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Quando de sua morte no exercício de mandato que lhe fora

outorcjudo pelo povo, no Brasil rede rnocratizado dos anos 50 o Presidente

Getúlio Dorneiles Vargas declarou em sua carta-testamento que deixava a

vida pula entrar na História.

Lugar dos maiores na memória da Nação brasileira, é certo que

Getúlio o tom. Mas sua figura começou a entrar para a l listúr'ia, não quando

pôs fim à vida, mas ao assumir a liderança civil daquela que se denominou

"A Revolução de 30. Após o movimento que assinalava a necessidade de se

implantarem novos modelos, para substituir a oligarquia e a estrutura

sncioeconômlca características da chamada República Velho" O Brasil

nunca mais foi o mesmo.

É verdade que ficaram cicatrizes. A divisão entre legalistas São

Paulo à fronte e revolucionários, entro os quais Minas se alinhava, deixou

marcas profundas. Mas essas mar círs foram também positivas:

pavimrientou-se o cenrmnhio para o desenvolvimenLo, protegeu-se o

trabalhador, investiu-se na educação.

Não se questiona que o Estado Novo foi longo, e que os brasileiros

foram forçados a reincidir no regime de exceção, com a ditadura militam'

implantada em 19(34. Poderia isso significar que não aprendemos a lição da

1 listoria? Acreditamos que não mas, niosmo assim, ainda é tempo de

aprendê-la. Por assim pensar é que estamos, na Presidência da Assembléia

Leqislut iva do Estado de Minas Gerais, promovendo este Ciclo de Debates

sobre a Revolução de 30. Trata-se de iniciativa dos nobres comripanheiros

Deputados Luiz Tadeu Leite, Sávio Souza Cruz e Ronaldo Canabrava, a qual

foi unanimnementcr endossada peia Casa. O presente opuscirlo, intitulado

"Imagens da Revolução', vem em complemento e como apresentação do

evento institucional.

Belo Horizonte, dezembro de 2.000.

DEPUTADO ANDFRSON ADAUTO - I'RESI DENTE
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Armas do Lib€rdode

Adoqiiulo OU não defini-los como rovoIuiio, o feto o quo a Aliança

Liberal e o desdobramento militar que balançou o Outubro de 1930

constituem um dos episódios mais importantes do século XX nu História

nacional, a começar por ter fechado o capítulo que o Brasil dedicou à Velha

República, eliminando ou substituindo alguns de seus vícios e equívocos.

Desse movimento não se pode negar paternidade aos líderes mineiros,

como o presidente Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e Olegário Maciel,

apenas para citar alguns dos principais.

Com o um da política do café-com-leite, criação do Pacto de Ouro

Fino, que se satisfazia em alternar no poder mineiros e paulistas, foi em 30

que a Federação como um todo ganhou maiores espaços. O Brasil cresceu.

Ao mesmo tempo abriam-se as portas para um debate amplo sobre

questões que excitavam aqueles líderes, como o voto secreto e o feminino.

Não se eliminou a oligarquia, mas foram substituídos alguns dos seus

instrumentos perversos, o que já não é pouco.

O fato histórico é em si mesmo bastante para justificar a celebração

que a Assembléia Legislativa ora promove. A História é um livro

permanente, não perde a atualidade. Dela é sempre possível extrair lições,

porque a luta pelo podei; o esforço da sociedade para melhorar seus

caminhos, somar conquistas e vencer desafios são fenômenos de todos os

tempos. Eram latentes em 70 como o são ainda iniji Pois é no esteio dessa
perenidade que devemos aprender.

Assim, passados setenta anos desdii que Minas, Rio Grande e

Paraíba se propuseram a sacudir as estruturas cio modelo político, a

Revolução de 30 é um patrimônio no elenco dos latos significativos. Não

pode se perder na vala comum do esquecimento, o que lamentavelmente é

um dos defeitos da nossa gêhese em relação ao passado.

A reflexão que a Assembléia está patrocinando d importantíssima. Ela
reabre o cenário para se pensar a antiga rebeldia que mudou o curso da
vida hi'asileiva. de se esperar que a iniciativa também sirva de
inspiração a novas pesquisas sobre aquele episódio, que pela própria

Importância de que se revestiu merece estudos contínuos. Pois, como se
disse, há sempre mais alguma coisa a aprender.

Jornalista Wilson Cid
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4. l700da da Floresta em
Juiz de Fora, onde foram

realizadas as principa 5

rerrniões rio consp!raça(
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Ur—'

A R€voluçõo €m Movirn€nto

1. Cor rrlio V;irqns, candidato
a l iesidentc da República e
António Carlos, Presidente
de Minas Gerais em comício
da Aliança Liberal no Rio de
ia no ira.

2. Comício da Aliança
Liberal em Belo

1 lor'izonte. No palanque,
JoirO PPSSOfl, Olegário

Maciel. e Antônio Carlos.

3. Populares durante o
comício da Aliança
Liberal em Udo

1 lorionte.
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5. Forças rebeldes de Minas Gerais exibindo armas usadas nos combate.
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6. Populares posrn em carro de assalto utilizado em combates.



7. Rebeldes mi OCUPlÇt() tio 12 1 Regimento de InFnnldIid em Belo Horizonte.
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8. Aeroplano utilizado eTii manobras militares durante o conflito.
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9. Aglomeração de voluntários em frente ao Palácio da Liberdade.

10. Pavilhão do 12' R.I. alvejado durante o conflito.
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11 Soldados rebelds dinnt do guarita períuradd duIantf o combato do 12'' R.
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1 2. (oa rias imediaçres do 1W R.I. atingida pela violência do combate.



13. Forças rebeldes recebendo o rancho (almoço) no pátio do 12 1 R.I.

1

4
14. Presidente do Li cji_ de Minas Gerais, ()Iqririo M,iciel deixando o ''12"



1 b. Popuhii	ou 1 2'' k.1 confraternizam com as forças rebeldes.
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1 G. (i)ctipiço do qmrtuI do 1 2" RI. no 1)in 8 de Otit ubio de 1930 pelas tce'çs da

PoIícikJ Militar. A bandeira branca aparece na s;ii:ada.



Ciclo d€ D€bQt€s
70 ANOS DA REVOLUÇÃO DE 30
dia 7 de dezembro de 2000
o partir dos 9 horas
Ab€rturo
Deputado Anderson Adauto
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais

Exposiçõo: 70 anos do Revolução d€ 30
Vamireh Chacon
Diretor do Instituto de (:iC'ncia Política e
Relações Internacionais da Universidade de Brasília.
Otávio Dulci
Professor de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais.
Sylvio Back
Ci iieiist O e Poeta
Hélio Fernandes
Jornalista da Tribuna da Imprensa Ri

D€bot€
Cooideioidor: Deputado Luiz Tadeu Leite

Local
Plenário do Assembléia legislativa de Minas Gerais

Inscrições
De 27/11 a IU/1 2/2000, de 9 às 18 horas.
Gentio de Atendimento ao Cidadão CAC Rua Rodrigues Caldas, 30
teletone (31) 32907828 fax (31) 3290.7670

Informações iccnicas
Ái ca tio Projetos lnstituc:ionais
Telefones: (31) 32907686 e 3290.7687

Exposiçõ€s
Armas, ort€iatos € documentos do R€voluçõo d€ 30
Acervo cio 1/lusco IIiSt( FiCO iii lk)IíCi/1 Militar de Minas Gvios

Mostro totoqrófica € documental
Acervo do Laboratório de Documentação, Ensino e Pesquisa ('Iil História
LaDEPI 1 - UNI-BH



D&QdQ d€ 30
Estado d€ Minas G€rois

R€públicci do Brasil

Era o liii) (IF' 1 hh. (_) cr1(:k ct,i H01-,i de Nova 'c'ork, em 1)0101)10,

repercutia no Brasil, colocando no horizonte da década que se aproximava a

possibilidade de uma qrande desordem econômica. No campo político,

Washington luiz, então Presidente dar República, ao confir orar sua

preferência por iiiii candidato paulista à sua sucessão desorganizava o

esquema de, i evezumento no poder tuarti ido pelos dois Estados mais

populosos da rtirçi'to. O lançamento da Aliança Liberal coloCaVd em xeque,

pela primeira vez, ii chamada política do cale ('0111 leite, ou seja o acordo

tácito entre velhos aliados São Paulo e Minas Gerais sobre a sucessão

presidencial. Com isto a facção paulista qanhariat adversários políticos

poderosos como Antônio Carlos, em Minas, Gol úlio Vargas, no Sul e João

Pessoa, Iki Paraíba. Completa o quadro daquele final de década, a

insatisfação de dois seginerltos ansiosos para participar da cena político: a

classe media ui bana, letrada e formadora de opinião, e os tenentes, com

suas constantes revoltas político-militar(-,.

Eidiii tempos de dúvidas e os anos 20 chegavam ao seu Final

anunciando Fnuda-Inças para ais eleições que se realizariam em março de

1930.

O Partido Republicano Mineiro (PItM) dirigido por Antônio Carlos e

Artur BernurdHs, que se tornara oponente cio governo central, enfrentaria

naquelas eleições oposição inesperada em seu próprio território. Meio

Viarla, ('01(1 110111 ittitplai base cororrelística 110 intorior, e Carvalho (lo l3rit ro,

nas rédeas da carteiro comercial do Hanco do Brasil, comandavam 1

Concentração t:onservadora, dissidência criada para pugnar 11010

candidato do Governo Federal, o sr. ,Júlic) l'restes.



As mud,inc,is (lesejaclas pela ampla inaiui ia dos eleitores tino se

realizaram, porém, quando as urnas foram abertas, O previsto pelos

aliancistas ocorreu: as forças governistas, após uma campanha eleitoral

em que utilizaram métodos escusos de intimidações, demitindo e

removendo funcionários públicos, além de suspenderem créditos

bancários e comunicações telegráficas, patrocinarain urna grande fraude

eleitoral. Os candidatos da Aliança Liberal sentiram na pele os efeitos das

eleições a bico de pena de tempos anteriores. Eleições sem justiça eleitoral.

Para ambos os contendores, muitas vezes, era este o caminho de se chegar

ao Poder.

O Congresso Mineiro acompanhou, em sima 10'Legislatura (1926-

1 930), o desenrolar de todos esses acontecimentos de forma privilegiada,

posto que as duas facções denunciavam, em plenário, os vários abusos

cometidos pelos adversários.

As diferenças entre os anos 30 e a década anterior eram muitas

para tudo permanecer como antes: aos políticos tradicionais de Minas, que

se sentiam traídos pelos paulistas, somava-se agora a energia militar dos

tenentes, ainda que com desconfianças mútuas. Faz-se necessário lembrar

que a Aliança Liberal comportava de um lado, os tenentes, revoltados o

desejosos de voto secreto desde 1922, exigindo a superação das velhas

oligarquias políticas e de outro, o ex-Presidente Artur [3ernardes, talvez o

mais violento algoz dos rebeldes. Com o clamor que vinha de setores

médios das cidades, quase todos opositores à política da República Velha se

sentiram encorajados para encerrar esse período histérico, mesmo com o

recurso às armas. Embora Minas Gerais apresentasse um Executivo

vacilante (Oleqário Macid) e algumas raposas políticas hesitantes ("uma

aventura louca", mia expressão de Antônio Carlos), um'jma conspirar contra o

governo central e fazer a revolução antes da posse do novo presidente.

Os sucessivos adiamentos da data do golpe, entretanto,
arrefeceram o átomo dos conspiradores e ameaçavam fazer desaguar o

movimento em nada. Faltava ainda um motivo catalisador, ou talvez, um
cadáver ilustre. O assassinato de João Pessoa, ex-candidato a vice-
presidente nu chapa da Aliança Liberal, em julho de 1930, apesar do seu



caráter passional, transbordou para a esfera política, levando uma grande

multidão ao seu enterro no Rio de Janeiro. Com  a posse de Júlio Prestes

prevista para 15 de novembro, os revolucionários marcaram o golpe militar

pala o dia 3 de outubro, hoje data de eleições no Brasil.

O Congresso Mineiro permaneceu em funcionamento normal até

fins de outubro. Os pronunciarnentos dos Deputados e dos Senadores

Estaduais, importantes peças documentais e vozes de interlocutores

privilegiados que vivenciaram o clima revolucionário, ganham relevância

adicional em razão da suspensão da liberdade de imprensa, instituída pelo

governo provisório. Houve mesmo quem trocasse o discurso pela ação.

Quando o 120 Regimento de Infantaria do Bolo Horizonte ofereceu

resistência aos revoltosos, alguns deputados justificaram a sua ausência

em plenário pela participação em batalhões de voluntários, que surgiam na

capital e no interior ("a construção de uma Pátria nova", dizia Getúlio Vargas

em seu discurso de posso).

Luiz Fernandes de Assis é historiador da Assembléia Legislativa de

Minas Gerais e editor dos Cadernos da Escola do Legislativo.
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Deputado Anderson Adauto
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Deputado José Braga
1''- Vice-Presidente

Deputado Durval Ângelo
2'- Vice-Presidente

Deputado Dilzon Meio
1"- Secretúrio

Deputado Gil Pereira
2'- Secretúr io

Deputado Antônio Júlio
Correq udo

Deputado Mauri Torres
Corregedor Substituto

FOTOS:
Capa: Acervo particulor Mirtes Leiva Ilernaides Soores
1-Acervo particular Wilson Cid.
4, 9 e14 - Reproduções de Wilson Cid.
2, 3.7,8, 10, 11, 13, 15e 16- Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto.
5 e 6- Acervo do Arquivo Público Mineiro.

Rua li 7 rçi O
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

www.alrnqqov.br



1/li/li li/li li/li //i/! li/li li/li 1/1// /11/ 1111
16647


