade do Trabalho:
aumentou cine 6800km as vias de comunicação cio País e em 1.2 bilhões de
metros cúbicos a capacidade dos reser atorios contra a seca no Nordeste: deu
seguros alicerces à Nova Rel)ú Nica com a reforma eleitoral, instml uitid() o voto
secreto e a representação proporcional. cstabcieccu O \OtO ttiiiitiitio. 1'. para
garantir a verdade do sufrágio, entregou, finalmente, àJttstiça :t itiviolal)ilid:tde
das urnas. a apuração cio pleito e o rc'conhedmnento dos andidatos

Essa foi a Era Vargas que também poderia ser chamada a Era de 30,
contra a qual temos hoje, 70 anos depois, o auge de ou tia era, a Era Fernando
ii eu riq ite (;ardoso
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Senador Pedro Simon
Lv- ç'oi 'ernador (lo Estado do Rio Grande do Sul

Foi oportuna e completa a explicação dada pelo ilustre presidente da
Assembléia, que nos trouxe ti n) histórico absol iitainente perfeito, real e
concreto. Que bom para mim, que sou gaúcho, falar nas Minas Gerais sobre a
Revolução de 30. Muitas vezes, as manchetes costumam destacar a presença
dos gaúchos tia Revolução (te 30. PO(lliC as tropas leram (te Ei, porque a
figura que terminou sendo chefe da Revolução foi o prtsiiletitt' do Rio Grande
(10 Sul. (;('túli() Vargas. Foi muitoito feliz o presidente da .\sseni b!éia ao destacar
que a Revolução de 3() aconteceu por causa de Minas Gerais e da figura
extraordinária tio presidente Antônio Carlos.

Queiram ou não e muitos paulistas não querem, entre eles o nosso
(lueri(i() Fernando ti enrique Cardoso -, a Revolução de 3() representoi 1 liii

marco muito importante tia história deste pais. Por isso di idi tuos a li istori :1

Brasil em antes e depois da Revolução (te 30. ' tivemos muitos acontecinwiclos
importantes no Brasil. Tivemos a 1 ndependencia pie, de certa forma, não foi
um ii mviii e rito (te 1 ti t a. de aspiração popular.lar.

Havia a Inconfidência aqui. das Minas Gerais. lutando pela nossa
independência. Mas a independência pie aconteceu foi mais ou menos de pai
para filho: "Pedro, ponha essa coroa na cabeça antes que outro o faça''.
participação popular foi muito pequena. 1 louve a Proclamação da Repúl)lica,
mas. a rigor, ela foi uni golpe de Estado. O pmo, qtiati1 via tropas por todos os
lados, no Rio de Janeiro, não tinha idéia do que se tratava. E a figura de 1).
Pedro ii era tida cio no respeitá ei. Apesar de rei, era ii iii dei i mc rata. o) Congresso
íic uc i nia a. e era nele que se davam os grandes debates. Houve tu ti ito pouca
OU i ieuhti tua participação do povo na Proclamação da República.

Colo a República. veio a política dos governadores. Não tivemos, na
chamada Velha República. que vai da Proclamação até 1930, coisas das quais
nos possaiiios orgulhar: era a política dos governadores. ( ) governador, que se
chamava presidente (1(1 Estado, l)i'aticallieil(e determinava as iu)rmas do seu
Estado. Ele mandava, dirigia .N o Rio Grande do Sul, h enios Borges de Medeiros.
praticamente por seis mandatos, reeleito porque não titi lia como não o ser. 0
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70 anos
ito era aberto, o cidadão entra\ a numa fila de Notação, assinando e indicando

cn
LIJ	5(11 candidato No Rio Grande e em outros lugares, aquele (J(IC votava na

< Oposição estava sujeito a sei degolado imediatanwnie. Ganhavam OS cII1di(kttoS
do O\erI1iI. Isso é grae, pois esta é unia das diferenças sérias entre o Brasil e

O	I:td Unidos.
LU

	

	 Os Estados Ilnidsacostuniar:nii-se a praticar a democracia interna
lIO telllpí) clii que eram colónias E. depois. (filando da Iroclaiiiaç:ui dao-	Republica. praticavam a (ll.'nu)cracia nos estados. que iiutiaiii tInia alItoilointa
qi use exagerada. Mas a democracia existia na Cal forit ia. em Nova Ii irq LI(. nos

O	virius esi ad is das :írias pro íncias dos Estados 1 nidos.
Havia a \rgelltina. onde as provílicias tinham essa atltollolliia.
\las o Brasil era tini Estado em que, nas províncias. a democracia ruo

e\istia. ( larit que li a ia diferenças determinadas pelo presidente do Estado.
mas ele era o senhor absol tito, o poder, ele nomeava e decidia, 1 la' ia a h)l nica
dos goernadores. a chamada política do caf-cum-leite. entre São Paulo e
Minas Gerais

Essa pohtica catitinhaa bem até o momento cio que \\ashitigtott  luis.
ciii São Paulo. sentindo que Li se encontravam o poder, a fora e a autoridade,
notouque  não mais precisa\ a de Minas Gerais. E. apruveitao(lo-se (LI vaidade
de júlio Prestes. presidente de São Paulo. tofllaraol o espirito aberto,
deinocrãtico. pacifista. de .\ntõiiiu Carlos, por covardia, por sen ilisitio, achando
que nada ia acon tecer. .\i uno io 1 arlos tentou. dernonst rando que nada existia
de pessoal. iiiclusie declinando de seu nome a favor de uni outro nhiIieiro a
ser escolhido. Não. Foram além. Nem Minas nem São Paulo. Escolhemos (liii
outro Estado.

\í Minas Gerais deu o note. iuiii grande vulto, que foi João Pessoa, da
Paraíba. Lançaram a caiii.lidatuira de Geiúlin ar'gas para presidente do Rio
Grande do Sul, iiiinia rleiçãi> cio que já se sabia. como foi dito, que seria
derrotado. Nau teria 0(11 h ti rua chance, como realmente não teve.

1 ruia das pagina" n nais bonitas sobre os debates mais es)etacu lares foi
escrita pelo Ji ião N e es da Fontoura e se encontra nos dois volumes do livro
cliarnatlo A (.'aFn/mnha liberal.

\i iiascett o movi ri lenti i e veio uma resolução. .\ rigor, no ltrLsiJ. diga-se
de l)tsSf€'Iii. foi feita ,i 	de 30 com a l)ai'ticil)aÇa() Pohiular, com a1•



Revolução de 30
sociedade. Surpreendenteniente, ganharamarai o as forças revolucionárias. Os
aucIios vindos de lá, ganhando dos paulistas: e os mineiros vindo daqui em

direção ao Rio de janeiro .Ac tio que o luiz não teve outra saída senão aceitar o
apelo do Cardeal 1). Leme e renunciar. E Getúlio Vargis assumiu o poder. Esse

o acontecimento histórico (la maior in1j)orlu1Cia.
A primeira coisa que se faz é falar da Revolução Paulista, de 1932. porque

a Aliança Liberal e Getúlio Vargas. demoravam a cumprir o compromisso que
ha iam assuniid() de promo\er eleições logo cm seguida.. A impressão que
tenho da história é que sem ou com a Revolução de 32 haveria ,i (te
1934. Não havia como não havei' a Constituinte (te 1934.  ou a eleição de Getúlio
Vargas. ainda que indireta, pelo Congresso Nacional,.

ao sou daqueles (11W apóiam O Movimento (te 3'' el)lbOI') tel)i1 a que
reconhecer que  O 111(111(10 estivesse vivei 1(1(1 (ima época completamente1 te anormal.
Era o comunismo, o fascismo e o nazismo avançando e aançando, (laudo a
entendei' que a democracia estava desaparecendo. No Brasil, lias ia o
comunismo, comandando a 111 tentou a Com 1111 ista de tiiii lado, e o iii tegi'al isnio
(te outro lado, tentando invadir e natal' o presidente 110 próprio Palácio (10

Catete. Euvol ido nesses acontecimentos. Getúlio Vargas, em la II 37. ci'iou
o Estado Novo. coto o qual não concordo. Não aceito o desvio da (leilloCi'aCia.

Na analise que dee ser feita (te 1930 l)ti't cá, nã o  há dúvida de (1 1 W O

ano de 1930 e a figura de Getúlio \ai'gas são marcos importantes na historia
do Brasil. Foi a partir daí que o Brasil passou a ser uma República Federativa:
foi a partir daí que as leis sociais apareceram no Brasil: foi a partir daí que o
volo secreto na democracia l)'aSs o tl a ter seu verdadeiro sentido: foi a partir daí
que as várias unidades (líl Federação) passaram a ler maior participação: foi a
l :( ' ir daí quee apareceu a classe dos ti'abal h adoi'es com seus direitos
i'cpi'eseiitados foi a Ixui'tir daí que apareceu a classe chaniada a empresa
nacional: foi a partir daí que o Brasil começou a se manifestar.

'l'inos aqui 11111 pi'ofessoi' (11W pode coiiiprovai' que praticamente todos
os sustentáculos e alicerces do Pais foram construídos apam'Iir da Revolução
de 30. A visan e a aiialise nacional de uni Rrail global lorani feitas a partir do
governo de 1930.

Os gaúchos tem uma certa mágoa de Getúlio. I)ui'uite os 20 anos em
que foi presidente - 13 anos, durante 1930 a 1945. niais 5 anos, durante
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70 anos
1 )50a 195-1	para nus, do Rio Grande do SLI I, ele não deixou i seqi ter ti 111 café

	

Lu	cuuti leite. Não u'eccheinus dele iwnitiima grande obra. 'hituos. nu Riu Grande
do Sul 1111111 número muito maior de grandes obras feitas por 1 uscelino do que

CO

	

Lii	1)01' Getulio.

	

O	 lie olhou intuito mais para o Brasil do que para o Rio Grande. Aliás. a

	

ui	única (:onstiuiição positivista (to Brasil t t do Rio Grande do Sul, onde o
positivismo) mais se concreti/oi 1. com a figura Ii istorica e fantástica de Júlio

	

1	Castillou. O positiisn10 cra tinia doutrina por meio da qual se subliinaa o
caráter, a seriedade e a dignidade indispensáveis para a pi )htuCa, 1i-,-to buscai ido

J proveito ak.uin. E Vargas cra uni positi'.ista Seu discurso Jmvill, como paraninfo
da faculdade dc direito. e tinia de suas peças que mc merecem mais respei(o.
porque. sendo um agnostico, encara com frieza o determinismo da li istória e
cl papel e a respoi isal)i hdade da sociedade. Sou (51)1 ritualista e penso bem
di fere itt cmii te Mas lenho que reconhecer e respeitar a seriedade o' a dignidade
(la(ltlCl(' Itoiiitiii.

Não há conto deixar de reconhecer que todos OS segmentos do Brasil
comecarani a se organizara partir de l)3O. A semana cultural de 1922. em
Sao Paulo, foi o inicio de unta globalização: cmii ciiiia da itória da 2" Guerra
Mundial iiilia a grande mina dos Estados lindos hoje cuitcndentocs
porteit:tmiwmi te. nias naquela época não. () império inglês havia desaparocid . A
Inglaterra entrou fia 2" Grande Guerra como o grande mli peno h ri tâi) IÇO). onde
osoliiiiulcascpitcilia.ctcrmicccnl como uiiliailha .\.\k'inanha linha-se reduzido
t zero, () Japão linha sido iiiassaci'ado. E a partir dai, realniei ite ocorreu o
grande crescimento.

Getúlio Vargas te(' corageili e c,'uuiipo.'teilci:t de criar a P('tu'ohi'as numa
época em (til(- isso era coiisiderahi i iiip ssi\ tI. E o projeto que eit\ ocui para o

oiigresso Nacional não falava ciii iiiOli0pt! lo. Foi ti iii (!('j)uiUd() da t 1 )N das
Minas  Gerais. dialogando ccciii ele, que aprese mi (ou uma emenda,tida. qoe foi
aprovada pela imensa titaionia, determinando (li itoiioipolii) do petróleo. \a(lticla
época não se decidia si' o Brasil entra'a ou não na guerra. Nossos na\ios foram
afundados. mas existem interrogações ate hoje sobre isso Serã que os alemães
viram tanta vantagem cm ir aqui brigar, ai ra'. essai ido o .\tkuitico Suil Mas a
crdadt' i q ice os nossos mia\ ii s foram afti ndados. as vítimas ap',uecerani . ('( 1

B r'tsi 1 cmi t roum na guerra.

ffIM



Revolução de 30
Fizeiiin uma reunia)) com Rooscclt. ciii Natal. qtiaiido ii Brasil cedeu

Natal para a aeronáutica americana bombardear a ;frica, e ali ficou
determinado que os aniericanos dariam dinheiro necessário para o início da
indusitia do aço.

Foi assim que o Brasil teve sua primeira grande indústria e COIHCÇOL1 a
Se desenvolver, i partir (te Volta Redonda.

Sob q ii alquer ângulo que  analisarmos, veremos que a Revol tição de 30
foi o grande niarco (Ia história do nosso País. 1 k)uve eqi 1 ivocos? Pro avelmente.
siiii. i)ií' idas:' Provavelmente, sim. Mas, não tenho dú idas (te que. na  história
dcte século que termina, o Brasil teve, na figura (te Getúlio Vargas. uma figura
fie róica e extraordinária.

'l'anibciu Juscelino Kubitschek, em apenas cinco anos, niarcou
indelevelmente a sua passagem pela Presidência da República. Tenho uni
carinho iii ti ii o grande por ele. Quando es tu tian te. fui presidente da junta
Governativa da UNE.  e tivemos uma longa conversa com o prcsi(lenteJ usceli no.
Estávamos em tini impasse sobre fazer uma greve. Pascoal Carlos Mago)) levou-
nos para falar coni o presidente. Fiquei encantado com a figura de Jusceliuo e
seu espírito público. O ministro da Educação dizia-nos qtic não havia chance
de falarmos com ele, mas ele disse ao ministro: "Não se pode tratar os estudantes
assim. Esses jovens são a nossa esperança. Vamos dar-lhes um credito (te
confiança. — E deu-nos, à revelia do ministro, tona posição que a imprensa
iïiai'coti como sendo uma grande vitória (los estudantes na vida brasileira.

Agora, vivemos tini momento de interrogação. Nosso amigo Fernando
1 lenrique. quando fez o seu pronunciamento despedindo-se do Senado
Federal para assumir a Presidência da República, le/, questão de dizer:
''Terminou a Era Vargas. ' Essa foi a frase mais importante de seu
proil ti nciameii Lo. reproduzida em manchetes por todos os jornais no dia
segi in te. Podemos, então, dizei' que começou a Era Fernando li co ri q ti c?
Não sei, mas acho que estamos ivendo uni momento muito difícil, uni
momento de tomar direções. E. na hora de tomar essas direções para o futuro,
inspiro-me em Getúlio Vargas e em seu patriotisnio. Inspiro-me  ia figura de
Tancredo Neves (Itit, ciii 1954. teve uma dignidade e uma bravura fantástica,,'.
Quando OS militares traíram, disse, por exemplo: ''lh'eiii-me o Miiiisierio da
Guerra que termino com esse le ante."
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70 anos
lltspir()-IIIL', tanibein, na figura k usc(liuo. que seio depois e que

	

L.L.J	1 c1 11111 governo fantástico. Ele queria voltar à Presidência da Republica em
1965 e di,ia: Preciso soltar em 1965. porque Fi, um grande governo.

co Realmente. o Brasil pode ter crescido 50 anos em S. mas Cometi uni grande
cITO. Não olhei pela agi'iciiltura. Não entendia a sua iniporláncia. Quero

	

LU	voltar a Presidência )ttt lazer com que a agricultura l)t'LSil(irL cresça 50

	

o	;tiIOS ('ii) 5.'' Isso aconteceu em 1964, e ele seria candidato em 1965. Mas

	

J	não liou\e eleição, nem o dei\aram ser presidente. E a agricultura cOiItiiIut

	

O	úimo está.
O hoje. olhando pal';i o Brasil nessa chamada 'era (Li globalização"

fico -.i me perutar qual será o nOSSO rumo. As vezes, dizemos que a base
parlamentar d' Fernando Ilenrique e muito grande, é imensa: PSI)IL PIE.
l'\ll)It, PTB. 1 1 1.... Então. fica IliLtitoheterogênea li 	composição.

Mas quero fazer usi iça. na época do 1 (amar. a base lambem era
li etc rogê 1 tea. mas o governo  si tibe (lar tinia  detemiiii tinia orien taç ão
que nao 1(11105 atualmente, mia hora é o \iitônio Carlos Magahliães, dizendo
o que deve ser feito: outra hora é o ministro ''\', que diz ii que deve ser feito:
outra hora é um bate-boca etil me o Serra. querendo defender, justailiente, as
qiesties da Saude: e o ministroisiro da Fazenda. considerando que o prohkm a
C o déficit público, e que o resto 1(1(1(1 fica para trás. Estamos aqui, neste
Itrasil, e pergutitalitos para onde vamos.

l)igo para vocês, colo iitiiita singeleza, olhando para a Reoltição (te
30. para seus erros e acertos, olhando o hoje e o amanha, iies ,,e milénio que
está se iniciando: o Brasil não é problema, é solução.

1
1(11 lOS problemas dl rau át ico ....alta de água doce ser:L mais grave

1que 1 pruI)lei11t do petróleo. Dizem que a guerra do Oriente Médio não
termina, lutam para saber quem ficará como o controle da Africa. A unica
grande iuu'rrogaçao que t\iSR' 	não e mim pedaço a mais ou a mitenos de
periisaléiii. é o coiiiroli.' da f rica. Os judeus não admitem, em hipótese
neuliminta. (1( 1 1 tieiiliiuni rio fique sob o comando dos palestinos.

A Califórnia já está se orgai i izatido pata coordenar a falta da água.
Você ,,, sabem que a (;ahiíómnia é uni deserto igual ao Nordeste. Transportaram
 rio Cobrado, fizeramlá o que lentos de fazer no 1rasi 1 e transíorniarani

11111 deserto cio um jardim fantástico. Mas a'água esta faltando.



Revolução de 30
() Brasil tem as maiores reservas de água doce do intindo inteiro e as

maiores reservas de terras agricultáveis do mundo inteiro. Em termos de
minério, ninguém tem mais que o Brasil. O governo Fernando Henrique
coineten o grave equívoco de privatizar a Vale do Rio Doce. Mesmo no inundo
globalizado, a Vale tinha de ser brasileira. Podiam até privatizar determinados
setores: a Estrada do Aço. as reservas em tal lugar, mas o controle da Vale tinha
de estar na mão do Brasil. Aqui se encontram grandes reservas de água, de
oxigénio, de florestas.

Se voces me perguntarem quais são os maiores problemas do Brasil,
eu (ligo que o primeiro é a fome, o segundo í. a Floresta .tniazônica. 'lemos de
delendei' nossa floresta da cobiça do nui ndo inteiro. ( ) Brasil é a solução, tolo
é crise. Claro que temos uma elite mii ito seio graça e um grande pmo. A elite
não está à altura do povo.

E necessário nos identificarmos com os problemas sociais, fazermos
limatima campanha cio favor da ei ica. da dignidadeidade e da seriedade contra a
impunidade 1'. Se colocarmos como prioridade o que é prioritário, ami )acal)ar
com a fome no Brasil, vamos acabar com o problema dos milhões que moram
debaixo (Ia poilte, vanios acabar com o desemprego. Em vez de dar R530 bilhões
para um Proer da N ida, vamos criar uni grande Banco popular para gerar milhões
de empregos. [ni sem-terra, uni abandonado. til)) morador de tinia vila. com

pouca dinheiro, consegue transformar uma máquina semi-industrial ou uma
cozinha semi-industrial ('ii) ii) icroenpresa. Por aí é que caminhamos:uhanios: por aí é
que temos (te ir. Esse é o nosso caminho na globalização.
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Deputado Sávio Souza Cruz
Líder dO ,ç'o(er/lo

Encarregou-me o excelentíssimo senhor go ernador do Estado de Minas
Gerais, d nitor 1 tal iiar Franco, de representá-lo neste evei 1 lo dedicado ao estudo
de temas afetos à Revolução de 1930 e à CoilienioraÇão de seu 0' aniversario.

Cumpro a grata tarefa, lembrando. em primeiro lugar, unia frase de
josi! Saraniago, o festejado autor que, coincidentemente. visita no momento
esta cidade de Belo horizonte. Escreveu ele em um de seus livros pie uni
homem só tem chance de se tornar sábio caso vença o requisito de ter chegado,
ao menos,)5. a seus 70 anos.

De modo que, em algn Iii poli (o análogo,:ulogo, O tempo() decorrido é fator
decisivo para as ciências li isioricas. pois. o distanciar os fatos. permite que
deles seja feita leitu ia mais lúcida e que  deles se 01)1! n li a. conseqüentemente,
inteira compreensão. E da Revolução (te 3)) são decorridos exatos () anus, o
tempo p a ra que se faça a leitora da sabedoria.

Re olução de 3)) iu:u'ca, na isao dc 11)11 itos historiadores, o início do
Brasil moderno.

.\ insatisfação da populaçao com o modelo em gor eclodiu
especialmente 110 protesto da nascente classe operária, que foi'a, até então,
praticamente ignorada pelas oligarquias e pelos estadistas da República, a tal
ponto que o presidente Washington l.niz, traduzindo o pensamento da maioria
dos fazendeiros. empresários e políticos da época, assegurava que. terbis, "\
questão  )perária é ti nia questão de p l íc ia".

A frase do presidente Washington luiz é um dos muitos pontos que
aproximam O tenso clii iia iii iedi ata iii eu te antecedente a 193 0 do clin ia que
hoje vivemos 110 ano 2000.

Da mesma forma que aquela epoca. aiiseii-se hoje pela coi1striIçto de
uni projeto nacional capa/. de resolver as questões sociais que nos flagelam
capaz de dar plena expressão a nossa cti ltti ra. capai de ou Iderni/ar OS iiietodos
administrativos, reforin 1 ilar as instituições e dar ao País novo formato político.

Da mesma forma que aquela época. Mioas leio sido o/ instirgente
contra as posições do governo kderal o'\erco'i 1(10 Iii 1l)o l'tai ii o' papel ('011)1) cento)
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de coilversaçoes e articulando. .i sciiieltiaiiça da \liança liberal que :1 tiniu aos
Estados ciii Rio Grande tio Sul e da Paraíba. a iorinaÇao de unia aliança capaz
de reunir todos aqueles que, com boa- ontade, (lispõem-se a somar forças
pua fazer do Brasil tini novo país.

Leuiihroiiie de tinia frase cio historiador .\rnold 'Renhv, que lalava que

a li itoria iioi se ocupa de itiii passado o uiioiio. Filas de titit passado (ti( sobres ive.

EI o tinalnuente da uiwsma forma que uma singular coincidência Faz
com que esteja hoje à frente do go)\crno) de Minas 11111 ex-prefeito da cidade
ioiiuieira de Jui' de Fora, com clara e declarada oposição aio governo federal.
tal como ocorreu àquela época, quando governaa Minas o presidente .niôuiio
Carlos \ndrada

0111 ia interessante coiucidii n'ia faz com que hoje, cointo em 1930,  esteja
atieuite do gmeriio federal titit político paulista ii,scido no Rio de .1 a fiei ro.

N l i SiO pouco , . pois, os pontos que aproximam,  110) intervalo dos 70
anos agora comemorados, dois 11lOuli(lltOs distintos da história do Brasil. I
se. aquela época, a República \ova Imo chegou a ser a República dos sonhos
dos que a soiiliaiaiii. nada iIIlpe(lt que se volte a soiiliá-la agora.

() estudo da historia tem. :itimial. a htiiçao de reconstituir trajetórias e
avaliar o passado. nias não o, essa a SOl a tu iiçào exclusiva. .\ par dela, cabe-
lhe igualmente ser adequado farol para o futuro, facilitando a ideumtificaçio
de pistas (ILie possam mapiar noivos destinos.

Que este dia de trabalho nesta Casa rel) rese ul ta ui \ a do limo de Minas.
:Oque se p1111,1111 represeuitaçoes dos Estados do Rio Grande do Sul e da Parailia,

seja. pois, para lodos, mais que páginasas revisitadas. Que ele seja taiiihui

Limita carta de sI)erat
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Deputado Luiz Tadeu Leite
Coordenador do debate

]'[ido se fez, se faz e se fará para apagar da memória histórica de
Minas, dos mineiros e dos brasileiros, o momento da Revolução de 30.
Aqui, nesta Casa, a memória é resistente, e a resistência desta Casa é o
estuário no qual a história do povo e de seus heróis sempre encontrará
guarida. Passado é o que l)S5011 mas OS (tias gloriosos de outubro de 1 () .40
nao passarão para os mineiros, que, ao lado (te gaúchos (dos paraibaiios,
na vanguarda (lo sentimento nacional, ousaram tomar a história em suas
mãos e reescrever seus rumos, apeando do poder as oligarquias carcomidas
e decadentes - simulacros que insistiam em deter a marcha triunfante da
história.

1930 é Lima revolução inacabada, por isso (lu1(r'i11 (lestrilir suas
conquistas. O fim de uma era é o que querem? Não. Aqueles mesmos oligarcas,
hoje homens da modernidade, querem revogar, por decreto, os avanços e as
grandes conquistas sociais do povo brasileiro. restaurando os privilégios
pornográficos (te ti ma oligarquia quee já há muitoto (leveri a estar sepultada.
Prosseguem parasitando o poder federal e supliciando a Nação. Não estão a
serviço do povo brasileiro. estão a scr ÇO (te interesses antinacionais e dos
tradicionais inimigos (10 Po\0 e (LI democracia (ifi nosso País.

1 61 30. .1/n'o.víina-se ti hora. Lvti,nino-inc' 'siiifo-mt' com o espírito
tranquilo de quem /oca Fim lance (lecisivo/)orque uno encontrou outra saída
íligiiti para seu 1,`sl(ido. .1 minha sorte nau me interessa e si,,, a
rc.1)onsabi1idade í' iIiFJ ti/o que decide (10 destino (Iti coletuidtiík. .Ikis
es/a queria ti tu/ti. pelo menos 1/OS se/is cicnieii/os ,itiis SadiOs, uiw'osos e

ti//los, ' (Getidio l'ir'(is em seu Diário)
Por que esquecer 1930? Por que apagar (Ia memóriaa (olel i a de Minas

este ato (te reconstrução da nacionalidade" . ..eoluçao de 30 não acabou. Ela
perdura cm seus anseios de um equilíbrio federatio, no estabelecimento de
relações sociais mais justas. jamais a questão social poderá ser tratada COUI()

11111  caso de polícia - e ela é tratada assim, ai ida hoje, l)elOS serviçais de
agiotagem internacional (te ontemten i e de sempre.l)re.
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70 anos
De miiii 11)). nas escolas primárias de M mies Claros. minha terra liatal.

recebi inspirações de brasilidade. quando ouvíamos das diletas professoras do
riij)() Escolar Francisco Sá os casos e c'aiisos rtIaCilfl11dOS à ReoIt iÇà() de 30.

Nao sei se todos são exatai nenie como se coi iia ani POIS — quem cm na um
coulto) :111i11I1iIt (liii 1)01110. Porém, pela riqucta de detalhes, e possí'cl ter a
COM icçào de que \lon les Claros protagonizou episódios indeléveis. insculpidoslpidoS
na 1 Iisloria de nossa pátria.

,li, no sertão norte-iniifl'iro, moa trinclicira( , rgucii-se. Era a resistência
5111 temor1O)V O.' 14)11) ;ILl(l:icia. si ii tctii.ada tio episodio do> combate frente à casa dc
d. liburti na .\lves i n LIlfwr do iii Cio depu tado j( )a)) .\lves, narrado com detalhes
1)11)) historiador Ilerimies de Paula. \qoo'Ia mulher pequena. uma pacata
enícriiicima, cOilitI 1(10)11 1 lii) episõ(lí() que custou :1' ida de quatro deixou
mais de miou (1)/ena de feridos e impingiu :10 candidato do goermio .Mck
Viana, jit 111:11 ncnu com as hrcas conser adoiis aliadas ao poder federal di
então, o vexante de sair de Monles Claros até Bocaím iva com o trem cm narcl ia
a rc. ESSe episódio, qtR' coilteni cli si :1. coragem e o desteinor (lo) I°' o brasileiro,
refletia o inesperado I ias aiiiudes de um I)o0 desesperado 4(0111 a imisei is:(tw e
a irresponsabilidade (los go.ernan1(s de til-,

1) Tiloirtimia é a eterna miiullicr de Miiias. e :i aliii:i dc Minas Gerais. Se
seu gesto de iitiillier corajosa. militante de uma polmtica nacional. rc\clon-
Se 110111 Illullielli)) de heroismo. mais reeladora ainda foi a imagem deixada
pu'Eis forças reacionárias doi governo federal: a imagem da fuga covarde em
iii na locomotiva, conduzida em marcha a ré e a 1)1(114) vapor. Esta é a iniagcmii
verdadeira: toramii maisde oLmu de fuga ciii marcha a ré. Era a fuga acoelhada.
Eram eles os homens do gmerno federal, e simbolico. emblemático. o gesto (1:1

fuga: e na marcha :1 ré que queriam cuiidiiiir o Brasil. E em d. 'l'ihttrtimia,
mi aquele iii) )nicl tio. (si :1V:! si mi leI iada toda -,i revolta e a ii idigi iaçao de iii o p° ) o

e soube, com ahivei fazer eco ao grito lançado (1)4 distante Palacio lm rar liii.
mio Rio) Grande do Sul, e pie s(Ii)le\oLi as i'Ll:LS (1(1 Brasil.

Em outro ponto do País. mia distante Recife. ('iii uma pacata confeitaria,
tombava lo:ïo Pessoa, presidente da pequena mas heróica Paraiba, cila vida
foi cci Íada por balas Co\ ardes, disparadas mima emboscada que. Se scm' iii
para Ifo.' tirar a mia, ser\iui também para incendiar as ruas do Brasil () tiro)
pmc, CONZIRICIlICIlIC, foi (lis parado em Recife foi tambémbéi tiO mesmo que  atim igi ti



Revolução de 30
o coração da elite paulista, carcomida e decadente, que infelicitava e flagelava
a Nação: elite cujo poder nao passava de uni espectro ambulante A Aliança
Liberal, integrada por Minas Gerais. Rio Grande do Sul e Paraíl)a, se mio foi O

ponto mais alto da nacionalidade,  foi seguramente o momento mais (levado
da Federação Ia historia republicana, pois ali o Brasil viu a letra impressa da
ideia da Federação tornar-se viva nas ruas, pondo fim aos desmandos. aos
1 usti lii s e 1s violências perpetradas por u m Poder Federal absol ti lamente
divorciado (1(1 povo e (Li Nação brasileira.

Outro trecho dos Diários de Getúlio mostra as suas dúvidas ante a
iminente revolução:

":1 ,,,inha rorle não me intereSsa e .vi,n a responsabilidade de /011

ato o,mie decide o) deStino da cole/li idade. Mas csta queria a lula, pelo menos
FiOS Se/IS elementos ,nais sadios. /1010505 e tItiI'oS..Vilo leio'i depois mmm
ra,iok' decepção? Como se torna rei olucioná rio um governo cuja/unção é

manter a ordem? E se perdermos? Eu Serei depois aponlailo como o
responsável. por despeito. por (imflbj((io, quem sabe? Sinto que só o sacri/ício
da ,ida poderá reatar o erro de um 1. acosso.

[111 profeta (te seu próprio destino? Não. Apenas inu político completo,
sério, um exemplo de abilegação e de compromisso. tiii verdadeiro Ilonlelil
público, um ser capaz (te definir seu Cotlll)rOIllissO Com O P°"1 Com a historia,
e que em momento  algi liii tu rtou -se ao risco até iiiesino da própria vida,
quando o que se punha em jogo eram o destino e o patIumonl(u do Brasil.

Irrompeu a Revolução de 30. Dos mineiros at ti o grito llistoi'iCo) de
AutÉI u Carlos Ribeiro de Andrada. com o que se li 101011 1) adagio dos verdadeiros
reolucionários: Façamos a revolução, antes (IIIC (1 povo a faça. De entao
para agora, temos um lapso de '() anos. Se o Brasil não tem interesses em
comemorar 1930. 05 mineiros forjados nas entranhas desse solo rugoso e cheio
de altos e baixos Ixilsatil diferente.. Por intermédio desta Casa. Minas esta
reverenciando os mortos, os ipie tombaram por iiiii lmail mnellmoi, quase iodos
confinados ao esquecimento.

E preciso escoimnar as cinzas. abanar as hrasas remtalitir as iliamnas
que q 1 ie iii) ai ii a letargia da memória nacional, e ri ii 1(11) (LII CO) Ii) eç a tOlOS
a resgatar os bons exemplos (los revolucionários de 3)) Muitos anos depois.
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fez-se tini.t OtItIi iCVOltIÇI() - tlits, tiin si,ittIlaCr() de revoliiçao: a de 64 -.
LU	porém. utn desejamos dclustrar lan cálido-, registros de hrailk1ade com a

lembrança daquele prinleiru de abril. ((e trevas e ranger de ((elites. Liliu
CO
LU	re\(1Iuçto t(itd pelas elites contra o poNo ( que restará septiltada (iii CO\t

ttiil:i (la incilioria ,i.iciuiial.
LU	 E temos o Brasil Clv hoje. Inserido como esta fl() nwsnio espírito de

o	
1 )$U, o povo sofre e resiste. 0 Brasil de hoje csti esperando um sucessor de

_J\i itõnio Carlos Ribeiro de \iidrada. de Jn i/ de Fora, para assumir seu papel
listorico tiu resitar. e\at:iilldfltc como h:í 0 aiio. a dignidade tit sei! j)O4!.

(-_)	SÓ iiao entende (1( 1 (11! flt() (IiCi 11.10 (UCr - ( Iu nau pode - oconlicuer o papel
que a insInua esta a ofcr(e(r a Minas e a um mineiro. Minas que ( o estado-
síntese da nacionalidade.

De parabti is (sialul Is todos tiOS. Esta Casa. pela iii iciati\ a. que ficará
iiidelevelui lentemarcada oiii seus anais. E todos nos por estarmos vivenciaiidíi
este montou lo magico, esta sensação Iii) ar de uni sentimento que invade a
nossa alma de brasileiro. de guerreiro. bastante expressa naquela cai içio que
t:unbéin 111(11 ÍnO. ouvíamos e caiití amos e que tinha uma estrofe curta e
grossa que dizia:--Não permita 1)eiis (itt eu morra seio que volte para lá'*. Li.
Seguramente. [ião é o Brasil de hoje nas sim o Brasil com que os
reoiucioivarios de 30 sonharam e que nós temos o dever cí ico de reconstruir.
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Vamireh Chacon
I)irelor (lo Iii viji/ilo de (,'i,u'ia Poli/icu e

/?elações IflIerflüCiWUIiS da Universidade de Brasília

.t Revolução (te 1930 foi até bole o único caso de rebelião da periferia
contra o centro que obteve êxito. isso nunca houe antes nem depois. Na
realidade, ti )i um levan te do Rio ( ; rande do Sti 1 e da Paraíl)a que teve eni Minasas
Gerais. cotou todos sabemos. o ponto dccisio e final.

Os iii0tiOS da adesão (lO goeriiador .'tntôiii() Carlos e de sua fidelidade
ao compromisso assumido por ele e pelo seu sucessor. governador Olegário
Maciel que também deveria ser lembrado nesta ocasião já foram e\postos
por vários oradores que me precederam. Quer tenha sido por motivos políticos
ou não políticos na realidade, as chias coisas estavam misturadas. O
homicídio do governador da Paraíba. ei Itao chamado presidente do lstado.
João Pessoa. nuinia confeitaria (lo Recife, pala Oil(le ele tinha vilido
desprevenidamente quase Só. cm companhia apenas do seu motorista, foi
(l(1iSiVO \iuele tiro foi o primeiro da Resolução (te 1930.

Os tenentes nordestinos eram cearenses. Seja através de fuga, seja através
da coiocidêiicia''. entre aspas. de sua localiíação, a ser IÇO. no Ceará, desceram
cio Ceará para a Para lia, onde encontraram o i me(liuto apoio do então secretario
de Interior ejustiça, José Américo de Almeida, que. na falta recente deJoão Pessoa,
encabeçou -,i liderança (lo mm imento revolucionário naquela cidade. Sabemos
perfeitamente que foi nu gesto de coragem muito grande.

O seu alvo inicial era o Recife, fiel à República Velha através do 2 vice-
presidente pernaml)uic:tnoi da República Velha, que foi Estácio Coimbra. Antes,
dele tinha havido outro pernaiiibucano ice-presidente, que foi Rosa e Silva.
Recém-egresso da Vice-Presidência da República para o governo (lo Estado (te
Pernambuco, onde já havia sitio go cri iadoi' anteril irmente. Estácio Coimbra
pertencia, por todos os títulos, a Rcpú bI ica \el li a, ,i pelo seu i ia ime
longo e i lii stre : Estác io Cavalcã o ti de .l bu i(u ierque Coi iii bra, uiiii nome  de uiii)
príncipe nordestino e l)em'mi:uiiil)uicano. descendente de elhas famílias
empobrecidas.idas. Mas ele conseguiu vencer a sua situaçãotÇã() fai iii1iar por i neio (te
uni feliz casamento. Cheguei a conhecer a sua viúva, (1. I)ondon que andava
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01101 Packard anicricano da d écada de 3D, sempre estid:i de preto. Illclusoe
1(110 11111  \(u preto. 0 1 notorista ai uda era o do Estício, e iiiora a a LI ina diSlalIL(

(raia do Sul de PerIl:tILlhtICO. a última tia divisa coto \lagoas. Era a senhora do
1.1 igen h U'l'tG\l. e co-proprietá ria da usina di açúcar de Barreiros. Eia
própria. já Cmli SCLIS SI) para 90 anos, era figura Cliii) matica daquela época
ib presidentes da Reptihuica dc cavanhaque e COiet(', como Washington Luís.
(01 dc iioiio's lotigos e principescos cuiiic( Estado Coimbra.

1 curioso que Es1acii (oiinbra, que tilorfeil tio cílio, teve no SCLI
^cptll tan ) ( ' lIlo tItWL ctt'aordinaria consagraçi() tio Recite por parti do pOVO. da
Iii WS5L popular.

Realmente, ao lado dos 5(115 defeitos jí comentados aqlli. SCIlll)t'C
enfocando o aspecto oligarquiico. que eles de faio represetitavan). eles
tinhaiii tIlLIita consciência di seretu do li)o\imclito que N cio a chamar a
chamar Primeira República. 'iodos eles tinham pertencido ao segundo
esc alão (ii) Impé rio .iO

\ \ionarqu ia. tu realidade. te\ e os otos dos 1 )cpntad Is. do-, senadores
cassados pela primeira VCZ 1)0 Rrasil pela Proclamação da República. em 1889.
\lguns desses grandes próceres do I mpério jamais rcloroaratn ao Brasil. como
)oI' ('\CIIipl(( o Barão de Penedo, o \ iscotide di' Ouro Preto. Elcs Íoratii

stitistititidos pelo scgiimmdo escalão. A Primeira República era chamada a
República dos Conseil meiros. porque, na li icrarqu ia do Império. conwça :1-se
(0111(1 conselheiro, isto e. tt I t'lii titiha recchido a (.on)Cuda CLI Ordem da Rosa.
que hoje se chama CrtlLeiro do Sul e que tqiiitlia ao ''Sir'', por :tsSilil dizer no
modelo britân ico da Monarquia brasileira. Depois vi nham: barão. visconde.
conde. marques e duque.

() Brasil SI) teve [110 (Itl(lIle, COIi)() :,abemos, O Duque de Caxias. Eles
(rato iiotil(IiS da Repúi)lica Vellit que vinliauii do segundo escalão da
Monarquia, que tinham sii1i na última legislatura tio Império.
tomo o próprio Est:icio. l'ratic:munenle itetilitini deles tinha feito parte do
Moviniemilo Republicano, com ram'íssiiti:Is exceções. E'ram o Conselheiro
(;anipos SaIes.o (:(uiselheir() Rodrigues .\les. o Conselheiro Roger Silva. traiu

todos homens da oligarquia quatrocentona	ii:tqutele tempo dizia-se
Iricentona	brasileira que tinham timttita consciência dc itt o poder
latifundiário. p°°• rural. lhes pertencia. No posso iii oca esquecer a



Revolução de 30
figura de ti. I)ondoni, porque, por coincidência. ainda muito jovem. qtiaiul
era estudante, passei umas férias exatamente na praia de São Jose da Coroa
Grande, aonde ela costumava ir pelo menos uma \t'Z por 'i11ai1a para \ kitar
o cozinheiro tie Estácio. que também estava vivo.

Eles tinham ti m pequeno I'estat ran te. onde (1 .1 iliiilcd a 1 1 )Cd\ ,t

jantava. Eia simplesmente descia tio carro diante tit todos nos, ia até lá.
cumprimentava. () Estacio a trazia de volta ao cano, e ela torna\a a partir. lra
(1111  ritual a que eu assistia unia vez por semana durante quase dois meses que
passei de férias nessa distante praia do sul de Pernambuco. e tine dá um retrato.
uma imagem de colijo aqueles homens eram.

E claro que o Brasil mudou depois, considera eltitetilt. C0() sabemos,
sobretudo, a partir de 1930.  Instalou-se, pela primeira \(-/., ((tIO Vargas. o
nacional tksenvolviuientismo que prosseguiu conijuscelino Kubitschek e. em
parte, com alguns dos governos miii lares, com todas as contradições ine\ itáveis
nesse processo de aberturas de fechamentos de deiiiocracia t' (te tiItadtIl'L
Mas, de qualquer forma. esse Brasil que hoje conhecemos. do qual soutos ivao
só vítimas, mas também. em parte beneficiários, surgiu a partir de 1930.

Na realidade, a Monarquia brasileira não caiu no dia 15 de novembro
de 1859, caiu no dia 3 de outubro de 1930, por seu segundo escalão, os
conselheiros do Império que ainda estas ani no poder rural no Brasil. Daí cio
diante, O poder político é cada vez mais urbano. como sabemos. Os tenentes
cearenses rumaram da cidade que se chamava entao Paraíba tio Norte, depois
João Pessoa, em honra ao martírio tio referido prócer, sobre a cidade de Recife.
onde Estácio) Coimbra reagiu a baia,

Era um caNalheiro perfeito. Gilberto Freire que era seu secretário
particular, o grande sociólogo brasileiro, relata a cena. Cortada a luz do Palácio,

água não podiam cortar porque lias ia caixa d'água durante os três dias de
tiroteio. Estácio nunca deixou de almoçar cio companhia de seus assessores. À
noite, jantava à luz de elas. solenemente vestido, como se estivesse nos tempos
cio fim tia Monarquia, que, realmente, ali acabavam.

Relata Gilberto que mais de uni tiro, vmiitio tio outro lado tio Rio
Capibaribe, exatamente onde se encontra a Assembléia Legislativa Estadual tk
Pernambuco. quebrou vidraças. mas Estácio não interrompia suas refeições.
Esiacio foi até o fi mii. saindo pelos fundos do Palácio, 110111 rebocador, de
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70 anos
Prl)r'tLltie (to listado de Pernambuco. que O levot 1 ate o alto mar. COlO sei 1

secretariado. qualld() toilioti tini navio a caminho da Europa.
Eiii lisboa, esses pernambucanos vieram a se encontrar como os

j)aLiIi5ta,chefiados por \\asliiiigtoii  Luís. Neste exato momento. marchavam
as 1 ropas do Rio Grande di) Sul. que rapidamente oco param o Paraná. C sC

encontraram ao sul de São Paulo. Naquele exato momento, repito, Minas
Gerais salvou o Brasil de uma guerra civil. \enlos, na resisR"ncia, em São
Paulo. ciii I)i, como teria sido possível sua reação Clii 193 0 . E. vindos do
Nordeste, derrubado. também. o governo da Bahia. igualineitie da República
\ell ia. as tropas. de 1 rês direções diferentes. marcharam sobre o Rio (le .1 aneiro
e SO) Paulo.

Por (liIC Minas Gerais foi fiel, na pessoa de Olegàrio Macid, aos
cuinproinisos de Antônio Carlos? Minha explicação pessoal é muito concreta.
Minha ii iterpret:tCaí) pessoal é a de que o que estava por trás, além ii da fiou ra
desses antigos políticos mineiros,leitos, que também eram. a Seu mundo politico, da
República \eI ia, estava o talo, que ainda hoje existe e prospera, de Minas Gerais
ser o mais brasileiro dos Estados do Brasil

Todos nos, brasileiros. somos uni pouco mineiros: ti is nwmios, outros
mais. E aqui recordo Alceu Amoroso I.ima, nu ina conferência (til(-  se tornou
11111 livro, intitulado .1 Io-- de Afinas, cio que recorre a uni antigo professor
uiimicim'o. Nélson de Sciia. que já mostrava, antes da década de «III. colho. rio
Minas Gerais. ht nordeste do Brasil. no Alto e Médio são Francisco: existe o
C O II1CÇ() do Riodelaneiro, cinjuii. de Fora: começa São Paulo, no Sul de Minas:
começa Goiás. no Triângulo \liiicii'o.

\ou mais longe, afirmando também que hii ciii Belo 1 lorizonte que
nascem i Brasília. Basta ir à Pampu lha e veriFicam' sua arquimel tira, sei m paisagisu to,
e (IS uionies das pessoas. ('\:uau mci tu' os mesmos que construi íram Brasil ia.
Brasília nasceu na Pampulha )cl.t u1l:tos do 11115100 lionieui, que ambas
construiu. Juiscelino Kuul)itsCllek de Oliveira.

Não posso esquecer uma outra análise desse aspecto,
niagisiralmemite feita pom' mais um bm'asik'iro, (;ilhi'i'to Freire Cujo Ceuhtenai'iO
de IlasciIlli'uhto, IhcS0' alio Se coincihiora, cmii couilt'rêiii'ia lida na F:uciuld:tde
de Direito da tuuiersidade. hoje EFMG. na noite, de ló de junho de 19i6.
Dizia ele muito bem



Revolução de30
\o vejo genle brasi/efra Imús capa: que a de •Ji,ias de resolver

(IlIes/)ohi/icalllenk' (/ue/)o/iciahlnenle. para () Brasil. OS St'IIS/)IY)bIeFfl(iS 1(()

HOSSOS ('já I.á 1W/lOS tinos

Em 1 9i6, Gilberto Freire já advertia para a falta que iriam fazer ao
Brasil os políticos mineiros. Se hoje a política brasileira sofre lacunas, com
toda certeza e nenhuma lisonja, posso lhes dizer que .i maior da
política no Brasil. em níel federal, é a de grandes politicos de Minas Gerais.
Foram sempre capazes do que depois se chamou caricatil ralnie]te (te jeito
mineiro — , que, no fundo, é. o ''jeito brasileiro" da conciliação. Nem sempre
toï conciliaçao, quase sempre foi convergência e superação. II oje verificamos
('01)10) Se precisa talho de convergência e de superação nacionalmente
brasileira ((05 pi'oblenias brasileiros.

E preciso lembrar que não só em 1930. como já na Inconfidência
Mineira se prenunciou o federalismo no Brasil. Foi também 1) 01' essa causa
(P I C combatemos os liberais na Batalha Santa luzia, em 1842.

° posso deixai' (te ceder minha recordação pessoal a dois dos meus
maiores ani igos. um mais distante. 'Fati credo Neves, que sempre distingu 1(1

com sua atenção) de leitor o modesto autor que sou eu. Digo isso porque
o11IiitLs vezes ele comentou alguns de meus livros. Ademais, ao senador Afonso
Aii nos de Melo Franco de quem foi um dos assessores. nos seus dois tlti iiios
anos de vida. São duas recordações de mineiros, os quais nunca (10550

es(luecer. Acrescento mais uma lembrança, de agora em diante, a (lesta manhã
iiiei))oi'ável.
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Otávio Dulci
Professor (te Sociologia (Li 1 IMG

A Revolução de 1930 é dos episódios mais estudados na bibliografia
histórica. de ciências sociais. ((e economia e sociologia. E um assunto
fartamente pesquisado e também muito polêmico. Há toda uma controvérsia
em torno do significado, das origens, dos protagonistas e do impacto da
Revolução.

Em que sentido SC pode dizer que a Revolução de 30 foi toma
revolução? Trata-se de uma matéria complexa. porque contém aspectos dc
continuação com a fase anterior e aspectos de 01 tidauça profunda. De um
modo geral, podemos legitimamente usar o termo revolução l):tra lo
Mo iniento de 30, no sentido de que fez parte (te um vasto mo imento
histórico, longo e secular de transformação do Brasil no rumo da
modernidade. Mas. rigorosamente, em termos de evento, não tem esse caráter
revolucionário. Por quê? Por causa das próprias características da direção do
movi imiemi lO l)eni espelhadas na frase: Ftçunosarevolução antes que o
a faça. Trata-se de uma frase que indica que foi mais uma contra-revolução
do que uma revolução, outro assunto complicado a ser interpretado.

Quem estava envolvido? Lra toma revolução de que tipo:' llá três
principais a respeito. t ma delas, milito (lCfeIi(ti(la i)CIt esquerda

tradicional da época, era de que  a Revolução de 3() teria sido a nossa revolução
burguesa. Essa tese é um pouco difícil de sustentar. porque a burguesia e o
empi'esariado dela não participaram. Outra posição é de que ela teria sido
unia revolução eminentemente ((e classe média. 1 , 111 autor conhecido IIOe

(1(1(1 ode isso é o professor 1 lél io J aguaribe. Aí o assento) recai na part ici paca
dos tenentes, na oficialidade militar jO\ CIII. (tie representava um eco da classe
média, uma posição de reforma social

A tese mais sustentável foi defendida pelo jornalista Barbosa Limaa
Sobrinho, num livro iml)ortanie chamado ,1 'erdadt' cobre a Revolução de
Outubro. e resgatada pelo historiador Bóris Fausto, grande historiador da
RcoIuçao de 30. Ele diz (l0( essa re\oltoçao) foi uma revolução de elite,
principalmente política, articulando elites políticas regionais. da periferia
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70 anos.
l) Llt II ('entro. à arca militar. l°' criticava  República \('llla. (1 cliaiiiado
1'lielltisliio. Ls's:t tu .1 iuterpret.lçao mais (\a(a.

Qual foi iiill)act() histórico da Rcoltiçio de $0? LSM' e o aSsLiIlto
f)l'iIicij)al que tios traz aqui. \ou lazer titii breve balanço porque o tempo c
curO), mostrando os aauiços e impasSes que ela trouxe para o OOSSO pais. ()
iiio\ inwnto de 1 1 )30 encaminhou o Brasil para uma determinada rota dc
desen oh inlento. que definiu a ida do Pais ate :t década de 1980, e ainda
caracteriza intuitos aspectos da IiOSSt iilSiittliÇii() e da iiOS51 cultura.
principalmente da cultura pobtica. Portauto. analisar a Rt'voltiçao de 30 liao

simplesmente falar do passado. mas refletir sobre o pres('uit(' e pensar ii
futuro. Daí a importância desse e\cilto.

Numa perspectivageu'al, panorâmica. a revolução marcou a trausiçào
de unta ordem ('sseilcialmente rural. para uma ordem urhauma e industrial,
sendo que ela se imporia gradualmente depois (te $0. Podemos dizer que.
emnlea(IOS (to sccuilii XX. 1)0 1' volta de lS. O P'° (ki economia urbana
teria siil)lantado o peso da economia rural. () PIB industrial superou o Pllt
agrícola no Brasil. como resultado, cm médio prazo. da Reoluç:'uo de $0.

.\ re\oluçao não tinha ii propósito enlinentemelite industrialista, a
julgar pelos discursos da campanha da Aliança Liberal. Mas, por força das
circunstâncias globais da época e de uma crise internacional gigantesca. o
regiuuie que emicaniiuiliou o goerIio provisório e. daí cm diante, o regimiie
de $u e o Estado Novo. deram uni iniptilso miot:iel à substituição de
importações. k, assimil. o processo de crescimtuento da economia brasileira
foi i'eoriciilado para dentro, pala o 111elTt(ll) ilitei'llO. I sso foi uma coisa
tililíto iiiipoI')aiuie

Foi'mas('. em consequencia. (liii uiWrca(l() cfctivailient(' nacional, ate
emitão, inexistente. At( St). o Brasil não era um mercado ti mi ificado. 1 lavia ilhas
(le mercado: Nordeste. Sul. Centro, São Paulo. Minas. Ema uitit arquipélago
ecoulonuco. .\ partir de 5)). o Brasil torna-se unia unidade econômica nacional.
Lsse foi um dos niaior('s resultados da Re oliiç:to. Esse mercado será
crescei i teu iw o te d mmii miado pelo poder econômicoido do Sudeste, especial meti te
por São Paulo, apoiado por mecanismos protecionistas. Apu'ofuii(la-se 4)

dcseq uiii brio entre as regiões do País - causa dc conflitos recorrentes dentro
da Federação, hoje retratados pela chamada 'guerra fiscal", que iodos



Revolução de 30
conhecem. Esse foi um dos resultados negativos da Revolução ([e 30. mas,
provavelmente, inevitável.

A Revolução marcou o reconhecimento da cidadania das classes médias
e da classe trabalhadora das cidades. t m passo importante que devo destacar
é a abordagem da questão social. Na República Velha, ela era considerada
"questão dc polícia", expressão atril)tutia ao presidente Washington Luiz. E ela
passa a ser tratada tomo questão política, tal como o candidato Getúlio Vargas
já 1 lavia anunciado em sua campanhalii a à Presidência: "(le questão de polícia
para questão política." Esses setores médios loi'am incorporados ao sistema
político Sol) tutela. As classes médias são controladas através tio cartorialisiiio,
tio emprego pl'iI)lico. e os trat)alhadores, através do sindicalismo corporativo
fortemente ligado ao Estado.

Um (los resultados importantes da Revolução na área social foi o
estabelecimento de direitos sociais - direitos de cidadania social, trabalhistas
e 1)rc\idcnciários, associados claramente à figura de (;(túli() Vargas e de seus
assessores. Porém. aqui, há unia ressalva a fazer. O estabelecimento (lesses
direitos ficou restrito aos habitantes do meio urbano. Os trabalhadores rurais,
que constituíam a classe mais utinicrosa da sociedade brasileira, ficaram de
fora. Erao acordo tácito que alguns au tores qualificamilk'am de pacto agrário'.

' partir do fim (los anos 50, esse esquema deixou de funcionar, e a
l ucs tao da reforma agrária e o tema ([ ,a id atia iii a dos trabalhadores  iii rais

entram em pauta. inclusive no Congresso Nacional, surgindo um quadro (le
crise política aguda, incontrolável, que resultaria em 20 anos de regime
autoritário.

O aspecto mais negativo da Revolução dc 1930 refere-se ao seu viés
antidemocrático. Ela foi feita em nome dos ideais de representação e justiça.
()n10 sabenios, introduziu elementos institucionais importantes. como o voto
leiuiiiiiio e a Justiça Eleitoral. Esses foram grande avanços Mas não deu
contribuiçãoica() sigil i ficativa'à democratização do Brasil. Tanto é que so com o
regime atual, regulado pela Constituição de W88, mais (te 50 anos depois, é
que l)I'ol)lclllas essenciais da vida democrática brasileira téni sido equacionados
com enori 1w atraso lii stórico.

Nesse ponto, acho que não podemos ser anacrónicos e olhar 1930 com
os olhos de hoje. Não podemos fazer essa injustiça, .\ década (te 30. período
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entre guerras mundiais. foi de declínio do liberalismo. não se cultiava a
democracia Colho valor universal. Todos os setores políticos descartaram essa
sohlÇo. o Brasil tal11hll)1 .Ias iSSo 1105 custou milito, (lo pomo de vista de
construção denioc rat ic a.

Qu 1l1t() a isso. gostaria (lo' (1(5) :lcal' dois aspectos (1111' SOI agora i lI)sSa
grraçao tem procurado ('nua lii 1 hai', consertando os erros da Revolução dc
$0. Primeiro. o fato inter('ssaillc (I(' (jili' a instiiuiÇa() de direitos sociais, que
foi o resultado noiáeI de 1 tiO, se fez à custa de direitos políticos. Essa era
Uiiit característica 11h(litI) torto' da época de (Ictúlio Vargas, que reproduzia.
lesse ponto, a fórmula de Bismarck. na Alemanha. \ Alemanha foi o país

(ItIC inaugurou a introdução de direitos sociais. sem conceder, lio entanto,
direitos políticos. COlHO) O (k' \olo, seio democratizar o sistema.

Outro aspecto omito iioloro'ssallte foi a centralizaçã o  política: o eixo
do pl'ogl'esso. Segil ndo os ideólogos de 1930,  estaria 11(101 1)11(1(1' eco traI forte.
mentor da sociedade. trazendo COlHO restiltado o co fraqi l('cIlu('ll (o) de Estados
e iioiiicipios, cuja importância foi parcialoiente rcstaiii'ada entre 1910 e
1 9i. para witar a decair ate 1985. 

.\ Resolução de 111 ivatlglIroIl no Brasil uma época de fedt'ralisriio
ht'm precário. assunto que hoje tentamos equacionar no alllente.

'termino por fazer uma comparação fundamental entre 193(1 e o
1w1'iodO atual (:01110 podem o,, comparar essas duas épocas? O período atual
apresenta uma fisioiiou 1 ia que e. ('lii (u:L5c' todos (15 aspeclos. ((posta à do
Brasil inaugurado pela Revoloçao de $0. Nesse sentido, ,i Vargas chega
0) liii, como disse o) presidente Fernando llenrique Cardoso. (àllloo primeiro
I('sllllado, há a descentralização politica como valor. .\o co,llrái'io de 10)30. a
partir da democratização (los ano ,, ( 1. o atraso foi atri lou ido à o'xisl'i1cia de
tiiii Estado central forte. cxcessi o. boI roc ratico. O progresso, ao contrário de
1930. passou a ser \isto ColO)) ro'siuliiido nas unidades stibnacionais,
liii llcil)al nwllte nos municípiosi1)iOS que. pela primeira vez, asso noem posição
au tonolu a COMO entes da Federaçao, tom grande passa (lado pela Constituição
de 1988.

\ segui lida coisa: part ic paçào política e cidadania; a relevância da
so)Ci('(kul(' civil frente ao govo.'l'llo ca ideia (te democracia partit'ip11it, grande
I(lI!iil da lIo)55L Cl)0ct.



Revolução de 30
A Seguir, descstatizaçao da economia - privati/açan de empresas e de

serviços governamentais. desrcgi Lunentação do iiicrcjd(). llcxi l)iI ii.aç.o das
relações (te trabalho e (LOS direitos sociais, OU ''precai'itaçao' pura e simples.
liii p ,,tsso atrás iiiUit() sério ciii relação a 1930.

Outra diferença: abandono do nacioiialisiiio. dos ideais de
desenvoI incuto autônomo do pais. ciii favor da inserção crescente, a chaiiiada
inserção Competitiva. no CS(lti(Iii global - iiiOdClo) de crescimento depeiid(ilte,
que hoje pai i (a a vida brasileira.

Essa comparação é i inpoiiante para pensarmos o Brasil de hoje cmii
relação àquele que se desdobrou a partir de 30.
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Sou autor de tnn filnw chamado Rei'o/uç'io t'/e30 , que a TV Assembléia
transmitiu ontem, 6 de (lezeillbr() de 2000. Para fazê-lo, tive que me debrucar
sobre a Resolução (te 30. Não se pode contar a história do Brasil do século XX
sem recorrer às imagens do cinema brasileiro, mesmo aquelas que são
imaginárias e das quais só se tem notícia.

A Revolução de 30 é comentada sem que os comentadores apareçam
I11 tela, p01' três historiadores que têm ViSÕeS divergentes sobre o acontecimento.
Um deles é Bons Fausto, h istoriador, autor de u m l ivro emblemático sobre o
tema, chama(IoRei o/ação (/e 30; outro é Paulo Sérgio Pinheiro, cientista político
(te São Paulo, e o terceiro é Edgar Carone. historiador, paulista também, autor
de vários livros sobre a República Velha.

A epígrafe do meu filme foi tirada de um l)0CL do grande poeta mineiro
Affonso :ílt, que, tomando) como mote a frase de Antônio Carlos, escreveu
essa maravilha:

"1'^içtiiiios (1 lei 'olii Ç'(iO tiiites (/UC 01)010 (l/(lÇa, tIIIICS (/1W o/)o1'o à
praça, íiiites que (1 polo a 1fl(ISS(1, au/es (/1IC (1 polo na raça, ali/es que o
poro.' a farsa.

1930 - 1 m Revolução à Brasileira. A história do Bras il moderno, quer
dizer. aquele Brasil- gulodice dos capitais forâneos que, desde o século passado,
sublocaram o sul do Equador. é uma ladainha de golpes e contragolpes
institucionais. em que a coisa penúltima :t cortei' é o pI'eCiOS() néctar dos
vai ii pi FOS, ou seja, o sa n gu e.

A revolução de ou tubro (te 1930, que os m emorialistas classificam
como a derradeira grande aventura bélica do reservista da rua e do pijama (os
paulistas reivindicam a láurea com o movimento 'constitucionalista" de 1932).
arquiva antes relatos imaginários cio que l)r0l)ritI1Wlite cadáveres, aleijados e
bandeiras chaimiscadas (11 polvora.

.final, revolução) que se preze e depois vire superprodução
cii w tu atográfica exige 111 1) balanço inquestionável de ii uirto is e feridos para qu e
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70 anos
gal gue o patamar da referencia histórica. Conipro acan. aliás. nem sempre

(1)
L.IJ	requerida quando se trata de conturbações 1)0t itica.s intestinais do nosso País.

A Revolução de 30 1 i) quebra  a tradição que  \fl 1 da Independência
cO
I_..LJ	coili I1111J constante quase CRiltitica: (105 seus c:iI1 i I)os de luta, os corvos
o passaram k)nw. 1 hivc a& uma batalha fantasma qu e se grudou t posteridade

sol)o cognoniecte ''Itai'ai'i. a batalha que não houve'', (o IiuinioristaAparício
'l'orell 1 che gou a se rebati/ar com o títi 1 lo honorifico de Barão) de ltarar. que oo imortalizou.ii.ou, inspirado naquele ,,acontecimentos nuncauca ocorri(l s na fronteira
l'araiii-São Paulo).

O	Por aí se « que o genial 'hwelli levou riais a sério a resolução do que
os seus conteniporatitos	M ais 11111 (ltl)it() (ia ti islória ('0111 a i niaginaçao.

A busca (1(1 (I1ll)a I e 1(11:1 Si(i() a melhor estratégia dos nossos
revolucionários: depois da refrega, a chávena tia u' e do coilseuitinlenlo. que
pru'valeceoi aci iria (te quaisquer mal-entendidos.

Diferenças pendentes desde as capitanias hereditárias e acirradas
dispui (as familiares lX' t:IS benesses do capital inglês foram postas em banho-
maria durante 30. Assim se j) pettia\ a. mais tiiiit vez. O distico titit a própria
Repti hI ica Velha cunhara e que, ate agora. não hou e ''111 ac tio'' que a castrasse.
11(111 (15 gaúchos qLI( amarraram OS cavalos no obelisco da Avenida Central.
tio oje Rio Branco, '' lLçan1oSarevolulçã() antes que ° P V t faça '' - ciitotVa,

o iii ri i ante, o ei ii ão presidente de Minas Gerais. Ai utói 1 o ( arl o os Ribeiro de
\midrada.

Na recriaçao poética. ,ffoiiso Ávila fez esse maravilhoso

Ia ('('flSU,'O en/!'e()ul'ir ice/amos: e baleia da

/i isto riioç'ra/ia u/ï 'ia! ou (Iaí/uuela í/IW b('sIlfl/(l os
poílei'osos do (/01. (I(' que (IS J'eI'OIIIÇ'H('\ !la('iO11(I1V

flhlflc(I Sa('lli (II' IkiI('-bflC(IS e (lOS (OflCb(1l'O,V, e quem
brilha nievnio e o /oírilo da Grauide (,'onc(uI'dia.

E a Revolução Federalista (te 1893, Canudos, o (;ontestado, o. as revoltas
populares abortadas nos ti Iti miios 1 1 anos? E a rcpressao surda e sem volta,
ciii pad ral) de dar i miveja às perseguições racistas e políticas (ia Alemanhaa
hiitlerista. realizadas nas intressafras? Quem \ iveu at hoje, testentunhiou. leu,
estudou. ouviu falar.

ME



Revolução de 30
A Revolução de 30, neste seu nicio sectilo fiz o filme em 1980, para

comemorar o cinqüentenário da Revolução, armou-se de tal atira di mistificação
que acabou malbaratando as interpretações, malgrado os depoimentos coevos
C- a suposta isenção (te historiadores e cronistas. Ela conseguiu se situar, graças
a seus audazes pe'0tiag1'1s i atores macróbios, na eqüidistância (la lama que
cerca as demais insurreições brasileiras.

O movimento ficou famoso inclusive como uma revolução limpa.
asseada. que pode ser tornada produto de venda sem ferir stIsceptil)ilidades,
quer dos seus ex-combatentes, quer dos pósteros. ' Ninguém perdei i , o Brasil
ganhou . , Vi essa ci'a a Irase na época. Uma revolução com os condimentos
ilnpl'esCin(lí\ eis para um bom trabalho de ' niarketing" . oito e leito.

.\ Revolução de 3() desvia-se da enquadraçao costumeira (te ter sido
aieiits tinia parada militar a que o povo assistiu, do tipo da Proclamação da
República. Ou como aquele crioulo que presencia, bestializado e atônito. o
Grito (Lo 1 pi rai tga. na pintura (te \ictor \1 ei rei les, já reencenada peio cinema. A
premonição (1(1 artista antecipou o futuro.

Ao mesmo tempo. 30 teria coroado, sem muito sacrifício de Vi(laS
li umanas. o que estaria dentro (Ia expectativa do espírito cristão e do homem
cordial que é o brasileiro, todos os esforços re'.uluicionários românticos de 1922, 
(te 192-4 e da Coluna Prestes.

É que 30 soube, C0I1O nenhum movimento até então, conciliar os
adersários da época com os aiiiinos jovens dos subversivos históricos, estes e
aqueles sancionados por uma classe média que chegava e 1)01' titiO certo povão
urbano, que exigia seu lugar ao sol. Vina argamassa que ('lii IcsistiIl(lo as

intempéries institucionais dos úitinoos 50 ou 70 anos.
Todo o borbulhar dos anos 20, (lo te ante peripawticco s(ll)rc as ondas

do calçadão da praia de Copacabana à Revolução de 2-4 e à ( à iii ia Miguel
Costa-Prestes (para uns, inspirada em Xruotontes: para miii. tinia inconsciente
I'('culperação (Ia exitosa fuga aos h)aIodcimalltcs, empreendida por jesuítas com
10 mil índios guaranis. rio Paraná abaixo, em 1 629 — a semente da República
Guarani -; e não foi à toa que tudo começou ciii Guaíra. à beira de Sete Quedas).
culniinando com a própria Revolução de 30, não escapou à acusação frontal
(te que os re\ ol uciomiai'ios tinham parte com o bolchevismo Ira assi iii que se
conhecia na imprensa o comunismo na época.

(-)
c)
5omom
m(/)



(1)

1

1

70 ano 
Como uma metralhadora cuspindo a esmo. ate os lenços vermelhos da

gauchada que eliIroilitoli o hituro ditador Vargas no Catele foram tomados
como indício ohvio de ii na conexao coni a politica bukhevista" () comandante
da insorreiçan fio Norte e Nonit'ste.Jttarei. 'F:ivtira. "coi'n'iidiiili'. dt'snwtititi
a coincidência cromática ao ew \ork limes. Mas a desconfiança ficou no ar. ()
espectro do l)OICI1CVISIIU) pontuou, feito um labéu as agitações reformistas da
classe média de quartel em toda a década: nau sem alguiiia razão.

A Revolução de 19 1 - na Russia. os 'anos eri elhos" das greves paulistas
até19 19. a fundação do Partido Comunista do Brasil em 1922.  a reorganização
dos nio\i file fitos operários de unia certa forma derrotados pela repressao, o
racha entre anarco-si 1 idical istaS e 'comi i nas", etc, contaminaram os jovens
teii('ntes. achatados entre itiuia oligarquia virulenta, a que seriam, C 11111

segit lei to crescente de 11l)\ os ricos boçais, a qtiet n também serviam, por tabela.
Os tenentes, eles mesmos, de alguma maneira. municiaram as

suspeitas de si lupat ia ao ideário coniia niSta ao se arvorar em irtuais sl.il)St ittIttiS
das reis indicações popular(-,lares. A confusão tinha tudo de propositada: hoje a
estratégia assom a coto tinia transparência indiscutível. Com  ililia aos tenentes.
e os fatos o tlenionstraiu, que jamais pretenderam engajar as massas deserdadas
do campo e tias cidades. o ''populacho '' - como diziam - aos seus inovinienlos
de contestação.

Orquestrada. a Repúblicaica Velha - ciente do rescaldo que ficara das
rebeliões esquerdistas da Itt ropa e entre nós não tinha a menor dúvida em
rotular quem ousasse botar em perigo o intenso roiti :mce dos latifundiários e
cafeicultores com o capital estrangeiro. e os primeiros olhares apaixonados da
industria incipiente em direção ao poder. Viesse de onde viesse.

.\ssi tu de cai o 1)111113(13, de 1922 a 1930, boI cl wvist a era qualquer arbi isto
ideológico que se mexesSe tia bucólica paisagem que se espraiava (ia lnetrópoi(
carioca para aquele ''Brasilzão'' gigante adormecido, povoado de caipiras
pacíficos. tio o tons (colarinhos  engomados e dobrados 113 ponta).. padres
asseclas dos chefetes políticos regionais, coronéis euifatitados reinando sobre
negros e cafuzos reescra' izados, meninas-umoças casadoiras sob a tutela de
matronas guardiãs do i naimdon Si))') patriarcal, donos tit' fábricas esfolando o
loimibo de imigrante,, operários e operários i li) igl'alites. além de tini ló mpeim
c rt'scen te. [tido col ivive titio lado a lado con mo uimima corporação militaritar cada vez
ti iais indócil  e i usai isl'ei ta que pt'lea'a ptl't compor e recompor sua imagem.



Revolução de 30
titia sociedade litcraliiwntc conservada em formol. cm ai i\ descompasso COifi

as inevitáveis transformações trazidas pelo século XX.
Bem, apesar de o general Isidoro Dias Lopes, durante a tomada de São

Pam i lo cn 1924, ter repelido "('001 indignação' a colaboração oferecida por
peririos, com medo de "desvirtuar' (sic) o movi i iicnto (quer dizer, ser

acoiiiiado de • 'comuna'') ou das reiteradas declarações dos i'evolticionái'ios de
(IUC não almejavam mudar o sistema, mas sim liigiciiitá-lo. saneá-lo da
incapacidade dos ciN is cm dirigir a Nação, til) Aiiiai.Oiias, surpreetidentemcnte,
surge uma insólita Com una de Manaus. inspirada na Comuna de Paris. ()
('51)irit() (te Robi ti 1 l()Od "baixa'' sobre a Capital, ricos são obrigados a pagar um
imposto que visa ajudar pobres, a nacional itaçã() atinge o iii:ttadou ro inglês,
combatem-se os atravessadores. L l ula zorra.

Os revolucionários, em manifesto assinado pelo tenente Ribeiroj ('n ior.
esclarecem que não são "um batido desatinado de niazorqueiros (sic) sem
rumo certo. Ou SCffl ideais alev antados", e sim inspirados por ambições límpidas
e rigorosamente patrióticas".

De repente. e seio o saber, o povo estava tio altiplano do círculo decisório
e estupefato (coo io sempre),prc) ouvia militares falando em semi nome e praticando
adoidadamente a caridade como sc fora justiça social. Felizmente, algo tua fada
madrinha botou (11(10 a perder, ajustada. claro, pelos fuzis e torniqucles do
governo Arthur Bernardes. O mau tempo ideológico l)ts5O(i. desde então, a
fustigar as manobras dos chamados tenentes.

Nem uma nem (Itias vezes, depois da comuna em terras de Ajuricaba.
no entanto, os jo etis castrenses, (latido as costas a possíveis acusações (te

(colo conia Re olução Soviética, ensaiaram tramas iii oca dantes imaginadas
pelas classes, como eles. caudatárias do poder e que ambicionavani Cffll)1i iii á-
lo para mudar sua qualidade.

A Coluna Miguel Costa-Prestes, enquanto distribuía igualitarisiiio
pequeno-burguês pelo interior, pelo hinlc'rinnd. p)cttt1tl(10 (ltiel)i'ar a sólida
tábua de submissão colonial, que era a moeda corrente no Brasil rural. ouvia
impropérios CIII 11011W de Marx e Lênin. Os retirantes da Grande Marcha
respondiam com declarações (te bom-mocisnio do naipe somos patriotas
ardorosos que desejam Ou 1C II ior ao País', ou então aI ii iwi utamos (liii gi'andr
amor ao Brasil'', etc.
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I)&- ''a (lticstao social e ti Iii tLS() de policia'' (a li li nca assaz tan I()1iVadt)
lr.ise atribuída a \\ashington Luis. ao controle eftti() (10 operariado
descontente pela Delegacia de Ordem Política e Social, da conspiração
n'oculista no exílio (já Prestes mentaliiwiite com a carteirinha do Partido

um o iii sta. cio l'artidão assinada),ada) ao programa preten samente democrático
da Aliança Liberal (voto secreto, anistia, ('te.) o pânico dos oligarcas e militares
('O V( )Ivid( is tia Re ol ti Ç() de 30 era de (til( -  O movimento Se (lesei ictdetvt à
'oii la ilo bolclievisnio. cio com o ii isnio.

Vet por outra. OS litigantes paravam de se cii tucar nos comícios. pela
imprensa. e lã vinha a retórica: que nau os jogas'«-lu na vala comum com os
agitadores c'ru telhos. Na verdade, havia mais terri r organii.ado do que fatos.

Mesitio assini . o tempo 'cio a com pi'o\ ar que havia fu maça: nem tudo
era gratuito: Prestes, na ante-sala da Revolução, rompe com as oligarquias que
sustentam a ninhada de políticos autoritários (lUC briga pula dobradinha Getúlio
Vargas-J o ao Pessoa à Presidência (Ia Repul)lica (Epitácio Pessoa.. \rthur
Bc'riiai'cles, Isidoro Dias Lopes. Borges de Medeiros. Góis Monteiro,Juare'i Távora
- vii iii ias e algozes reconciliados ni mia gamela só de inleresses. com  partidos
t' ideários políticos atirados às favas)

Logo. o futuro Cavaleiro da Esperança. Luís Carlos Prestes. é ordenado
iii issiouario sial mista para o Brasil. E sc'ui col i ipaiihei 'o de andanças e liderança,
Miguel Costa. que, tia vitória da Revoliiçao, grava imimi 78 RPM ''eni favor das
faro ílias pobre ., dos que tombaram na luta'', dizendo: .. ...o Brasil de e ser tinia
grande fábrica, uni enorme celeiro.....-. dc'siltidiclo COifi OS rumos do
fllo\iiiieiito, ainda participa. cinco :tums depois. da chamada Intentona
(àiiiiuiuista. Na redemocratização do País. em 1 9-iS. funda o Partido Socialista
Brasileiro. 1 ni sonhador i Inl)erl incute e solitario.

:\O contrario de Prestes, que, preso tio Eslad() Novo, teve -,i mulher gravida
)lga extraditada para 05 CUhipOS de coilceili ração i lazista e, na década de 10,

apoiou politicamente seu ex-carrasco, (1 ditador Vargas.
No frigir dos acontecimentos, a Revolução foi descartando cluascl'

(luVitEis de(](te tratia escondida mio \('iit 'e o ('alicia do boichevisnio, e consegi liii
sobrt'vi er aos seus soldados e generais. aos seus 1 raiclores e mentores históricos
C aos desdobramentos institucionais. seiu a máculala de algumm borrão ciii seus
ideais au tom'it:írios . Tão vivos até agora. tão coerentes c'onl ela.
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Revolução de 30
Claiton Costa Ilenriques. da tINI-Ril - Para falar em revolução, é preciso
demonstrar o lado bom e o lado ruim. porque isso é democracia. Onde. na
Revolução. O povo tem seus tlii'eilos conquistados? E como fica a Situação
dos pequenos produtores de cate. com a queima cia produçao? Como o senhor
au ai isa esse fato?

Otávio Dulci - Em minha exposição, procurei analisar os aai1ços e os impasses
na Revolução de 30, e expliquei, procurando acentua-las, as conquistas de
direitos de cidadania que essa Revolução trouxe para o pom brasileiro.

Quanto a situação dos l)('(ltI('Ilos produtores de café, eles estavam
sujeitos a uma situação de crise, conhecida de todos. Mas. na verdade. torani
bastante ajudados pelo goerno federal, que adquiriu o café para queimá-lo.
para manteri ter o preço miii ii ii ai i iCi i te à tona.

Isso foi analisado pelo economista e historiador Celso Furtado,
mostrando que foi uni caso típico de socialização das perdas e privatiiaçao
de lucros. O café ainda continua sendo privilegiado no Brasil. Foi com o
dinheiro cio imposto de todo o Brasil que foi comprado esse café. para dar
tiiii certo seguro aos fazendeiros O café estaa com o preço lá embaixo.
assuntoti) com o qual o resto do Brasil não tinha nada a ver. O governo de l 9,W
ajudou muito o café, mas não poderia ajudar indefinidamente.

Isso foi importante, porque o Brasil se livrou cio café como
monocultura. Para o Brasil se modernizar precisava ficar livre desse café.
hoje o café continua sendo tini produto importante, mas entre outros: não,
como era na Repiblica Velha, qiiaiidii quase tudo dependia do cate. i: o 1(510

do País era refém cia cafeicultura, o que não é razoarI.

Vereador Geraldo Félix - Antes de clieiar à p('rgIIlIll haica. na c\plaIlacao
(lo coordenador sobre a Revolução de 30, gostaria de (lar liO\1) enfoque.

Num momento você cita outra revolução, referindo-se a 6+ como
revolução.  Nós que participamos dessa movimentação histórica e vimos o

Brasil antes de 64, preparando-se para tinia  verdadeira revolução ciii todos
OS sentidos, as ligas camponesas. no Nordeste, o povo no campo se
organizando, o meio estuciaiit ii efervescente, o meio militar do q iial
participava ciii completo rebuliço. as teorias pelas mudanças mia ordem do
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70 anos
dia. e mios que o golpe militar pre aleceu e t'i. recuar toda a esperança da
nossa Pátria.

Foi uma revolução o que se passou em 1964? Ou uni golpe que. no
1 ii\iiiO, pode stI considerado uma contra-revoluçao? Essa e a tiossa pergunta.

A outra parte rek'rc-si' ;t um tiocti iiieutai'i() sobre revolução de 30.

t\i ludo há ROUCOS dias, Ini dcterm i nado momento, o ii arrador. referi udo -se
a morte de João Pessoa, declara que não foi umaa niorte poluic a. não foi um
alo político. foi meramente uma q liestão pessoal.

Ora, considero que aquilofoi o estopim. A ideia de que lira tini atentado
politico t que serviu para animar os ánimos e deflagrar a Rc oluçao de 30.

Foi um ato enhiiienteiiieiite pessoal, ou um ali) político? O golpe de
61 foi uuiiia revoluican. cuiisideraiido o clima que l)cI'(lt1I'a\'i nu Rrasil. a
eS1)ci'anQa. 1) moiueiitO qil(' se aguardava? Digo isso porque participei
ai ivan teu te cru iodos os pontos desses fatos e at é 1 iojc [ião consigo entender
que houi e uma reoluição ciii 61.

Deputado Luii. Tadeu Leite - lm resposta à primeira parte da indagação do
ercador Geraldo FIix a mim dirigida, fiz uma referência à — Revolução dc 64".

e aqui i está entre aspas, porque também não a considero tinia revolução, mas
tui deiioiiiinada rcv(IluiÇao. Issa iiicuçao - atéchamei de 1 de abril - foi para
ditei' que tanto se iak)ui cmii rcolnção, mas não foi uma revolução. Essa não
ti , essa vamos ('s(lttl'('('I' e vaiii s lembrar tia Revolução de $0 que foi ti m
grande avanço para o Brasil.

Samireh Chacon - Por uma feliz coincidência. sou do Recife- \inda não
timulia nascido em 1930- mas ouvi, na minha casa, mais de uma ez. essa
vt'rs:uo, que. aliás, não ê novidade algu rua. Qualquer li isbn ador detalhistaista
daquela época já tratou do assi mi lo. Na verdade. João Pessoa foi vítima dc
crime passional de i't'it'i'ctissu> política. Qti('iii atirou nele foi um cunhado
do gu veri ador da l:t u'aíha anterior a João Pessoa. E o g e rn ador da Paraíba
anterior a joio Pessoa ira atl ersari() de João Pessoa por iii iii Los motivos
que inham do levante de Princesa, no interior da Paramba. a chamada
Republica de Princesa. Er:i chamado assim porquv !ia ia ocorrido num
município sertanejo que até lmje se chama Princesa Isabel.



Revolução de 30
O governador João Suassuna foi sucedido por João Pessoa. 1 m

cunhado do ex-governadorJoão Suassuna teve sua correspondência amorosa
CIII)) determinada senhoritabrita (Ia Paraíba apreendida por assessores (te João
Pessoa e publicada no jornal .1 União. II á dois governos estaduais no Brasil
que têm jornal: o (ia PaI'aiI)a e O (te Minas Gerais. .inda hoje assim se chama
e tini boa circulação na Paraíba o jornal . 1 'niao, que continua de
propriedade do governo paraibano.

Isso ocorreu por conta da publicação dessa correspondência, que lida
hoje é ahsoiUtti))ei)tC iimfeiisi a. l)0(1tlC os padrões mudam de tinia época
para a outra. Na época foi um escândalo formidável, ititia coisa indescritível,
sobretudodo fl() ambiente (Ia Paraíba. menorii() r que o de Pernambuco, que por
sua vez era menor que o tio Rio (te Janeiro ou de São Paulo. () desfecho foi
que esse cii n hado do ex-governador da l'araíl)a 1) 0 1' motivos pessoais,
conseguiu assassinar a tiros João Pessoa.

Por uni desses caprichos da história, os adeptos da conspiração
Getúlio Vargas /João Pessoa colocaram em segundo piano 011 até tentaram
apagar da historiografia o lado primordial, passional do crime. E só colocavaiii
em segundo lugar o lato de ele ser cunhado tio ex-goernador. Esse ex-
governador da Paraíl)a, anterior a João Pessoa, por causa da morte de Joao
Pessoa, foi assassinado entre a Avenida Rio Branco e a Rua do Ouvidor Pou'
tini irmão deJoão Pessoa, que era oficial do Exército Brasileiro. Ele encontrou
João Suassuna, e, não podendo atingir o cunhado. matou-o. Mas o cunhado
foi, antes dele, assassinado, teve as carótidas cortadas na Casa de Atenção do
Recife, pelos revolticionarios paraihanos qiR cnilpau'alil a capital de
l'erndml)uco.

(;láiicio Oliveira, da 1 1 \1-1311 - Em seu documentário A Revolução de 30,

(l tIC norte você bula. tulHa VC/. (1 1W trabalhou 1011) ViSÕCS contrárias à de
Ii istoriadores? Ainda COil 1 a liberdade artística, qual o compi'oiii isso de um
artista com a aproximação da verdade? O senhor poderia uaiiil)eni completai'
o esclarecimento sobre a morte de João Pessoa.

Svlvio Rack - Já que o filme toi citado, queria coilipiciar essa obseração. Os
u11()t i\ OS tio assassinato de ,João Pessoa são) narrados pelo historiador Edgar
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tiioiit. (!LI( tem unia coleção inteira de iuliscs sobre a República Velha, e é
pessoa de reputação ilibada, de alta amperagem intelectual. Essa não é uma
opinião minha. .proveito para completar ,i à pergunta que nw foi
feita sobre o quer dizer afinal o filme .1 Ret'u/ue'ao (/(,,)'0.

A rcfle\ao que expus até agora baseia-se cm minhas leituras sobre a
R('\olnçao de 30, e nao exataiiwnlc sobre o que jjá uo filme. N,o filuie,
convoquei esses três historiadores. qIR' tem opiniões diferentes. I l m é um
pouco iiiaisat'sqtici'da, um )OIIC() mais mu:u\isla. (1 outro t luChOS, é mais
cuiiseradom'. ( F ui outro é um pouco mais liberal. Enfim, eles nao coincidem
treqücmmteim'iite, mas a ideia era ('\utlii)CihI( essa, l('VIr l)U'u O eSl)ec(adOl'
e isso tenho feito em toda a minha fiiiuogralia dc 3 filmes. que. na maioria,
são doeu ii teu tarios - unia obra aberta. Quero deixar o espectador desarvorado
na hora ciii que termina o filme. () que o diretor (111i5 dizer? Acho que o
espectador é sempre mais esperto que o diretor e o filme juntos. Ele acaba
descobrindo o que Nocé quer dizer. Vote não de e facilitar o seu filme para o
espectador. Sempre me lembro de que, há nus 20 anos, quando os maiores
escritores da \mérica Latina estavam retinidos cmii tini congresso no México,
Otávio Pai, Ritaui tifo. Ronuon Gajegos, Vargas l.losa, Cortázar, um jornalista
pel'guI mitoul: '( 0m0) vocês escrevem esses roiuiamices Ião sofisticados, com 11111 a
limugtiago'iiu tao sofisticada. COili metáforas Lan l)rotL1lidts para um leitor
ccommuuiIul, pois ;i latina 1(-111 300 muiihlioos de analfabetos? Como vocês
conseguem escrever isso? Então. o Otá io Paz disse: 'Escrevemos para
q 11:11 udo essas CSSOS souberem ler

\ese caso ocorre o mesmo: voce uao do"&' descer ao espectador. porque
ele emu, ele gosta de ir. ele gosta desse desafio, e isso está na Reioluçáo deJO
('('Iii (tiiti'OS filmes EInlh)énl.

I(Ier Bonílmu Rodrigues, da P1 iC-MG - Gu>staria 11(1(0 professor Otávio 1 )ulce
haiasso' Sobe essa questão de a Revolução de 3(1 ser 11111  marco na história do
Bm'asil, uni marco que proporcionou tini cuortue deseiioliiuiento tecnologico,
e io'mi t ihico. também económico e, precariamente, Social. Como o senhor vé essa
quest ., it da presença dc certos fatores do Estado social-deu 1 iocrata. que couicçoui
na Lii ri opa' Foi no periodo de J9 j() a 1970 e Se (kSi litegrou em 19 -17 ( )  com o
retol'm to das ideias neoliberais. Queria que o senhor relacionasse certos fatores

nm



Revolução de 30
sociais democratas no Estado de (etúlio Vargas, lio período de 1930 a 1945.
quando ocorreu uni tato importante na crise do capitalismo nu udial . que foi a
quebra da Bolsa de Valores dc Nova lorque.

LLIciana Santana, da LINI-Bil - Quantas reoluçocs serão necessárias P1It
(11 1 0 SC construa um país ci'(lad('iramente democrático, com Condições (te vida
para todos? () que falta hoje para que movimentos estudantis e (1eiiiaS
movimentos que englobam a massa, o povo. alcancem seus objetivos? Se há
democracia depois da Rc olução (te 30. por que não há espaço para essas
representatividades?

Otávio I)ulci - Acho que um elemento comum na resposta a essas duas
perguntas é que. como procurei ressaltar na minha exposição, e repito agora,
o aspecto IflUS negativo okt Revolução (te 1930 foi a sua baixa contribuição l'°
,i Por iSso, não se pode falar em social deimiocracia. . social
democracia é socialismo democrático e democrático é (ao importante quanto
odalismo, nessa fórmula.

há alguns pontos (te articulação entre as políticas trabalhistas e sociais
de Getúhio Vargas e seus assessores com ideais socialistas, mas. num sentido
nui ito amplo, Como também os há com ideais fascistas. Mas o eixo da política
social (Ia Revolução de 3() foi corpol'alivisla. o oitmc nada tem ,i com a social
democracia.

o sistema sindical que, ainda hoje. o Brasil niauUmn e, o importante
ressaltar. não foi modificado: sindicatos. patrões, empregados. Justiça (lo
Trabalho, etc. E o corporativismo t uma doutrina de inspiração católica.
medieval, iitdi temido a wr com o iiio imento socialista. A social deniocracia
tem origem no socialismo revolomcionario, tinia outra trajetória que em nada se
relacionalona com religião. Com a democracia. de 19-i6 a 196Â, o esquem a
('orporativista, que esta\ a em vigor, sofreu uma série de i nji o nçÕcs, algumas
l)(lt esquerda. As cúpulas sindicais lutavam por sua aiiioiloihhia. As ligas
camponesas eram movimentos claranieiite revolucionários, li ão so rctoruiistas.
lsse foi o quadro que criou a contrapressão do golpe (le 6m.

Os movimentos sociais tentavam desmanchar o equeioia ti.' controle.
iiisittiído pela Revolução de 30. E a maior parte da elite brasileira nao permitiu.
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cn	\au foi apenas o pruhk1lla (LI Reforma .\grria e do Estatuto do Trabalhador

LU	Rural. foi tanihéni a luta dos sindicatos iii'hauos, a C(fl i épocL a tentativa 1k

<	formar intersindicais, como hoje c\istc a CL '1 , e outras, o que era
1(11 1ii i:tntcilt(lIte proibido. 1 lot ive esse esforço. e () golpe Veio para colocar os

O	rabaltiadores nos sei is devidos liitares nova mei ite. Esses i  mvi mentos sempre
LU	ti\erain uni tipo de obsiaculo. No monlento atual, ietnos tinia fase rara di

o	democracia. que na)) i garantida e não sabemos quanto (empo durara. 'Rnios

-	une sustentar esse processo, não permitindo que seja \ iolentado. como em

lautas outras épocas da nossa história.o
Ricardo Moura Faria, da 1 NI-Bil - o nio incuto dc 193() kii sacralizado e
mitificado pela histoi'iogr:itia. () historiador Edgar 1 )v Decca. inclusive, quando
pi'opos unia ii iovadi wa iiilcrpi'ctacao. foi al o de criticas contundentes. . questao

e gostaríamos de ver ciii discussao é: 19301 fi ii iii iit re )l liÇão. lIiUt contra-

revolução ni i nada disso?

'aniireh Chacon - O conceito di revolução. como o de evolução, assim como
os demais conceitos h i ii taiio ....to muito relati os. Parte-se do pressuposto de

e revolução, uia ótica marxista, seja a substiti i ição de classes no podei'. Vejamos
° que foi a Revolução de l)l". na Rússia, então czarista. Durante década-s. hi
comemorada, sobretudo entre os intelectuais, como sendo o nlaximo. Setenta
L, quatro Uh()s depois do acontecimento. a Revolução de 191- teria sido t1111
salio do capitalismo para o SOIREI isill() e. jlouiaiito. o que uk' cria liat er cm
seguida, segundo a dialética marxista, era o salto do socialismo para o

COil itt li SilO).
E a Lei tios Cinco Esiagiosdo Engcls. Conioiiisiiio pi'in1iti\), esci'avisin().

kiutlalistiio, capitalisioio. soiialisnioo e () cuoiiiuiilisiiu) (lu( Sii'ia a solta ao inicio
(lo comunismo primitim. Segundo E ngels seria as origens da l)rol)rilt(le
priada, da taniilia e do Estado.

Deve-se julgar cada perspecti\a segundo os paranictros dela própria
porque. do contrário, vai protestar dizendo que esta sendo levada às barras de
um tribunal. Não, é ser julgada pelo que disse de si mesma.ia. Então, ° q'' (li/ia

de si própria é (lute paSsaria (lo estagio socialista para o comunista. Era esse o
))hj('ti\o.II



Revo1uçêo de 30
O que aconteceu em 1991? Voltou para o capitalismo mais selvagem (lo

que aquele que havia em 1917. na Rússia. Por que a Revolução de 1917 foi urna
revolução? Trata-se de urna (1tleStã() para o marxismo resolver. .1!uti/is ?flUtWlliS
a mesma coisa se aplica à Revolução de 30. Na perspectiva de niu(tanÇa de classe,
não houve revolução. Mas no sentido de unia modernização conservadora, se
pudermos chamar a isso (te urna revolução, sim. II averá Só revolução puramente
de mudança de classe social de poder? Ou, por exemplo, mudanças tecnológicas
e p01' conseqüência, também sociais e políticas São 011 não uma revolução?

Nesse sentido a Revolução (te $0 foi o lua revolução. não 110) sentido
marxista. De fato, a partir de 1930. o Brasil cada vez mais, não imediatamente,
foi deixando de ser urna sociedade agrária para ser unia sociedade industrial e
deixando de ser uma sociedade rural para ser cada vez mais uma sociedade
urbana. Isso é uma revolução? É. Numa perspectiva marxista-leninista não sei.
porque não sou e nunca fui marxista- lei) Quem é ou quem foi é que sabe
melhor a resposta do que eu.

Eugénio Alves Pereira Macedo - Por que tamiihénu não se fazer uni ciclo (te
(lobatos sobre (IS 90 Anos (EL Revolta da Chibata, já que foi uiii movimento
contra a opressão aos marinheiros cuja maioria era hrliiada por negros?

Deputado Luiz Tadeu Leite - Vamos Íe ar essa sugestão à Coordenação e à
Presidéncia da Casa, e, quem sabe, teremos o debate.

Ronan Tito - Complementando a sugestão anterior,	que não fazer sempre
ii poi( (5 sobre a história do Brasil 5 l'ur mudo dos cinemas - temos aqui uni

grande cineasta -, sabemos a história dos Estados 1 nidos. Todos os dias et11os
unia versão diferemite na televisão ou cinema. E porque não vermos a (te Itararé
leu los que fazer mais si nipósios e cultivar a miossa historia. 1 1 111 pow sem
história, já (liSs(' uni P°L C (liii P°'° s('ni alma.

Igor Oliveira - Muitos opoitil iiistas SI' Colocam touiu) revolucionários em miomile
de grandes transformações. Esse não seria o caso (El Revolução de $0. visto
que a estrutura econômica e social (1(1 Brasil não sofreu niudanças consideráveis,
pois o Estado brasileiro somente tocou a elite que cOIuiaIi(Ia\ a?
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Lúcia. da UM-1311  - Gostaria que Situasse 1) gitiide papel da imprensa na
Reoliiç:to (1). SI).

S lio Rack - Quero dizer que sou cineasta. Não sou liistoriador.Já fiz filmes
'sobre iiitlios. negros. sobre a liistria do Brasil. Sou cineasta, histoilador
amador. antru)oIogo amador, porque esi tido prulu ndainente o tema sobre o
t i tial faço o filme.

I.ciiiiiro-iiie tie tilte, há anos, fil 11111 tiluic sobre a imigração polaca
no Rrasil. 'telefonei para o grande sociólogo ()iaviaue. que tem uni livro
('scrito sobre a imigração polaca no Brasil. Pedi a ele que me desse unia
cntre\ ista. Ele me disse: "Svl\ io. faï 25 anos que escre\ i esse livro. já não
me ieiiihro mais...Também estudei a R('toltIÇi() de 30 há 23 anos. Estou
nie recordando dela com essas brilhantes inter\ ençoes. sem ironia alguma.
Todos estão dando tinia contribuição diferente, que no fundo conflui para
1) 111 11 ' o meti filme diz.

I ia coisa que iiw chama a atenção	() prol esor I)ulci falou isso e
sinto com ele tinia irmandade de opimliao - e a destrtiiçao tio miiovinu'nto
t1)tIariO (11W :1 Revolução de $() provocui i . .\te 1930,  mio Brasil o sindicato era

livre. l:m'a o 111(5110) Sili(licalO que txisle 111)5 passes da Europa. nos Estados
Ii tittos. Esses países já pararam Varias Veies por causa de greve, porque os
sindicatos SI)) livres, não são pelegos. I1U) Sa() atrelados ao Estado e não
dependem dele para funcionar. .\ primeira medida ( , til relação ao operariado

lI fichar lodos no 1 )( )lS e criar os sindicatos atrelados ao Estado. () professor
I)tilci di, que não houve tinia i'evolnção democrática. Toda revolução acaba
engolindo seus mentores e provocando itiemo )s democracia do que pretendia.
E a Revolução de 3() foi autoritária e continuou autoritária.

() liio\ iIileIlt() operário atrelado ao Estado foi o maior prejuízo que a
Nação sofreu e sofre até hoje. () sindical isu to brasileiro continua, hoje. pelego.
atrelado ao Estado. sem tini tlliIli!11)) (It independência. Até 1930. os
(011iIiIlistt5 niantiiihani os sindicatos livres. Eles 1)ara'%ani Sal) Paulo, como
pIr:1rIuI1 ciii 1917, ciii 1919, clii 1905. Os sindicatos tinham aulomlotiiia.
Essa foi a maior l)er(k1 do movimento operário no século XN, graças à polítit
trabalhista importada tia ll:ilia fascista pelo l.iiidolf() Collor. que
imtstitmicio;ializou o sindicato pelego.



Revolução de 30
Wilson Cid, jornalista - Sobre o financiamento da Ri olução de 30, o seu 1 ior
aprofundou estudos Sobre (1 papel da light?

Vaiuireh Cliacon - Peço vênia ao jornalista para discordar do Svlvio Back.
Está aqui ao invii lado o entao senador. Constituinte, líder do PMDB na
Assembléia \acional Constituinte. Iao conhecido e querido de todos nós, Ronan
Tito. Ele contentava comigo o que já sabia. Alegro-me por ter o testeniu til
pessoal dele. Quando na Assenibka Nacional Constituinte se falou em desatrelar
OS sindicatos do Estado. os sindicalistas u naninieniente aplaudiram. Mas tia
hora em que se discutiu que o Estado não pagaria niais aos sindicatos por
meio do imposto sindical que recolhe das empresas. todos eles voltaram atrás.
cineasta S Ivio Rack. Quando o Estado iria cortar o imposto, todos os sindicalistas
voltaram ai rãs, a CLII ,, o C(Õf, porque todos querem o dinheiro do Estado. 1)01'

mais que  talem contra ele. Ainda hei i (111e  tenho a felicidade de estar ao lado
cio senadoi'.

Quanto ao financiamento, faço questão de frisar que 1h10 SOU especialista
da Revolução de 30. Quem é especialista é Bóris Fausto. A Revolução de 30 me
interessa na medida em que acabou com o partido, aliás com os partidos,
porque em São Paulo havia mais um, fruto da dissidência do Partido
Repu 1)1 i cano. que era estadual izado e se cli atuava Partido Rep 111)1 icano Pai ii ista,
que era o Partido 1 )emoc rát i co. A República Velha foi praticamente uni regi iiw
unipartidario.

Não estou a par do tipo e do grau de financiamento da l.igth aos
revolucionários de 1930. 1iiho humildade e objetividade iu'a dizer o que não sei.

Esse e ii tu assunto sobre o qual outros poderão falar melhor cio que cii.

Svlvio Back - Deixei (te responder sobre a imprensa nos anos 20. já foi falado
aquí que os presidentes dos Estados tinham tiiiit autonomia autoritária sobre
cada Estado. De uni modo geral, essa foi uma época de grande liberdade de
expressão. Existia até uma grande imprensa operária nos anos 20. qu ai ido
havia repressões localizadas.

Pedro Cândido Ferreira Filho - Gostaria de dizer que mo paulista, hlho de
uni rtulucionário de 32. Vou fater algumas colocações fundadas naquilo que
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cii um ia quatido era cilança. .\ Reoiuçao de $() foi deflagrada porque os políticos
ac 1 iavai o que perderiam unia eleição e condenas ani os processos eleitorais da
época. Por que iiáo disputaram tinia eleição ou não mudaram os processos
eleitorais Por que não foram as unias? São I'aufo foi iitauiieiite
persugi 1 itlii pela Revolução e deixou de crescer como tk eria. Em conseq 1 êucia
disso. 1) Brasil foi prejudicado. Liii hora com todos esses prOI)IcfllaS. São lu 1(1

IiuliiI chegoti a dOniii)u 60% da (c000hilia brasiliira.
:0110) disse o UOSSO l)uof(sSor, O) cresci ii 1(1111) de nossa economia st

titu 1 ciii docorrencia da crise de 192 1), que i iitidoui toda .i estruturada economia
do inundo. O Brasil cresceu por isso. Se não ti\ess( havido a Reoiução de 30.
tie teria crescido muito mais porque São Paulo não teria sido piei udicado.
\ ao tenho nada contra Getúlio Varg ....lio que ele i\ cii ti m momento muito
difícil tia história do País. Meti pai dizia (klúIio) namorou os comunistas.
u000ii com os na/ista.s e acabou se casando (010 (15 aliados..\ história do
inundo ria época de Getúlio foi tu ti lo) coo tu rbada.

Como militar, tau1)hou1 fui revolucionário de 1964 e quero dizer que
11111 (lOS gran(les méritos de (;etúik) Vargas foi acabar com o com ti nisnio, cio
lace (1(1 Plano) Cohcn que foi dcscobculo, Ele decretou o Estado Novo l)tIt
destrilir o aval iço (10 comunismo no Brasil Quero destacar, agora falando por
niiuii niesilio, o papel do 12" RI - localizado na Rua BriO) Meio, tio Barro Preto

ia Rrvoltiçao de 0. Foi tinia uiiidadc li-alista que ficou ao lado do governo
kdcral Pelo posicionamento do 12' RI, ii ão leria 1 ia ido a Re olução de 30.
Mas ei i. foi cercado. 1)001 bardeado. co rtarall i sua águia e ele se rendeu.

Criticou-se muito taiiiluui a Rtoliição de 6-i. Gostaria de fazer moa
colocação simples sobre o assi luto. .\ Rc\ ol lição de 6-4 mudoui a história do
Brasil e a história do mundo. Ela antecipou em 25 anos a queda dl) muro de
Bcrlini. () comunismo foi tinia grande iiieiltira e uma grande falácia imposta a
litIuilal)idad(.

Ricardo Nioura Faria, professor - 1 lá autores que percelwiii características
f:isc SUS a pari ir de 19,57,mas outros já percebem tais características desde o
uiio\iuhituitoi de 1930. 1 l tini filme. () Caso tioms li - mãos Naves, cio que isso fica
patente. Sendo cineasta, com vasta produção sobre a história brasileira, como
0 stiil lor vé essa questão?
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Sylvio Back - A democracia sempre foi um epamo na historia do Brasil.
Ficamos sonhando com alguns espasmos de democracia. Por incrível que
pareça, acho que a televisão brasileira, que é sempre tão conservadora, na
minissérie. kjuw'ela do Brasil, leva para milhões (te pessoas  figura de Getúlio
como num ditador, fato que uma boa parte dos historiadores, acólitos e PCSSOS

até de uni culto pendor autoritário não admitiam. Acompanhei essa niinissérie
porque tenho um projeto sobre os anos 'tU. e acho essa a década mais fascinante
do Século XX. 1 , 11) filme meu. mesmo quando é levado à ieIe isao. não teni
unia audiência que tem um capítulo de uma minissérie.

A hiberdatie de expressão e a alma do negócio. Fui jornalista profissional
durante dez anos, inclusiw durante a Re oh Içao (te 1 96Á, e sei o que e a falta de
liberdade (te expressão. A minissérie . lquare/a do Brasil, pela primeira vez.
Ieou para o grande público. para a (lona de casa, nossa mãe, nossa avó V1 que
não vão ver filmes brasileiros, não se interessam	um visao daquela época.

Basta dar omia olhada na época getoilista para sermos que aquilo foi
tinia ditadura, talvez a mais sofisticada, porque soube captar desde poetas,
escritores, cientistas, pintores, até os comunistas. E unia obra-prima de
engenharia política. Fssa liii cm issérie levou para o grande espectador o fato de
que Getúlio foi efetivamente um ditador. Nao havia liberdade de expressão no
País. É iSSO que acho fundamental e que as novas gerações decm, pela prilileino
e/. SC (lar conta de que Vargas. (te 1937 a 19 . i5. foi um ditador no mais clássico

sentido. Não havia no País a mínitua liberdade (te expressão, que e ,i da
democracia. Sem liberdade (te expressão não existe mais nada.

Érika. da 1 \ 1-Bit - l louve mudança na mentalidade das cl 1(5.
 principalmente

da elite mineira, com relação ao aspecto social, após a Rcoluçao de 30?

Otávio Dulci - Na questão social, houve pouca mudança, tanto quanto sei. Na
arca ccoiiômnica, houve progressos iniportantes, que já vinham sendo
au tu nciados (les(k' a Repú bI ica \el ha pelo J ioo Pi n li ei ro e por \rt li uur Bern ardes,
que eram dois grandes nacionalistas.

Depois (Ia Revolução de 30. o governo de Minas, as elites políticas.
acadêmicas e o empresariado continuaram, agora com mais êxito, ciii seus
esforços industrialistas. 0 Brasil já estas a nesse cal ninho, teve a cidade industrial.
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70 anos
Na arca social não, a mentalidade era muito conservadora, mais do

que em outros lSta(loS. e :tiiid:t (, na minha opinião.

Guilherme Nobre Souto. estudante de l listoria (la UNI-1311 - O projeto
ocl)lil)(ral prega 3 kScelItratitaçao política kk'al. 111:15, w1 pi-ática. o que venios
e LI IHJ política tie abjiidi 111(1 de Mulas 1)0 que Se refere a 1 l)CraÇa() (te reci is is
federais. Nosso Esta(l() esta padecendo por falta tIO recursos. Será tit ie não 5011)05

eleitores.' l'elo fato de se ter feito analogia das datas, não posso perder a
1)ortunidack (te fazer esta pergunta. Como se e\)lica isso?

Olávio Dtilci - ltd ((lia conflisao) aí. Liberalismo e democracia iioo são
equivalentes. ( ) projeto i nolil)eral não tem objetivos ticinocráticos em si nwsmo:
prega a redução do Estado. a restallraç:io (Li primazia do mercado.
Collcoluitanternvlltc. o Rrasil \ i'c. desde os anos SO, um processo de
den mc ratizaçao que tinha, como bandeira, a descentralização.

.\ construção do pacto federativo é outra coisa. Destaquei. na minha
e\posição, que a ( OIlstitIi ição de 1988 passou poderes e recursos PLI'a Estado.,'
o , municípios niao Fedei'al nunca Se coiihiriiiou colo a COn5titiliÇI() 111)

locint( a i'endts. Todos (IS g iveri 105 federais. desde Sa;iiev. piocu ram violentai'
a Constituição no o;iit' diz respeito a imposto, nc Li lR r : illdo rendas, criaiido
l:L\aS COffit) CPM E. enfiiii afrontando o espírito da Constituição. que é federati a.

.\í. entra outro fator: desde aquela época os gi veruos brasileiros tcni
serios problemas tIo gocrnabilidade. .'t Preskl('iicia tia República tem
dificuldades para constituir maiorias parlalllcIltai'cS. todos sabem disso. .ssioi
sendo, usa, COMO moeda de troca, retenções e liberações de recursos para
Estados e li) LIII icípios. ilias o espírito da Constil o icã 1 1 IU) é esse. () espírito da
Constituição é que Estados e municípios lenham seus recursos,
i ndepcnden tei 11CI 1 te de acertos políticos.

Vários fatores que Se colocam não coIlst ituen 1 o projeto iieol heral : sai)
características da politica brasileira.

Gilberto Araújo. da F\C (mo cineasta e pesqtiisador. qual sua são da
participação popular ciii 30? Foi de vital inipurtáncia no (lCSkCllI) dos
acontec iIl)C ntos que se segi ii 'au)?
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