PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA - SÃO PAULO

PUC - SP

PAULO FORTE

ALFREDO ELLIS JUNIOR E O SEPARATISMO DE SÃO PAULO COMO
ALTERNATIVA AO VARGUISMO

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

SÃO PAULO
2017

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA - SÃO PAULO

PUC - SP

PAULO FORTE

ALFREDO ELLIS JUNIOR E O SEPARATISMO DE SÃO PAULO COMO
ALTERNATIVA AO VARGUISMO

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
Dissertação

apresentada

à

Banca

Examinadora como exigência parcial para
obtenção de título de Mestre em Ciências
Sociais: Política junto ao Programa de Estudos
Pós-Graduados

em

Ciências

Sociais

da

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
sob a orientação do Prof. Dr. Lúcio Flávio
Rodrigues de Almeida.

SÃO PAULO
2017

BANCA EXAMINADORA:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

De tudo o que uma vida pode significar, parte é dada por àqueles que sempre
estiveram ao meu lado.
Cada linha aqui escrita dedico à minha família.

Agradeço a oportunidade proporcionada pela bolsa de estudos concedida pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico - CNPq - sem a qual este trabalho
não poderia ser realizado. Processo 1301/2015-3.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a toda a paciência e horas de dedicação incansável do professor Dr.
Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida, meu orientador e mestre. Assim como a todos os
meus professores e funcionários da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E os
companheiros do NEILS pelas discussões que contribuíram com o enriquecimento deste
trabalho.
Felicito do fundo do meu coração à Sueli de Sá, Patrícia Forte Pascutti Fernandez,
Vivian Fiorio e Marcelo Vasconcellos pela ajuda inestimável com a revisão do texto.
À toda a paciência da minha família com minhas horas intermináveis de pesquisa.
Aos meus companheiros de militância.
Aos meus companheiros de trabalho.
E finalmente aos meus grandes amigos cuja discussões iluminaram o exame do
tema.

"Adversus hostem aeternaauctoritas esto."
"Contra o inimigo, a reivindicação é eterna."
Lei das Doze Tábuas

RESUMO

O objeto desta pesquisa, Alfredo Ellis Junior e o Separatismo de São Paulo como
Alternativa ao varguismo, de Paulo Forte, centra-se nas ideias de nação, separatismo e
proeminência paulista do historiador Alfredo Ellis Junior. Como intelectual orgânico da
fração agromercantil exportadora, propunha demonstrar a determinação histórica do
separatismo paulista recorrendo ao mito de origem paulista. O ex-deputado estribou a
ideologia nacional paulista em teorias racialistas em voga na Primeira República,
atribuindo um verniz científico à uma ideologia de superioridade racial, cujo discurso
opunha paulistas e brasileiros. Objetivava por meio da separação do estado de São Paulo
criar uma alternativa política ao Estado Varguista que viesse responder aos interesses da
fração de classe agromercantil exportadora. Após a derrota na Guerra Civil de 1932,
desenvolveram uma segunda alternativa, cuja proposta era a organização nacional em
uma confederação sui generis. Recorremos aos conceitos de ideologia nacional e
nacionalismo formulados Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida, passando pela
problematização poulantzana entre relações de produção com o Estado Burguês.
Palavras chave: confederação; ideologia nacional; nacionalismo; racialismo;
separatismo.

ABSTRACT

This search Alfredo Ellis Junior e o Separatismo de São Paulo como alternativa
ao varguismo by Paulo Forte, the main aim of this research is the relation between the
ideas of nation, separatism and the “paulista” prominence in the Alfredo Ellis Junior’s
work. As an organic intellectual of the agro exporting class fraction, he try to justify in a
historical deterministic approach the paulista separatism using the paulista’s original
myth. The ex-deputy favoured a paulista nation ideology using racialist concepts, in
vogue at the brazilian first republic, given a scientific look to racial supremacy ideology
that opposes paulistas and brazilians. His goal was create an alternative state against the
Vargas government, concerned with the interests of the agro exporting class fraction.
After the defeat in the 1932 Civil War, he favoured another political project: reorganize
Brazil in a sui generis confederation. In our research, we’ve use mainly the Lúcio Flávio
Rodrigues de Almeida studies about national ideology and also the studies of Nicos
Poulantzas about state and production relations in a Bourgues State.
Keywords: confederation, national ideology, nationalism, racialism, separatism.
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INTRODUÇÃO
Para os contornos deste trabalho é importante distinguir os conceitos de
proeminência e separatismo aqui adotados. O primeiro refere-se reivindicação da ideia de
superioridade paulista perante a nação brasileira. A história de São Paulo é vista, no
essencial, como a formadora da nação brasileira, a começar pelo "fato" de que o Brasil
seria um prolongamento das conquistas bandeirantes.
O separatismo, por sua vez, propugnado pela ala mais contundente dos defensores
da proeminência paulista, consiste na apropriação dessas ideias num regionalismo
específico, gerador de uma questão nacional. Sob alegação de diferenças culturais,
sociais, raciais e econômicas inconciliáveis com o restante da nação, o objetivo final é a
separação do estado de São Paulo dos demais estados do Brasil.
O objeto desta pesquisa centra-se no separatismo defendido pelo historiador
Alfredo Ellis Junior como alternativa ao populismo. Estabelecemos como objetivo
principal contribuir para a ampliação do conhecimento de uma vertente específica do
nacionalismo, aquele que se manifesta com forte tendência separatista dentro de uma
comunidade nacional. E especificamente, contribuir para o estudo na relação entre
separatismo, ideologia nacional e nacionalismo na obra de Alfredo Ellis Junior.
O nosso recorte histórico se prolonga da crise da República Velha até o desfecho
da chamada revolução constitucionalista de 1932. No interior de uma abordagem teóricometodológica inspirada no materialismo histórico, recorre-se fundamentalmente aos
conceitos de ideologia e nacionalismo.
Defendemos a hipótese de que uma ala extremada de representantes liberais da
fração de classe agromercantil exportadora, para alcançar e depois manter a hegemonia
política da crise no Império até a Guerra Civil1 de 1932 apropriou-se da ideia de
proeminência paulista de várias maneiras, ora como separatismo ora como modelo de
exemplo de civilização para o Brasil.

1

O termo Guerra Civil designa o confronto entre São Paulo e Mato Grosso de um lado e o restante do Brasil de outro. Os

autores e sujeitos envolvidos no conflito armado do lado paulista, em quase sua totalidade o denominam de Revolução
Constitucionalista de 1932, termo que remete à ideologia das frações de classes dominantes de São Paulo. Enquanto o termo Guerra
Civil é utilizado por autores cuja posição se identifica com o lado legalista. Consultar Stanley Hilton (1982); Menotti Del Picchia
(1932), entre outros autores sobre o tema.
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Mais especificamente, consideramos que Alfredo Ellis Junior foi um importante
intelectual orgânico das forças mais diretamente interessadas neste separatismo no
período da crise final do sistema político da chamada República Velha.
Para determinar os elementos históricos que formam a ideia de nação paulista
desenvolvida por Ellis Junior, recorreremos às formulações elaboradas por Lúcio Flávio
de Almeida (2014), testando a hipótese de que esta ideia expressou um nacionalismo
estreitamente vinculado aos interesses da burguesia mercantil bancária no período
histórico situado em torno da revolução de 1930, quando tem início o processo de
constituição do Estado populista.
Para melhor analisarmos as formulações elaboradas por Ellis Junior acerca da
proeminência ou mesmo de uma nação paulista, recorremos aos conceitos de ideologia
nacional e nacionalismo desenvolvidos por Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida (2014).
Baseamo-nos no pressuposto de que ambos os fenômenos político-ideológicos não são
autoexplicativos, e de que sua análise passa pelo recurso à problemática poulantzana das
relações entre o Estado burguês e as relações de produção capitalistas. Procura-se superar
tanto o economicismo quanto o institucionalismo, abrindo um amplo leque de
possibilidades para a apreensão da multiplicidade de determinações do fenômeno
nacional.
A este respeito, cabe incorporar as teses teóricas de Nicos Poulantzas (1977) sobre
o duplo impacto causado pela estrutura jurídico-política do modo de produção capitalista
sobre os agentes da produção: o efeito de isolamento e o de representação da unidade.
No que se refere à teoria política e, mais particularmente, à teoria do Estado, nossa
principal referência é a obra de Nicos Poulantzas, Poder Político e Classes Sociais, de
1968. Buscamos subsídios em conceitos fundamentais tais como poder político, poder de
Estado, bloco no poder, hegemonia no interior deste bloco, efeitos de isolamento e de
representação da unidade, além, obviamente, da formulação da problemática das relações
entre Estado burguês e relações de produção.
Esta problemática estará presente na análise do período estudado, o que nos leva
a privilegiar textos de inspiração poulantzana como Classe Média e Sistema político no
Brasil", de Décio Saes (1984); e Classes Dominantes e Hegemonia na República Velha
de Renato M. Perissinotto (1994 e 1999). Obras não poulantzanas sobre o período também
serão consultadas. É o caso, por exemplo, de São Paulo na federação brasileira, 18891937, de Joseph Love (1982).
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No que se refere diretamente à “Revolução Constitucionalista” de 1932, é o caso,
por exemplo, de obras de teor mais analítico, como A Guerra Civil Brasileira: história
da Revolução Constitucionalista de 1932, de Stanley E. Hilton (1982). E, no caso de
autores mais engajados no processo político-ideológico, A Guerra Cívica – 1932, de
Paulo Nogueira Filho (1965), A Revolução Paulista, de Menotti Del Picchia (1932) e a A
Nossa Guerra, de Alfredo Ellis Junior (1933a).
Apesar de fugir de nosso objeto central de pesquisa, o separatismo paulista de
1887, dadas as suas similaridades com o movimento de 1932, merece alguma atenção
nestas considerações iniciais. E, curiosamente, Alfredo Ellis Junior não deixou nenhum
documento sobre o separatismo do final do século XIX. Cássia Adduci, com o livro Pátria
Paulista, de 2000, faz uma excelente pesquisa sobre este movimento e seus respectivos
ideólogos: Martim Francisco, Alberto Sales, Joaquim Fernando de Barros e Francisco
Eugênio Pacheco e Silva (FEPS).
Em 1887, a ideia de proeminência de São Paulo e separatismo foi apropriada e
sistematizada por um grupo pertencente à fração de classe agromercantil exportadora,
cujo objetivo era conquistar a hegemonia política correspondente ao seu poderio
econômico.
Os separatistas contrapunham a "nação paulista" à nação brasileira, exaltando a
diferença entre ambas, baseando-se em ideais racialistas e evolucionistas. A linha de
pensamento era focada no positivismo e, principalmente, no evolucionismo de Herbert
Spencer, devido à posição liberal deste pensador, que anularia o estatismo de August
Comte. De todo o modo, compreendiam que o processo de evolução histórica
desembocaria no separatismo.
Como observa Adduci, os ideólogos do separatismo não optaram em dar um
caráter popular ao movimento. Restrito e controlado, além de evolucionista, tornou-se
impossível o movimento desencadear em uma opção revolucionária.
Segundo a autora, uma das possibilidades apontadas para solucionar o problema
nacional com o fim da escravidão foi o separatismo paulista. Esta não era a única saída,
nem foi a que vigorou, mas se enquadrou nas perspectivas de uma ala "radical" da classe
dominante paulista, cujo principal meio de atuação era o próprio Partido Republicano
Paulista.
As ideias separatistas foram defendidas dentro do contexto no qual se
aproximavam o liberalismo, o positivismo e as teorias deterministas raciais e de meio.

18

Um dos polos do debate girava entre centralização versus descentralização. O
movimento separatista acabou caminhando para a ideia de uma federação excludente, não
reincorporaria todas as províncias do Império.
A defesa da autonomia provincial ganhava força devido ao descontentamento com
a falta de verbas destinadas para São Paulo, em relação aos altos impostos pagos; ao
desequilíbrio entre o número de representantes de outras províncias e dos paulistas, além
do desequilíbrio do poder político do grupo dominante paulista comparado ao seu poder
econômico. O caminho separatista era visto como o mais seguro, e mais curto, para atingir
o objetivo republicano por ter menos resistência rumo ao progresso.
Ainda segundo Adduci, o cientificismo serviu também para a discussão da questão
racial. Em detrimento do índio e do negro, o destaque coube à imigração europeia. Desta
forma, ligou-se o regionalismo ao determinismo geográfico.
A defesa do embranquecimento da população estava diretamente ligado ao
darwinismo social – somente uma nação de maioria branca poderia tomar o rumo do
progresso. A referência à imigração também remetia à escravidão, cujo fim não seria
problema na província de São Paulo, pois as leis já existentes, ao determinarem que, a
partir de 1871, todos os filhos de escravos estariam livres e, a partir de 1885, estariam
livres todos os escravos com mais de 60 anos, resolveria o problema em pouco tempo.
Desta forma, sem mencionar qualquer fator que cimentasse a unidade da Província
com o restante do Império, a ideia era contrapor uma nação paulista ao Brasil com uma
nação paulista. Para isso, de acordo com a autora, os ideólogos defendiam uma ideia de
nação com base em critérios que consideravam muito consistentes: a identidade de
interesse específico, caráter, etnia, origem, limites geográficos e existência de tradição
histórica. Com elemento de caráter subjetivo ao qual Renan acabara de atribuir grande
respeitabilidade: a escolha em viver na nação.
Nesta construção da identidade paulista, interveio um mito das origens: o
bandeirante. As características atribuídas a ele foram, por extensão, associadas aos
"paulistas", historicamente possuidores de iniciativa, audácia, vigor e capacidade de
conquistar, espalhando civilização.
Não houve a separação, mas a burguesia cafeeira conseguiu o mais importante, a
federação e com ela o controle do aparelho estadual o que proporcionou a independência
financeira (via imposto de exportação e controle do câmbio e política financeira) para
desenvolver sua política de investimentos que beneficiasse o setor exportador do café. A
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decisão, no Congresso de 1887, em adiar a possibilidade de adoção do separatismo como
pauta do PRP não pode ser entendida como uma derrota. A estratégica do partido não foi
comprometida (Adduci, 2000).
Iniciaremos o primeiro capítulo com a análise de importantes teóricos da ideia de
nação: Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida (2014), Shlomo Sand (2011), Benedict
Anderson (2008), Eric Hobsbawm (1990) e Ernest Gellner (1993).
A forte presença do racialismo na obra de Ellis Junior não foi um caso isolado.
Pelo contrário, aquela ideologia foi apropriada de diversas formas por grande parte dos
intelectuais cujos trabalhos abordavam, na época, a questão nacional. Apresentaremos,
com esse objetivo, recorreremos a trabalhos como os de Thomas Skidmore, Preto no
Branco (1976), e Lilia M. Schwarcz, O Espetáculo das Raças (2012).
Sem querer nos desviarmos de nosso objetivo principal, consideramos necessário
fazer uma breve apresentação de algumas instituições da época cuja importância foi
basilar para a formação do pensamento sobre a nação brasileira. Entre elas, o Museu
Nacional do Rio de Janeiro; o Museu Paraense Emilio Goeldi; o Museu Paulista; o
Instituto Histórico e o Geográfico Brasileiro (IHGB); o Instituto Histórico e Geográfico
de São Paulo (IHGSP); a Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de Direito do
Recife.
De modo mais específica, analisaremos o pensamento de alguns intelectuais do
período da República Oligárquica. Entretanto, longe de pretender expor todos os
pensadores, nossa escolha se baseou nos que exerceram forte influência Ellis Junior.
Seguindo uma linha conservadora, analisaremos o pensamento de Oliveira Vianna
(1938), Souza Lobo (1924), Monteiro Lobato, Paulo Prado (1925) e Euclides da Cunha
(1902). No sentido de possibilitar uma visão panorâmica sobre a questão nacional vista a
partir de uma ótica racialista, mas sem objetivo de aprofundar a análise, serão
apresentados os pensamentos de Silvio Romero; Afonso Celso; e Nina Rodrigues. Como
contraponto à posição ideológica dos intelectuais citados, analisaremos o projeto de nação
brasileira de Manuel Bomfim, em seu livro América Latina: Males de Origem [s.d].
A eugenia foi uma ideologia muito forte no pensamento conservador brasileiro na
Primeira República. Sem me querer aprofundar sobre o tema e assim desviar do objetivo
desta pesquisa, apresentaremos as ideias de Renato Khel a partir do trabalho de Góes
(2015) Racismo, Eugenia No Pensamento Conservador Brasileiro e de Mota (2003),
Quem É Bom Já Nasce Feito.
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E finalizaremos o capítulo abordando a importância do papel do mito bandeirante
como símbolo paulista na República Oligárquica, o qual funcionou como cimento
ideológico para unificar todos os paulistas em defesa dos interesses do grande capital
cafeeiro. Utilizaremos como referência a tese de Katia Abud, O sangue intimorato e as
nobilíssimas tradições, de 1985 e o artigo de Maria Isaura Pereira Queiroz, O mito
bandeirante: vicissitudes de um imaginário, de 1992.
No segundo capítulo, apoiando-nos na obra de Todorov, Nós e os Outros (1993),
abordaremos a constituição do pensamento racialista francês. Alguns intelectuais
racialistas, como Renan, Taine, Gobineau e Le Bon terão suas ideias analisadas com o
objetivo de demonstrar como a ideologia racialista se travestiu em verdade científica para
dar suporte ideológico ao domínio imperialista.
Em seguida, nos voltaremos para a vida e obra de Ellis Junior, autor central nesta
pesquisa, estribado-nos no livro Mirian Ellis, Alfredo Ellis Junior (1896-1997), de 1997.
Sintetizamos o seu conceito de nação, cujo resultado levaria inevitavelmente a secessão
de São Paulo do restante do Brasil. Na sequência, analisaremos o Estado populista e a
alternativa do separatismo paulista, e logo em seguida, focaremos nossa análise nas
fissuras ocorridas no projeto de dominação da fração agromercantil exportadora durante
a República Oligárquica, cujo resultado levou à perda da hegemonia do bloco no poder.
Examinamos a hipótese de Ellis Junior sobre Aclamação de Amador Bueno o
ponto inicial da ideia de nação paulista vinculada ao separatismo; e, finalmente, fechamos
o capítulo com a análise de uma comparação feita por nosso autor entre a Revolta Liberal
de 1842 e a chamada revolução constitucionalista. Baseamos nossas análises em um
capítulo inédito de um livro Ellis Junior, publicado na revista O Oriente, de 1965, e na
conferência proferida por Tácito de Almeida, em 1934, intitulada O Movimento de 1887.
No terceiro e último capítulo concentraremos nossos esforços no exame do
processo histórico do movimento separatista de 1932 e sua relação com a grande imprensa
diária e seu único jornal de propaganda, o clandestino O Separatista. O principal
intelectual do movimento foi Alfredo Ellis Junior. Mas não foi o único separatista
localizado. Em nossas pesquisas em diversas fontes bibliográficas e documentais,
identificamos 12 separatistas que, por formas distintas, mantiveram algum tipo de relação
com a campanha. Procuramos identificar, com base nas poucas fontes disponíveis, suas
respectivas situações de trabalho e posições políticas. Desta forma, reforçamos nossa
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hipótese sobre o perfil ideológico de que membros, em sua maioria pertencentes às
camadas médias tradicionais ligadas ao grande capital cafeeiro.
E por último apresentamos o movimento confederacionista, quase todo baseado
em fontes primárias, principalmente nos livros de Ellis Junior e Souza Lobo. Foi a última
tentativa dos separatistas na luta por uma maior autonomia contra o processo de
centralização realizado pelo governo Vargas. Frustrada a via militar para o separatismo,
a saída apontada pelos separatistas a política representativa, que se expressou no
anteprojeto para a constituinte de 1933: uma confederação cujos estados teriam maior
autonomia política e independência econômica em relação ao governo central.
Esperamos contribuir para os estudos de uma vertente específica do nacionalismo,
aquela que se expressa com forte dimensão separatista no interior de uma comunidade
nacional. Acreditamos que esta análise, embasada nos conceitos do materialismo
histórico, poderá proporcionar uma nova visão sobre o tema, demonstrando o papel do
separatismo como importante componente na disputa entre frações de classes pela
hegemonia no interior do bloco no poder em um período específico da formação social
brasileira.
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1 - NAÇÃO, MESTIÇAGEM E O MITO BANDEIRANTE
1.1 - Teóricos da ideia de nação
A reação da fração de classe agromercantil exportadora ao perder a hegemonia do
bloco no poder com a revolução de 1930 se expressou ideologicamente em torno do mito
de proeminência paulista. Entre as várias formas assumidas por este fenômeno, a mais
radical foi o separatismo, desenvolvida pelo historiador Alfredo Ellis Junior. A ameaça
manifestada pela possibilidade de fracionamento da nação poderia funcionar como uma
garantia para a fração de classe acima citada garantir parcela de seus interesses políticos.
Não obstante, para determinar os elementos históricos que formam a ideia de
nação paulista desenvolvida pelo historiador paulista, recorremos aos conceitos de
ideologia nacional e nacionalismo defendidos por Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida
(2014). Baseamo-nos no pressuposto de que ambos os fenômenos político-ideológicos
não são autoexplicativos, e de que sua análise passa pelo recurso à problemática
poulantzana das relações entre o Estado2 burguês e as relações de produção capitalistas.
Ainda cabe incorporar, a este respeito, as teses teóricas de Nicos Poulantzas
(1977) sobre o duplo impacto produzido pela estrutura jurídico-política do modo de
produção capitalista sobre os agentes da produção: o efeito de isolamento e o de
representação da unidade. O primeiro constitui estes agentes, proprietários e não
proprietários dos meios de produção, como indivíduos livres, iguais e competitivos.
Observa-se que este processo de sujeição/qualificação é fundamental para a existência de
um mercado de trabalho, categoria real e, ao mesmo tempo, carregada de ideologia. O
segundo efeito aglutina esses indivíduos em uma comunidade territorializada, cuja
soberania se expressa, interna e externamente, no Estado burguês. Portanto, este não se
apresenta como um Estado de classe, mas como o lócus privilegiado de encarnação do
interesse nacional.

Representação ideológica de uma comunidade de iguais que
expressa/oculta relações de dominação de classe: eis um ponto de partida que

2

Utilizaremos o termo estado em minúscula quando nos referirmos às unidades constitutivas da

federação, por exemplo o estado de São Paulo.
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possibilita detectar as bases da ideologia nacional com vistas a demonstrar, no
final do trajeto, a especificidade desta última como ideologia do modo de
produção capitalista. (Almeida, 2014:31)

Contrariamente ao que postulam os nacionalistas, a nação não precede o Estado
burguês, sendo, ao contrário, determinada estruturalmente por ele. Daí a necessidade da
distinção entre ideologia nacional e nacionalismo (Ibid.).
Refiro-me à distinção entre ideologia nacional e nacionalismo. A
primeira remete - como foi visto - às relações ideológicas fundamentais do
capitalismo, pois se vincula fortemente à legitimidade do tipo burguês de
Estado. Nesse sentido, pode-se afirmar que em qualquer formação social
capitalista tem existido, em épocas 'normais', algum tipo de nacionismo, ou
seja, de reprodução da ideologia nacional. Trata-se de um elenco de práticas
que expressam e reproduzem o sentimento de que todos os agentes da
formação social constituem, em alguma dimensão, uma coletividade singular
de indivíduos essencialmente iguais.
O nacionalismo, por sua vez, remete-nos a um processo que, do ponto
de vista da estrutura da ideologia nacional, é mais específico, pois se trata de
um determinado tipo de apropriação dessa ideologia. Mais precisamente, um
determinado modo de apropriação/questionamento do fetichismo do Estado
burguês que, ao testemunhar a crise daquela ideologia, expressa uma questão
nacional. Aqui, o nacionalismo configura aquela apropriação - por uma ou
mais classes ou frações de classe - da ideologia nacional, apropriação que, de
algum modo, questiona, pela ótica do critério de constituição da comunidade
nacional, a forma de legitimidade de um Estado burguês já constituído.
Por outro lado, o nacionalismo apresenta uma amplitude maior no que
se refere ao escopo histórico de suas manifestações, pois este transcende o
âmbito das formações sociais capitalistas. Isso porque, nesse caso, ele expressa
o clamor por uma cidadania que só tem condições de se constituir com base no
Estado burguês. Mais precisamente, o nacionalismo pode expressar as 'dores
do parto' (ou mesmo da sua impossibilidade) da ordem política burguesa, isto
é, o questionamento da legitimidade de um Estado pré-capitalista,
problematização que - diretamente ou não - toma como referência a
legitimidade de um Estado burguês.
Também nesse caso, o nacionalismo expressa uma questão nacional,
mas de um tipo distinto da mencionada anteriormente. Lá se tratava de uma
questão nacional nos quadros da ordem política burguesa já constituída; aqui,
essa ideologia está em questão justamente porque as condições estruturais não
favorecem a sua reprodução. Nesse último contexto, o nacionalismo adquire
inteligibilidade como uma das forças ideológicas potenciais dos processos de
revolução burguesa (cujos desfechos não são, obviamente, predeterminados)
(Ibid.:68-69)

O território e comunidade são apresentados como naturais. Ambos se apresentam
como fundamentos do Estado nacional, ocultando o papel do Estado burguês na
constituição de ambos enquanto condição de representação capitalista. Mas a relação
aparece invertida, como se o Estado fosse consequência da nação, onde o ser nacional só
alcança a soberania pelo Estado (Ibid.).
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Longe de ser um dado natural, a nação é uma construção social fortemente
carregada de ideologia. Essa dimensão ideológica recebe diferentes conceituações
(ideologia, invenção, imaginação), mas o ponto comum consiste em conceberem a nação
como um fenômeno histórico e recente, cuja origem remonta, no máximo, à segunda
metade do século XVIII (Ibid.).
Segundo Shlomo Sand, em seu recente livro de 2011, A Invenção do Povo Judeu,
o termo nação origina do latim vulgar natio, sua fonte antiga é o verbo nascere, cujo
sentido etimológico é nascer. Não obstante, o termo variou de significado conforme o
período histórico, muda-se o conceito, mas permanece o termo. Este é um meio de dar
significado contemporâneo às sociedades do passado (Shlomo, 2011). Em nossas
pesquisas podemos observar, apesar das próprias críticas dos historiadores bandeirantes
a este respeito, recorrem a este recurso.
O vocábulo povo era atribuído a grupos com características diversas, variando
desde tribos até sociedades monárquicas ou, em outro sentido, como classes
desfavorecidas em relação às elites dominantes. O termo povo foi aplicado a grupos
humanos cujas fronteiras identitárias eram imprecisas.
Já na Europa do século XV, o termo passou a designar grupos linguísticos. Com
o surgimento da ideia de nação no final do século XVIII, o termo povo passa a designar
a antiguidade e continuidade da nação que ajudaram a construir, na medida em que a
constituição da nação se apoia na readaptação de elementos residuais de culturas, línguas
e religiões de etapas históricas anteriores. Desta forma proporciona a nação um caráter
científico. O povo torna-se o elo entre o passado e o presente, acima da ruptura da nova
mentalidade firmada pela modernização.
No século XIX, certas culturas nacionais passaram a usar o termo povo como
sinônimo de raça. No sentido de ser uma defesa contra identidades secundárias
discerníveis sob a aparência unificadora do Estado-nação. E contra a miscigenação
indesejável com as nações inimigas. Já no século XX, recorre-se ao termo etnia a fim de
que as nações mantivessem, por meio de seu povo, o contato íntimo com o passado
distante. Todavia, segundo Sand, o termo etnia vem do grego ethnos que designa um
grupo mesclando um fundo cultural e biológico, em outros termos, um produto histórico
que exige considerá-lo também como um fenômeno natural.
Sand ainda observa que nenhum Estado-nação moderno possui uma base natural
étnica. Contudo, na medida em que as formações sociais se nacionalizam, os nacionais se

25

apropriam da ideologia nacional expressada pela representação de um passado ligado à
contemporaneidade como se fossem naturais. Para o autor de A Invenção do Povo Judeu,
essa abordagem crítica previne contra definições etnobiológicas ou etnorreligiosas (Ibid.).
Benedict Anderson, em Comunidades Imaginadas, livro escrito originalmente em
1983 e reescrito quase uma década depois, define nação do seguinte modo: “uma
comunidade política imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao
mesmo tempo, soberana” (Anderson, 2008:32). É imaginada porque os membros de uma
nação não conseguem conhecer a todos mutuamente. É limitada porque se imagina que
ela não abarca todo o planeta, tendo fronteiras finitas mesmo que elásticas. É soberana na
medida em que se desenvolveu numa fase histórica cujo pensamento iluminista e a
revolução destruíram a legitimidade do reino dinástico hierárquico e divino. Neste
momento histórico, as nações se constituíram em territórios limitados. As nações querem
ser livres e o emblema dessa liberdade é o Estado soberano. É comunidade porque
independente da exploração que exista dentro dela, a nação é concebida como uma
profunda camaradagem horizontal.
Anderson observa que as comunidades pré-Estado-nação ocidental se baseavam
nas comunidades religiosa e dinásticas, cuja característica organizativa era um centro e
fronteiras porosas. O controle era exercido por um corpo de funcionários bilíngues que,
por sua vez, acabava por intermediar o vernáculo local com vernáculo sagrado ou oficial.
Segundo Anderson, o Estado-nação teve como base em sua constituição o
conceito de simultaneidade. Nesta medida, é importante compreender o papel do jornal e
dos romances, duas formas de criação imaginária, os meios técnicos para representar o
tipo de comunidade imaginada correspondente à nação (Ibid.:55). A concepção do jornal
e dos romances supõe a refração dos fatos do mundo, levando o leitor a imaginar a
importância da ideia de uma simultaneidade sólida e constante ao longo do tempo. Uma
região podia tomar consciência de fatos ocorridos em outra região, iria achar fatos
semelhantes, mas não partes integrantes de sua própria região. No mesmo sentido, o
museu, o mapa e o censo contribuíram, no final do século XIX e início do século XX,
para a obra de construção da ideologia nacional.
O desenvolvimento da imprensa como mercadoria possibilitou a criação de novas
ideias sobre simultaneidade dentro de uma sociedade horizontal-secular, transtemporal.
Para Anderson, a nação se popularizou neste tipo de sociedade devido principalmente ao
capitalismo. A língua sagrada perde seu status devido ao interesse pelo latim antigo em
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detrimento do medieval. Com a Reforma, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão,
ampliando a possibilidade de publicações em outros idiomas. O terceiro ponto foi a
difusão lenta de vernáculos como línguas de centralização administrativa por certos
monarcas.
A escolha da língua oficial foi fruto de um desenvolvimento gradual, inconsciente
e pragmático. Era uma língua usada pelo e para o funcionário como conveniência interna,
e não como uma imposição às populações sob o domínio do rei. A ascensão destes
vernáculos contribuiu para a decadência da comunidade imaginada da cristandade.
A imprensa e o capitalismo acabaram por padronizar uma escrita, absorvendo
vários dialetos. As línguas impressas passaram a desenvolver a tendência para uma
cristalização, demorando mais tempo para sofrer modificações em sua versão escrita. Três
foram as maneiras que as línguas impressas desenvolveram as bases para a consciência
nacional. Primeiro, criaram campos unificados de intercâmbio e comunicação abaixo do
latim e acima do vernáculo falado. Línguas (variadas) que faladas não se entendiam,
passaram a se entender pela escrita, aumentando a consciência de que milhares de
pessoas, e somente elas, participavam de um determinado campo daquela língua. Era o
embrião da sociedade imaginada. Em segundo lugar, o capitalismo criou a fixidez da
língua, o ritmo de uma mudança da língua foi diminuindo de forma drástica. Terceiro, o
capitalismo criou línguas oficiais diferentes dos vernáculos administrativos anteriores,
absorvendo vários dialetos, por não terem sua forma impressa. A fixação e a obtenção
diferenciada das línguas impressas foram processos inconscientes resultado da interação
entre capitalismo, técnica e diversidade linguística.
A função da burocracia na formação do Estado-nação é exemplificada, por
Anderson, pela situação em que os crioulos3 sabiam de suas limitações para ascenderem
na hierarquia burocrática do Estado absolutista. O fato de terem nascido na América os
impossibilitava de almejar os postos no Estado metropolitano. Esta situação, somada aos
novos meios de comunicação e devido a constantes viagens dos funcionários, possibilitou
desenvolver um grupo que se identificava como "nós" americanos, enquanto os "outros"
eram os espanhóis. Neste sentido, conscientemente, os crioulos passaram a identificar as

3

Crioulos, filhos de pai e mãe europeus nascidos na América.
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populações locais que não falavam espanhol como integrantes da mesma nacionalidade,
e a Espanha como inimiga estrangeira. Também não se pode negar que a melhoria nas
comunicações e o fato das colônias compartilharem língua e cultura com a metrópole
facilitou a difusão de novas doutrinas políticas e econômicas.
A independência dos EUA e a Revolução Francesa foram influência de fato
marcado pelo republicanismo. Cada uma das nações americanas já tinha a priori uma
unidade administrativa (proto-Estado) desde o século XVI. A princípio eram débeis, mas
foram adquirindo uma consistência devido a fatores geográficos, políticos e econômicos
capazes de fornecer um caráter autossuficiente para essas unidades administrativas. A
intercambialidade dos documentos e constantes viagens dos funcionários foram
reforçadas pelo desenvolvimento de uma língua oficial padronizada.
Indiretamente o iluminismo, colaborou para cristalizar uma distinção entre
metropolitanos e crioulos. Alguns autores sustentavam que o clima e a ecologia tinham
impacto sobre a formação da cultura e do caráter. Conclui-se que os crioulos nascidos
num hemisfério selvagem eram inferiores, logo, inadequado para cargos superiores.
Na América, a língua não era um fator de diferenciação da Europa e sim de
afirmação da mesma cultura. Os crioulos tinham ligações institucionais com o idioma
europeu e não com o indígena, funcionava para manter a memória da independência.
Os interesses econômicos tiveram sua importância, o liberalismo e iluminismo
também, sobretudo para fornecer as críticas ideológicas ao modelo imperial e ao ancian
régime. Coube o papel histórico da construção da ideologia nacional aos funcionários
peregrinos e impressores locais crioulos.
A descoberta pela filologia de traduções de antigos idiomas mostrou que havia
civilizações mais antigas que a grega e hebraica, colocando todas as línguas no mesmo
nível, dignas de estudo, a reconstrução de protolínguas. As línguas consideradas sagradas
sofreram outro nível de depreciação (o primeiro foi com o capitalismo editorial).
Na Europa do século XIX, houve grande aumento da burocracia, abrindo para
cargos oficiais com origens sociais diversas, em todos os Estados. Enquanto a indústria e
o comércio cresceram de forma irregular pelo continente. Esse conjunto de
desenvolvimento do século XIX gerou a busca por uma unificação das línguas dentro de
cada reino dinástico.
Existe um tipo específico de comunidade contemporânea que só a língua é capaz
de sugerir, como é caso de poemas ou mesmo os hinos nacionais – a experiência da
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simultaneidade. A nação vista como uma fatalidade histórica e imaginada através da
língua, apresenta-se aberta e fechada ao mesmo tempo na medida em que o imigrante
pode aprender o idioma ou a traduzir, mas para compreender o sentimento tem que falar
(Ibid.).
Eric Hobsbawm (1991) em seu livro intitulado Nações e Nacionalismo desde
1870: programa, mito e realidade, publicado em 1990, argumenta que critérios objetivos
como línguas, etnicidade ou qualquer outro podem ser ambíguos, mutáveis e sem
conteúdo para os objetivos de classificar uma nação. São convenientes apenas para
propagandas nacionalistas. "Todas as definições objetivas falharam pela óbvia razão de
que, dado que apenas alguns membros da ampla categoria de entidades que se ajustam a
tais definições podem, em qualquer tempo, ser descritos como 'nações', sempre é possível
descobrir exceções"(Hobsbawm, 1991:15). Outra possibilidade apresentada por ele para
a definição de uma nação é o critério subjetivo baseado na vontade do indivíduo ou na
coletividade considerada como a nacionalidade uma possibilidade de se aderir a ela.
Todavia, nos dois casos a definição de nação está atrelada ao território em que as
pessoas com diferentes línguas ou outros critérios objetivos coexistam. Ambas estão
sujeitas à objeção de definir a nação pela consciência de que seus membros possuem de
pertencer a ela, podendo levar a compreender que basta a ação voluntária dos sujeitos
para se criar uma nação: a vontade de sê-la.
Segundo Hobsbawm, desde os anos 1860 estudiosos como Renan e Bauer já
compreendiam que as nações possuíam elementos objetivos comuns. Mas, ao insistir na
consciência ou escolha como critério para uma nação “é sem discernimento os muitos
modos pelos quais os seres humanos se definem e se redefinem como membros de grupos
a uma única opção: a escolha de uma ‘nação’ ou uma ‘nacionalidade’ (Ibid.:17)". No
interior de um Estado-nação pode existir grande variedade em ser de uma cor ou de uma
religião diferente da maioria. Nem mesmo a nacionalidade é possível reduzir-se a uma
única dimensão, seja ela política, cultural, etc., ao menos que seja forçado pelo Estado, e
isso não implica uma definição subjetiva de nação.
O historiador nascido em Alexandria parte da hipótese inicial de que nação é
“qualquer corpo de pessoas suficientemente grande cujos membros consideram-se como
membros de uma nação”. (Ibid.:18). O termo “nação” é usado de forma muito ampla e
imprecisa, necessitando levar em conta que o uso do vocabulário nacionalista pode
significar muito pouco para uma análise aprofundada.
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Ainda segundo Hobsbawm, o conceito de nação só pode ser definido a posteriori.
Desta forma, concebe uma abordagem que dá atenção às transformações do conceito,
principalmente no final do século XIX. Estes são históricos, sociais e localmente
enraizados, e devem ser explicados em termos destas realidades.
Hobsbawm usa o termo nacionalismo segundo a definição de Gellner, para quem
a unidade nacional deve ser congruente com a unidade política. E acrescenta que a
fidelidade política à organização ao Estado nacional supera todas as outras obrigações
públicas e em casos extremos todas as outras obrigações de qualquer tipo (Ibid.). Desta
forma distingue o nacionalismo moderno de outras formas de identificação grupal ou
nacional.
Não considera a nação uma entidade social original ou imutável. Segundo ele,
pertence a um período particular e historicamente recente, sendo uma entidade social
apenas quando relacionada a certa forma de Estado territorial moderno, o Estado-nação.
Também enfatiza, assim como Gellner, o elemento da invenção e engenharia social na
formação da nação. As nações, como formas naturais ou sobrenaturais de classificar os
homens como destino político, são um mito. O nacionalismo, por vezes se apropria de
culturas pré-existentes e as transforma em nações, outras vezes as inventa e, na maior
parte das vezes, faz desaparecer as culturas pré-existentes. Em outros termos, o
nacionalismo vem antes das nações. As nações não formam os Estados, são estes que as
formam.
As nações existem dentro de um contexto para cumprir as funções exigidas de um
tipo particular de Estado territorial ou aspira se estabelecer, o Estado cidadão. Para
Hobsbawm, é quase um consenso que as línguas padronizadas faladas e escritas nos
Estados modernos não poderiam assim existir antes da imprensa e alfabetização em
massa. Desta forma, as nações devem ser analisadas dentro das condições políticas,
técnicas, econômicas, administrativas e outras exigências.
Ainda segundo o historiador, as nações são fenômenos duais, construídas pelo
alto, mas não podem ser compreendidas sem ser analisadas de baixo a partir das
aspirações, suposições, esperanças, necessidades e interesses das classes dominadas, as
quais não são necessariamente nacionais ou nacionalistas. Observa sua crítica a Gellner
por este ter uma preferência de perspectiva da modernização pelo alto, tornando
inadequada a visão dos de baixo.
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A nação vista de baixo significa que ela não está sendo analisada a partir da visão
de governos, porta-vozes ou ativistas nacionalistas, mas pelas pessoas comuns que são
objeto de suas ações e propaganda. Três coisas são claras a este respeito:
A primeira é que “as ideologias oficiais de Estados e movimentos não são
orientações para aquilo que está nas mentes de seus seguidores e cidadãos (Ibid.:20)".
Segundo, não se presume que, para a maioria das pessoas, a identificação nacional exclui
ou é superior ao restante do conjunto de identificações que formam o ser social, ela é
sempre combinada com identificações de outro tipo, mesmo quando considerada superior.
Terceiro, a identificação nacional é passível de alterações e desloca-se no tempo, mesmo
em curtos períodos (Ibid.).
Gellner (1993), em seu livro de 1983, Nações de Nacionalismo, define o
nacionalismo como um movimento político que procura encaixar a nação formada por
um povo unido por uma cultura erudita comum e tendo o Estado como o protetor desta
cultura, povo e território, ou seja, a nação. Historicamente, somente a industrialização foi
capaz de formar as condições de desenvolvimento do nacionalismo e seu respectivo
Estado-nação. Logo, o nacionalismo formou a nação e não o contrário.
Segundo Gellner, é necessária uma sociedade aberta com um modo de produção
que seja voltado para o desenvolvimento tecnológico e progresso contínuo para se
constituir uma nação moderna. E isto só é possível com o desenvolvimento de uma cultura
erudita capaz de alcançar potencialmente todos os membros da sociedade. O meio seria
o ensino de massa capaz de cimentar uma comunicação padronizada.
Nesta medida, o Estado é a única instituição com plenas capacidades para realizar
esta tarefa; seja por seu custo elevado, seja pela apropriação da padronização da cultura.
Com um nível comum da cultura erudita apropriado por todos os membros da sociedade,
podem exercer as especializações necessárias exigidas na sociedade industrial. Com uma
base universal da cultura erudita, os indivíduos são capazes de trocar de profissão de
forma bastante fluída acompanhando as transformações da própria sociedade. Os avanços
técnicos constantes forçam os trabalhadores a terem esta flexibilidade.
De acordo com Gellner, é característica desta sociedade a mobilidade social para
todos os indivíduos, independente do estrato social ocupado. Este conjunto de aspectos
acaba por gerar uma entropia social.
O problema do nacionalismo aparece quando uma parcela da sociedade não
consegue se enquadrar nas normas entrópicas e tem força suficiente para gerar (recriar,
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inventar, resgatar) uma nova cultura erudita dentro do Estado-nação. Assim cria-se a
possibilidade secessão, pautada em uma nova nação que lutará para ter seu próprio Estado
protetor de sua cultura. (Ibid.)
Gellner segue uma linha weberiana, que dirige o foco para as relações de
produção, mas não consegue apreendê-la de modo profundo. Nesta medida, as nações são
homogêneas internamente, vistas como uma necessidade objetiva da sociedade industrial,
portanto, é a partir da industrialização que os cidadãos se tornam iguais. Para ele, a
ideologia nacional é um eco confuso dos princípios organizacionais da sociedade
moderna.
Embora destaque aspectos importantes da ideologia nacional, apresenta o
problema que dissocia o processo de industrialização das relações de produção, mantendo
oculta a dominação do capital sobre as forças produtivas. Postulando a indústria como
um princípio neutro, expressado por meio da ideologia nacional como um igualitarismo
que distingue a sociedade moderna de formações pré-capitalistas. Este tipo de análise
impossibilita de distinguir nitidamente as representações ideológicas e as relações de
dominação expressas/ocultas pela ideologia nacional e do modo específico que as
reproduzem (Almeida, 2014).

1. 2 - Presença incômoda

Entre as últimas décadas do século XIX e as iniciais do século XX, um conjunto
de transformações na formação social brasileira abriu a possibilidade de aprofundar a
discussão sobre o que a grande nação mestiça poderia ser ou não ser (Scwharcz, 2012).
No início dos anos de 1870, a organização do trabalho compulsório já se mostrava
inadequada à nova divisão mundial do trabalho. Seu esgotamento já era iminente desde a
proibição do tráfico internacional de escravos em 1850 e a Lei de Terras do mesmo ano
e a Lei do Ventre Livre do início dos anos 1870.
Experiências baseadas no trabalho livre e assalariado encontravam espaço nas
fazendas de café do Oeste paulista e apresentavam vantagens econômicas em relação ao
modelo baseado na escravização. Ganhando adeptos entre os proprietários rurais, setores
da burguesia ligados aos negócios do café vão expressar suas posições políticas por meio
do Partido Republicano Paulista (PRP), entre elas a possibilidade de separação da
província de São Paulo do restante do Império.
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É diante deste contexto de transformações que as teorias racialistas encontram
espaço para adentrar no debate sobre o futuro da nação, como suporte teórico aos
intelectuais da classe burguesa. Mesmo com o fim do trabalho escravo e a implantação
da igualdade formal advinda com a República, a classe dominante desenvolve o recurso
ideológico baseado no racialismo e liberalismo para justificar a manutenção da
hegemonia econômica e política estribada na ideia da naturalização das diferenças
hierarquizadas entre as raças humanas.
Segundo Love (1982) são escassos os dados sobre os membros das frações
dirigentes de São Paulo relativos a raça. Dois mulatos tiveram importante papel no
legislativo. Deve-se levar em consideração a indisposição das frações dominantes em
expor qualquer vínculo de origem africana. Sobre a descendência indígena, era mais
aceita e questão de orgulho do passado bandeirante, entretanto com raízes nos séculos
XVI e XVII. Se identificavam como brancos.
A partir de 1870, várias teorias desembarcam no Brasil, entre elas o darwinismo,
o evolucionismo e o positivismo. De acordo com Scwharcz, por entrarem no mesmo
período, leituras contemporâneas as compreendem como unívocas. Para a autora, em
muitos casos, as teorias foram usadas de forma particular. Entre os livros de maior
circulação estavam obras de divulgação científica e não de incentivo à produção
científica. Daí a ideia generalizada de cópia do que ocorria na Europa.
A discussão racial pregava uma visão negativa para o país mestiço. Lilia Scwharcz
propõe analisar a brecha do paradoxo da contradição entre a existência de diferenças
humanas dadas como inerentes e o elogio do cruzamento, sendo aí a saída original
encontrada pelos intelectuais brasileiros que se dedicaram aos temas de raça e nação com
base em vários conceitos de diversas ciências e teóricos. Particularmente para os
contornos deste trabalho, Ellis Junior é um exemplo bem-acabado deste tipo de paradoxo.
Na década de 1890, com aumento significativo da imigração europeia,
principalmente em São Paulo nota-se através dos censos demográficos o aumento da
população branca (Ibid.). É neste sentido que a ideologia do branqueamento ganha status
"científico". Sua tese pregava que a população negra diminuía progressivamente em
relação a população branca e a miscigenação com o imigrante europeu produziria uma
população mais clara tanto física como culturalmente.

33

Um decreto de 28 de junho de 1890 determinava livre acesso de indivíduos sadios
e honestos no país, exceto africanos e asiáticos, cuja entrada só poderia ocorrer com
autorização do Congresso Nacional (Skidmore, 1976).
Atores da fração agromercantil exportadora de São Paulo organizam em 1886 a
Sociedade Promotora da Imigração, organização de cunho privado, embora recebesse
recursos do governo do estado. Cujo objetivo era possibilitar a entrada de imigrantes
europeus (quase exclusivamente italianos) no estado de São Paulo pagando suas
passagens e colocando-os para o trabalho nas fazendas de café.
A partir de 1889, as funções da Sociedade foram gradativamente assumidas pelo
governo do estado. Através do programa de imigração subvencionada com o uso de
fundos públicos para financiar as passagens e toda a estrutura necessária para receber os
imigrantes. Em 1895 a transição foi completada e a Sociedade se dissolveu, apesar de
sofrer um colapso em 1902 após denúncias de maus tratos aos imigrantes e a respectiva
proibição do governo italiano de enviar novas levas de imigrantes. O programa funcionou
até 1928, quando os migrantes de outros estados bastavam para suprir as necessidades de
mão de obra de São Paulo.
Até os anos 1930, as teorias racialistas eram jargão comum. Segundo Scwharcz,
o que dificulta em demasia o estudo da totalidade dos intelectuais nacionais que opinaram
sobre a questão racial. A autora optou por tomar não os autores de forma isolada, mas os
vinculados às diferentes instituições das quais participavam e representavam. Segundo a
autora, com diferenças nas características internas e com atuações distintas essas
instituições são apropriadas para compreender as diferentes interpretações produzidas e
dos próprios pensadores que dialogavam entre si, reconhecendo e destacando seus pares
num período anterior à criação de universidades4 no país.
No século XIX, a preocupação com a memória da nação ou mesmo a sua invenção
torna-se importante num momento do imperialismo. Enquanto a ciência se posiciona na
vanguarda para recuperar a memória da "nação", monumentos são construídos no sentido
de lembrar os símbolos nacionais. É neste sentido que são criados os museus etnográficos
como British Museum, em 1753, com um acervo formado pelas expedições nas extensas

4

A primeira universidade brasileira foi a Universidade de São Paulo criada em 1934.
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áreas de seu império. O modelo se espalha por vários países. Dois modelos se
estabelecem, um baseado na pré-história, arqueologia e etnologia, e outro modelo baseado
em centros de cultura nacional e popular.
Aos poucos os museus etnográficos se tornam locais onde se acumulam coleções
que representem modos de vida humana de toda a parte do planeta. No final do século
XIX, a criação dos museus etnográficos brasileiros coincide com o auge de seus
congêneres internacionais.
O Nacional do Rio de Janeiro, criado em 1808, passa a ter uma ala dedicada à
etnografia em 1876. Com uma perspectiva nacionalista favoreceu o emprego de cientistas
nacionais. O espaço para a antropologia era pequeno, segundo Scwharcz (2012),
sobretudo para estudos baseados na craniometria evolucionista, constituindo desta forma
um ramo das ciências naturais, apesar da rubrica de museu etnológico. Reproduziu as
ideias e métodos dos museus estrangeiros.
O museu paulista, inaugurado em 1894, caracterizava um espaço para glória
paulista, com o objetivo de ser um museu etnográfico para estudar o Brasil e América do
Sul. Seus diretores representavam as frações burguesas dominantes no estado. Sua base
era um saber evolutivo e classificatório. Com bases científicas com predomínio das
ciências naturais, a antropologia entendida como ramo das ciências naturais, cuja linha
de evolucionista social era destaque na área da antropologia no campo da craniometria.
O Museu Paulista tinha uma posição de proeminência num contexto em que São Paulo se
tornava economicamente o estado mais rico da nação. Assumia a posição de que a história
de São Paulo era a história do Brasil. Manteve um ecletismo teórico misturando
monogenismo e poligenismo, determinismo e evolucionismo.
Museu Paraense Emílio Goeldi, criado em 1866 e reinaugurado em 1891, tem
perfil similar aos congêneres nacionais.
Todos eles têm a ideia de classificar e hierarquizar os humanos, ligando a raça
brasileira e suas implicações da miscigenação à ideia de inferioridade como postulado
científico. Fato este que levava à inviabilidade da própria nação marcada pelos
personalismos de seus diretores em torno dos anos de 1920, com a reestruturação de um
caráter teórico. O Museu Nacional ganha destaque com a atuação de Roquete Pinto como
diretor e sua oposição ao racismo no congresso de eugenia em 1929 tendo formado um
grupo de vanguarda contra o racialismo do período. No caso do museu paulista, sua área
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de biologia é transferida ao Instituto biológico criado em 1927 e posteriormente, em 1935
é integrado a USP. Já nos anos 1930 haviam mudado suas linhas teóricas.
O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), fundado em 1839 visava
"construir uma história da nação, recriar um passado, solidificar mitos de fundação,
ordenar fatos buscando homogeneidades em personagens e eventos até então dispersos."
(Scwharcz, 2012: 129). Cumpria a tarefa de coligar, metodizar e guardar documentos para
compor a história nacional. Seu modelo tinha como base os congêneres europeus. Unir a
nação era compreendido como construir um passado, claramente marcado pelos
interesses dos grupos dominantes que participavam do Instituto.
Os institutos regionais produziam discursos regionais, apesar de pretenderem ser
totalizantes. É nesta disputa entre regiões que se forma um modo próprio de
sistematização de uma história oficial. Cabia ao IHGB constituir uma história oficial e
aos seus congêneres regionais garantir especificidades regionais e buscar definir uma
hegemonia cultural.
O recrutamento de seus membros era pautado pela condição social de classe do
que pelo trabalho intelectual. Outra forte questão no IHGB era o papel do Estado e sua
relação ao círculo imperial. Seus principais cargos eram ocupados por homens com altos
cargos no Estado. Tal relação manifestava em fortalecer o poder monárquico. A produção
do Instituto é marcada pelo saber oficial enquanto instituto científico cultural. Além de
divulgar conhecimento, formulava uma história que se dedicava a exaltação da pátria,
fruto do espírito romântico da época de sua criação. Escreveu a história praticada no rigor
documental.
Na visão do IHGB sobre a questão racial apresentava postura dúbia na medida em
que a centralização implicava pensar nos excluídos do processo. Sobre o negro, o grêmio
tinha uma ideia evolucionista, mas determinista, sem a capacidade civilizatória. O índio
seria redimível por meio da educação e religião. No início do século XX, passa a pensar
a história de forma significativa, toma parte no debate sobre os problemas nacionais.
O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP) criado em 1894, tinha
duas intenções: seguir o modelo do IHGB e destacar a proeminência paulista. A história
de São Paulo era a história do Brasil. Expressava disputas entre as elites dos dois estados.
Sendo que São Paulo representava naquele momento o setor mais dinâmico da economia
nacional e em pouco tempo assumiria a hegemonia do bloco no poder.
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Buscava no passado fatos e personagens que fossem representativos para São
Paulo constituir uma historiografia paulista, mas que de certa forma abrangia o país. O
bandeirante foi o modelo escolhido para referendar este papel como símbolo da
proeminência de São Paulo. Assim como o IHGB, os membros do grêmio paulista eram
dignos representantes das frações burguesas, e sua produção expressa a visão de mundo
apenas desta camada social. Financiado pelo estado, tinha condição financeira estável.
Defensor do branqueamento, não havia uma linha teórica única, misturou-se
evolucionismo e darwinismo social, poligenismo e monogenismo, e conclusões
científicas e religiosas. Sobre o bandeirante, se estabelece relação entre as ações de
coragem, trabalho e o perfil do estado e sua trajetória de sucesso. O IHGSP é fruto dos
primeiros anos da República e buscava no bandeirante a legitimação para a hegemonia
paulista.
A Faculdade de Direito de São Paulo, criada em 1828, foi grande fornecedora de
quadros para a burocracia estatal. Já na década de 1870 estava bem estruturada e formava
a elite intelectual local que por sua vez expressa os interesses de classe agromercantil
exportadora.
De acordo com Love (1982) a Faculdade do Largo de São Francisco teve papel
fundamental na formação das frações dominantes. Estendendo sua importância para todo
o país, quando da formação dos ocupantes de altos cargos, tanto no Império, quanto na
República Oligárquica. Mais de 50% dos ministros imperiais entre 1871 e 1889 ali se
formaram, 7 dos 12 presidentes da República Velha, além de 1 presidente interino.
Apenas 20% dos dirigentes paulistas se formaram em colégios ou faculdades de
outros estados. Até a fundação de faculdades de direito na maioria dos estados, uma
parcela significativa das classes dominantes de outras regiões vinha estudar em São
Paulo. Dos 17 que estudaram na Europa, apenas 1 estudou agronomia em Portugal, o
curso pouco apreciado naquela época, o restante estudou na França, Inglaterra, Suíça e
Alemanha, sendo que a maioria dos diplomas eram de engenharia e medicina. Contava
com 41% composta de empresários.
No período republicano, a Faculdade deixava transparecer a hegemonia paulista e
seu papel de estado condutor da nação. A Instituição torna-se um grande legitimador da
hegemonia política da Primeira República. Tinha uma interpretação liberal, conservadora,
elitista e antipopular onde a liberdade era condicionada à ordem do Estado. Democracia
combinava com evolução. Entendia o Estado como a autoridade soberana como resultado
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da evolução, e sua função era organizar e disciplinar as forças sociais e individuais da
nação, raça ou povo, estando acima de tudo. O homem era passível de perfectibilidade
em função do Estado, mas continuariam diferentes. Após 1930, ao lado do Estado liberal,
surge a defesa da democracia, camuflando interesses regionais e classistas.
Já a Faculdade de Direito do Recife, de 1828 até a década de 1870 pouco produziu
de original. A partir de então, desenvolve uma nova visão do conceito de direito
considerada científica, ligada a biologia evolutiva às ciências naturais e a antropologia
física determinista. Procurava adaptar o direito aos modelos evolucionistas e socialdarwinista à realidade nacional. O Brasil seria uma nação em processo de formação, já o
mestiço seria o caminho para o branqueamento.
A escola de Recife se destaca na área de direito criminal relacionada à escola
italiana de Lombroso. Observava não o crime em si, mas o criminoso nos fatores físicos,
antropológicos e sociais. Apenas deveria se atentar a classificação do delinquente. Era
contrária ao livre arbítrio, cabendo a determinações raciais. Era na observação do povo
que se conhecia as potencialidades e fracassos do país.
Nos anos 1920, inicia uma crítica às teorias evolucionistas e passa a apontar a
questão social e de saúde como responsáveis pelo atraso do país, mas não abria mão dos
modelos científicos dos anos 1870. Tratava-se de suavizar as teorias, o caminho seria a
boa mestiçagem mediante o aumento de sangue branco na população. Não se questiona a
ideia de diferença racial ou o caminho autoritário do Estado, sendo este uma forma
superior de intervenção, integrador da realidade racial. Nos anos de 1930, aumentam as
críticas ao evolucionismo e este é abandonado (Ibid.).
Segundo Skidmore (1976), até a década de 1930 pouco se tinha estudado a questão
do negro no Brasil. Exceção feita por Edgar Roquete Pinto, responsável por ampla
pesquisa. No Museu Nacional do Rio de Janeiro assumiu posição de importância ao
questionar os fundamentos racialistas da antropogeografia de Ratzel e apontou a condição
social pelo estado de brutalidade em que grande parte da população de origem africana
se encontrava na sociedade brasileira. Embora também observasse que a população vinha
num processo de branqueamento, condenava tal política e apontava como solução a
educação para toda a população, independente de etnia. Em 1917 refutou a teorias
racistas.
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1.3 - O pensamento racialista no Brasil entre as últimas décadas do século XIX e
primeiras décadas do século XX

Tentemos enfrentar o desafio de apreender a ideia de nação de Alfredo Ellis
Junior. Longe de tentar apresentar a totalidade de intelectuais que debateram a relação
entre raça e nação, nos limitaremos a apreender o pensamento de alguns contemporâneos
do historiador paulista. Teremos uma atenção especial, principalmente em pensadores,
cujas ideias lhe serviram de referência, como Oliveira Vianna, Souza Lobo, Paulo Prado
e Monteiro Lobato. Manuel Bomfim foi uma voz contra o conservadorismo e o elitismo
brasileiro, cabendo aqui fazer um contraponto ao pensamento dominante. Entretanto, para
dar um panorama mais abrangente sobre o debate, de forma bastante sucinta,
apresentaremos as ideias de Silvio Romero, Afonso Celso, Nina Rodrigues e Euclides da
Cunha.
Retomando o debate no Brasil, impregnado pela ideologia liberal naturalizada
pelo evolucionismo de Spencer, a discussão racial pregava uma visão negativa para o país
mestiço. A posição de vários racialistas era pessimista enquanto ao futuro devido à
miscigenação racial existente na formação social brasileira. O modelo racial explicava as
diferenças e hierarquias com rearranjos teóricos, sem impedir de pensar a viabilidade de
uma nação mestiça (Scwharcz, 2012).
Um dos primeiros intelectuais a discutir a questão da mestiçagem e se tornar
referência sobre o assunto para outros intelectuais foi Sílvio Romero (1851-1914).
Analisa a literatura brasileira e se torna um crítico do romantismo por entender que este
movimento literário criava uma imagem pouco realista da sociedade brasileira e muito
pautada numa visão mítica do indígena. Observa a importância das transformações
advindas da Guerra do Paraguai ao tornar claro o atraso e despreparo do Estado brasileiro
e dos problemas raciais aí evidenciados (Leite, 1969).
Para se opor ao romantismo, procura explicar a realidade baseado na visão
científica dos principais autores racialistas evolucionistas do período, utilizando
principalmente compêndios de vulgarização científica. Faz uma análise sobre o
desenvolvimento da formação social brasileira a partir das raças. Ao ser contrário à
miscigenação, inaugura um modo pessimista de interpretar o Brasil mestiço, condenado
à dominação por outros países de raças superiores.
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Argumentava que a raça e o meio eram as chaves para se compreender a criação
artística, toda a nação seria fruto da interação entre população e meio. (Skidmore, 1976)
Segundo Romero, a mestiçagem brasileira era o resultado de cinco fatores: o
português, o negro, o índio, o meio e a imitação do que era estrangeiro. Sua principal
referência teórica foi a teoria do meio descrita por Buckle5, mesmo reconhecendo que o
inglês fez uma análise do meio brasileiro de forma bastante errônea e superficial. Afirma
que o cientista inglês errou na determinação dos fatores, mas acertou na descrição do
atraso do Brasil. Romero percebe a insuficiência da teoria, pois a mesma raça colocada
em meios diferentes responde de forma diferente. Procura então conciliar as duas teorias,
a do clima e raça.
Aparece em seus escritos um claro preconceito de raça e classe social. Segundo o
crítico literário, a formação psicológica só é perceptível ao analisar o conjunto da
população e de acordo com suas observações este caráter seria apático e pautado na
imitação ao estrangeiro, com excesso de lirismo e ausência de ideias científicas. A
natureza é acusada de provocar males ao povo, na saúde e na formação da psicologia
social.
Desqualifica o índio e o negro e aponta o branco como a única raça com qualidades
para a civilização, baseado numa hierarquia racial de "inferiores" (o índio) à "superiores"
(o branco). A imigração europeia seria a única opção para o país superar os problemas
raciais por meio do embranquecimento.
Dante Moreira Leite (1969) considera o livro de Afonso Celso (1860-1938), Por
Que Me Ufano de Meu País, de 1900, anacrônico ao pensamento da época por estar mais
ligado ao movimento romântico. Todavia, Leite destaca dois pontos que o torna digno de
nota. Em primeiro lugar, ele representa uma crítica ao pessimismo, predominante para
aquele momento; e em segundo lugar, porque na década de 1920 as ideias contidas em
seu livro viraram o tipo de pensamento nacionalista a ser combatido. Chega ao ponto de
ser ridicularizado entre os intelectuais que pensavam a nação, entre eles Alfredo Ellis
Junior.

5

Thomas Buckle, autor de História da Civilização Inglesa, dedica neste livro em torno de dez

páginas sobre o clima do Brasil e sua influência nefasta sobre os indivíduos. Entretanto sua descrição do
clima brasileiro é insuficiente, não comportando toda a sua gama de diversidade deste país continental.
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Celso observa onze pontos de superioridade do país: grande territorial; beleza;
riqueza; variedade e amenidade de clima; ausência de calamidades climáticas; excelência
nos tipos humanos formadores da nação; caráter nacional nobre; o país nunca foi vencido
em guerras; atitudes cavalheirescas com outros povos; glórias futuras e por último a
história do país.
Quando discute as raças formadoras procura exaltar as qualidades das três raças e
diminuir seus defeitos. No caso dos mestiços exalta os mamelucos e cafuzos com as
mesmas qualidades e defeitos, superáveis pela educação e aponta São Paulo como prova
do sucesso dos mamelucos. Todavia se cala a respeito do mulato (branco com negro)
apesar de ser a maioria dos mestiços compostos dessa miscigenação.
Em suma, sua visão sobre a formação social brasileira denuncia seu preconceito
de raça e classe. Visto que não fala da miscigenação entre negros e brancos. E sobre a
riqueza do país, seu silêncio sobre o interior denuncia que desconhecia a dura realidade
do sertão. Observa, ainda, a ausência de conflitos sociais pela ausência de um proletariado
e nem riquezas colossais, sem ameaças de guerras.
Por sua vez, Euclides da Cunha (1866-1909), com Os Sertões, em 1902, dá um
passo significativo nas análises do sertão brasileiro. Longe de discutir as qualidades
literárias de tão importante obra da literatura nacional, focamos nossa análise no conceito
de raça e sua importância para a formação da nação (Cunha, 1982).
Cunha tem por mérito a originalidade de revelar uma parte desconhecida do Brasil
para o mundo intelectual, a partir de um novo modo de interpretar a conjuntura nacional.
Além de descrever a revolta de Canudos procura interpretá-la. Bem à moda no seu tempo,
recorrendo a conceitos teóricos que explicam uma sociedade a partir da relação entre raça
e meio ambiente. Procura desenvolver uma explicação sobre a história racial brasileira
entendendo já estarem bem descritas as características das três raças, o branco, o negro e
o índio (Ibid.).
Segundo Dante Moreira Leite (1969), a originalidade do autor de Os Sertões está
no seu conceito de miscigenação e adaptação ao meio. Cunha (1982) supõe que as teorias
sobre a mestiçagem levam em consideração apenas a mistura de duas raças, enquanto no
Brasil ela ocorre com três: o mulato; o mameluco; e o cafuzo, que é o índio com negro.
Chega a admitir que, teoricamente, o pardo seria o cruzamento sucessivo entre
mamelucos, cafuzos e mulatos, como um tipo abstrato de brasileiro. Segundo Cunha, este
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conceito só poderia ser afirmado levando em consideração fatores históricos e
geográficos.
Em relação à unidade étnica brasileira enquanto nação, seu pensamento se mostra
ambíguo. Afirma que o Brasil não tem unidade de raça e possivelmente nunca chegue a
ter. E, concomitante, afirma a possibilidade no futuro de a nação apresentar uma raça
histórica, desde que permaneça unida. Em outros termos, invertendo a lógica dos
nacionalistas vulgares, seria a nação brasileira que formaria a raça.
Ao se referir ao sertanejo, analisando o meio e a história brasileira, o compreende
como um forte, capaz de se adaptar ao meio. Ao analisar a influência do clima, divide o
país basicamente entre Norte e Sul. No Nordeste, ocorre o caldeamento das três raças
num meio entre o mar e o sertão, com pouca união, chegando ao início do século XX de
forma imutável. Enquanto no Sul, com um clima mais ameno, ocorreu apenas o
cruzamento entre brancos e índios, constituindo o paulista – segundo o seu conceito,
seriam os nascidos em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e nos três estados do Sul.
Este era um tipo autônomo, aventureiro, rebelde e livre. Na avaliação do autor de Os
Sertões, tais disparidades entre tipos sociais tão diferentes só seria explicado por
diferenças climáticas e não étnicas.
Feita esta diferenciação, Cunha explica a gênese do mulato e a gênese do
mameluco. Segundo Cunha, aquele já vinha se formando desde Portugal do século XV
com o advento da escravização do negro. Entretanto, no Brasil, o negro ficou limitado ao
litoral, com pouca penetração pelo interior. Desta forma, o cruzamento entre branco e
negro se deu na faixa litorânea, enquanto no sertão ocorreu na maioria dos casos o
cruzamento entre branco e índio6.
Sua hipótese é de que os jagunços são descendentes dos paulistas devido às
migrações destes pelo sertão onde se estabeleceram na criação do gado. A mestiçagem
somente com índios manteve as características originais dos paulistas, conservando a
mesma índole varonil e aventureira. Assim explica porque, embora mestiços, os jagunços
não são fracos ou inferiores como os mulatos.

6

Para facilitar a identificação chamaremos os mestiços nascidos no sertão nordestino de jagunços,

termo utilizado por Euclides da Cunha em Os Sertões.
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Em sua avaliação, a mistura de raças diversas é prejudicial na maioria dos casos.
O mestiço seria um intruso em meio às raças já estáveis, independente de qual fosse, cujo
processo de adaptação durou longos períodos históricos. Em outros termos, acredita no
processo de embranquecimento dos brasileiros. Decorrendo daí o fato de serem instáveis,
tanto físico quanto psicologicamente. Segundo Cunha, os mestiços procuram então
apagar seus traços inferiores misturando-se com a "raça branca superior". Todavia, isso
só ocorre com os mestiços do litoral – os mulatos – devido ao contato com a civilização
que não podem acompanhar ou absorver. Enquanto os mestiços do interior, os jagunços,
não carregam esse tipo de instabilidade. Dito com outras palavras, estes já constituem
uma raça autônoma (Ibid.).
Assim sua teoria apresenta algumas contradições pelo fato de primeiro indicar que
o Brasil não tem unidade baseada na raça e depois apresentar uma raça já constituída, o
sertanejo, e a partir dela o país poderia se desenvolver como uma nação autêntica. Sua
ideia de nação está relacionada ao mestiço do sertão e não o do litoral. Em outros termos,
apenas a miscigenação entre brancos e índios gerou uma raça forte, enquanto a mistura
entre brancos e negros gera um mestiço degenerado. Sua discriminação ao negro é
evidente. O isolamento do sertão possibilitou a raça forte. Segundo Leite, se o clima altera
as características raciais, os paulistas que migraram teriam perdido suas características no
sertão nordestino com clima tão diverso.
Cunha, partindo do darwinismo social, apresenta duas teorias concomitantes.
Enquanto uma mostra uma guerra entre duas raças em estágios diferentes de evolução; a
outra acredita que já há uma raça brasileira, o sertanejo, e ela seria a base para a futura
nação brasileira.
Alfredo Ellis Junior apresenta algumas semelhanças em seu pensamento racial
com o de Euclides da Cunha. Os dois intelectuais valorizam o mameluco como uma raça
estável, condenam a miscigenação com o negro e acreditam no processo de
embranquecimento por meio da migração. Ambos defendem que a raça determina a forma
de pensar e agir do indivíduo. Entretanto, para o Ellis Junior, paulista é aquele nascido
em São Paulo, enquanto para o autor de Os Sertões, paulista eram os nascidos em São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerias, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Também a divisão da colônia em seu processo de formação é posta em Norte e Sul com
etnias diferentes. Neste sentido, Ellis Junior formula um determinismo do meio em que o
paulista se degenerou ao migrar para outras regiões, enquanto Cunha defende que o
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jagunço fruto da migração paulista e mistura com os índios locais preservou
características como aventureira e varonil. Para os dois, o paulista já era uma raça estável
biologicamente constituída. Todavia, para Ellis Junior, a preservação racial do paulista
dependia da separação de São Paulo ou de leis que controlassem a entrada de imigrantes
e migrantes no estado de São Paulo. Cunha, dentro de sua contradição teórica, defende
que só a unidade nacional seria capaz de possibilitar a formação da raça brasileira.
Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906) foi professor de medicina legal na
Faculdade de Medicina da Bahia. Em seus estudos, aplicava a teoria de a inferioridade
racial ser inata e afetar o comportamento social, sendo necessária ser levada em conta
pelos legisladores e autoridades policiais. Confrontou-se com um dilema moral, como
responsabilizar as raças inferiores e mestiços pelos seus crimes se não são portadores de
livre-arbítrio, desta forma não poderiam ser tratadas como a raça branca. Recomendava
atribuir responsabilidade atenuada a negros e índios, considerando-os iguais aos menores
de idade. Classificava os mestiços em três grupos, o superior que era responsável pelos
seus atos; os degenerados com alguns sendo responsáveis e, por último, os instáveis
socialmente com responsabilidade atenuada. (Skidmore, 1976). Determinista integral,
não acreditava na possibilidade de desenvolvimento do Brasil devido ao grande número
de negros e mestiços; e de o clima não favorecer os brancos. Temia que o Brasil tivesse
o mesmo destino dos países da América Central, em especial o Haiti. Atrás desta
preocupação, escondia sua oposição à imigração de negros estadunidenses ao Brasil
(Leite,1969).
Rodrigues desenvolveu uma posição pessimista quanto ao futuro do país. Temia
uma divisão do Brasil entre Norte e Sul devido as diferentes composições étnicas. Apesar
de sua discriminação, o médico se preocupou em estudar a cultura africana no Brasil.
Classificou os negros em duas grandes etnias: os sudaneses mais desenvolvidos, que
alguns racialistas europeus consideravam como uma subdivisão da raça branca; e os
bantos, estes incivilizáveis. Foi um dos pioneiros no estudo da cultura africana no Brasil
(Ibid.).
Enquanto Rodrigues entendia a separação do país de forma negativa, Ellis Junior
compreendia a separação com otimismo.
Oliveira Vianna (1883-1951), segundo Dante Moreira Leite (1969), foi criticado
por vários intelectuais, como foi o caso de Nelson Werneck Sodré, cujas críticas se
concentraram nas contradições em sua obra, sejam teórico-metodológicas ou conceituais.

44

Entretanto, devido a sua posição política de direita, Vianna recebeu elogios de Wilson
Martins, no sentido de que foi influente na sociologia brasileira. Ainda segundo Leite, o
sucesso alcançado por Vianna se deve, em grande parte, por seus escritos agradarem as
classes dominantes rurais.
A tese central de Vianna (1938) em Populações Meridionaes do Brasil, escrito
em 1918, é pautada no arianismo da classe aristocrática brasileira. Estas, vivendo isoladas
em latifúndios pelo sertão, foram responsáveis pela constituição da mentalidade nacional
ser culturalmente ariana e responsável pela constituição social brasileira. A organização
do trabalho nos latifúndios, na opinião do sociólogo fluminense, era quase
autossuficiente. A força de trabalho organizada de forma compulsória criou categorias
distintas, os senhores brancos; mestiços livres, mas dependentes do senhor; e, por último,
os negros escravizados.
Por meio de migrações pelo sertão, o Brasil foi sendo ocupado pelos paulistas, via
bandeiras, espalhando sua mentalidade ariana por todas as regiões.
Quanto aos cruzamentos inter-raciais, hierarquizava os mestiços em dois níveis.
Os superiores herdavam características físicas e mentais dos brancos, eram portadores de
perfectibilidade e, com o passar do tempo, eram absorvidos nos níveis mais elevados da
sociedade por meio de cruzamento com os brancos. Já o segundo tipo, o inferior,
carregava consigo apenas o pior das raças inferiores, desta forma eram incivilizáveis e
permaneceriam num estágio perpétuo de inferioridade. Seus sentimentos mais nefastos se
voltavam contra sua própria bastardia.
O Estado brasileiro acabou sendo influenciado pelos aristocratas. Os únicos
capazes de organizar a sociedade devido à pureza de sangue inerente às qualidades
necessárias para exercer a dominação. De acordo com sua posição, até o fim do Império
houve certa unidade nacional, mas com a Republica foi se perdendo. Para manter a união
nacional professava um Estado ditatorial e autoritário governado pelos mais aptos. Em
outras palavras, pelos brancos que se encontravam no Sul do país, entre eles os mais
preparados eram os paulistas (Ibid.).
Já Ellis Junior (Ellis Junior, 1976) critica em Vianna, o uso de categoria
mentalidade, exposta em Populações Meridionaes. Mesma hipótese sobre a mentalidade
paulista do século XIX é explicada também para analisar todo o período colonial. Outra
crítica refere-se a origem da formação da população paulista. Segundo o historiador
paulista, o povo planaltino foi formado a partir da pequena burguesia com poucos
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elementos vindos da nobreza. Pelas dificuldades encontradas nos primeiros tempos de
colonização, os hábitos e costumes da fidalguia não foram absorvidos pela população
paulista. Já para o sociólogo carioca, os imigrantes portugueses eram de origem nobre. A
terceira crítica é sobre o tamanho das propriedades de São Paulo. Segundo Ellis Junior,
até o advento do café, no século XIX, São Paulo não teve latifúndios. Por outro lado,
ambos defendem que a formação social brasileira foi constituída de vários núcleos
isolados de colonização, onde cada um desenvolveu características étnicas próprias; num
processo de embranquecimento do Brasil. Entretanto, Vianna era adepto do arianismo e
defendia que os colonos ibéricos eram loiros dólicos, enquanto Ellis Junior afirmava que
a maioria dos colonos era morenos dólicos.
Dentro das fronteiras desta pesquisa é importante notar a ordem de lançamento de
Paulística em 1925 e três anos depois Retrato do Brasil. Em nossa visão, esta ordem de
produção dos livros não foi mera coincidência. O fato de o primeiro se dedicar à formação
de São Paulo e o segundo à formação do Brasil, reflete uma posição ideológica de
proeminência paulista, onde a história do Brasil está subordinada à história de São Paulo.
Segundo Paulo Prado (1869-1943), foi o isolamento no planalto de Piratininga
que possibilitou a formação da raça paulista. As dificuldades geográficas levaram aquele
povo a desenvolver um tipo psicológico arrojado, independente, com a altivez inquieta e
indômita (Prado, 1925).
O isolamento e a endogamia com casamentos consanguíneos purificaram a raça
selecionando os mais aptos pelo novo ambiente e eliminando os fracos. O português se
misturou com o índio, criando uma nova raça mestiça. Ainda segundo Prado, houve
muitos espanhóis e a presença de judeus era muito forte, principalmente de cristãos novos.
O judeu foi um elemento importante no embranquecimento da população e na
mentalidade pela avidez pelo dinheiro e aventura, também muitos férteis contribuíram
para a ocupação do território.
Do índio, o paulista herdou a capacidade de sobreviver no mato, o nomadismo, a
indolência. A raça paulista nasce com características rústicas adaptadas no território e
provida das qualidades para desbravar o sertão. O paulista desenvolveu o espírito de
independência e não gostava de subordinar-se ao Reino.
De acordo com o autor de Paulística, São Paulo começa a se renovar e, nos tempos
modernos, com a imigração de estrangeiros e brasileiros, constitui um novo tipo de
paulista. O planaltino triste vai dando lugar para um mais vivaz. Restando do espírito
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bandeirante a aventura de ocupar o sertão, mas agora pelos trilhos dos trens para chegar
primeiro onde está a riqueza. Entretanto, não recuperou a ânsia pela liberdade e
independência. A gana pelo poder herdado da tirania dos governadores do século XVIII,
período de decadência, o paulista virou sedentário, mineiro, povoador ou fazendeiro,
completam a obra de decadência da raça paulista. O sentido de coletividade cedeu espaço
ao individualismo (Ibid.).
Já em O Retrato do Brasil (2012), Prado descreve a ambição pelo ouro, este era
um dos pontos de atração para as Américas. Outro era a luxúria, homens brancos tinham
várias concubinas indígenas, e destas relações, começou o processo de mestiçagem. Havia
poucas mulheres brancas na colônia e estas também eram libertinas. Os negros também
eram partícipes das relações. A libertinagem era praticada por todas as classes sociais. Os
colonos eram degredados. A formação psicológica do brasileiro é assim constituída.
A cobiça motivou a migração que só atraiu a pior espécie de humanos. Só não
sofrem a degeneração os povos que viveram isolados e tiveram a mistura racial exata,
como é o caso de São Paulo.
Na luta entre a luxúria e a ganância, o brasileiro não desenvolveu outro ideal, nem
religioso ou estético, nem preocupação política, intelectual ou artística. Com passar dos
séculos criou-se uma raça triste. Devido ao enfraquecimento físico e mental, desenvolveu
a melancolia. A cobiça é uma atividade mórbida, uma doença no espírito com sintomas,
causas e evolução. A causa foi a paixão não satisfeita e a procura não encontrada da
riqueza gerando desilusão.
Prado compreendia o Brasil, no século XIX, como um corpo amorfo, mantido por
laços fracos da língua e de culto. A população era doente de verminose e doenças
sexualmente transmissíveis. O patriotismo se resumia em admirar a natureza como se
fosse obra humana.
É pessimista com o país. A mestiçagem leva a humanidade a decadência. A saída
é a guerra ou a revolução. Segundo Dante Moreira Leite (1969), Prado deixa em aberto
para especulações sobre quais tipos de guerras ou revoluções estaria se referindo (Ibid.).
Alfredo Ellis Junior e Paulo Prado compartilham da mesma opinião sobre a
importância do isolamento na constituição da raça paulista e, para a sua manutenção

47

através dos séculos, os paulistas foram passando pelo processo de embranquecimento.
Ambos manifestam o interesse pelo separatismo e demonstram otimismo por São Paulo7.
Em seu livro São Paulo na Federação, de 1924, Souza Lobo pratica um
determinismo integral ao defender, assim como Le Bon, que a raça determina a
capacidade dos indivíduos e forma uma mentalidade coletiva cujo caracteres são
transmitidos hereditariamente. Para Lobo apenas a raça branca é passível de
perfectibilidade, considera as outras raças e a miscigenação como inferiores. Apesar de
reconhecer que a educação as melhorariam, mas não chegariam ao nível dos caucasianos.
Baseado em Pedro Taques e Oliveira Vianna, prega que os paulistas se destacaram
do restante do país por sua aristocracia permanecer livre de impurezas raciais. Assim,
desenvolveu em seu caráter racial as qualidades de líderes e força para a conquista do
território. Apenas São Paulo conseguiu atingir um nível elevado de civilização e se
distanciou, em termos de progresso, do restante do país.
Em sua compreensão de nação, pautada em índices que considera
autoexplicativos, é constituída pelas entidades de raça, economia, interesse em viver
juntos, sentimentalidade, costumes, passado comum, língua, religião e origem comum. É
por meio destes índices que demonstra as diferenças fundamentais entre São Paulo e o
restante do país.
Lobo considera o trabalho como o único fator a gerar desenvolvimento e o melhor
meio de medir a qualidade de uma raça. Observa que apenas os brancos dispõem de
iniciativa para o trabalho. As diferenças econômicas, entre paulistas e brasileiros,
tenderiam a aumentar levando ao separatismo. Vê o brasileiro como um fraco e a única
saída para o desenvolvimento seria a entrada maciça de imigrantes europeus para
embranquecer o país por meio de um projeto eugênico.
Compreende que cabe à raça a construção do sentimento nacional. Como não há
raça brasileira, este senso de nacionalidade se torna responsabilidade do Estado. Defende
que a democracia faliu no Brasil e no mundo. A formação social brasileira seria uma
pátria sem nacionalidade. Sem interesse comum, nem origem comum, não há ideal
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A ideia de separatismo na obra de Paulo Prado é analisada mais detalhadamente no capítulo 3.
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comum, ideal político ou religioso. Os estados são desconhecidos e se hostilizam por
questões de limites e conceitos regionais.
A unidade nacional vai enfraquecendo e se torna cada vez mais frouxa. O chamado
Brasil Sul gira em torno de São Paulo e atrai como área de influência Mato Grosso, Oeste
de Sudoeste de Minas e Noroeste do Paraná. O restante do país tem como centro o Rio de
Janeiro com a tradição cultural dos velhos colonizadores.
Seguindo as ideias de Oliveira Martins, desde o período colonial o Brasil
apresentou colônias isoladas e com costumes, raça e história diferentes. Com a imigração
europeia nas últimas décadas, gerou desproporções raciais nas três regiões (Norte, Sul e
Centro) com tendência a aumentar as modificações para cada grupo no tipo racial,
sentimentos políticos, ideias de estéticas, inclinações econômicas, crenças religiosas,
moral individual e social. Estes grupos formariam novos sistemas políticos com
mentalidades diferentes.
Diante de tal realidade, o Brasil, perdeu sua estrutura original, necessitando de
uma nova forma compatível de coexistência de suas partes para criar coesão nacional: a
confederação.
Lobo naturaliza a sociedade de São Paulo e suas organizações, seu trabalho e sua
riqueza formam um patrimônio hereditário do qual os paulistas são depositários e
continuadores. Segundo Lobo, por mais que os adversários de São Paulo falem que suas
conquistas tiveram ajuda da União, tudo torna evidente que foi resultado dos valores da
raça. Somente os fortes podem disciplinar e obedecer aos grandes princípios da
construção. Fracos e amolecidos se perdem na liberdade e logo se escravizam, tornam-se
pobres dominados por vícios e paixões subalternas (Ibid.).
Desta forma, abre uma oposição ideológica entre São Paulo e Brasil. Enquanto o
paulista é liberal e favorável à livre iniciativa, o brasileiro é favorável a uma intervenção
do Estado para prover o sustento.
Apela para a ideologia nacional para ocultar os interesses da fração agromercantil
exportadora, e professa a defesa permanente do café como um bem para a nação, não
apenas para São Paulo. Para Lobo, São Paulo se desenvolveu devido à eugenia do povo
e o determinismo geográfico somado ao liberalismo. As colônias de modo isolado criaram
culturas diferentes.
Tanto Alfredo Ellis Junior quanto Souza Lobo eram separatistas e se estribaram
em Oliveira Martins para justificar as diferenças regionais com origem no processo de
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formação colonial com diferenças étnicas devido ao isolamento entre os núcleos
coloniais. A construção da ideia de nação a partir de índices que consideravam
autoexplicativos, com a única diferença de que Ellis Junior acrescenta aos mesmos o
índice "a vontade de viver juntos". Ambos apreendem a raça como a formadora da nação;
defendem a inexistência do livre arbítrio e acreditam no processo de embranquecimento
do país. Por outro lado, Souza Lobo se estribou em Pedro Taques e Oliveira Vianna para
explicar a formação de São Paulo, cabendo a mesma crítica feita por Ellis Junior à Vianna.
Monteiro Lobato (1882-1948), com seus contos Velha Praga e Urupês, ambos de
1914, descreve o caipira (o mameluco) do interior de São Paulo como um indivíduo
preguiçoso, indolente e desinteressado da vida nacional, vivendo de forma parasitária na
terra de algum fazendeiro. Exceto de parcas plantações de subsistência, colhe aquilo que
a natureza lhe oferece.
Lobato cria, também no campo literário, uma imagem negativa do homem do
campo. Segundo Leite (1969), Lobato não se apropria do recurso ideológico para explicar
o mameluco, apenas o descreve. Todavia, o lançamento de seu livro Urupês, em 1918,
inicia uma nova onda no debate nacional sobre as qualidades, defeitos e o papel do
homem do sertão no desenvolvimento nacional (Lobato, 1954).
Todavia, no mesmo ano de lançamento do livro Urupês, Rui Barbosa, em discurso
para concorrer à presidência, se apropria da descrição do Jeca, com objetivo de criticar a
incapacidade do governo em resolver os problemas nacionais. Acabou dando publicidade
em nível nacional à Lobato (Skidmore, 1976).
Mas com o relatório dos médicos sanitaristas Arthur Neiva e Belisário Pena sobre
as conclusões das pesquisas feitas in locu pelo sertão brasileiro. Fez com que o escritor
paulista mudasse sua opinião sobre o caipira, passando a defender que o mesmo se
encontrava doente e não era em sua essência um apático e desinteressado.
Manuel Bomfim [s.d], em seu livro América latina: males de origem, publicado
em 1900, discordou da posição pessimista corrente das razões de inferioridade dos povos
latino americanos. Desta forma, o atraso do país se deve a sua herança como colônia por
vários séculos. Além das riquezas aqui produzidas serem enviadas à metrópole, a mesma
desenvolveu um rígido sistema de controle social através de um modelo de Estado
transportado da península ibérica.
O modelo de Estado cumpria sua função de proporcionar, via repressão, o máximo
de acumulação para a metrópole, em outros termos, um clássico modelo do sistema
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mercantilista. A acumulação se dava pautada na exploração de poucos produtos tropicais,
organizada a partir da exploração do trabalho compulsório. Define este modelo de
exploração como parasitismo.
Sem acumular capital, o país foi condenado ao atraso. Como consequências das
relações de produção, a população foi mantida com baixo nível educacional, barrando
assim o desenvolvimento nacional.
Mesmo após a independência, a classe dominante, manteve a mesma estrutura
estatal e econômica. A herança de uma mentalidade conservadora e pouco prática,
realizou apenas transformações na forma e não na estrutura das relações de produção.
Ao privilegiar o mesmo modelo econômico, a posição do país, de dependente nas
relações internacionais, permaneceu sem alteração na divisão internacional do trabalho.
Sob estas circunstâncias, afirma Bomfim, com o objetivo de legitimar esta relação de
dependência em nível mundial, as classes dominantes imperialistas, desenvolveram uma
política racial pautada no cientificismo. Neste sentido, as classes dominantes no interior
da formação social brasileira, para exercerem a dominação interna adotam o mesmo
discurso ideológico legitimando e naturalizando as relações sociais embasados em um
discurso racialista.
Diante deste contexto, Bomfim apresenta sua visão sobre as raças existentes na
formação social brasileira e propõe um projeto de nação tendo como norte a intervenção
do Estado, tanto na economia quanto no desenvolvimento das estruturas sociais que
proporcionariam o desenvolvimento nacional.
Segundo Bomfim, o atraso dos negros e índios não justifica incapacidade de
perfectibilidade. Apesar de apresentarem defeitos de caráter – a docilidade do negro e a
indolência do índio – são problemas superáveis com uma educação voltada ao trabalho,
visto que tais defeitos foram fruto da escravização e a extensão da violência pautada na
discriminação. Neste sentido, os cruzamentos não são negativos, o arianismo e sua prática
política, a imigração europeia, tem por objetivo legitimar a dominação em nível local e
internacional dos projetos imperialistas.
Entretanto, Bomfim não supera a ideia de hereditariedade de traços psicológicos
e apreende o caráter nacional como a expressão última da hereditariedade social. Mas
compreende a possibilidade de transformação do mesmo por meio da educação. Cabendo
ao Estado realizar tal transformação através de um projeto para absorver os trabalhadores
nacionais e superar o atraso cultural e econômico por meio da industrialização com
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investimentos direto do Estado, superando também a dependência em relação às nações
imperialistas. Em sua opinião, um povo culturalmente atrasado era incapaz de ser
empreendedor no modelo pregado pelo liberalismo, necessitando de uma intervenção
direta do Estado na economia (Ibid.).
Segundo Dante Moreira Leite (1969), aparentemente Bomfim não se dá conta da
contradição entre a hereditariedade de caracteres psicológicos e a ideia de que a educação
possa vir a modificá-la. Desta forma, muitas de suas afirmações acabam perdendo a
sofisticação que poderiam adquirir.
A posição política ideológica de Ellis Junior e Bomfim é antagônica, resultando
em conceitos opostos em todos os sentidos.
A quase totalidade dos intelectuais analisados, com exceção de Bomfim,
apresentam ideias elitistas no sentido de que somente um pequeno grupo de sábios tem
capacidade de organizar uma sociedade e os interesses gerais; e classistas por
compreenderem que só as classes dominantes são capazes de organizarem a nação, dirigila e atingir a prosperidade material sem levar em consideração as condições sociais préexistentes e a posição ocupada nas relações de produção. Racialistas também, no sentido
da ação política ideológica de seus escritos naturalizarem os indivíduos a partir de traços
característicos escolhidos a partir de critérios subjetivos e/ou etnocêntricos justificados
por meio da "ciência". E conservadores, na medida em que almejam e compreendem
apenas o desenvolvimento das forças produtivas como sinônimo de progresso,
procurando manter sem alteração a estrutura das relações de produção.
Predominava uma visão negativa sobre o que o país mestiço poderia ser,
principalmente com relação ao negro e a miscigenação deste. A mestiçagem estaria
condenada a desaparecer, sendo o meio o projeto de embranquecimento da população via
imigração para superar o atraso nacional. Ideologicamente assumindo posição subalterna
da nação em relação ao imperialismo.
As ideologias racialista e liberal foram articuladas para justificarem a hegemonia
política das frações de classe burguesa no processo da implantação da República quando
passou a vigorar a igualdade formal entre os indivíduos. No plano ideológico, com a
naturalização das relações humanas e a criação de uma hierarquia entre as raças dentro
de uma perspectiva evolucionista. A pobreza dos menos favorecidos pela condição de
nascimento na classe dominada passou a ser estigmatizada como responsabilidade
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individual. Pela incapacidade de concorrer na luta pela vida, o pobre era o responsável
por sua pobreza.
E esta incapacidade estava atrelada a raça do indivíduo. Negros, índios e mestiços
estavam condenados ao desaparecimento pela inferioridade genética, ao mesmo tempo
em que condenavam a nação a ocupar um local de inferioridade na divisão internacional
do trabalho por ser incapaz de concorrer com as nações formadas pelas "raças superiores".
Aqui se manifestam as cinco proposições racialistas identificadas por Todorov: existência
das raças; continuidade entre o físico e a moral; ação do grupo sobre os indivíduos;
hierarquia universal dos valores e por último o desenvolvimento de uma política baseada
no saber, em nosso caso, a eugenia.
A saída apresentada era o caminho da eliminação dos indesejados por meio de
técnicas da ciência dos bem-nascidos. Ao mesmo tempo em que se propunha um projeto
de embranquecimento por meio da imigração de europeus, também se planejava a
eliminação dos degenerados, entendidos como os membros das "raças inferiores" e
brancos

com

comportamentos

inadequados

à

sociedade

burguesa.

Ocultava

comportamentos ou projetos sociais incompatíveis com a reprodução do modo de
produção capitalista.
A ideologia nacional apropriada por um tipo de nacionalismo baseado no
liberalismo conservador e numa hierarquia racial possibilitava a constituição de um
Estado de tipo burguês cuja existência da igualdade formal entre os indivíduos era
mantida na aparência, negando a luta de classes sociais. Ao mesmo tempo, se colocava
como representante do interesse geral da nação. Ocultava e reproduzia as relações de
produção capitalistas baseadas na exploração do trabalho e expropriação pelos capitalistas
da mais valia realizada pelos trabalhadores diretos.
Mas quando os interesses da fração de classe agromercantil exportadora
hegemônica no bloco no poder foram ameaçados por frações burguesas, cujo interesse
girava em torno do desenvolvimento do mercado interno, abriu-se a possibilidade para
um tipo específico de nacionalismo: aquele que se manifesta dentro de uma formação
nacional já existente, o separatismo paulista. Em nosso caso concreto, a questão nacional
levantada possuía em seu núcleo a ideologia das diferenças raciais.
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1.4 - A eugenia

No período estudado, a Faculdade de Medicina da Bahia compreendia que o
problema da formação nacional era a mistura de raça, o próprio povo era o problema.
Enquanto na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro eram as doenças tropicais que
deveriam ser sanadas. Era da mistura racial que vinha a loucura, cabia a eugenia separar
o doente do são. Na relação com o Direito, o papel do advogado era transformar em leis
o diagnóstico médico para salvar os males da nação. Para os acadêmicos cariocas, o
simples convívio das raças diferentes e imigrantes com aspecto físicos diferentes era o
fator de gerar doenças e impedir a perfectibilidade biológica (Scwharcz,2012).
O darwinismo social como uma teoria racialista implicou em um ideal político
que diagnosticava a submissão ou mesmo eliminação das raças inferiores. Uma prática
avançada do darwinismo social era a eugenia – eu = boa, genus = geração – com o
objetivo de intervir na reprodução das populações (Scwharcz, 2012).
Criada pelo britânico Francis Galton (1822-1911), já era conhecido por seu
trabalho como naturalista e geógrafo estatístico. Escreveu seu primeiro livro, em 1865,
um ensaio na área de hereditariedade, após ler a A Origem das Espécies. Em 1869,
publicou Hereditary Genius, sendo considerado o fundador da eugenia (Ibid.). Galton
atribuiu natureza biológica ao comportamento humano e assim recorreu à eugenia para
eliminar os portadores dos comportamentos indesejados para a sociedade burguesa.
Fundou as bases teóricas para a compreensão das gerações hereditárias, para encontrar
soluções e melhorar as características da população. Distingue dois grupos, os bemsucedidos, limpos e puros; e os impuros (Góes, 2015).
Fundamentada na estatística de inspiração malthusiana cujo fundamento
culpabilizava as próprias vítimas do pauperismo pela sua condição social; na biologia, o
livro A Origem das Espécies lhe causou grande influência ao tratar da sobrevivência dos
mais aptos. E, por fim, se apoiou em Spencer sobre seu conceito do processo evolutivo
relacionado ao liberalismo.
A eugenia objetiva identificar os melhores membros da sociedade e estimular a
sua reprodução e ainda eliminar os indesejáveis. Divide-se em dois tipos, o negativo que
visa impedir a reprodução dos degenerados e o positivo que visa melhorar a espécie.
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Para Galton, as características comportamentais seriam genéticas, portanto
hereditárias. A eugenia seria importante para o controle reprodutivo. Para povos de
maioria não branca seria através do processo eugênico que alcançariam a civilização.
Segundo o criador da eugenia, o Estado deveria criar alternativas para os
programas eugênicos a partir de políticas de controle de natalidade, impedindo a
proliferação dos degenerados (Ibid.). Esta ideologia ganhou força, nos Estados Unidos, a
partir da década de 1880, por meio de leis para impor a proibição de casamentos interraciais que incluíam alcoólatras, epiléticos e alienados. Visava equilibrar o
aprimoramento das populações e/ou identificar características físicas de grupos sociais
indesejáveis (Scwharcz, 2012). A eugenia se espalha para vários países europeus.
Recebendo incentivos financeiros das classes dominantes. O modelo estadunidense se
torna referência para o Brasil (Góes, 2015).
Estas propostas respondiam aos anseios das classes dominantes da Inglaterra que
percebiam os bairros operários como locais insalubres. A ideologia eugênica passa a
expressar o conservadorismo das classes dominantes. Considerando a pobreza como
responsabilidade da própria vítima, reforça a tese da herança comportamental. Em nível
mundial, legitima a dominação imperialista sobre as mais vastas regiões do globo. No
interior das nações dominadas, justifica a dominação de classe ao legitimar a hegemonia
política e ideológica por uma minoria "superior" e única capaz de exercer tal função
(Góes, 2015).
Diante de todo o pessimismo sobre o futuro da nação, muitos pensadores
brasileiros passaram a defender um projeto eugênico no país visando o aperfeiçoamento
da raça brasileira. Através da imigração europeia, cujo objetivo era a formação da força
de trabalho e, ao mesmo tempo, em que os imigrantes gradualmente se misturassem com
os nacionais aumentando o sangue de origem branca da nação, abrindo a possibilidade de
progresso rumo ao desenvolvimento.
Sob estas circunstâncias, a eugenia passou a ganhar notoriedade, com o médico
paulista Renato Kehl (1889-1974), a partir de 1917 e já no ano seguinte com a fundação
da primeira sociedade eugênica do país, a Sociedade Eugênica de São Paulo. Os
participantes desta instituição, em sua maioria médicos, pretendiam discutir a
nacionalidade do ponto de vista biológico (Góes, 2015).
Além dos objetivos eugênicos em si, a Sociedade Eugênica de São Paulo tinha por
objetivo fazer estudos para a criação de leis eugênicas para a regulamentação de

55

casamento, meretrício, imigração, técnicas de esterilização, assim como sobre as leis de
hereditariedade. Discutia propostas para a implantação de exame pré-nupciais.
Em 1918, o presidente Venceslau Brás criou o Serviço de Profilaxia Rural
(Skidmore, 1976). No mesmo ano, vários intelectuais, entre eles Monteiro Lobato, Arthur
Neiva e Afrânio Peixoto, fundaram a Liga Pró Saneamento do Brasil. Formada por
engenheiros, médicos e militares, realizavam atividades para promover o saneamento e
modernização do Brasil. Seu principal objetivo era propor e formular políticas
habitacionais para melhorar as condições de moradia. A melhora da raça estaria garantida
com a melhora da saúde. O problema de pobreza não passava apenas pelo aspecto
econômico, mas também pela questão da saúde (Góes, 2015).
Em 1921, os deputados federais Andrade Bezerra e Cincinato Braga apresentaram
o projeto de Lei nº. 209/1921 que proibia a imigração de indivíduos de cor preta. O projeto
não foi aprovado, sendo esquecido numa comissão especial. Inspirado nas leis
estadunidenses de 1921, que limitavam a entrada de imigrantes, o deputado mineiro
Fidelis Reis apresentou novo projeto com barreira de cor previsto na lei de imigração de
1907. Limitava "a entrada de colonos da 'raça preta' em não mais que 3% dos orientais já
radicados no Brasil." (Ibid.: 213). Segundo o deputado Reis, o negro e o asiático seriam
ameaças ao desenvolvimento da nação. Todavia, apesar de não ter o projeto aprovado, a
diferença entre as suas ideias e seus críticos era de que, enquanto seus adversários tinham
otimismo no branqueamento, o deputado mineiro compreendia que tal processo não ia
bem, necessitando da clausura de barreira.
Em 1923 é fundada a Liga Brasileira de Higiene Mental com o objetivo de
preservar a mentalidade da raça através do combate ao alcoolismo e vícios sociais.
Pregava que o país adotasse uma política de controle à imigração para evitar indesejáveis;
sugerindo esterilização compulsória aos degenerados e atenção à infância para o
desenvolvimento eugênico (Ibid.).
A Sociedade Eugênica de São Paulo visava agir nas escolas públicas e no meio
familiar em nome da vitalidade da raça. Chegou a realizar, em 1926, um concurso para a
escolha de crianças consideradas eugenizadas para servirem de inspiração para todo o
país. As crianças eram selecionadas e classificadas. Três meninas foram escolhidas,
caberia a São Paulo a primazia de ter os exemplos de superioridade racial (Mota, 2003).
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É neste sentido que, em 17 de agosto de 1926, o deputado Alfredo Ellis Junior8
apresentou o projeto nº5/1926, propondo a criação, pelo executivo estadual através do
ministério da agricultura, de um instituto especializado em estudar a imigração com o
objetivo de selecionar os povos mais adequados para a população de São Paulo. Edgar
Roquete Pinto foi indicado para exercer o cargo no departamento.
Refere-se à necessidade de eugenia e defendeu qualquer que fosse a imigração,
inclusive a japonesa. Segundo o deputado, a formação racial de São Paulo já contava com
o elemento amarelo devido ao caldeamento com o indígena (Ellis Junior, 1934).
Entretanto, não recebeu apoio do Partido Democrático e seu projeto não foi
aprovado.
“O Congresso Legislativo do Estado de São Paulo decreta:
Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado por intermédio da
Secretaria da Agricultura, a crear um apparelhamento técnico-científico, em
anexo ao Departamento da Imigração para o fim de estudar e orientar
cientificamente, sob o ponto de vista antropolo-social, antropo-geográfico,
antrapo-fisiológico e demográfico, as correntes imigratórias que nos
demandam.
Art.2º - Para esse fim o Poder Executivo deverá fazer as aquisições
do material necessário e contratar um ou mais especialistas brasileiros ou
estrangeiros, abrindo para isso os créditos precisos.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões da Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo,
17 de agosto de 1926 – Alfredo Ellis” (Correio Paulistano, 18/08/1926, p.5)

Em 1929, foi realizado no Rio de Janeiro o 1º Congresso Brasileiro de Eugenia,
na Faculdade de Medicina. Destaca-se como voz dissonante, a conferência de Roquete
Pinto sobre os tipos antropológicos do Brasil, combatendo a tese de que a imigração era
por falta de habitantes. Por outro lado, o congresso tinha por objetivo sistematizar

8

Ellis Junior conceitua a eugenia na seguinte fórmula: X = B + 2F + 3F’+ 3F” + 3F’’’

B = grau de beleza física; F = grau de robustez; F’= grau de robustez fisiológica; F’’= grau de
robustez moral; F’’’= grau de robustez intelectual.
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propostas e elaborar e reabilitar políticas públicas de Estado para solucionar os problemas
eugênicos da nação (Góes, 2015).
Ao debater a questão do negro em São Paulo, Ellis Junior (1933b) baseado em
Roquete Pinto, fez estudos sobre o branqueamento reunindo estatísticas oficiais de São
Paulo e apresenta a evolução dos brancos no estado. Em 1927, era de 84%, enquanto em
1872 no Brasil era de 38%, 44% em 1890 e 50% em 1922. Para o historiador paulista, foi
a terra que impôs a distribuição do negro no Brasil, de acordo com as aptidões físicas ou
fisiológicas dos negros.
Discorda de Roquete Pinto sobre o fato de a depreciação do negro ser motivada
por causas sociais e estranhas a geografia. Ellis Junior afirma ter feito análise na
mortalidade dos negros e mestiços em comparação com os brancos, concluindo que o
negro teria um aparelho respiratório inferior, suscetível à tuberculose. Essa seleção
ocorreria em zonas geográficas como a cidade de São Paulo, onde o clima tem variações
abruptas de temperatura que exigiria esforço natural do sistema respiratório. Já na faixa
litorânea de São Paulo, o negro morreria de tuberculose na mesma proporção que o
branco.
Desta forma, o afrodescendente não seria eliminado apenas por fatores sociais
como a educação, mas também por fatores fisiológicos selecionado pelo clima. O
historiador paulista não acredita que o negro, mesmo educado, possa fugir do processo
seletivo da natureza. A educação seria um problema na sociedade brasileira e que tanto
brancos como negros devem ter acesso, deixando a natureza cuidar de embranquecer a
população brasileira.
Referente ao branqueamento da população, para o historiador paulista, não seria
apenas a imigração europeia que trabalharia nesse sentido. As seleções agiriam para esse
fim e seriam mais fortes do que a própria imigração. A seleção sexual cumpriria este
papel, assim como a seleção social teria forte peso e no planalto de São Paulo o clima
eliminaria o negro e o mulato. Enquanto no litoral, os números da mortalidade seriam
iguais aos dos brancos (Ibid.).
Voltando a Renato Kehl, o médico paulista compreendia na formação social
brasileira a existência de três raças e suas possibilidades de miscigenação. O mestiço não
seria um degenerado, mas, sua constituição genética tendia a predominar os genes
considerados inferiores.
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Segundo o médico eugenista, o caminho para o desenvolvimento passaria pelo
branqueamento da população e a eliminação dos caracteres indígenas e negroides.
Criticava a ideia de determinismo do meio e afirmava que o clima brasileiro era bom para
qualquer raça. São as doenças que degeneram os grupos humanos. Segundo o médico
eugenista, o fato de o país ser novo e receber muitos imigrantes tornava difícil a
classificação do brasileiro, existindo uma população heterogênea e instável. É para atingir
a estabilidade racial que propõe o branqueamento.
Ao se referir sobre os caldeamentos inter-raciais, os mulatos seriam mestiços
inferiores, enquanto os mamelucos superiores. O cruzamento de raças deveria ser evitado
por gerar indivíduos feios. Excetuando os negros, afirmava que todas as raças eram
passíveis de perfectibilidade. Segundo o eugenista, deveria impedir a mistura entre
brancos e negros e criar uma política de controle de natalidade para grupos inferiores.
A discriminação de Kehl é evidente, principalmente em relação aos
afrodescendentes. Sua visão em relação ao futuro do país era pessimista devido ao grande
número de mestiços. A saída para superar o atraso do país passava por um projeto
eugênico (Ibid.).
Na constituição de 1934, foi adotada a política de imigração cujo artigo 121,
secção 6, limitava a entrada de imigrantes, não podendo exceder 2% anualmente sobre o
número total dos respectivos nacionais fixados no Brasil, com a finalidade de garantir a
integração étnica (Ibid.). Na constituição de 1937, no artigo 151, foram reproduzidas as
mesmas cotas da carta anterior. E em 1945, Vargas assina decreto-lei nº 7967 que
estipulava que os imigrantes seriam admitidos conforme a necessidade de preservar e
desenvolver a etnia da população com características europeias (Ibid.).
Segundo Skidmore, apesar de mudanças significavas no modo de compreender a
questão racial no Brasil, o branqueamento foi uma permanência desde as últimas décadas
do século XIX até a década de 1930.
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1.5 - O papel do mito bandeirante como símbolo paulista na conjuntura da
República Oligárquica

A legitimidade da hegemonia política da fração agromercantil bancária
exportadora não era sustentada apenas pela dominação econômica em nível nacional por
meio da política voltada à exportação de produtos tropicais e importação de mercadorias
industrializadas. O recurso ideológico do mito bandeirante cumpriu importante parte do
papel legitimador. Para isso intelectuais orgânicos realizaram dos estudos do bandeirismo
pautados em fontes documentais até então inéditas e nas obras de Taques e frei Gaspar
(Abud, 1985).
A Guerra Civil de 1932 foi um exemplo da apropriação do mito bandeirante.
Tratava-se de convencer todas as classes sociais de que a luta não era um projeto político
exclusivo da classe dominante, mas que São Paulo batalhava pela constituição e
autonomia contra a ditadura em nome do Brasil.
Abud identifica três matrizes originais sobre o bandeirismo no início do século
XX: Taunay deu ênfase a conquista territorial e descobertas; Alfredo Ellis Junior destacou
a raça paulista (e no objetivo deste trabalho acrescentamos o conceito de nação paulista);
e Alcântara Machado, cuja linha seguiu as condições econômicas e sociais. Também
indica uma quarta linha elaborada na década de quarenta, com a última grande obra o
bandeirismo, publicada em 1940, A Marcha Para O Oeste, de Cassiano Ricardo.
Construíram a figura do bandeirante como mestiço formador de uma sub-raça
eugênica, aliando as qualidades do índio e do europeu, com caráter marcado pela bravura
e iniciativa, resultando na conquista da maior parte do território brasileiro.
Definimos o conceito de intelectual orgânico nos termos apresentados por
Gramsci, cujo papel era o de organizar diferentes esferas da sociedade em geral e criar
condições mais favoráveis à expansão da própria classe, ou de selecionar os intelectuais
com capacidade para realizar esta missão. Para o pensador italiano, todo grupo social com
origem em alguma função essencial no mundo da produção cria para si camadas de
intelectuais cujo trabalho organizativo lhe dá homogeneidade e consciência da própria
função no campo econômico, político e social (Gramsci, 2001).
Apesar de abordagens diferentes, há pontos em comum dos três autores. O
primeiro é o conceito de história, valorizando a prova documental, influenciados por
historiadores europeus de pretensão científica. O segundo ponto em comum foi o orgulho
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de casta. Já o terceiro era a narrativa do bandeirante como mameluco audaz possuidor de
cultura própria que expandiu o território nacional e descobriu ouro. E finalmente, o quarto
ponto foi o sentimento de patriotismo paulista ligado ao orgulho de linhagem com os
bandeirantes, evidente em suas obras (Abud, 1985).
Todos eles pertenciam ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e foram
representantes do pensamento dominante do Instituto, sem nunca abandonar o nativismo
paulista. Alfredo Ellis Junior afirmou, em Populações Paulistas, livro publicado em
1934: “Na impossibilidade de fazer por S. Paulo o que almejo, quero ao menos trabalhar
por elle o mais que posso" (Ellis Junior, 1934c:8). O mesmo aparece em Alcântara
Machado em Vida e Morte do Bandeirante, cuja primeira edição de 1930 é dedicada à
sua família, paulista desde 1532.
A valorização do homem paulista é evidente, assim como os autores se sentiam
ligados biológica e sentimentalmente aos primeiros colonos. Ao afirmar descenderem dos
primeiros colonos, estabeleceram um vínculo ininterrupto entre os bandeirantes e a classe
dominante paulista hegemônica na República Velha. Lembravam, para seus
contemporâneos, o valor simbólico de pertencer à camada dominante desde o passado
remoto, cujo significado simbólico lhes garantirá herança e legitimidade das
características quanto a origem para exercerem a hegemonia política durante a República
Velha (Abud, 1985). É neste sentido que Michel de Certeau (1982) aponta que uma leitura
do passado é sempre organizada por uma leitura do presente.
O orgulho paulista traçou caminhos diferentes nas obras dos autores. Alfredo Ellis
Junior fez uma interpretação à luz de conceitos antropológicos e sociais. A partir destas
ciências, dentro do evolucionismo, extraiu conceitos como superioridade racial, seleção
e progresso. Em relação ao determinismo geográfico, pretendia provar que o cruzamento
do ibérico com o índio no planalto paulista gerou uma sub-raça superior, o que
possibilitou a base de superioridade paulista. Segundo este autor, o fato que provava tal
superioridade era a alta fecundidade das famílias paulistas, iguais aos povos superiores.
A raça miscigenada do planalto era superior ao restante do Brasil que continha o
caldeamento com o elemento negro (Ellis Junior, 1976).
A raiz racial da superioridade paulista encontra-se no bandeirante. Era o primeiro
elo de uma corrente que vinha desde o início da colonização planaltina até o século XX.
Ellis Junior, traçando uma linha de pioneirismo e bravura, fazia a ligação sem ruptura
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entre o bandeirante, mestiço que dominou a natureza e os paulistas que abriram as frentes
de café, sempre se distanciando da metrópole.
Paulista e bandeirante se fundiram em um só. Foi tendo isto em mente que Alfredo
Ellis Junior estudava as populações paulistas para demonstrar suas virtudes. Para Abud,
neste momento Ellis Junior correspondia ao movimento romântico. Conforme observou
Dante Moreira Leite (1969), enquanto este movimento tangia para uma análise histórica
nacional, mais lendária do que documental, Ellis Junior era um historiador e
frequentemente sua idealização chocava-se com a descrição objetiva dos fatos.
Abud encontra nesta contradição a evidência dicotômica entre o aspecto cognitivo
e o aspecto político que o saber histórico assume. De um lado se encontra o historiador
honesto baseado em análises documentais, fazendo uma história objetiva, verdadeira,
fundada em fatos concretos. De outro está o político, sujeito da camada dominante, cuja
história de São Paulo era a prova de valor de seus habitantes. Ele narra a história dos
paulistas, tinha consciência como um dos sujeitos daquela história por sua ligação
parental que pretendia manter com os primeiros povoadores (Abud, 1985.).
Como observa Certeau, é o não-dito pertencimento a um grupo, no caso concreto,
os intelectuais das frações de classe dominante, o lugar que permite apenas um tipo de
produção e proíbe outros. O estudo histórico é definido pela relação que se tem com o
grupo ao qual pertence, cuja combinação dinâmica dos trabalhos formam a história de um
momento dado. Da reunião dos documentos, a prática histórica é relativa à estrutura da
sociedade. Toda interpretação histórica depende de um sistema de referência implícito na
subjetividade do historiador, que é infiltrado no trabalho de análise organizada à revelia
do próprio historiador. Neste sentido, os fatos históricos selecionados enunciam, na
linguagem da análise, escolhas que lhes são anteriores, que não resultam da observação e
que não se verificam. Segundo Certeau, a história se define por uma relação da linguagem
com o corpo social e também com os limites que este corpo impõe, seja do lugar do
historiador (onde se fala), seja à maneira do objeto do qual se fala (Certeau, 1982).
A ligação simbólica entre o passado e o presente, numa sequência sem quebras
das glórias planaltinas ao presente nacional, era um objetivo na obra de Alfredo Ellis
Junior. O paulista do século XIX e XX, que abriu frentes de café, está presente nos
trabalhos quer sobre bandeiras, quer na formação étnica dos paulistas. Nesta medida, a
história dos paulistas era avalista da hegemonia paulista sobre os outros estados (Abud,
1985).
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Ellis Junior caracterizou a superioridade dos homens bandeirantes dos séculos
XVII e XVIII. Traçou as características do fazendeiro de café do século XIX recorrendo
as mesmas características que atribuíram aos bandeirantes, como as que dosaram o caráter
com uma têmpera de sobriedade, estoicismo e tenacidade. Segundo o historiador, elas
teriam permitido construir, as páginas mais gloriosas de São Paulo: as bandeiras, o café e
a Guerra Civil de 1932 (Ellis Junior,1976).
Neste sentido, para o historiador paulista, a evolução das características dos
planaltinos passou do comunitarismo seiscentista das bandeiras até desenvolver seu ponto
mais alto com o individualismo do cafeicultor do século XIX, momento em que não havia
mais necessidade de comunitarismo. A iniciativa privada foi uma permanência no caráter
planaltino, mesmo durante o espírito comunitário, pois o ideal comum foi a iniciativa
particular que realizou as bandeiras, um grupo de homens se agrupavam em torno de um
líder. O dom da liderança, a chefia era a base da alma paulista firmada através da história
e o fez um grande conquistador e realizador (Ibid.).
Segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz (1992), em Ufanismo Paulista:
vicissitudes de um imaginário, foi na década de 1920 que se cunhou o termo "bandeirante"
com seu significado específico distinto do paulista. O paulista era o sujeito de
determinada região geográfica, enquanto bandeirante ganhava o qualitativo com um peso
histórico inconfundível. A ligação entre as qualidades dos bandeirantes e os predicados
da elite paulista a que pertenciam, incluídos os intelectuais que faziam as narrativas. As
virtudes da raça haviam sobrevivido ao tempo, as atividades pioneiras se repetiam, tendo
como resultado o engrandecimento da nação.
Foi separado o “ser paulista” de “ser bandeirante”. Além da questão
discriminatória que vinha desde o século XVIII, o símbolo ganhou um efeito
compensatório. Os imigrantes podiam se tornar paulistas e mesmo enriquecer, como um
novo desbravador. No entanto, apenas os membros da diminuta classe dirigente eram os
herdeiros das qualidades intrínsecas da "raça de gigantes". O símbolo era criado com uma
grande carga discriminatória, separando o grupo antigo do novo, valorizado o primeiro
em detrimento do segundo. Repetiram a estratégia de Taques e Frei Gaspar, separar, na
expressão de Alcântara Machado os paulistas "quatrocentões" e os forasteiros.
Até a Guerra Civil de 1932, o mito bandeirante ficou fechado em um pequeno
círculo intelectual, mas com o advento da revolta armada esta situação mudou. Para
encarar as forças do governo central, as frações burguesas ligadas ao grande capital
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cafeeiro necessitavam convencer todos os paulistas da verdade idônea de sua causa.
Recorreu-se ao mito bandeirante como forma de unir os paulistas de todas as classes
sociais. O mito foi ampliado, e uniu o significado histórico ao geográfico. Fez corrente o
recurso simbólico bandeirante nos diversos meios de propaganda: rádios, autofalantes,
jornais, revistas.
O símbolo alcançou grande sucesso, funcionou como uma forma de distinguir
aquele que trabalha pelo crescimento do estado independente de sua origem e que
contribuía para que São Paulo exercesse sua hegemonia no Brasil. Exaltou àquele que,
construindo o futuro, torna-se digno dos heróis do passado.
Para Queiroz, este êxito do símbolo bandeirante corrobora a ideia de que sua
principal característica, enquanto símbolo, é reforçar a união e solidariedade no interior
de uma comunidade. Se antes representava apenas a elite paulista, era porque ainda não
havia alcançado sua plenitude.
Não obstante, se internamente os problemas de coesão foram superados na
coletividade paulista, a transposição desta linha passou a marcar uma oposição na
sociedade brasileira. O bandeirante representava os paulistas e não os brasileiros,
marcando uma clara oposição entre paulistas e brasileiros, era uma linha de discriminação
e não de coesão. Enquanto os paulistas são exaltados, os brasileiros são desqualificados.
Quanto ao civismo paulista, a luta pela constituição provaria que os paulistas eram uma
raça privilegiada e diversa dos demais brasileiros (Ibid.).
Carregado de significação local, o símbolo não se tornaria nacional. Cumpriu sua
função regional como agente de unificação reforçando a solidariedade, abrangendo todas
as camadas sociais de São Paulo, separando em relação à sociedade nacional. Isto gerou
uma reação contrária por parte dos demais brasileiros. Os símbolos paulista e bandeirante
expressam e reforçam através do tempo coesão e diferenciação.
Ao atingir enquanto símbolo, toda a população, o bandeirante agora não marca
mais uma divisão intracomunidade paulista, passa para outro nível. Todos os paulistas,
independentes de sua origem são vistos como o herdeiro das qualidades bandeirantes que
sempre distinguiram do restante do Brasil. Ideologicamente, o símbolo bandeirante
passou a marcar uma oposição entre paulistas e brasileiros.
Neste sentido, o símbolo tem uma duplicidade que possibilita pelo menos duas
interpretações ao mesmo tempo. A linha de coesão é aparente, enquanto a linha de
discriminação é oculta. Numa visão mais profunda, ele permite o conhecimento do ‘eu’
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e do ‘outro’, concretizando a separação entre ambos, permitindo o conhecimento
recíproco.
Num primeiro momento, nas duas primeiras décadas do século XX, o símbolo
bandeirante serviu para demarcar, dentro da comunidade paulista, aqueles mais antigos,
que se autoproclamavam herdeiros diretos dos bandeirantes dos novos paulistas, os
imigrantes e seus descendentes. Neste sentido, consideravam-se todos paulistas com
possibilidades de enriquecimento na comunidade planaltina, mas com uma divisão clara
entre a classe hegemônica com plenos direitos e legitimidade de conduzir os rumos
políticos de São Paulo. Não obstante, pelo motivo concreto da Guerra Civil, o bandeirante
passou a ser sinônimo de paulista, abrangendo o símbolo a todos da região geográfica
determinada por São Paulo. Agora, a fronteira do símbolo bandeirante passa a ser entre o
paulista e o brasileiro. Daí a interpretação de que esta linha divisória abriria espaço para
o separatismo paulista.
A derrota do movimento na Guerra Civil intensificou a função diferenciadora do
símbolo bandeirante. É neste sentido que São Paulo cria um novo movimento separatista
muito mais vigoroso e amplo do que o de 1887 (Ibid.).
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2 - ALFREDO ELLIS JUNIOR E A IDEOLOGIA DA PAULISTANIDADE NA
ALVORADA DO POPULISMO

A constituição de uma nação no pensamento ellisiano é profundamente marcada
pela questão de "raça", sendo esta a responsável pela conquista do território e constituição
da mentalidade coletiva de uma nação. Longe de querer aprofundar em demasia a
constituição do pensamento racialista, convém esboçar o surgimento dessas ideias no
pensamento francês, devido à grande influência exercida nos intelectuais das classes
dominantes brasileiras durante o período estudado. Nos concentraremos no livro de
Todorov (1993), Nós e os Outros: reflexão francesa sobre a diversidade humana, escrito
em 1989, para analisarmos o pensamento racialista francês.

2.1 - A constituição do pensamento racialista

No século XVIII os humanistas se baseavam em Rousseau para defender a ideia
da humanidade una. Enquanto para justificar diferenças essenciais entre a humanidade
voltava-se a autores como Buffon e De Pauw (Scwharcz, 2012).
O filósofo iluminista Denis Diderot (1713- 1784) aborda a questão do universal e
relativo ao fundar a moral na natureza. Desta forma o guia universal do comportamento
é a verdade de nossa natureza; a moral, segundo sua linha de pensamento, é artificial
(Todorov, 1993). Segundo o iluminista o processo para descobrir essa verdade é através
da ciência. O homem é determinado por sua natureza, sem liberdade pessoal de escapar
dessa condição já fixada.
Para o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau (1713- 1778), o comportamento
humano não pode ser inteiramente previsto por leis biológicas nem históricas. A
possibilidade de exercer sua vontade é um traço distintivo da humanidade. A diferença
entre homens e animais está na presença ou ausência de razão. A liberdade, não o
determinismo, rege o comportamento humano. Em sua avaliação, a principal
característica da humanidade é a perfectibilidade, isto é, a capacidade de adquirir
conteúdos positivos. Consideradas em conjunto, razão, liberdade e perfectibilidade dão
um novo aspecto aos conceitos de natureza humana e de universalidade. Rousseau rompe
com a ilusão de uma continuidade entre conhecimento e ética, sendo necessário a
autonomia de cada uma delas.
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A corrente humanista acredita que o homem sempre pode se superar, não
pressupõe a passagem obrigatória pela civilização e pela virtude. É a marca de unidade
humana, mas diversa em suas escolhas. Para Rousseau, o vício da civilização era a origem
da desigualdade humana (Scwharcz, 2012).
É o naturalista francês George-Louis Leclerc, o conde de Buffon (1707-1788), que
inicia uma ciência geral do homem. Manteve a unidade do gênero humano, mas um forte
senso de hierarquia é posto como novidade, abrindo espaço para uma concepção étnica e
cultural etnocêntrica (Ibid.). Em seu conceito, a unidade do gênero humano tem como
radical a diferença entre o homem e os animais baseada na presença de razão apenas no
homem. O uso da razão é reconhecido pelo uso de signos intencionais como a
comunicação. Esta afirmação de unidade é acompanhada por um sentido de hierarquias.
A falta de hierarquia e razão distingue os animais do homem (Todorov, 1993).
A polarização aumenta com a introdução de um novo conceito para o uso da
palavra degeneração, do jurista Cornelius de Pauw (1739-1799). O termo degeneração
era usado para espécies consideradas inferiores na forma orgânica. A partir de Pauw
assume um caráter de desvio patológico do tipo original (Scwharcz, 2012).
George Cuvier (1769-1832) introduz o termo raça no início do século XIX, dando
origem à linha de pensamento sobre a noção de herança física permanente entre os grupos
humanos. Tal projeto foi marcado pela diferença com o humanista, em que não cabia
apenas narrar, mas classificar, ordenar e organizar tudo (Ibid.).
Quanto ao termo racismo, segundo Sérgio Rodrigues (2012) a palavra nasce no
século XX. Seu primeiro registro conhecido é na revista francesa Revue Blanche em
1902, num artigo assinado por A. Maybon, como racisme. Em inglês, o termo racism, é
de 1936, designado às políticas nazistas praticadas na Alemanha. Segundo Rodrigues,
não há registro de uma data precisa para o termo em português. O dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa (2009) aponta apenas o século XX como a origem do termo no Brasil.
Adotamos aqui o termo racismo para determinar uma prática e o termo racialista
para designar as doutrinas. De acordo com Todorov (1993), o racismo é um
comportamento antigo e provavelmente universal. Enquanto o racialismo foi
desenvolvido a partir dos meados do século XVIII até meados do século XX na Europa
Ocidental. É importante acrescentar que quando o racismo é baseado em uma doutrina
racialista produz resultados catastróficos (Ibid.).
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A questão da origem humana apesar de antigo, no século XIX, toma uma definição
mais clara, quando o imaginário social sofria abalos para se determinar os limites entre
natureza e cultura. Duas linhas de pensamento daí derivaram (Scwharcz, 2012).
A linha monogenista foi dominante até meados do século XIX. Conforme a Bíblia,
acreditava-se que a humanidade se originou de um antepassado comum. As diferenças
eram explicadas por uma degeneração ou manutenção da perfeição do Éden.
A partir dos meados do século XIX, outra linha divergente baseada numa hipótese
poligenista tornou-se plausível devido à sofisticação da biologia e críticas ao dogma
monogenista da Igreja. Acreditavam que a humanidade existiria a partir de vários centros
de origem correspondentes às diferenças raciais. Esta hipótese permitia o fortalecimento
da “interpretação biológica na análise do comportamento humano” (Scwharcz, 2012:65)
como resultado naturalizado, encorajado pela frenologia e antropologia. Teorias estas que
interpretavam a capacidade humana a partir do tamanho e proporção do cérebro dos
diferentes povos (Ibid.).
Ainda diante do mesmo modelo determinista, uma nova hipótese ganha força, a
antropologia criminal, com Cesare Lombroso (1835-1909) como seu principal teórico,
cujo argumento era de que a criminalidade se tratava de um fenômeno físico e hereditário
e, desta forma, podia ser detectado objetivamente nas diferentes sociedades.
A influência da frenologia nos estudos das doenças mentais se torna a base para
concepções e justificação dos métodos de tratamento “moral” sobre o indivíduo que
ligava a loucura individual e a degeneração de cunho racional.
Enquanto a antropologia nasceu ligada às ciências físicas e biológicas de
interpretação poligenistas, a etnologia se manteve ligada ao humanismo e à tradição
monogenista. Esta disputa levou à demarcação de atuações específicas de ciências
distintas.
Instituições rivais surgem sustentando a divisão teórica como a Sociedade
Antropológica de Paris de 1855, fundada por Paul Broca (1824-1890), anatomista e
craniologista, estudioso da biologia humana e poligenista. Para ele, as diferenças humanas
observáveis eram resultado das diferenças das estruturas raciais, sendo o crânio o
principal elemento de análise do qual se poderia comprovar a relação entre inferioridade
física e mental. O objetivo era reconstruir as raças puras, que por sua vez já condenava a
miscigenação pela suposta esterilidade.
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Samuel George Morton (1799-1851), cientista da “Escola Americana de
Poligenia”, discípulo de Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807-1873) fez dois estudos,
Crania Americana (1839) e Crania Aegyptya (1844). Ele traçou paralelos físicos e morais
entre as populações dos EUA e Egito, tendo como material de análises crânios de
diferentes representantes destas nações.
Ainda em meados do século XIX são criadas as sociedades etnológicas em Paris,
Londres e New York, cujos objetivos eram sociais e políticos. Herdeiros dos modelos
igualitários das revoluções liberais, com interpretações monogenistas fiéis a Rousseau. A
divisão institucional explicitava diversidades fundamentais na definição e compreensão
da humanidade.
Em 1859, com a publicação de A Origem das Espécies de Darwin (1809-1882),
as discussões sobre poligenismo e monogenismo tomaram um novo rumo. Jean Louis
Armand de Quatrefage de Bréau (1810-1892) e Agassiz aderiram ao evolucionismo da
humanidade e continuaram a hierarquizar raças e povos por níveis mentais e morais. As
ideias de Darwin passaram a ser aplicadas nas disciplinas sociais, com alguns de seus
conceitos aplicados na análise do comportamento humano, tais como competição, seleção
do mais forte, evolução e hereditariedade. Na política, o evolucionismo justificou o
imperialismo europeu como seleção natural dos ocidentais mais fortes e adaptados.
Para os monogenistas, o pensamento social foi adaptado pela etnografia cultural
aos novos postulados evolucionistas. Os darwinistas sociais ressuscitaram o pensamento
poligenista, baseados na antiguidade da seleção natural e na nova realidade que era a
mestiçagem, como um fenômeno que resgatava as ideias poligenistas. O mestiço era o
exemplo das diferenças de raças e representava a degeneração. Os argumentos variavam,
Paul Broca argumentava que o mestiço não era fértil, comparando-o com as mulas.
Enquanto deterministas como Gobineau e Le Bon dizia que eram férteis demais e
herdavam as características negativas das raças. Para os poligenistas, a mistura deveria
ser evitada.
Para os monogenistas a adaptação era mais imediata. Os poligenistas
minimizaram a origem comum e destinaram as máximas deterministas do darwinismo. A
seleção natural deveria ser pensada também pela ótica da degeneração social, percebendo
o impacto das raças e misturas nas experiências nacionais.
Desigualdade e diferença tornaram-se posturas e princípios diversos de análise. A
desigualdade implicava a continuidade na concepção da humanidade indivisível. As
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diversidades entre homens seriam apenas transitórias pela ação do tempo ou modificáveis
pelo contato social. Enquanto diferença sugere a existência da espécie humana
ontologicamente diversa sem compartilhar uma linha de desenvolvimento. As diferenças
seriam definitivas e irreparáveis, sendo a igualdade ilusória. Os evolucionistas usavam o
termo “desiguais”, enquanto os darwinistas sociais o termo “diferença”.
As duas correntes se apropriaram do darwinismo na disputa pela hegemonia
ideológica. A antropologia cultural – ou etnologia social – nasceu neste período e tinha
por base explicar o desenvolvimento cultural dos povos por meio comparativo, pautada
no princípio de que o progresso e a civilização eram valores universais. Assim, todos os
povos deveriam passar por estágios que iam do selvagem ao civilizado de forma
obrigatória. As características evolucionistas apontavam para uma humanidade única.
Paralelo ao evolucionismo social, desenvolveu duas escolas deterministas. A
geográfica partia do meio físico, determinava o desenvolvimento cultural de uma nação.
Seus representantes eram Friedrich Ratzel (1844-1904) e Henry Thomas Buckle (18211862).
O outro tipo era o determinismo de cunho racial denominado darwinismo social –
ou teoria das raças. Segundo esta teoria, a miscigenação era vista de forma pessimista, as
raças eram compreendidas como fenômeno final, imutável. Enaltecia tipos puros e
compreendia a miscigenação como degeneração racial e social (Ibid.).
Todorov (1993) estabelece cinco proposições para as doutrinas racialistas em sua
versão clássica, podendo algumas delas estar ausentes em versões revisionistas ou
marginais.
1 - A existência das raças: implica afirmar as diferenças entre os povos devido às
características físicas de raça em si. As raças são assimiladas às espécies no sentido de
estabelecer uma linha divisória entre elas, não o suficiente para que não ocorra a
fecundação. São contra os cruzamentos de raças. Para os racialistas, o fato de existir ou
não as raças não influenciam na percepção dos indivíduos sobre as diferenças físicas,
contando apenas as características visíveis. Desta forma, o cruzamento de raças, antes de
condenar a noção de existência das raças a confirma, porque o mestiço é identificado por
conter as características típicas de cada raça.
2 - A continuidade entre físico e moral: além das características físicas, as raças
têm em comum também as características morais. A divisão do mundo em raças
corresponde a uma divisão cultural bem definida, podendo existir várias culturas por raça.
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Desde que haja uma variação racial, há também uma variação cultural. A solidariedade
racial e cultural explicaria por que as raças tendem a guerrear entre si. As diferenças
físicas determinam as diferenças culturais, uma sendo causa e efeito da outra. Isto implica
na transmissão hereditária do mental e a impossibilidade de modificação pela educação.
Essa busca de unificação da ordenação com o vivido aproxima a atitude do racialista e do
cientista em geral.
3 - A ação do grupo sobre o indivíduo: o comportamento do indivíduo depende
do grupo racial-cultural ao qual pertence. Esta proposição não é sempre explicitada, mas
serve para distinguir as raças e culturas. Por isso, os racialistas se opõem à ideologia
individualista.
4 - Hierarquia universal dos valores: além das diferenças das raças, o racialista
professa que uma é superior à outra, implicando numa hierarquia de valores a partir da
criação de um padrão de avaliação que se faz julgamento universal. Contraditoriamente,
o mesmo racialista que criou este padrão é o mesmo que negou a unidade do gênero
humano. Na maioria dos casos, esse padrão de valores é etnocêntrico. No plano físico,
opta por um valor estético; no plano espiritual, os padrões são as qualidades tanto
intelectuais quanto morais.
5 - Política baseada no saber: até o momento, as quatro proposições anteriores se
apresentam como uma descrição do mundo, como constatações. Daí nasce a quinta
proposição da doutrina, em que se deve desenvolver uma política capaz de harmonizar o
mundo com as descrições das proposições anteriores. Estabelecido o fato, o racialista tira
dele um julgamento moral e um ideal político. Justifica-se pelo saber acumulado a
eliminação ou submissão das raças inferiores. "É aqui que o racialismo junta-se ao
racismo: a teoria dá lugar a uma prática. " (Todorov, 1993:110)
Consideradas em conjunto, essas características formam o ideal racialista. A
ausência de uma dessas teses dá nascimento a uma doutrina aparentada, mas distinta.
Desde o século XIX se renuncia à proposição sobre a existência das raças, o que leva a
um culturalismo, muito semelhante ao racialismo. Já no século XX também se renuncia
a hierarquia universal dos valores, adotando uma neutralidade relativista. Mas, segundo
Todorov, o conjunto dos cinco pontos é o que deve ser compreendido como o modelo
clássico do racialismo. Entretanto, outros elementos da doutrina ora mencionados são
facultativos como o medo dos cruzamentos, ou a hereditariedade do mental, ou mesmo a
guerra das raças.
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O racialismo tem vários traços em comum com o cientificismo. O cientificismo
se caracteriza pela afirmação de um determinismo integral, incluindo aí a relação da moral
com o físico, assim como o indivíduo ao grupo; e pelo fato de a ciência exigir uma
formulação dos "objetivos da sociedade e indicar os meios legítimos para atendê-los"
(Todorov, 1993: 111).
A classificação mais popular do racialismo hierarquiza as raças humanas em três:
amarela, branca e negra. Entretanto um racialismo mais vulgar simplifica mais ainda
adotando apenas a branca e a negra, cabendo à amarela um papel intermediário (Ibid.).
Entre os teóricos do racialismo, Joseph Ernest Renan (1823-1892) contribuiu em
originalidade ao fazer, por meio da filologia, a divisão racial entre arianos e semitas.
Através da filologia, se propôs a estabelecer a origem de todos os brancos. A inferioridade
é compreendida pelo intelectual francês como de origem cultural, não constituída por
traços físicos. Em sua opinião, as raças inferiores são incivilizáveis, não são suscetíveis
ao progresso, é o que justifica sua posição poligenista.
Para Renan, as raças inferiores são constituídas pelos negros da África, nativos da
Austrália e índios da América, cabendo a raça a amarela o papel de intermediária. Essas
raças são perigosas para as raças superiores porque podem destruir sua obra. No topo de
sua hierarquia, encontra-se a raça superior, a branca. Arianos e semitas têm em comum
de forma soberana a característica da beleza.
Para os brancos, a civilização é inata, na medida em que apenas eles contribuíram
para o desenvolvimento da civilização. De acordo com Renan, a ciência é o traço mais
elevado da humanidade, só ela leva à verdade. A presença da ciência apenas na Europa
seria o melhor indicador e a causa da superioridade branca.
Se o branco é militar e conquistador por natureza, a guerra colonial é justificável.
Ainda permite o conhecimento tranquilo dos povos submetidos. Renan chega a sugerir a
transformação física das raças inferiores com a mistura com as raças superiores. Um
projeto eugênico somado ao projeto imperialista. Estas suas ideias de regenerância são
contemporâneas às primeiras formulações de eugenia de Galton. O intelectual francês não
tem em vista a miscigenação com os negros, mas as intermediárias ou os estratos
inferiores da raça branca.
Renan acreditava que ciência e a ética deveriam permanecer autônomas. Em sua
opinião, os filósofos verdadeiros se fizeram de cientistas. A ética não passaria de uma
subalterna da ciência. É desta forma que assume o postulado mais importante do
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cientificismo. Os dogmas morais não podem impedir os avanços da ciência. Renan religa
a ciência e a moral dando uma direção oposta, seria a ciência que conduziria a
humanidade a justificar seu comportamento, ocupando o lugar da ética. A política deve
ser conduzida pela razão, o bem se submete ao verdadeiro e apenas uma elite culta teria
o controle político. É neste sentido que justifica a superioridade da raça ariana.
Na divisão de raças humanas, Renan, adota um racialismo vulgar. Mas quando
estuda a "raça superior" e suas subdivisões, marca uma diferença qualitativa. Na "raça
superior" não há raças puras, correspondem a cada Estado da Europa, todos produtos da
mistura. Em sua opinião, as formações sociais como França, Itália e Inglaterra,
constituídas pelas misturas de raças e por sua história própria são as nações mais
importantes. A nação é um indicador de superioridade da raça branca no mundo vivido.
Para ele, deve-se defender as nações e combater as raças.
O intelectual francês submete o conceito de raça a um há um duplo sentido
ambíguo. Em um é a raça física e no outro a raça cultural, sendo a língua o ator dominante
na formação da cultura. A língua substituiu quase completamente a raça física na divisão
dos grupos da humanidade, mudando o sentido da palavra raça. Nestes termos, a cultura
fez mais do que o sangue, as raças linguísticas nada têm a ver com as raças antropológicas.
A raça linguística também não é exatamente uma nação, porque muitas línguas
podem ser faladas no interior de uma nação e muitas nações podem falar a mesma língua,
mas está mais próxima da nação do que o conceito físico de raça. Para ele, há cinco
elementos que constituem uma raça no sentido histórico: língua própria; literatura com
fisionomia particular; religião; história e finalmente civilização.
A língua seria a expressão do pensamento; e a raça, a criadora da gramática.
Pensado desta maneira, encontra um determinismo linguístico e cultural, uma relação
entre língua e raça. O conceito de raça praticado por Renan, longe de separar língua de
raça, legitima a produção das raças linguísticas que não deixa de ser raça física. É com
ele que termos como ariano e semita, que antes designavam famílias de línguas, passou a
ser aplicado às raças.
Não é pelo fato de seu determinismo ser cultural que é mais flexível. O membro
de uma raça continuaria preso ao seu império, pouco importa a educação. Os valores
fazem parte da cultura, assim, as culturas mutuamente impermeáveis estão de acordo com
o seu relativismo.
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Como linguista, se dedicou a descrever a língua, religião e história semítica
comparando-as aos arianos, e é neste momento que melhor se observa o seu uso do
conceito de raça semítica. Numa leitura superficial, parece não ter uma hierarquia em sua
análise ao tratar arianos e semitas. Entretanto, para ele a ciência é ariana enquanto a
religião é semita. Enquanto a língua ariana prospera devido ao verbo, as semitas são
defeituosas. Aproximando da determinação biológica, os semitas são descritos sempre
negativamente, deduzida pela inversão dos traços observados.
Segundo Renan, o predomínio da razão é a vitória ariana, destinada a assimilar as
outras raças. Os arianos se mostram superiores aos semitas paralelamente à sua
superioridade as outras raças. Aqui percebe a sua defesa na separação entre ética e ciência:
o dogma ético da igualdade universal não deve impedir a ciência de estabelecer a
desigualdade real entre grupos humanos.
Alfredo Ellis Junior, ao formular seu conceito de nação, foi fortemente
influenciado por Ernest Renan. Principalmente em sua relação entre raça e nação, assim
como na ideia de que pertencer a uma nação é uma escolha.
Gustave Le Bon (1841-1931) foi um divulgador do racialismo e poligenista,
chegando ao ponto de assimilar as raças humanas às raças animais. Usa critérios
anatômicos bem definidos, como cor da pele, forma e capacidade craniana. Compreende
o gênero humano como várias espécies separadas e com origens diferentes. Utiliza a
palavra raça em lugar de espécie para não se opor ao cristianismo.
A hierarquia das raças de Le Bon é como a de Renan, mas distingue quatro graus,
acrescentando que os semitas seriam uma raça no mesmo nível dos amarelos e somente
os arianos ocupariam o topo da hierarquia. Segundo sua visão de mundo, um povo inferior
na presença de um superior tende a sumir. Seu critério de classificação hierárquica é como
o de Buffon, a razão e seu uso prático, as invenções técnicas.
Compreendia a moral como o costume, deste modo, ter moralidade para um povo
é ter regras fixas de conduta e não se afastar delas. Entretanto, são variáveis no tempo e
espaço.
Le Bon se caracteriza por assimilar a hierarquia das raças à dos sexos e das classes.
Para ele as camadas mais baixas dos europeus são homologas aos primitivos. Com o
tempo, haveria a mesma diferença entre brancos ricos e pobres como as diferenças com
os negros. A mulher também é posta como inferior pela grande separação mental entre
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ela e o homem. A prova da inferioridade de negros e mulheres está na craniologia, sua
especialidade. Só não explica ambiguidade de o "homem superior" nascer da mulher.
Como um determinista integral, considera que a influência do meio é superficial
e a raça ou hereditariedade decide tudo. Para o craniologista, as instituições têm pouca
importância na evolução da civilização. Diante disso, os europeus só poderiam dar ao
resto do mundo um verniz de civilização. A educação europeia, além de não gerar efeitos
positivos sobre outros povos, ainda os corrompe, destrói o antigo sem colocar nada no
lugar. Por isso, se opunha a política colonial francesa que conduzia à assimilação.
Quando afirma as determinações coletivas, não sobra espaço para a liberdade
individual, e Le Bon não retrocede diante desta consequência. Os mortos (raça) agem
através do inconsciente coletivo (racial), e o inconsciente rege o homem. A ciência torna
a ética supérflua, pondo em evidência as diferenças naturais. Para ele a constituição
psicológica dos povos deveria ser a base da política e da educação.
Em sua opinião, o governo teria a forma oligárquica por produzir um governo das
elites, enquanto a democracia seria incompatível por ter a ideia de igualdade. Os cientistas
teriam o poder de decisão sobre o destino da humanidade. Como meio de ação política, o
eugenismo criaria uma categoria superior de humanos como a diferença entre homens e
animais.
Hyppolite Taine (1828-1893) é o grande defensor do determinismo na segunda
metade do século XIX e um dos racialistas mais influentes. O determinismo é integral em
seu pensamento, no sentido de atingir os menores elementos de cada fenômeno. Para ele,
três fatores governam o comportamento humano: a raça, o meio e o momento. Em outros
termos, o que o homem traz em si; o que lhe é imposto pelo ambiente exterior; e os
resultados da interação dessas duas forças. O momento não é o produto da época em que
se vive, mas da fase de uma evolução interna, própria de cada povo. O indivíduo nada
decide, não há espaço para uma ética autônoma.
Em seus diagnósticos não há diferença entre o mundo da natureza e o mundo
humano, a causalidade é a mesma. Também não há diferença entre as ciências da natureza
e a ciência do homem. A razão da unidade das disciplinas científicas se encontra na
unidade do mundo. Enumera analogias entre a história natural e humana como um
postulado.
Ele escreveu pouco sobre o conceito de raça e, assim como Renan, o utiliza ora
no sentido de raça física ora no de raça cultural. Distingue rigorosamente raça e nação (ou
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povo), mas de forma contraditória faz afirmações que identifica uma com a outra. Em
suas análises, as raças são nações entendidas no sentido de culturas.
A ambiguidade aparece na descrição de raça, segundo a qual é transmitida
hereditariamente mesmo através das mudanças de cultura, são causas universais e
permanentes. Mas ao mesmo tempo afirma o contrário, quando se propõe a estudar as
origens das raças define-as como uma adaptação ao meio.
Sobre o estudo do meio, enumera os fatores mais poderosos que agem sobre o
homem: o clima e os elementos geográficos; circunstâncias políticas e as condições
sociais. Tomadas em conjunto, essas situações prolongadas produzem instintos
reguladores e faculdades implantadas em uma raça. Não é mais a raça que faz a história,
mas a história que faz a raça (ou espírito da nação). E modificando as instituições ou
formas da vida social pode-se transformar a raça. Essas ações são para as nações o que a
educação é para indivíduo. A possibilidade de um projeto educativo é o antípoda do
pensamento racialista e pode medir a ambivalência do pensamento de Taine.
Para outro importante racialista, Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), o
comportamento humano depende da raça e é hereditário, a vontade individual em nada
interfere. A visão determinista deixa pouco espaço para a moral. Para ele, a sociedade é
o resultado de um efeito em que o homem não pode produzir ou impedir, não é o
responsável.
Não deixa de perceber diferenças entre as diversas raças humanas, dá a noção de
humano apenas em nível biológico. Isto o leva a afirmar que apenas algumas raças são
passíveis de aperfeiçoamento. Assim não há uma unidade do gênero humano e adere ao
poligenismo. Para o diplomata, a humanidade não poderia se aperfeiçoar
indefinitivamente, inclusive a raça branca. Há progressos, mas também esquecimentos e
perdas.
Sua hierarquia racial era estribada em três critérios: beleza, força física e
capacidades intelectuais. O belo é uma ideia absoluta e necessária. Sobre a força física,
afirma que a raça amarela é fraca de todo, e os negros também tem menos vigor muscular
que os brancos. Enquanto a capacidade intelectual dos negros é medíocre ou nula, nos
amarelos está próxima da mediocridade. Já a raça branca é possuidora originalmente do
monopólio da beleza, força e inteligência.
A raça só determina a civilização porque para ele os dois termos tornaram-se
sinônimos. A tese de Gobineau apresenta um caráter paradoxal. A melhor civilização é
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aquela que mais assimilou outras sociedades, enquanto que, na ótica da raça, quanto maior
a mistura mais fraca ela é. Quem vence a repulsa pelo cruzamento forma o que é
civilizável em nossa espécie, mas quanto mais ocorrer miscigenação, mais a raça se
degenera. Para ele, não é uma contradição, mas um trágico paradoxo para a espécie
(Ibid.).
Segundo Gobineau, pouco podia esperar das raças inferiores, não havia
necessidade de temê-las. Mas sua percepção sobre as nações mestiças era de instabilidade,
com populações desequilibradas e decaídas. Fez adeptos nos países onde a miscigenação
era realidade, entre eles, o Brasil (Scwharcz, 2012).

2.2- Vida e obra de Alfredo Ellis Junior

Myrian Ellis (1997), em biografia, com objetivo de resgatar de forma positiva a
memória de seu pai, divide a vida intelectual de Alfredo Ellis Junior em três fases: Na
primeira, de 1922 até 1930, o historiador cimentou a base de seu pensamento e pesquisa.
Deste período, destaca as obras O Bandeirismo e o Recuo do Meridiano, de 1924; Raça
de Gigantes, de 1926 e, por último, Populações Paulistas, de 1930. As publicações
coincidem com seus dois primeiros mandatos como deputado estadual pelo Partido
Republicano Paulista, de 1925 até ser cassado em 1930. Também escreveu o livro Pedra
Lascadas e o romance histórico O Tesouro de Cavendish, ambos de 1928, sendo o
segundo com prefácio de Menotti Del Picchia.
A segunda fase correspondeu aos anos de 1930 até 1937. Período em que a fração
burguesa agromercantil bancária exportadora perdeu a hegemonia política com a
chamada revolução de 1930. Ellis Junior, como intelectual orgânico desta fração de
classe, publicou suas obras políticas mais radicais sobre o destino de São Paulo. Os livros
deste período são A Nossa Guerra, de 1933, suas memórias e reflexões sobre a Guerra
Civil de 1932; e Confederação ou Separação, segundo sua filha escrito no processo de
22 e 23 de maio de 1932, com duas edições em 1933 e uma em 1934. Este último foi um
livro panfletário no qual Alfredo Ellis Junior defendia um tipo específico de confederação
com o propósito de evitar a separação de São Paulo do restante do país. Foi praticamente
todo incorporado em seu livro de 1937, intitulado A Evolução da Economia Paulista e
Suas Causas, editado pela Companhia Editora Nacional na série Brasiliana. Conta dessa
fase também livros didáticos para o ensino médio e alguns títulos de romances históricos
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sobre São Paulo, são eles: A Madrugada Paulista, Lendas de Piratininga, O Tigre Ruivo
(ambos de 1934), Jaraguá (de 1935), e Amador Bueno, rei de São Paulo, provavelmente
de 1936.
Sua terceira fase vai de 1938, quando se tornou professor da Universidade de São
Paulo (USP), até a sua morte em 1974. Nesse período, publicou onze obras pela USP e
cinco por diversas editoras até 1951. Depois de sua aposentadoria em 1956, publicou seu
último livro O Tenente-Coronel Francisco da Cunha Bueno, pioneiro da cafeicultura
paulista, de 1960, biografia de seu avô materno.
Ellis Junior nasceu no dia 6 de junho de 1896, na fazenda Santa Eudóxia,
propriedade de sua família, no município de São Carlos dos Pinhais, no interior de São
Paulo. Foi o décimo filho do médico, fazendeiro, deputado estadual e depois senador
Alfredo Ellis, na época com 46 anos, e Sebastiana Eudóxia da Cunha Bueno, com 37
anos. Durante a infância no campo, tinha como amigos de brincadeiras os filhos dos
colonos italianos, povo este que num futuro próximo viria a defender como sendo os
imigrantes ideais para São Paulo, pois considerava os mais bem-sucedidos no processo
imigratório pós-abolição. Foram deste período os primeiros contatos com a produção de
café.
Sua alfabetização começou em casa, com seu pai e a professora Hermínia
Rodrigues Luchetti. Em sua autobiografia, Alfredo Ellis Junior lembrou ter recebido dela
os primeiros gestos de amor por São Paulo. O pai foi determinante na formação de seu
pensamento e ideais. Ao atingir a idade para o curso primário, foi estudar no famoso
Colégio Caetano de Campos, na capital paulista. Teve também uma breve passagem no
Colégio Alfredo Gomes na cidade do Rio de Janeiro, onde seu pai exercia o mandato de
senador por São Paulo pelo Partido Republicano Paulista.
De 1907 a 1911, cursou o ginásio e o colégio no Colégio São Bento, escola
frequentada pelos filhos dos burgueses mais iminentes de São Paulo. Recebeu as
primeiras lições de seu mestre Afonso de Taunay no conhecimento da história,
particularmente, da história de São Paulo. Nos mesmos bancos escolares, foi
contemporâneo de Sergio Buarque de Holanda.
Finalizado o colégio em 1912, fez uma viagem para a Europa com a família. Ao
narrar a importância desta viagem, destacou a proximidade com o pai, seu mestre na vida
e orientador de sua trajetória política. Possivelmente suas ideias separatistas tiveram
origem com seu pai. O mesmo afirma em carta a Ezequiel Freire comentado o golpe de
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Deodoro, dissolvendo o Congresso em 1891: "Hoje, desiludido, só trabalharei pela
separação de S. Paulo" (Apud, Ellis Junior, 1949: 120).
De volta ao Brasil, ingressa na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco e
se destaca como estudante e atleta. Entra para a sociedade secreta dos alunos de direito,
a Burschenschaft, apelidada de Bucha. Ellis Junior fez parte do grupo desde 1915, quando
cursava o terceiro ano, a convite de Waldomiro de Carvalho, seu amigo e filho do
advogado Theodoro de Carvalho, com quem estagiava.
Seu período de estudos coincidiu com a campanha cívica, propagada por Olavo
Bilac entre 1914 e 1916, em prol do serviço militar obrigatório. Uma parcela da burguesia
paulista se entusiasmou com campanhas das Liga da Defesa Nacional de 1916 e da Liga
Nacionalista de São Paulo, como meio de propagar o projeto de sociedade paulista para
o restante do Brasil, legitimando a sua hegemonia em âmbito nacional (Adduci, 2002).
Referente à fundação da Liga Nacionalista, participaram os membros das sociedades
secretas filiadas à faculdade, principalmente a Burschenschaft. Não obstante, Ellis Junior
não demonstrou interesse em participar da Liga Nacionalista, se opunha ao princípio de
serviço militar obrigatório, fiel à linha política do pai, limitada nas campanhas civilistas
em 1909 e 1913.
Na faculdade, ampliou seu leque de conhecimentos nas áreas de sociologia,
antropologia, história e ciências naturais ao entrar em contato com as obras de Darwin,
Walace, Huxley, Haeckel etc. Foi o início de sua formação teórica determinista e
transformismo-evolucionista. Também se destacou em esportes praticados no Clube
Atlético Paulistano. Colou grau em direito em 1917.
No ano de 1918, no seu período de convalescência da gripe espanhola, leu os nove
volumes da obra de Silva Leme que tratavam da genealogia paulista.
Contudo, com o afastamento do pai da fazenda devido ao cargo de senador, Ellis
Junior assumiu a administração da propriedade, cuja produção era muito baixa devido ao
esgotamento do solo. Permaneceu na administração até 1919, enfrentando uma das piores
geadas da história, com perdas consideráveis na safra do café, pragas de gafanhotos,
enchentes do rio Mogi Guaçu, além de perdas em lavouras secundárias.
O irmão Francisco Ellis, um mau administrador que gastou a riqueza da família
com extravagâncias motorizadas e mulheres, somado à conjuntura econômica e climática
adversas levou a fazenda da família à falência (Ellis Junior, 1949).
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Ainda em 1919, no mês de abril, Alfredo Ellis Junior passou a exercer o cargo de
promotor público em Limeira e em São Carlos. A fazenda foi vendida por seu pai à
Brazilian Warrant Company, marcando seu afastamento do meio rural.
Em São Carlos, no exercício de assistente jurídico, pôde aprofundar seus estudos
históricos com os companheiros Dr. Renato Toledo, o juiz de Direito da Comarca, e o
advogado Dr. Dagoberto Salles. Desta convivência nasceu o historiador autodidata que
produziu seus primeiros trabalhos, posteriormente apresentados no Rio de Janeiro.
O ano de 1922, do centenário da Independência, Semana de Arte Moderna de São
Paulo, fundação do Partido Comunista, início do tenentismo, foi decisivo na vida pessoal
de Alfredo Ellis Junior. Mudou-se para a casa de seu pai no Rio de Janeiro devido a uma
oportunidade de trabalho e abandonou o serviço público (Ellis, 1997). Em 18 de outubro
nasceu sua filha Myrian Ellis, fruto de seu primeiro casamento com Hilda Backheuser
(Ellis Junior, 1949).
Apresentou em 17 de junho de 1922, no Centro Paulista do Rio de Janeiro, a
conferência Ascendendo na História de São Paulo, que contava breve história sobre a
formação ibérica, a colonização de São Paulo e a expansão territorial da América
portuguesa (Ellis, 1997). Neste mesmo ano foi publicada na Imprensa Nacional (Ellis,
1979).
No Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, devido às comemorações do
centenário da independência, foi realizado o Congresso de História da América. Ellis
Junior apresentou suas duas primeiras monografias: Novas Bandeiras e novos
Bandeirantes e Alguns Paulistas dos Séculos XVI e XVII. Narram sobre bandeiras e seus
respectivos bandeirantes, a repartição de terras no entorno da vila de Piratininga,
aprisionamento de índios, usados como escravos pelos paulistas e a influência indígena
no processo de miscigenação do paulista. Ambas foram baseadas nos antigos documentos
oficiais de São Paulo, das coleções do Arquivo Municipal e do Arquivo do Estado (Ellis,
1997). Publicadas em 1927, no Rio de Janeiro, pelos Anais do Congresso (III), número
especial da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (Ellis, 1979). Estes
trabalhos já anunciavam o objeto de pesquisa do jovem historiador por toda a vida, a
história de São Paulo (Ellis, 1997).
Retorna a São Paulo, onde passa a exercer a advocacia. Em 1923, apresentado
pelo seu antigo mestre Afonso de Taunay, passa a trabalhar na redação do Jornal Correio
Paulistano, órgão oficial do Partido Republicano Paulista.
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Iniciou contato com grandes intelectuais do período como Plínio Salgado, Oliveira
Vianna, Cassiano Ricardo e Menotti Del Picchia. Também foi nesta redação que
estabeleceu relações com Washington Luís, já famoso como historiador de São Paulo das
bandeiras. O futuro presidente também foi responsável por divulgar os arquivos dos
inventários e atas da câmara municipal de São Paulo e transformar o Museu Paulista no
espaço privilegiado da memória bandeirante (Ellis, 1997). No mesmo ano, Ellis Junior,
passou também a colaborar no Jornal do Comércio, edição de São Paulo.
Outros dois intelectuais que causaram bastante influência em Alfredo Ellis Junior
foram Cincinato Braga, com o livro Magnos Problemas Econômicos de São Paulo; e
Telesphoro Souza Lobo, com o livro São Paulo na Confederação (Ellis, 1979).
Alfredo Ellis Junior escrevia uma coluna semanal para o Correio Paulistano sobre
os bandeirantes. Em 1924, a reunião destes artigos resultou no livro O Recuo do
Meridiano, com segunda edição em 1934. Livro de estreia, defendeu a importância dos
bandeirantes na formação do território brasileiro e corrigiu alguns pontos das obras de
Pedro Taques e Silva Lema.
Em 29 de novembro de 1925 foi eleito deputado estadual pelo PRP. Meses antes,
seu pai falecera em 29 de junho sem ver o filho herdar sua carreira política. Já
anteriormente comentado, seu primeiro projeto, de 17 de agosto de 1926, sobre a questão
de seleção dos imigrantes para entrarem no território paulista, discutiu qual seria os
critérios para escolher os imigrantes por meio de conceitos eugenistas. A proposta visava
a criação de um instituto estatal para selecionar os imigrantes mais adequados.
Também defendeu, nos seus dois mandatos até 1930, a adoção de um produto que
substituísse o café, que cada vez mais migrava para o Paraná. Dedicou-se ao estudo da
produção de frutas, em especial a laranja. Deteve-se também na questão do transporte
ferroviário, portos, comércio e fertilização das terras esgotadas.
Por meio das relações construídas no Jornal Correio Paulistano, Ellis Junior entra
para o grupo modernista Verde-Amarelo, depois de sua criação em São Paulo no ano de
1926. Um dos caminhos abertos pela Semana de Arte Moderna pregava uma literatura e
pensamento nacionais com sentido realista, tanto no campo da literatura quanto na
política, sem apelar para ideias estrangeiras. Faziam parte Cassiano Ricardo, Menotti Del
Picchia, Cândido Motta Filho e Plínio Salgado (El Dine, 2010 e Ellis, 1997).
Em 1926, lança o livro mais importante da sua primeira fase como intelectual,
Raça de Gigantes, dividido em quatro seções: a raça, evolução da psicologia, mesologia
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do planalto paulista e, por último, a evolução da sociedade. O título foi uma referência ao
intelectual francês Saint Hilaire, que de sua passagem por São Paulo no século XIX,
impressionado com os feitos paulistas, afirmou que os mesmos só eram possíveis se
realizados por uma raça de gigantes. A obra foi lançada pela Editorial Helios Limitada,
editora do movimento Verde-Amarelo, como parte da Série Novíssima.
Dez anos depois, em sua segunda edição com pequenas modificações, Raça de
Gigantes recebeu um novo título: Os Primeiros Troncos Paulistas, editado pela
Companhia Editora Nacional dentro da série Brasiliana, e outra edição pela mesma
editora em 1976.
No ano de 1928, passou a escrever em outros jornais: Gazeta de Notícias, do Rio
de Janeiro, onde publicava em folhetins seus livros de ficção histórica. Enquanto no
Jornal do Comércio (edição de São Paulo) e O Paiz do Rio de Janeiro (Ellis, 1997 e Ellis
Junior 1979), nos quais publicou artigos que seriam reunidos no livro Pedras Lascadas,
lançado em 1928 e reeditado em 1933. Abordou um leque de temas com ênfase em
assuntos paulistas, Guerra do Paraguai, marinha brasileira, economia, estradas de ferro,
raça, migração interna e imigração.
Neste mesmo ano tornou-se presidente da Sociedade de Aviação Civil, onde
manteve laços com a Força Pública de São Paulo.
A mãe de Alfredo Ellis Junior faleceu em março de 1929. Em 1º de maio foi eleito
para a cadeira número 18 da Academia Paulista de Letras, na vaga do historiador
Benedicto Octavio de Oliveira, tomando posse de imediato. No mesmo dia, também
foram eleitos Alfredo Pujol, Rubens do Amaral, Afonso de Taunay, Cleones Campos,
Menotti Del Picchia, Cassiano Ricardo e Plinio Salgado.
Seu segundo mandato foi interrompido com revolução de 1930, durante a qual foi
preso por três meses junto com prisioneiros comuns no presídio da Imigração. O Correio
Paulistano foi empastelado, o que provocou a perda de seu livro Populações Paulistas.
O mesmo foi reescrito com incentivo de seu amigo Antônio Alcântara Machado, e
apoiando-se em novas pesquisas foi elaborado em capítulos avulsos, alguns deles
publicados em periódicos como a Revista Nova e Política. Outras partes serviram de base
para conferências na Escola Livre de Sociologia e Política, até ser publicado com
pequenas modificações em 1934 (Ellis Junior, 1979). Dividido em duas partes, a primeira
aborda o impacto da imigração pós-abolição na população paulista. A segunda apresenta
um estudo da repartição geográfica da população de São Paulo classificando conforme a

82

raça, profissão do imigrante e do paulista e a especialidade econômica de cada região de
São Paulo.
Com o governo provisório instaurado no Brasil, a fração burguesa do grande
capital cafeeiro perdeu o controle dos aparelhos econômicos do Estado e passou à
oposição ao movimento tenentista. Ellis Junior participou ativamente da luta pela
tentativa de recuperação do controle da hegemonia da referida fração de classe. E, neste
sentido, contribuiu para a elaboração do projeto separatista como uma alternativa ao
Estado fortemente centralizador.
Cassado do cargo de deputado estadual e com o empastelamento do jornal O
Correio Paulistano, perdeu parcela significativa de suas rendas. Em 1931, passou a
lecionar no Ensino Médio, nos Colégios São Bento e Ginásio Ipiranga, e também na
antiga Faculdade Paulista de Letras e Filosofia criada naquele ano pelos professores
Antonio Piccarolo e Alcântara Machado. Também escreveu livros didáticos de geografia
e história da Civilização de 1933 a 1935.
Colaborou com a criação da Liga de Defesa Paulista junto com Carlos Pinto Alves,
Tácito de Almeida, Rubens Borba de Moraes etc. Contribuiu com propaganda pela causa
paulista em conferências, artigos de jornais, discursos nas rádios (Ellis, 1997).
Com o agravamento da situação entre a fração de classe agromercantil
exportadora e o governo provisório, no primeiro semestre de 1932, Alfredo Ellis Junior e
mais alguns amigos radicais da Liga de Defesa Paulista, colaboram com o jornal O
Separatista, propondo a separação do estado São Paulo do restante do Brasil. Na biografia
produzida por sua filha, Myrian Ellis, também historiadora e professora da Universidade
de São Paulo, a produção do O Separatista não é citada. Acreditamos que este silêncio
está relacionado a uma tentativa de recuperar a imagem de seu pai, muito associada a
temas racistas e ao separatismo paulista. Em conferência realizada no Clube Comercial,
a convite da Associação Acadêmica Alvares Azevedo, provavelmente no ano de 1934,
Ellis Junior disse se considerar um confederacionista e não um separatista. (Ellis Junior,
1934a). Possivelmente, a negação de assumir a posição seccionista está relacionada a
conjuntura política do período.
Por ideia de Jacinto Peruche e reforçada por René Thiolhier, criaram-se os
batalhões da Liga de Defesa Paulista (Ellis, 1997 e Ellis Junior, 1979), organizados pela
Força Pública. Os batalhões eram compostos por intelectuais sem conhecimento prático
do campo de batalha. Ellis Junior alistou-se como soldado raso e lutou na frente de Cunha.
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No final do mês de agosto, quando tropas de São Paulo imprimem um contra-ataque aos
legalistas foi ferido na perna. Passou o restante da Guerra Civil internado.
Participou da criação da Liga Confederacionista junto com Ibrahim Nobre, Casper
Líbero, Silvio de Campos, Aureliano Leite, Tácito de Almeida, Carlos Pinto Alves, José
Branco Lefèvre, Rubens Borba de Moraes, Narciso Pieroni, Bernardo de Moraes, entre
outros.
Com o fim da Guerra Civil, para evitar o exílio, assumiu o disfarce de turista inglês
em passeio pelo interior de São Paulo. Ficou escondido na fazenda de um amigo em
Dourados, aproveitou o tempo e escreveu o também panfletário Nossa Guerra, publicado
em 1933.
Nos poucos trechos publicados a respeito em sua autobiografia, o historiador
afirma não ser separatista e que foi mal compreendido, principalmente em seu livro
Confederação ou Separação. Os políticos paulistas, assustados com o fato de a posição
do povo de São Paulo ser tão única, teriam assumido a acusação do governo federal de
que São Paulo fazia um movimento separatista. E assim, começou o desmanche de todo
o trabalho de doutrinação feito pela Liga de Defesa Paulista.
Acreditamos que em decorrência das transformações políticas ocorridas no país
depois da Guerra Civil de 1932 e no decorrer das décadas seguintes até o golpe militar de
1964, Alfredo Ellis Junior silenciou suas posições separatistas até o ponto de negá-las.
Em 1933, trabalhava como professor no liceu Pan-Americano e Colégio
Paulistano. Também produzia livros didáticos para a editora Saraiva. Seu sócio Hermes
Lima deu continuidade ao curso pré-jurídico junto à Faculdade de Direito de São Paulo,
organizado antes do conflito de 1932, instalado no Ginásio Paulistano. Ellis Junior
lecionava antropogeografia, biologia e higiene, enquanto seu amigo lecionava literatura
e filosofia; e contrataram Miguel Reale para as aulas de latim. Foram os alunos deste
cursinho que distribuíram O Separatista pelas ruas de São Paulo. E também lecionou na
Escola Livre de Sociologia e Política sobre populações paulistas (Ellis, 1979 e Arquivo
Público do Estado de São Paulo,1982).
Neste período, publicou várias obras voltadas às aulas que ministrava para os prévestibulares da Faculdade de Direito e cursos ginasiais, estabelecidos com as reformas na
educação realizadas por Francisco de Campos em 1931. Com as reformas posteriores,
estes livros ficaram desatualizados e não foram mais reeditados. São desta época Noções
elementares de Higiene e Biologia, lançado pela Editora Piratininga S/A; Geografia
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superior e estatística, em sua segunda edição em 1933 com Geografia para a 1ª,2ª e 5ª
séries; e, finalmente, História da civilização para a 3ª, 4ª e 5ª séries, todos publicados pela
Editora Saraiva & Cia (Ellis Junior, 1979).
Foi eleito deputado, pelo PRP, para a Assembleia Constituinte do estado de São
Paulo. Promulgada a Carta estadual, a Constituinte foi transformada em Assembleia
Legislativa.
Durante os dias 12 a 17 de dezembro de 1936, o então deputado paulista teve sua
residência situada na Rua Estados Unidos, número 76, vigiada entre as 18 e 24 horas pelo
agente 19 do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS).
Nada foi descrito em seu prontuário número 9239, além de seis relatórios do referido
agente, contendo apenas as descrições de um casal que o visitou por duas vezes, nos dias
15 e 16 com veículo de placa 13.096, e a visita de um senhor que chegou em um carro
com placa 13.097 (DEOPS, 1936).
Exerceu o cargo na oposição até o golpe de 1937, que instalou o Estado Novo. A
partir de então, abandonou a vida política e passou a exercer a função de professor na
Universidade de São Paulo. Ocupou o cargo na cadeira de História da Civilização
Brasileira no lugar de seu mestre Afonso de Taunay, conquistando a cátedra com a tese
Meio Século de Bandeirismo, em 1938.
De 1939 a 1941 foi diretor da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (FFLCH).
Membro da Sociedade de Estudos Históricos fundada em 1942, orientou dois alunos em
seus trabalhos acadêmicos (Roiz, 2013: 231).
Em 1939 nasceu e morreu seu filho Alfredo, fruto do segundo casamento, com D.
Norah de Abreu. Em 1941, a tragédia se repete: outro filho também chamado Alfredo
nasceu e morreu (Ellis Junior, 1949).
Em seu período na Universidade de São Paulo publicou pela mesma as seguintes
obras:
a) Obras oficialmente publicadas pela Faculdade de Filosofia, de
1939 a 1951
1. Meio século de bandeirismo – 1590-1640, tese de concurso e
reeditada em 1939.
2. Feijó e sua época, reeditada pela Companhia Editora Nacional,
1940.
3. Resumo da História de São Paulo, 1943.
4. Amador Bueno e a evolução da psicologia planaltina, 1944.
5. Capítulos da história psicológica de São Paulo, 1945.
6. Panoramas históricos, 1946.
7. Amador Bueno e seu tempo, 1948.
8. O Ouro e a paulistanidade, 1948.
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9. Um Parlamentar paulista da República, 1949.
10. A economia paulista no século XVIII, 1950, em colaboração com
a filha, prof.ª Myrian Ellis, e agora reeditada pela Academia Paulista de Letras.
11. O Café e a Paulistânia, 1951.
b) Obras publicadas a partir de 1940 por várias editoras
1. Feijó e a primeira metade do século XIX, reedição da Companhia
Editora Nacional, Série Brasiliana, São Paulo, 1940.
2. Capítulos da História de São Paulo, Companhia Editora Nacional,
Série Brasiliana, São Paulo, 1944.
3. Raposo Tavares e sua época, Livraria José Olympio Editora, Rio
de Janeiro, 1944.
4. Geografia econômica, Editora Atlas, São Paulo, 1945.
5. O Bandeirismo na economia do século XVIII, em Curso de
Bandeirologia, publicação oficial do Estado, 1946. (Ellis Junior, 1979:34-35)

Dos boletins publicados enquanto Alfredo Ellis Junior era catedrático na USP,
somente os números 10 e 12, cujo tema é Américo Vespucci e suas viagens, de 1949, de
Thomaz Oscar Marcondes de Souza e O abastecimento da Capitania de Minas Gerais no
século XVIII, de 1951, de Mafalda P. Zamella, foram produzidos por outros autores e não
contaram com nenhum texto de Alfredo Ellis Junior. O boletim número 4 Amador Bueno
e a evolução da psicologia planaltina, além do texto de Ellis Junior, traz os escritos de
Gerson Costa e Éli Piccoli, nos quais tecem Considerações sobre o estado econômico do
Planalto no século XVII: suas causas e suas consequências (Ellis Jr., 1944:171-208). No
boletim número 5 além do texto de Ellis Junior, Capítulos da história psicológica de São
Paulo, foi publicada a tese d’A memória de Martim Francisco sobre a reforma nos
estudos na Capitania de São Paulo de José Quirino Ribeiro, seu aluno. O boletim número
11, além do texto de Ellis Junior, A Economia Paulista no Século XVIII, continha textos
de Myriam Ellis sobre a existência do ouro e da prata no Planalto Paulista nos séculos
XVI e XVII e estudos sobre alguns tipos de transporte no Brasil Colonial (Roiz, 2013).
Afastado da USP em 1952 por problemas de saúde, Alfredo Ellis Junior se
aposentou em 1956 como professor Emérito. Depois disso, escreveu uma biografia de seu
avô materno, em 1960, O Tenente-Coronel Francisco da Cunha Bueno, seu último livro.
Teve algumas de suas obras relançadas durante as décadas seguintes. Escreveu uma
autobiografia não publicada, com alguns trechos encontrados na biografia escrita por sua
filha (Ellis, 1997) e na edição de 1979 de A Economia Paulista no Século XVIII.
No gênero biografia, além desta, que é de seu avô materno, publicara
a do pai, sob o título Um Parlamentar paulista da República (São Paulo, 1949).
E escreveu sobre Raposo Tavares (Raposo Tavares e sua época, São Paulo,
1944), sobre Feijó (Feijó e sua época, São Paulo, 1940, reeditado no mesmo
ano com o título Feijó e a primeira metade do século XIX) e sobre Amador
Bueno, que mereceu três trabalhos (1944, 1948, 1967), além e a partir de uma
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conferência realizada em 1926 no Rio de Janeiro, no Centro Paulista. (Ellis
Junior, 1979)

Encontramos, durante pesquisa realizada no Arquivo Público do Estado de São
Paulo, no acervo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pasta número 070,
referente aos trabalhos de Paulo Nogueira Filho sobre suas pesquisas para os livros Ideais
e Lutas de um Burguês Progressista de 1958 e A Guerra Cívica -1932, de1965, um recorte
da revista O Oriente, contendo dois capítulos e um apêndice inéditos de um livro de
Alfredo Ellis Junior sobre a Guerra Civil de 1932. Dos recortes, só foi possível identificar
a data de uma revista, número 38, novembro de 1965, contendo o capítulo intitulado
Analogias e Contrastes 1842-1932/1922-1924. De acordo com a numeração das outras
partes, contêm mais um capítulo e um apêndice. Deduzimos que foram publicados em
outra edição da revista com os nomes Vitória (capítulo II) e Apêndice 2. Apesar dos
esforços, não foi possível localizar a revista completa.
A longa missiva de Ellis Junior, intitulada Roteiro de Minha Vida, de quase
quatrocentas páginas, foi entregue em mãos para Myrian Ellis, sua filha única, em 1974,
pouco antes da morte do autor. Narra suas reminiscências sobre infância, adolescência e
vida adulta acompanhando as grandes transformações sociais, urbanas, econômicas;
relacionadas às suas atividades profissionais de procurador, advogado, deputado estadual
e professor.
Alfredo Ellis Junior morreu em 13 de junho de 1974, em São Carlos. Recebeu
homenagens em textos publicados pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e
da Academia de Letras de São Paulo. Já o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro não
prestou nenhuma homenagem póstuma e nem ao menos anunciou a morte, daquele que
foi seu correspondente desde 1926 (Roiz, 2013).

2.3 - O conceito de nação de Alfredo Ellis Junior

John M. Monteiro com o artigo Caçando com gato, de 1994 e Lorena R. Z. ElDine com a dissertação Raça, história e Política em Alfredo Ellis Junior e Cassiano
Ricardo, de 2010, produzem excelentes investigações sobre a vida e obra de Ellis Junior,
mais especificamente sobre a formação étnica da população de São Paulo, tendo como
base os livros de nosso autor, "Primeiros Troncos Paulistas", "Populações Paulistas" e
"O Bandeirismo Paulista e o Recuo do Meridiano". André Mota, com o livro Quem é
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Bom Já Nasce Feito, de 2003, e novamente El-Dine, com o artigo Alfredo Ellis Junior e
o Debate Sobre Imigração, de 2014, privilegiam o estudo da eugenia.
Discutem o pensamento de Ellis Junior enquanto elaborador de uma explicação
que se pretendia científica, identificando no discurso do historiador paulista elementos do
lamarckismo, darwinismo e mendelismo utilizados para demonstrar que o planaltino é
fruto de uma mestiçagem eugênica e distinta do restante do Brasil, favorecida pela mistura
do português com as índias tupis.
Nesse sentido, a seleção pela miscigenação somada à seleção pelo espaço
geográfico e ao empreendedorismo dos bandeirantes fez dos paulistas um povo distinto
dos restantes dos brasileiros, especialmente devido à ausência de miscigenação com o
africano. El-Dine (2014) investiga a tentativa de Ellis Junior, enquanto deputado estadual,
de criar uma lei eugênica para selecionar os imigrantes aportados em São Paulo.
Dante Moreira Leite (1969), em sua tese de doutorado defendida em 1954 e depois
publicada como livro, além da questão racial, levanta a hipótese de que o nacionalismo
paulista não se desenvolveu porque tal ideologia não atingiu parcelas significativas de
todas as classes sociais, ficando restrita à pequena parcela da fração burguesa e camadas
médias tradicionais. E diante da conjuntura específica, internamente, as frações
dominantes estavam mais envolvidas com a hegemonia na política brasileira, causando
fissuras cujo resultado concreto impedia a união dos paulistas em torno da ideologia
nacionalista. Por não ser o objetivo de Leite, tais hipóteses não foram aprofundadas.
Com base em Leite, Katia Abud (1985) observa que as ideias racialistas de
Alfredo Ellis Junior tinha íntima ligação com a manifestação do nacionalismo paulista e
oposição ao nacionalismo brasileiro. Segundo afirma a autora, Alfredo Ellis Junior
pretendeu valorizar e ter uma visão otimista sobre São Paulo. Já em relação ao Brasil com
uma posição antinegra foi pessimista. Enquanto a mestiçagem paulista qualificava, a
brasileira desqualificava.
Roiz (2013) preocupou-se em estabelecer como o historiador paulista construiu
seu objeto de pesquisa a respeito da constituição do Estado-nação brasileiro a partir da
história de São Paulo. Utilizando uma matriz teórica metodológica diferente àquela que
nos propomos utilizar ao estudar o conceito de nação na obra de Ellis Junior, Roiz não
relacionou a construção ideológica do nacionalismo às relações de produção capitalista e
o Estado burguês. Deste modo, os liames entre o papel de intelectual orgânico
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desempenhado por Alfredo Ellis Junior ao defender os interesses da fração de classe
agromercantil exportadora não foram evidenciados.
O tema da "raça paulista" e nação, apesar de muito bem discutido pelos autores
citados, não esgota a vasta obra de Alfredo Ellis Junior. Acreditamos que o tema do
separatismo foi pouco explorado, cabendo-lhe uma análise mais específica, a qual, por
sua vez, pode enriquecer o exame dos aspectos já abordados.
De nossa parte, mesmo sem ignorar a amplitude da mobilização de contingentes
populares para a Guerra Paulista, acreditamos que, diferentemente da ideologia nacional,
o nacionalismo não é necessariamente representativo de um amplo leque de classes
sociais. Camadas da classe média tradicional posicionada como base social de apoio9 da
fração agromercantil, se apropriaram da ideologia separatista para criar uma alternativa
ao Estado populista. E neste sentido, a ideia separatista foi cimentada na ideia de nação
do historiador paulista.
Alfredo Ellis Junior desenvolveu uma ideia de nação bastante específica durante
a década de 1920 e primeira metade da década de 1930, a partir de seus estudos sobre o
passado paulista. Construiu uma identidade paulista com características próprias, opondo
à identidade brasileira. Num momento de maior radicalidade, tornou-se o principal
ideólogo do movimento separatista paulista de 1932.
No processo de elaboração de seus livros, reuniu hipóteses de vários cientistas
evolucionistas de diversas áreas, principalmente antropologia, sociologia e biologia. As
principais tendências teóricas-ideológicas as quais recorreu implica noções adquiridas de
várias correntes ideológicas para elaborar sua concepção de raça: adaptações ao meio que
causam transformação (derivações de Lamarck, Cope e Spencer); seleção natural e sexual
que eliminaria os inaptos (derivações de Darwin, Weissmann); mutações ocasionais e
bruscas que se fixariam (derivações de Devries, Kolicker, Kornchisky e Morgan) (Ellis
Junior, 1934c).
Num de seus livros mais panfletários sobre a proeminência paulista,
Confederação ou Separação (1934a), sintetizou sua definição de nacionalidade como "
... a entidade política, social-psicológica-econômica, formada por um povo composto de

9

(1984).

Sobre a participação política das camadas médias no período aqui estudado, consultar Saes
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um número maior ou menor de indivíduos ligados por laços de natureza varia" (Ibid.: 2324).
Seu ponto de partida para construir sua ideia de nação paulista foi a hipótese, do
historiador português Oliveira Martins (1920), em que o processo de colonização
portuguesa na América se constituiu de vários núcleos coloniais independentes e isolados
entre si, com diferenças de ordem natural, fatores sociais e tipos de miscigenações
específicas. Como resultado apresentaria características econômicas, culturais e raciais
diferentes em cada núcleo colonial (Ellis Junior, 1934a).
O segundo ponto foi a elaboração de um conjunto de identidade que julgava ser
necessário para constituir uma nação classificadas em duas ordens. O primeiro e mais
importante seria: identidade de interesses econômicos; de raça; de mentalidade; de
sentimentalidade; de tradição histórica; de tradição e costumes; de ambientes físico e
social. O de segunda ordem seria identidade de língua, de religião e de organização
política (Ellis Junior, 1934b).
Segundo ele, uma nacionalidade não exigiria a comunhão de todas as entidades
apresentadas. Não obstante, a ausência de qualquer fator de primeira ordem causaria o
seu enfraquecimento. Enquanto o estado paulista teria todas as entidades de primeira
ordem, o conjunto do Estado-nação brasileiro apresentaria apenas as de segunda ordem.
Diante dessa perspectiva, apoiado no determinismo evolucionista, afirmava que São
Paulo caminharia num ritmo de desenvolvimento superior ao do restante da nação,
levando num futuro próximo à separação. Citava Spencer, “tudo partindo da
homogeneidade indefinida vae para a heterogeneidade definida” (Apud. Ellis Junior,
1934a:49).
A construção da oposição entre São Paulo e Brasil foi iniciada sob a perspectiva
de que as colônias do Sul e Norte na América portuguesa, não tiveram contatos
significativos, devido principalmente ao isolamento do planalto paulista. O
desenvolvimento concomitante apresentou muitas diferenças, pois nem o tipo racial
ibérico do colonizador do Sul era o mesmo do Norte. Enquanto no Norte houve
miscigenação com o negro e índio, em São Paulo houve somente com o índio (Ellis
Junior,1976).
É possível observar em sua obra uma preocupação em relacionar o conceito de
nacionalidade ao conceito de raça. Acreditou ter construído uma explicação científica de
raça e, a partir de então, relacionou-a com o conceito de determinismo geográfico como
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fatores capazes de formar uma nação sólida. Em seu primeiro livro, O Bandeirismo
Paulista e o Recuo do Meridiano de 1924, narra a história de São Paulo como a formadora
e integradora do território brasileiro (1934b). Em Raça de Gigantes, de 1926, explicou de
forma pormenorizada a constituição da raça paulista desde o início da colonização até o
final do século XIX. E como uma continuação do tema racial, em Populações Paulistas
(1934c), observou o impacto das migrações pós-abolição na sub-raça paulista até 1930 e
suas possíveis consequências para o futuro de São Paulo.
Apropriando-se dos conceitos de Mendel, o historiador paulista afirmava que as
misturas se manifestam de forma fenótipa e genótipa. No mestiço as formas fenótipas
variam muito porque o genótipo não foi estabilizado, podendo ocorrer em gerações
futuras casos de atavismo. Em sua observação concreta, no século XX, a base racial
paulista já estava solidificada e sob as mesmas condições mesológicas, seja qual fosse a
alteração dos caracteres raciais, os paulistas continuariam sempre superiores aos
brasileiros (Ibid.).
Como anteriormente comentado, a preocupação com o futuro da população
paulista foi manifestada em seu projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, em 17 de agosto de 1926, publicado no jornal Correio Paulistano
no dia seguinte. Propunha a criação de um instituto estadual para o estudo dos impactos
da imigração na sociedade paulista. Segundo ele, seria possível, com uma base empírica
de dados, fazer a seleção dos imigrantes recebidos por São Paulo, objetivando preservar
a condição eugênica do povo paulista. Entretanto, faltava autonomia jurídica do estado
de São Paulo para criar leis substantivas.
A raça seria o fator determinante para o êxito social. Para Ellis Junior, as
modificações nas raças seguiriam três forças: adaptação ao meio, seleção natural
(Darwin) e mutações ocasionais. Estas forças agiriam de forma centrífuga, enquanto a
hereditariedade agiria de forma centrípeta. Dessa luta nasceram as raças antropológicas.
A proeminência dos planaltinos era determinada pela “raça de gigantes”, cujos feitos
proporcionaram a base para a formação histórica não apenas de São Paulo, mas
subordinada a ela, a do Brasil. Nesta medida o processo de formação da raça estava
entrelaçado ideologicamente com a conquista do território. Raça e história se
retroalimentariam para justificar a dominação e hegemonia paulista durante a República
Velha.
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Outro ponto indispensável no processo de constituição do seu conceito de nação
foi inspirado em Vidal de La Blache, a determinação geográfica (Ellis Junior, 1934c). O
território seria fundamental para a superioridade da sub-raça paulista. E como
consequência as qualidades da raça seriam o suporte para a constituição de uma
mentalidade paulista empreendedora, forte e guerreira o suficiente contra as adversidades,
para superar a pobreza material e adentrar pelo sertão na preação do índio, na busca de
metais e pedras preciosas. Para Alfredo Ellis Junior, a condição psicológica coletiva agiria
independente do livre arbítrio dos indivíduos. Neste caso, as ações individuais seriam a
manifestação das qualidades inerentes à raça do indivíduo (Ellis Junior, 1940). Em suma,
raça, território e mentalidade, entrelaçados na luta pela vida, formariam o liame das
entidades estruturadoras da nação paulista.
Em seus estudos, Alfredo Ellis Junior observa a degeneração física nos
descendentes dos paulistas migrados para outras localidades brasileiras devido ao clima
entre outras condições geográficas. Em outras palavras, afirmava ser a raça um fator de
identidade indispensável para a formação de uma nação e completamente interligada ao
espaço geográfico cujas condições definiam as características psicológicas do povo.
Nesta medida, uma formação racial superior faria de São Paulo uma nação superior ao
restante do Brasil.
Não obstante, não acreditava na superioridade dos europeus como defendia
Lapouge. Pelo contrário, valorizava uma miscigenação específica entre portugueses e
índios no planalto paulista: o mameluco. Segundo afirmava Ellis Junior, pelo conceito de
raça ser relativo e complexo, a ortodoxia conduziria a resultados falhos. Acreditava que
uma raça poderia ser forte em determinado contexto social e fraca em outro, como poderia
ser forte ou fraca em determinado ambiente geográfico, variando o grau de eficiência
física, fisiológica, intelectual ou moral. As seleções naturais e sociais determinariam se
uma raça seria eugênica (Ellis Junior, 1933b).
Das ideias de Lapouge, apropriou-se do conceito de que um povo eugênico era
altamente eficiente em sua fecundidade para explicar o mameluco paulista. Incorporando
ideias de Paul Broca, afirmava que os casos estudados por Lapouge sobre a alta
fecundidade mestiça eram heterogenésico, enquanto o caso paulista era homogenésico,
chegando a eugenésicos, formando uma nova sub-raça (Ellis Junior, 1976).
Já no caso brasileiro, enquanto no Nordeste, após o cruzamento das três raças,
prevaleceria o fenótipo ameríndio. No Centro (Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo e
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Minas Gerais), com maior cruzamento com o negro e branco, o mulato tenderia a ficar
estéril. Enquanto no caso específico de São Paulo, a mistura das raças branca e índia com
leve consanguinidade ajudou a formar uma sub-raça mais fecunda e longeva.
Argumentava que com o advento do ciclo do ouro, ocorreu grande migração para
a região das minas, diminuindo em demasia a população e empobrecendo a região de São
Paulo. Entretanto, para o historiador paulista, a fecundidade persistiu apesar da
decadência econômica. E no século XIX já haviam novos povoados com a epopeia do
café, quando se formaram os primeiros latifúndios de São Paulo, agora com mais sangue
europeu do que indígena, devido à imigração ibérica do período.
Para Ellis Junior, o negro não participou da formação racial paulista. Praticamente
inexistente nos primeiros séculos, ocorreu um maior afluxo somente com a cafeicultura.
Segundo ele, o paulista não simpatizava com o negro, resultando em uma baixa
miscigenação. O planalto, com suas variações de temperatura, impossibilitou a adaptação
do africano, eliminando-o pela tuberculose, além da baixa condição para se integrar a uma
sociedade civilizada, pois incapaz de competir pelas melhores posições (Ellis Junior,
1933b). Em 1928, em seu livro Pedras Lascadas, previa que em mais ou menos cinquenta
anos não haveria mais negros e mulatos em São Paulo.
De acordo com suas análises, no século XIX, a sociedade paulista passou por um
processo de transformação. O patriarcalismo e o particularismo se acentuaram, enquanto
o comunitarismo dos tempos das bandeiras perdeu importância. No final do século, com
a continuidade da expansão cafeeira e o aumento da imigração, o território foi ocupado
com uma presença marcante de italianos (Ellis Junior, 1976).
No caso brasileiro, língua e religião seriam liames fracos para a sustentação de
uma identidade comum. A língua, dentro de um processo evolutivo e com baixo nível de
comunicação entre as regiões tendia, à diferenciação. E mesmo se isso não ocorresse, não
teria força para unir um povo, como foi o caso da América espanhola (Ellis Junior,
1934a). Entendia que o papel da religião no século XX havia perdido espaço para a
ciência e a razão (Ellis Junior, 1976).
Na construção do seu argumento, o passado paulista foi peça fundamental para
fortalecer a ideia de nação e proeminência paulista. Um passado em que os bandeirantes
foram os construtores da nação brasileira e, ao mesmo tempo, fortalecia as características
regionais de São Paulo. O passado heroico era o elo com o presente no sentido de dar
legitimidade para os paulistas exercerem a hegemonia política brasileira. A história
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intimamente ligada à ideia de um nacionalismo, contendo em seu germe o potencial
separatista, cujas características regionais de São Paulo marcadamente diferentes das
brasileiras, tenderiam a aumentar com o passar do tempo, ocorrendo a inevitável
separação.
A narrativa de um passado comum paulista, expressa desde a origem na
construção do mito bandeirante os mesmos valores liberais defendidos na República,
como empreendedorismo, criatividade, iniciativa, liderança, individualismo, autonomia
política e democracia. Características estas da sociedade paulista desde a fundação da vila
no planalto de Piratininga até o presente, nascida no autogoverno da Câmara municipal,
policultura devido ao isolamento do planalto e desbravamento do sertão. Alfredo Ellis
Junior compara o paulista ao anglo-saxão, o mesmo povo cuja formação social
proporcionou as bases para o desenvolvimento do capitalismo industrial. Diante desta
perspectiva, a mentalidade paulista era, desde a sua formação, carregada de características
liberais. O seu desenvolvimento apenas as aperfeiçoou, substituindo o comunitarismo dos
primeiros dois séculos, pelo individualismo desenvolvido no século XIX no processo de
isolamento nos latifúndios de café (Ellis Junior, 1976).
Consideradas em conjunto, segundo Ellis Junior, cada região brasileira teria
costumes diferentes (1934a). Em relação ao processo de formação da mentalidade
brasileira, afirmava que o país foi unitário até o Império, quando o desenvolvimento do
todo era mais ou menos homogêneo. Entretanto, com a República, cada região se
desenvolveu em um ritmo, elevando as desigualdades regionais. Como consequência, a
mentalidade foi se diferenciando, criando um desnível muito grande, com mentalidades
regionais próprias e uma consciência nacional frágil (Ellis Junior, 1934a).
O interesse econômico comum foi considerado por Ellis Junior como o mais
importante e sólido fator para a constituição de uma nacionalidade. Não obstante,
defendia que no caso brasileiro não havia homogeneidade de interesses. Uma região
sempre prejudicava a outra. São Paulo, com agricultura de exportação, desejava uma
política financeira inflacionista, com desvalorização cambial para vencer a concorrência.
Como era um centro industrial, era conveniente proteger suas indústrias e, se o fizesse,
prejudicaria outros estados.
De acordo com seu discurso, o Brasil não era unitário, não existia uma
sentimentalidade que o unisse, a realidade mostrava um país muito pobre, onde não havia
orgulho de ser brasileiro. Sob estas circunstâncias, relaciona seu conceito de nação com
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as consequências revolução de 1930, cujo processo acelerou a destruição da vontade de
viver juntos, uma vez que o ódio separava muitos brasileiros. Os mortos do confronto de
1932, o tratamento dado aos prisioneiros paulistas, as ações das tropas de ocupação em
São Paulo só agravaram a situação, dando espaço ao sentimento regionalista (Ibid.). Em
Nossa Guerra (1933a), seu objetivo foi narrar como se deu a chamada revolução de 1932,
elevando-a, segundo sua compreensão, às outras duas epopeias paulistas: o
bandeirantismo e a empresa do café.
Segundo Ellis Junior, os interventores não conheciam os problemas de São Paulo.
Eram tenentes de outras regiões sem conhecimento em "administração política". Por não
atenderem aos anseios dos paulistas, todas as classes sociais passaram ao
descontentamento com o novo regime político. A revolta nasceu de forma espontânea
pelo povo como um todo. Assim, afirma terem sido os próprios agentes da ditadura " ...
os melhores obreiros do separatismo" (Ibid.:42). A possibilidade de viver em comum
união com o Brasil sofreu sério abalo com o conflito bélico, tornando o separatismo uma
séria possibilidade.
De acordo com Décio Saes (1984), os anos 1930 foram marcados por diversas
políticas do governo Vargas com vistas a ampliar e fortalecer as estruturas do Estado
nacional brasileiro, o que implicava expropriar a grande burguesia cafeeira de vários
centros importantes para a definição de políticas para o setor. Este processo contou com
forte reação desta fração de classe que, no plano político-ideológico apelou para a defesa
dos interesses “paulistas” que estariam sob ataques desprovidos de legitimidade. Esta
contraofensiva reforçou um regionalismo fortemente hegemonizado por uma fração de
classe. Em outros termos, um processo em que o regional e o social se articularam
estreitamente, abrindo espaço para um tipo específico de nacionalismo: o separatismo
paulista.
Em Confederação ou Separação (1934a), sob a influência de Herbert Spencer,
apela para concepções organicistas com o objetivo de demonstrar que a sociedade
brasileira estava diante de uma ruptura praticamente inevitável, da qual a Guerra Paulista
era o sintoma mais imediato. Em A Nossa Guerra (1933a), atribui a derrota de São Paulo
na Guerra Civil a uma série de traições internas decorrentes de interesses ilegítimos cujo
atendimento dependia da subordinação do estado de São Paulo a um governo
centralizado. Desta forma, a disputa política pela hegemonia no interior do bloco no poder
tornava-se um espaço de confronto também ideológico em torno da formação da
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identidade nacional. Diante da vitória da “revolução de 1930”, apresentava-se para os
“paulistas” a alternativa entre o separatismo e um modelo de confederação sui generis.
Os estados com maior autonomia não teriam necessidade de uma separação radical, desde
que tivessem uma forma de governo que pudesse comportar a diversidade de interesses
(Ellis Junior, 1934a).
Ellis Junior refere-se a alguns laços de identidade que deveriam ser desenvolvidos
e cimentados no processo de formação de uma nação paulista. E todos confluíam para a
necessidade da separação do estado de São Paulo do restante do Brasil. Pois a formação
social paulista possuía todos os laços de primeira ordem (identidade de mentalidade e
sentimentalidade,

tradição

histórica,

costumes

e

conveniências

econômicas)

imprescindíveis para a formação de uma nação. Em contrapartida, os liames entre Brasil
e São Paulo eram apenas laços de segunda ordem (identidade de idioma, de religião,
organização política e cultural) fracos para manter a unidade nacional.
Ao sistematizar o conceito de nação de Alfredo Ellis Junior, percebemos que o
mesmo foi fortemente influenciado pela ideologia de proeminência e separatismo. No
contexto histórico do início dos anos de 1930, este mito de proeminência paulista foi
apropriado para unir os paulistas em uma causa comum, ocultando os interesses políticos
e econômicos da fração de classe do grande capital cafeeiro, cuja hegemonia foi perdida
na revolução de 1930. Num momento de maior radicalismo, durante o processo da Guerra
Civil de 1932, Alfredo Ellis Junior propôs o separatismo como uma radical alternativa
para a recuperação daquela hegemonia.
No entanto, a fração do grande capital cafeeiro encontrou na articulação política
com o Estado varguista um compromisso instável que garantia, dentro de certos limites,
uma autonomia para suas decisões econômicas. E neste sentido, a ameaça separatista era
mais um recurso para garantir o compromisso mesmo que instável. Na medida em que
juntos, o Brasil e São Paulo são viáveis, mas o Brasil sem São Paulo talvez não se
viabilizaria.

2.4 - O Estado populista e a alternativa do separatismo paulista

A revolução de 1930 produziu uma nova organização do desenvolvimento
capitalista no Brasil no sentido de centralizar na esfera federal mecanismos políticos
econômicos antes controlados regionalmente. A partir de certo momento histórico, o
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próprio Estado passa a realizar investimentos diretamente no processo de industrialização
nacional (Almeida, 2014).
Apesar de ocorrer a perda da hegemonia do bloco no poder do grande capital
cafeeiro, e nesta medida podemos considerar a revolução de 1930. Por outro lado, se
manteve o compromisso com as frações oligárquicas. De todo modo, apesar do avanço
de outros setores da economia e do desenvolvimento de um mercado interno, o setor
agroexportador foi responsável por parcela significativa da acumulação de capital.
Não obstante, havia tensões nesta relação de compromisso. Os setores
agromercantis criticavam as indústrias artificiais que sugavam para o exterior, via compra
de matérias-primas e meios de produção, a acumulação de riquezas geradas na
agricultura. A sobrevivência das indústrias dependia de políticas cambiais e alfandegárias
que impediam o livre cambismo, representava custos elevados ao tesouro nacional,
desvalorizava a moeda nacional, encarecendo os produtos importados de melhor
qualidade. Percebendo-se afetadas por essa política, as camadas mais elevadas da classe
média tradicional aderiam a este discurso. É o exemplo de Alfredo Ellis Junior.
Diante desta conjuntura, a continuidade do desenvolvimento capitalista – o Brasil
demandava uma alteração nas relações de produção no interior da formação social
brasileira – e, como consequência, a redefinição de sua dependência no sistema
imperialista.
Realizar esta redefinição impunha um tipo de mobilização popular que por sua
vez abria o questionamento sobre a própria dependência. A ampliação do sistema político
para abranger os setores mais amplos da classe média e do proletariado, proporcionou
dentro de certos limites, uma democratização do Estado. Este processo gerou ao mesmo
tempo uma ruptura com o passado oligárquico, entretanto manteve um compromisso com
o mesmo.
Ao realizar a absorção das camadas urbanas, o Estado, desarticulou as
organizações operárias autônomas e criou um aparelho sindical com forte controle estatal
sobre as massas trabalhadoras. Enquanto as relações no campo permaneceram sem
alterações, mantendo a relação de dominação/dependência da oligarquia com o
campesinato.
Criou-se um modelo de representação política com forte vínculo entre o chefe do
Estado e os cidadãos, o Estado não assumiu plenamente a forma democrático-burguesa.
Com a revolução de 1930, ocorreu um rompimento de forma violenta da prática política
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e ideológica das oligarquias. Até então, as disputas entre as diferentes frações oligárquicas
eram decididas no plano político eleitoral. Entretanto, novos atores constituídos com as
transformações ocorridas durante a República Velha, como os operários e os tenentes,
pensavam em outros meios para alterar os rumos políticos do país. E foram os tenentes
que derrubaram as oligarquias da Primeira República.
Os aspectos principais para compreender o cenário político no período que inicia
com a revolução de 1930 foram a dominação do capital mercantilista no processo de
acumulação e a perda da hegemonia da fração burguesa agromercantil. Todavia, as
contradições internas do Brasil estavam engrenadas com a crise do capitalismo em nível
mundial, com o aumento exponencial dentre as formações sociais imperialistas. A crise
financeira enfraqueceu a posição do capital mercantil que, por sua vez, acarretou na perda
da hegemonia do grande capital cafeeiro, inviabilizando uma política de Estado para
atender os seus interesses.
O reflexo dessas transformações internas enfraquecia a relação da formação social
brasileira junto ao sistema imperialista. Configurando uma crise de hegemonia de
dependência. Como contrapartida dessa crise ocorreu a ampliação do papel da burocracia
de Estado nas decisões políticas do desenvolvimento capitalista.
Numa relação de compromisso instável entre as diversas frações de classe,
aproveitando as oportunidades diante das contradições no sistema imperialista, a
burocracia de Estado, por meio de cooptação da política ideológica de grande parte do
proletariado e baixas camadas médias, criou uma base de massa de apoio para uma
política que favorecia o processo de industrialização (Ibid.).
Definido como um Estado de compromisso, é caracterizado pela complexidade
existente no bloco do poder no processo de transição de uma economia agromercantil
exportadora para uma economia industrial dependente. Mesmo com a quebra da
hegemonia da oligarquia, a revolução de 1930 não representou uma nova hegemonia da
fração de classe burguesa industrial.
(...) O Estado pós-oligárquico corresponde antes a uma composição
política que relaciona as 'categorias sociais' de Estado - inicialmente os
tenentes, depois a burocracia e as forças armadas, - as oligarquias e a burguesia
industrial nascente. O condomínio de poder exclui a possibilidade da
hegemonia política de uma das forças integrantes da composição (...) Contudo,
seria errado considerar o bloco político dominante como uma realidade estável
a partir de 1930. (Saes, 1984: 84)
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No processo, ocorreram modificações nas posições dentro do bloco do poder. As
oligarquias conseguiram manter seu domínio em nível local quase intacto, porém,
perderam muito espaço nos aparelhos do Estado central. Sua capacidade de decisão nos
rumos da política nacional foi diminuída. Com certa possibilidade de agir, a fração
burguesa industrial conseguiu aumentar seu potencial de influenciar no processo político
decisório ao ocupar alguns aparelhos de Estado.
A nova composição absorveu novas frações de classe sem apresentar uma que
exercesse a hegemonia, deixando um equilíbrio instável. Como resposta a esta
heterogeneidade, o Estado centralizado necessitava de uma base de apoio social, e tal
apoio estava na classe operária e setores da baixa camada média.
A integração das massas urbanas se deu segundo a política de desenvolvimento
implementada pelo Estado, cuja necessidade de um rápido desenvolvimento industrial
levou o Estado, impulsionado por setores da burocracia, a exercer uma política
intervencionista relativamente avançada em relação ao desenvolvimento das relações de
classe do capitalismo na formação social brasileira.
Fica evidente a contradição da integração da política da classe operária, pois é
reconhecida pelo Estado como capaz de influenciar nas decisões políticas da nação pela
primeira vez na história do país. O Estado concederá, à classe operária, entre 1930 a 1945,
a legislação trabalhista e uma estrutura sindical, reconhecendo seu direito a reivindicação
e a cidadania (Ibid.).
Contudo, esta forma de integração tirou da classe operária a sua possibilidade de
organização autônoma. A estrutura sindical criada pelo Estado define-se como um
sindicalismo de Estado, com necessidade do reconhecimento pelo Ministério do Trabalho
de cada sindicato. O imposto sindical e também pela interdição em qualquer forma de
organização horizontal da classe trabalhadora. Tal política não apenas integra a classe
trabalhadora, mas também a absorve nas estruturas do Estado.
Mesmo dentro de certos limites, ocorreu um alargamento no sistema político
brasileiro, ampliando a base de participação democrática burguesa. O novo sistema
político rearticulou, através da mediação das categorias sociais de Estado, as relações
entre a nova e a velha classe dominante no bloco do poder e a classe trabalhadora,
expressa, em nível político, pela transição de uma sociedade agrária em uma sociedade
industrial em desenvolvimento.
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Neste sentido, o Estado toma a frente nas relações de classe, deixando de ser
exclusividade das oligarquias. Apesar de ser um Estado de compromisso, a determinação
política dos tenentes impede que o Estado seja apenas uma justaposição de grupos de
interesse oligárquicos e industriais. O Estado de massas representa a absorção da classe
operária através da legislação trabalhista e do sindicado de Estado.
O Estado assume o papel de agente da industrialização como resposta ao apelo de
consumo e ao bem-estar social das massas urbanas, ao mesmo tempo em que substitui
politicamente a burguesia industrial. Torna-se um Estado populista no sentido de ser o
criador e difusor da ideologia populista e executor de uma política populista.
O acesso aos bens de consumo posto pelas baixas camadas médias urbanas
transforma a necessidade da industrialização em origem das aspirações de um Estado
soberano. O caráter de urgência da industrialização demandava a construção de meios
institucionais capazes de preparar o Estado para fazer o papel da burguesia industrial no
processo de industrialização. Não obstante, a vontade das baixas camadas médias não se
tornaria vontade política sem a mediação do tenentismo nacionalista para construir um
Estado nacional centralizado, antioligárquico, que conseguiu responder aos desejos das
baixas camadas médias.
É no discurso ideológico dos tenentes que se encontram as raízes do populismo.
O embrião da ideologia do Estado centralizado teve suas bases nos mesmos lugares de
origem do tenentismo. Nas regiões menos desenvolvidas do Brasil, onde o medo de
proletarização das camadas médias urbanas era mais forte. Com a revolução de 1930, ela
se difundiu para as regiões mais desenvolvidas e industrializadas.
A análise histórica do populismo possibilita a identificação dos grupos sociais e
as categorias sociais responsáveis pela sua criação, assim como o seu conteúdo social
enquanto ideologia. A política que consolidou o Estado centralizado foi fruto da ação dos
tenentes nacionalistas e não um acordo entre a antiga oligarquia e a nova classe
dominante. Os tenentes agiram de forma intransigente para executar uma política de
ataque aos centros regionais de poder oligárquico com o fechamento dos legislativos
estaduais e a nomeação direta do governo central de interventores ou novos governadores.
Também lutaram pela elaboração dos Códigos de Minas e Código de Águas; pela taxação
dos bens imóveis, em combate ao plano Niemeyer de estabilização monetária; e se
alinharam com os defensores da criação do Ministério do Trabalho, cujo resultado prático
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foi responsável pela aplicação de uma política oficial de integração operária à frente deste
organismo.
Segundo Saes, não é correto caracterizar o populismo como uma ideologia
burguesa. Caracteriza-se como uma ideologia das camadas médias sem ligação com as
oligarquias, representada politicamente pelo tenentismo nacionalista. Sendo esta uma
categoria social inserida no aparelho de Estado e filiada às camadas médias urbanas
durante o processo de transição capitalista dependente. Ainda incipiente, essas novas
relações de classe possibilitaram que o populismo penetrasse na classe operária em
formação, tornando-se sua expressão.
As ações dos tenentes possibilitaram que o Estado passasse a ter uma ideologia
populista, dando-lhe uma dimensão "complementar àquela de 'Estado de compromisso':
a de 'Estado de massas'.'' (Ibid.:93). Mesmo com a queda do tenentismo como força
política organizada, a ideologia populista permaneceu presente no Estado sob outras
categorias sociais: técnicos, burocratas e forças armadas.
O Estado populista se expressa como um Estado criador por meio de uma política
intervencionista e industrializante, passando à frente das relações de classe, capaz de criar
uma burguesia industrial que faz pressão sobre os aparelhos e agências do Estado. Outro
aspecto é caracterizado como um Estado mediador para evitar a luta de classes entre a
burguesia industrial e a classe operária. Com o objetivo de gerar estabilidade ao
''compromisso'', e assim consolidar os planos econômicos e políticos da burguesia
industrial nascente, ao mesmo tempo em que integra, priva o proletariado de uma
expressão política autônoma.
A análise histórica nos permite superar os formalismos abstratos e definir o
populismo como uma ideologia de Estado criada pelo movimento tenentista e
transformada na expressão da classe operária em formação através da execução de uma
política de industrialização e integração operária, indicando uma etapa de redefinição do
capitalismo na formação social brasileira.
As duas dimensões da política populista são inseparáveis, a integração da classe
operária foi a face social da política de industrialização implantada pelo Estado. A política
de integração conviveu com avanços e recuos da política econômica durante o período
populista. Tal fato pode nos levar a concluir precipitadamente a política populista como
uma luta entre a burguesia industrial e as oligarquias rurais, num jogo de integração e
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manipulação da classe operária. Para evitar este erro, é necessário analisar com mais rigor
os termos "compromisso" entre a burguesia industrial nascente e as oligarquias.
A oligarquia e a burguesia industrial chegaram a um compromisso político com a
revolução de 1930, sendo o Estado populista a garantia deste acordo. A fração industrial
garantiria poder político e acesso aos instrumentos institucionais de desenvolvimento, e
as oligarquias receberiam garantia da ordem social no campo, garantia da propriedade
privada e estatuto das relações de trabalho. O acordo não impediu uma disputa entre as
frações de classe pelo controle da política econômica. As categorias sociais se mostravam
com capacidade de autonomia de ação e, devido à sua ideologia e o período histórico,
tendiam a uma política industrializante. A deterioração dos termos de troca
impossibilitava a expansão do setor capitalista agromercantil, sendo necessário o estímulo
à industrialização.
O objetivo dos tenentes era a construção de um Estado nacional soberano
centralizado, defendendo o controle da política econômica no âmbito central.
Proporcionou as condições institucionais para a implantação de uma política
intervencionista e industrializante, confrontando o Estado federalista das oligarquias.
Portanto, a fração agromercantil perdeu espaço sobre as decisões da política econômica.
A manutenção da política de compra dos estoques do café foi mantida com o objetivo de
desenvolver o mercado interno, obtendo divisas para a importação de maquinaria para a
industrialização.
O compromisso político entre a fração agromercantil e a fração industrial nunca
foi equilibrada sobre o controle dos instrumentos da política econômica, sempre com
maior quantidade de benefícios a fração industrial. Com a diminuição do acesso às
estruturas do Estado, aquela fração tentou em algumas oportunidades tomar o controle da
política econômica. Na maior parte dos casos, foi uma luta dentro do próprio Estado
através da via parlamentar.
Mas, como no caso da Guerra Civil de 1932, foi uma tentativa de destruir o sistema
populista, logo, a política voltada à industrialização. As frações agromercantis, para tentar
impor sua hegemonia política, procuravam apoio nas camadas médias tradicionais e em
alguns setores das forças armadas com interesses na destruição do tenentismo.
A revolução de 1932 constitui a expressão mais pura desse esforço de
retorno ao passado; a burguesia cafeeira mobilizou politicamente as camadas
médias tradicionais e procurou o apoio de uma fração das forças armadas, a
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fim de 'restaurar o prestígio de São Paulo', sujeito desde a revolução de trinta
ao domínio político de um 'bando de estrangeiros'. Quando lembramos que
esses 'estrangeiros' eram justamente os 'tenentes' (a força revolucionária e
antioligáquica da nova composição dominante), torna-se evidente que a
dimensão regionalista do movimento não passou de uma fachada
propagandística para a luta dos grupos agromercantis pela reconquista da
hegemonia política. (Ibid.:100)

Todas as tentativas da fração agroexportadora de restaurar sua hegemonia
fracassaram. Isso provou que a instabilidade era a norma para o Estado populista. A fonte
de instabilidade era a luta constante pelo controle da política de desenvolvimento, já que
o Estado não era visto por nenhuma das frações de classe como o modelo ideal para a
realização dos seus interesses. A integração política da classe operária através do
movimento sindical transforma-a num agente potencial do sistema político, tornando-a a
segunda fonte de instabilidade do populismo.
Como nenhum grupo aprovava o conjunto das medidas políticas, o processo
decisório do populismo era instável. As decisões podiam ser divididas em dois grupos, o
de políticas de desenvolvimento como as de industrialização (confisco cambial,
investimentos públicos) e de políticas de integração (sindicalismo de Estado e legislação
trabalhista). As frações agromercantis demonstravam contrariedade com ambas as
políticas, enquanto a burguesia industrial aceitava com reservas a política de integração.
A política da ordem definia-se como a manutenção da propriedade agrária e suas
relações de produção e como uma política de manipulação operária.
O movimento armado de 1930 não acabou com o poder socioeconômico das
oligarquias rurais. Diante deste fato, as camadas médias tradicionais, não se
desvincularam de sua dependência das oligarquias, assim como não se livrou do seu
liberalismo elitista e antipopular. Tratando a política como um privilégio, compreendiam
o Estado populista como um opositor ao estender direitos políticos aos operários e
camadas médias inferiores. Sendo o profissional liberal o tipo social das camadas médias
tradicionais, sua situação de trabalho cria as condições ideológicas que se opõem à
intervenção do Estado no âmbito econômico e social.
A posição antipopulista das camadas médias tradicionais não pode ser confundida
com as manifestações superficiais como a busca pela constituição ou oposição à ditadura,
não passam de sua expressão ideológica de rejeição ao Estado populista.
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Para as camadas médias tradicionais, o problema é a democracia de massas,
realizada pelo pacto entre massas urbanas e o Estado populista. Tal fato demonstra o
caráter antipopular das classes médias urbanas, reforçando seu elitismo liberal, visto
como um prestígio social. A luta das frações agrário-exportadoras pela hegemonia
política e controle dos instrumentos da política econômica dará, às camadas médias
tradicionais, a oportunidade de lutar pela restauração do liberalismo oligárquico.
A revolução de 1932 constitui a primeira e mais fiel expressão dos
propósitos restauradores dos grupos agrário-exportadores e de sua aliança
política com as camadas médias tradicionais. Diante da redução do seu poder
político, expressa pelo seu afastamento do processo de elaboração da política
econômica de Estado e pela presença dominante dos tenentes no governo
estadual paulista, a burguesia cafeeira se entregará à mobilização política das
camadas médias tradicionais e à procura de apoio militar de certos setores das
forças armadas com vistas à deflagração da luta contra o poder central. O
movimento conduzido pelo Partido Democrático Paulista se dispunha a
restabelecer o regime constitucional e a restaurar o prestígio de São Paulo; mas
o formalismo jurídico e o regionalismo aí presentes são apenas manifestações
parciais e superficiais do desejo das camadas médias tradicionais de retornar à
'democracia com participação limitada' da Primeira República. A revolução de
1932 se define nessa medida como um movimento tipicamente 'paulista',
conduzido pela burguesia cafeeira do Partido Democrático e centrado na
mobilização ampliada das camadas médias tradicionais. Os profissionais
liberais fornecerão os quadros do movimento e os agentes intermediários das
negociações;

a

juventude

universitária

participará

das

tropas

'constitucionalistas'; as mulheres organizarão campanhas cívicas destinadas à
obtenção dos recursos necessários ao financiamento da luta armada, e ao
fomento dos sentimentos liberais e regionalistas da opinião pública urbana.
(Ibid.:108)

As baixas camadas médias foram integradas pelo Estado populista, assim como a
classe operária, por meio do sindicalismo e legislação do trabalho. Pode então, devido a
sua posição ideológica favorável à industrialização, para concretizar seu desejo de
consumo, fazer pressão política para a realização de um Estado interventor e
industrializante.
A redistribuição econômica favorável as massas urbanas por meio de postos na
burocracia do Estado é apenas uma das características do Estado populista. Deve-se levar
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em conta que os empregos no Estado só poderiam atender a uma parcela das baixas
camadas médias urbanas. Aquelas com qualificação suficiente para ser funcionário
público (estudo ou boas relações). Não se pode reduzir as relações à ''troca de serviços''
sem levar em conta as particularidades ideológicas de tais grupos. Sua condição de grupo
secundário e sua identificação com o Estado na transição para uma redefinição do
capitalismo dependente torna-se uma expressão da ideologia das baixas camadas médias
(Ibid.).
Nessa medida, Jorge Ferreira (1997) observa que, para os trabalhadores, a nova
política do Estado nos anos 1930 e 1940 se transformou numa produtora de bens materiais
e simbólicos com o objetivo de obter aceitação e consentimento da classe trabalhadora.
O governo instituiu uma política pública voltada as novas relações entre o Estado e a
classe trabalhadora. No entanto, os trabalhadores não aceitaram passivamente esta nova
relação, buscando avançar seus direitos dentro das possibilidades da nova conjuntura.
Não obstante, tais alterações não ocorreriam sem uma forte resistência da fração
agromercantil exportadora. Abre a possibilidade de pensar, no nível ideológico, em uma
alternativa ao projeto de nação proposto pelos vencedores de outubro de 1930. É neste
sentido que Alfredo Ellis Junior expressa uma questão nacional, opondo-se ao projeto de
Estado varguista.
No plano concreto, Ellis Junior foi um intelectual orgânico da fração do grande
capital cafeeiro. O separatismo paulista carregava toda a ideologia liberal oligárquica.
Desta forma, a apropriação da ideologia separatista por esta fração de classe, funcionava
como uma ameaça radical aos seus opositores. Tal projeto visava conservar os interesses
da fração de classe agromercantil e reconquistar novamente a hegemonia do bloco no
poder. Se não obtivesse o controle dos aparelhos de Estado responsáveis pelos
mecanismos econômicos poderia pôr em prática uma tentativa de separação.
Todavia, a ideologia do projeto separatista oculta as relações capitalistas de
produção ao expressar, no caso de São Paulo, um Estado soberano representante do
interesse geral de todos os paulistas como indivíduos livres e iguais.
Neste sentido torna-se importante determinar o papel do Estado nas relações
jurídicas/ideológicas da burguesia na constituição e reprodução das relações econômicas
na sociedade capitalista. É necessário compreender o sentido de categorias ideológicas,
entre elas, a nação, indispensáveis para a reprodução das estruturas jurídicas/políticas e
como se relacionam entre si (Almeida, 2014).
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A análise do processo de reprodução capitalista demonstra que é um processo de
dominação de classe. Caso se abstraia, no interior desse processo, a relação entre
proprietários e não proprietários dos meios de produção é visualizada com uma relação
entre indivíduos formalmente iguais.
A apropriação real no modo de produção capitalista está no cerne da desigualdade
entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. No processo concreto de
trabalho, os produtores diretos não aparecem como indivíduos livres.
"Tais relações são incompatíveis com a constituição de uma ideologia nacional,
no sentido marxiano de homens se apropriarem de homens. Torna-se impossível
'instaurar' como dominante a representação ideológica de um corpo soberano formada por
indivíduos sujeitos" (Ibid.: 41) estendida a todos, sem exceção, no interior de bordas de
um território delimitado.
Não se trata de uma simples relação entre indivíduos, mas de uma relação entre
classes sociais. Ao analisar a relação entre as classes, percebe-se que os trabalhadores não
recebem proporcionalmente ao seu emprego de força de trabalho no processo de
produção, cabendo a mais valia ao capitalista. Na medida em que o processo reinicia de
forma contínua, os trabalhadores são pagos somente depois de produzirem mais valia.
Da mesma forma, ao observar pela ótica da classe e não do indivíduo, se apreende
que também o consumo individual dos trabalhadores é um componente do processo de
produção capitalista. A aparência dada pela ideologia de independência do trabalhador
direto aparece na possibilidade de mudança de patrões individuais e pelo fictio juris do
contrato de trabalho (Ibid.).
A relação mercantil - entendida como troca de valores iguais entre indivíduos
livres é a base para constituição do direito burguês. Contudo, ao analisarmos as relações
de produção, a vontade dos trabalhadores diretos desaparece, passando a ser apenas força
de trabalho. A primeira relação acaba por ocultar a segunda.
Segundo Almeida, é um erro metodológico considerar a relação mercantil como a
totalizante do modo de produção capitalista. Dá-se um aspecto científico a uma
representação ideológica cuja função é decisiva na reprodução da dominação capitalista.
Enquanto o direito de propriedade dos meios de produção é universalizado como
propriedade em geral, e o direito de contrato tem uma indiferenciação pela forma jurídica
de trabalho assalariado, dissolvendo o trabalho específico da relação de produção no
conjunto de trabalho em geral. Desta forma, é estabelecida nas relações jurídicas a
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condição de que a força de trabalho seja considerada como mercadoria e, deste modo, a
relação entre o capitalista e o trabalhador seja genericamente considerada como uma
relação entre indivíduos.
Estas indistinções repercutem sobre a ideologia nacional ao se dissolverem "no
interior dos universos das 'pessoas' e das 'coisas', possibilita-se a instauração, nos quadros
da ideologia burguesa, de todos os membros da sociedade como indivíduos proprietários
livres e iguais." (Ibid.: 48). A comunidade nacional formal e abstrata oculta a dominação
de classe, cujo aspecto é decisivo para a reprodução das relações de produção capitalista.
O movimento armado de 1932 criou condições para que o separatismo paulista
fosse relacionado ao mito de proeminência paulista, por meio da apropriação dos critérios
racial, psicológico e geográfico estribados na figura do bandeirante. Aquele cujo valor
simbólico oculta os valores liberais das classes dominantes. Depois da Guerra Civil de
1932 foi estendido a todos os paulistas, independentemente de sua origem e classe social.
O separatismo desempenha o papel de mito ao reforçar a diferença entre o "eu" paulista
e o "outro" brasileiro, e neste sentido aponta a possibilidade de secessão como uma
ameaça real. Por outro lado, o Estado populista, em seu processo de constituição diante
de uma relação de compromisso instável com a fração agromercantil exportadora, pode
oferecer uma autonomia relativa aos estados. Criando condições concretas para que a
alternativa separatista pudesse permanecer adormecida até que uma nova crise ameaçasse
os interesses das frações dominantes de São Paulo.

2.5 - A hegemonia da fração de classe agromercantil exportadora e as fissuras que
levaram ao seu fim

Sergio Silva (1980) em seu livro de 1976, A Expansão Cafeeira e a Origem da
Indústria no Brasil, nos chama atenção para o fato de já existir, principalmente em São
Paulo, durante a Primeira República, forças sociais atuantes no processo de
desenvolvimento capitalista. Para este autor já existia um parque industrial com
capacidade de acumulação de capital significativo. Setor este, cuja especificidade se
constituiu a partir do capital acumulado dos setores agrícola, bancário e exportador,
relativamente desenvolvido e com expressivo número de trabalhadores livres e
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assalariados baseada no processo de imigração para o fortalecimento de força de trabalho
para o setor cafeeiro.
Ao examinar a relação entre o capital cafeeiro e capital industrial, Silva demonstra
que o processo de acumulação se deu principalmente no setor mercantil. Não obstante,
abre espaço para observarmos com maior riqueza de detalhes o fracionamento da
oligarquia. Eles eram fazendeiros de café; e outros, além disso, também possuíam
empresas de exportação/importação e bancos. Existiam a lavoura e o grande capital
cafeeiro (Ibid.).
Neste sentido é necessário compreender que o discurso ideológico do período
amiúde anti-industriais, expressa na defesa do café ou mesmo no caso de "vocação
agrícola" vinha a privilegiar os proprietários de terras. A política de valorização do café
foi uma vitória dos interesses da fração burguesa do grande capital cafeeiro cujo resultado
expressava sua hegemonia no interior do bloco no poder (Perissinotto, 1984).
No plano teórico para aprofundarmos nossas análises, compreendemos conceito
de bloco no poder de Nicos Poulantzas (1977) como o papel do Estado burguês em reunir
os interesses contraditórios das frações de classe burguesas em um mesmo território, e
elaborar um interesse político comum a todas elas. A fração hegemônica neste bloco é
aquela que consegue impor seus interesses econômicos. Contudo, isto não exclui, muito
pelo contrário, que o interesse geral da burguesia seja garantido no interior desta relação,
atendendo-se parcela dos interesses econômicos das outras frações de classe.
Durante o domínio do capital mercantil, a política financeira possibilitou a criação
de condições para a acumulação de capital industrial baseada em bens de consumo. Por
outro lado, havia limites para que a expansão das forças produtivas atingisse outros níveis
de desenvolvimento devido aos interesses dos setores ligados à importação de
mercadorias industrializadas (Silva, 1980).
A crítica à ideologia da industrialização apresentava contradições bastante reais
que envolviam a posição do Estado brasileiro no plano internacional. As indústrias
brasileiras cresciam num estreito espaço cujas mercadorias de consumo imediato
enfrentavam dificuldades logísticas e prazos de validade de curta duração. Sair desta faixa
significava sentir os efeitos do tipo de dominação imperialista (Almeida, 2014).
No plano interno, a principal controvérsia se dava com os setores ligados à
importação/exportação, cujos interesses políticos, fiscal e cambial das frações
agromercantis e da classe média tradicional interessavam à livre importação de bens de
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consumo e câmbio valorizado; enquanto os industriais tinham interesse no protecionismo
que facilitasse a importação de matérias-primas, bens de capital e pesadas taxas para a
importação de bens de consumo.
O resultado concreto destas disputas demonstra a dominação do capital
agromercantil exportador na formação social brasileira e a hegemonia da fração do grande
capital cafeeiro no interior do bloco no poder. Expressava e reproduzia um tipo específico
de dependência da formação social brasileira na divisão internacional do trabalho. Em
outros termos, cabia ao Brasil o papel de exportador de matérias-primas e importador de
mercadorias industrializadas e capital bancário.
A formação da fração burguesa industrial e sua inserção no bloco no poder durante
a República Oligárquica se deram sem a participação popular no sentido de não
reconhecer a legitimidade dos direitos da classe operária. Procurou manter-se aliada às
frações cafeeiras com posição de fidelidade ao PRP (Ibid.).
Devido à ineficiência da política do PRP para absorver novos grupos sociais, cuja
ampliação foi sendo possível devido ao rápido desenvolvimento urbano nos setores de
serviços e indústria, um conjunto de intelectuais criou uma alternativa capaz de absorver
parte dos anseios destes novos grupos sociais sem colocar em risco a hegemonia da fração
do grande capital cafeeiro. Apresentou os seus interesses de classe como interesses
nacionais e indicou o modelo paulista de modernidade e progresso material como um
exemplo a ser seguido pelo restante do país (Adduci:2002).
O estado de São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo, sofreu um processo
de transformação muito rápido durante a Primeira República em relação ao restante do
país no que se refere ao crescimento populacional, produção agrícola e industrial, volume
de exportações, sistemas de transportes e índices de alfabetização.
A sociedade brasileira foi marcada pelo uso do trabalho escravo até o final do
século XIX, impondo forte estigmatização às formas de trabalho produtivo. Esta
degradação foi o legado deixado pelo capitalismo agrário ao capitalismo industrial
nascente. Sem a capacidade de apagar tal estigma num curto prazo de tempo deste resíduo
ideológico do período colonial, transferindo-o para as atividades industriais e serviços
urbanos referentes ao trabalho manual na formação social brasileira, agora com
dominância do modo de produção capitalista (Saes, 1984).
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A fração de classe agrária exportadora criou um aparelho urbano de serviços para
atender as necessidades da economia agrária, mantendo o controle nas formas de
recrutamento baseados na afinidade familiar e social, definido como lealdade.
De acordo com as análises de Love (1982), 43% do quadro dirigente da política
paulista tinha algum nível de ligação de parentesco, o que garantiria um importante laço
de solidariedade. Ao mesmo tempo, demonstra o grau de insularidade paulista e
sentimento de identificação com sua terra de origem. Somente 17% tinham trabalhado
fora de São Paulo, tanto no setor privado quanto no público. Menos de um terço atuou no
Congresso Nacional. Houve baixo grau de ligação de parentescos entre as frações
hegemônicas interestaduais, menos de 1% com famílias paulistas.
No entanto, segundo Saes (1984) para a continuidade do desenvolvimento
industrial ocorre a necessidade de rompimento dos critérios pessoais e serem substituídos
por critérios capitalistas. Então a situação de trabalho10 pode manifestar-se,
enfraquecendo a relação de frações de classe ligadas ao setor agrário com grupos médios,
diminuindo seus efeitos ideológicos. A visão de mundo dos grupos médios se molda a
partir de sua situação de trabalho, os laços pessoais e de lealdade com a antiga fração de
classe dominante vão se enfraquecendo até o desaparecimento. Cabe ressaltar que
conceitos como lealdade e situação de trabalho são abstrações que não se reproduzem
totalmente na realidade histórica.
Durante a República Oligárquica, a fração de classe conhecida como lavoura ficou
numa situação difícil, como por exemplo, nos momentos de adoção das políticas de
valorização ou crédito agrícola. Coube a ela exercer o coronelismo, onde fez um papel
subordinado aos interesses do grande capital cafeeiro. Tal fato articula a lavoura na
preservação dos interesses do grande capital cafeeiro, enquanto nas cidades iniciou o
rompimento com os laços pessoais criando a possibilidade de todos os indivíduos serem
cidadãos. No campo, as relações entre os proprietários e seus empregados permaneceram
com fortes características de dependência pessoal. Foi com base na permanência destas
relações que os fazendeiros exerceram o controle sobre o voto de seus empregados.

10

Saes (1984) define "situação de trabalho": a somatória de elementos do mundo trabalho não

manual capazes de criar diferenciações ideológicas entre os grupos médios, tais como a remuneração e
nível de formação.
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Conhecido como voto de cabresto, reforçava o caráter aparente da democracia
representativa da Primeira República (Perissinotto, 1994).
Era com a garantia do voto de seus empregados nos candidatos apoiados pelo
governador, em nível estadual e federal, que o coronel fazia a barganha por investimentos
em seus municípios. Tal dominação pode ser representada no nível político pelo domínio
do poder regional sobre o local, representando também o domínio do grande capital
cafeeiro sobre a lavoura. Essa subordinação teria representação por meio do PRP. As
tensões no interior deste, com a tentativa de criação do Partido da Lavoura, constituído
por fazendeiros do interior, demonstra as objeções e determinações da Comissão
Executiva do partido (Ibid.).
A rigidez da política dos governadores foi denunciada com o passar dos anos. Já
por volta de 1915, esse sistema começou a sofrer duras críticas no sentido de uma maior
abertura para a participação política daqueles cujos interesses não eram atendidos pela
política agroexportadora, controlada pelo capital estrangeiro e pelo grande capital
cafeeiro (Adduci, 2002).
A estreiteza existente nos canais de participação do processo político e a
concentração das decisões políticas cada vez mais centralizadas no diretório de seu
partido político constituíram uma grande proteção à hegemonia da fração agromercantil
exportadora. Ao passo em que as forças produtivas se desenvolviam, esse engessamento
se tornou o ponto fraco do sistema. Outros grupos sociais passaram a se fortalecer durante
os anos 1920, tornando-se capazes de contribuir para a desestabilização da hegemonia
política existente. Diante dessa nova realidade, no ano de 1930 com a chamada revolução,
tem início um processo de reajuste da estrutura do Estado brasileiro para dar conta das
novas demandas do capitalismo na formação social brasileira.
Esses novos grupos eram compostos por camadas médias, classe operária, por
frações das classes dominantes brasileiras vinculadas ao mercado interno e parte da
própria fração hegemônica do estado de São Paulo que discordava com métodos de
condução política social.
A fração agromercantil opositora ao PRP expressa sua representação política por
meio Partido Democrático (PD). Este tinha por objetivo criar um projeto de dominação
alternativo. Abrindo concessões para as novas classes e frações de classes, retirando a
rigidez exercida pelo PRP, mas sem abrir mão de seu caráter elitista e conservador. Assim
preservaria a dominação da classe proprietária (Prado, 1986).
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De acordo com Love (1982), a burocratização nos aparelhos políticos, em São
Paulo, apresentou evidências com a organização da Comissão Executiva do Partido
Republicano Paulista ser a primeira no país a funcionar de forma continua e introduzir o
primeiro sistema de recolhimento de contribuições partidárias. Durante toda a República
Oligárquica sob monopólio do PRP, 56 políticos foram membros da Comissão Executiva,
sendo 51 deles da primeira geração11. A segunda geração iniciou sua participação na
metade da década de 1920. Este fato aponta que o partido não soube transferir o poder
para as novas gerações, concentrando as decisões num grupo de lideranças com interesses
em conservar a estrutura decisória, resistente as mudanças concretas na sociedade
paulista.
A partir de 1916, o PRP mudou o período de indicação dos membros da Comissão
Diretora, que anual, passou a ser de quadrienal. A Comissão eleita em 1920 dava sinais
de querer se perpetuar no cargo. Em 1923, Washington Luís, então presidente do estado
de São Paulo, escolheu Carlos de Campos para sucedê-lo sem prévia consulta à Comissão
Diretora. Em 1925, os deputados estaduais foram escolhidos sem consulta aos Diretórios
Municipais. Alguns membros abandonaram o partido (Prado:1986).

11

De acordo com a pesquisa de Love (1982) a melhor varável para se compreender a dinâmica dos grupos dominantes

paulista é a geracional. Dividiu em três gerações: A primeira, de nascidos em 1868 ou antes, atingiu a maturidade política no fim do
Império, formavam 46%. A segunda, nascidos de 1869 até 1888, atingiram a maioridade em meados da primeira República, continham
34%. E a terceira, os nascidos em e após 1889, eram 20%.
Na primeira geração, 22% eram oriundos de outros estados, enquanto na terceira geração o índice caiu para 11%. No
período imperial 48 governadores de São Paulo tiveram experiência de governo em outra província. Já no período republicano este
número caiu para apenas 1 dos 21 governadores e interventores com mais de 90 dias de governo. A mesma tendência ocorreu no
Tribunal de Justiça, quando no Império dos 24 funcionários, 5 eram paulistas. Enquanto na República, proporcionalmente o número
de paulistas dobrou, como também os juízes formados na Faculdade de Direito do estado.
Sobre a ocupação profissional, a primeira geração apresentava 26% de banqueiros, 35% de magistrados, 4% de engenheiros
e 15% de professores. Na segunda geração o número de banqueiros cai para 12%, o de magistrados para 6%, enquanto os engenheiros
sobem para 19%, possivelmente devido ao processo de industrialização, e os professores também tiveram aumentado seu número para
21%. Na terceira geração os banqueiros somavam 11%, os magistrados passaram para 9%, os engenheiros caem para 11% e os
professores sobem para 39%, em parte como reflexo da criação da Universidade de São Paulo em 1934 e expansão de escolas
profissionais.
Na primeira geração 25% conseguiram entrar para as funções dirigentes antes dos 40 anos, na segunda baixou para 13% e
na terceira 59%. A média das três gerações foi de 45 anos. Com a queda da idade na última geração, a experiência com o legislativo
baixa de 71% da primeira geração para 40% da terceira.
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Ao nosso entender, concomitante a esta tendência centralizadora no PRP, é
formado, a partir de 1916, o grupo de intelectuais por Mário Pinto Serva, Júlio de
Mesquita, Júlio de Mesquita Filho, José Carlos de Macedo Soares, entre outros, em torno
da Revista do Brasil e da Liga Nacionalista de São Paulo. Desenvolvem um discurso
nacionalista com o objetivo de conscientizar os brasileiros sobre os problemas do Brasil
e apresentar soluções (Adduci:2002). O estado planaltino seria o modelo de progresso e
civilização a ser seguido pelo restante do país.
Com o objetivo de debater as principais questões nacionais da época, A Revista
do Brasil, foi o periódico de maior duração na República Velha, de 1916 até 1925. Criada
como sociedade anônima e dirigida por Júlio de Mesquita, Alfredo Pujol e Luís Pereira
Barreto tinha como redator Plínio Barreto. Dois anos depois foi vendida para Monteiro
Lobato, que dinamizou as vendas da revista sem alterar sua linha editorial. Foi bem aceita,
com quase todos os intelectuais de destaque do período publicando em suas páginas. A
partir de 1924, Lobato passou a direção para Paulo Prado. Entretanto, com as mudanças
conjunturais do país, a rebelião de 1924, restrições ao crédito, seca cuja consequência
gerou cortes de energia, tudo isso levou Lobato à falência e, logo, ao fim da publicação
da revista (De Luca, 1998).
Sob influência do Centro Nacionalista de 1915, é fundada em 1916, a Liga
Nacionalista de São Paulo, com fortes ligações na Faculdade de Direito de São Paulo.
Sem assumir um caráter partidário, o seu objetivo era despertar o nacionalismo em prol
da construção da nação. Defendia a educação, voto secreto, escotismo e o serviço militar
obrigatório. Mas seu trabalho obteve mais destaque sobre a educação e a reforma eleitoral
(Adduci, 2002). Como já dito anteriormente, Alfredo Ellis Junior, na época estudante de
direito no Largo de São Francisco, não manifestou interesse em participar da Liga devido
à sua posição contrária ao alistamento obrigatório (Ellis, 1997).
A Liga Nacionalista tratava a educação em dois níveis. Criou escolas noturnas
para a classe trabalhadora com o objetivo de aumentar o número de alfabetizados e
doutriná-los dentro da ordem, ao mesmo tempo possibilitando a expansão do alistamento
eleitoral. Em outro nível, visava atingir os jovens universitários por meio de palestras
para colaborar na formação dos futuros dirigentes das classes dominantes (Prado, 1986).
As pesquisas de Love (1982) sobre o grupo dirigente de São Paulo na República
Oligárquica corroboram com o caráter elitista dos membros da Liga Nacionalista de São
Paulo. Segundo os dados levantados por este autor, apenas 8% dos dirigentes não tinham
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diploma de curso superior e nasceram antes de 1869. A maioria, em torno de 70%, era
formada em direito, 63% estudaram na Faculdade de Direito de São Paulo e também havia
alto número de médicos. Ter um diploma era requisito para os altos cargos.
Segundo Prado (1986), outra resposta para a oposição ao PRP passa pela hipótese
de uma fratura dentro do bloco no poder, devido as posições antagônicas nas tomadas das
decisões políticas referentes aos grandes temas nacionais, como a questão social e
revolução. A crítica sobre o modo de agir do partido se intensificou por membros do
próprio grupo dirigente paulista ou ligados de alguma forma à ele.
Ainda de acordo com Prado, o PD não podia ser visto nem como defensor da
indústria, nem como anti-industrialista. Havia sim um discurso do grande capital cafeeiro
e dos grupos médios tradicionais de que a indústria brasileira tinha preços mais elevados
e produtos de pior qualidade do que os similares estrangeiros, classificando as indústrias
nacionais de ''indústrias artificiais''.
Os conflitos na Primeira República não se resumiram apenas ao estado de São
Paulo. Havia também uma oposição entre as regiões, cabendo a São Paulo os interesses
agroexportadores; e aos seus opositores (na maior parte dos casos), o mercado interno,
como era o caso do Rio Grande do Sul. O grande capital cafeeiro se apropriou de um
discurso de vocação agrária para impor seus interesses como sendo de todo o país. Pois,
independente de a região ter a produção voltada ao mercado interno ou externo, a quase
totalidade da economia do Brasil era atrelada à agropecuária (Perissinotto, 1994).
Vários fatores ocorridos no início dos anos 1920 tiveram, como consequência,
profundas transformações na forma de agir e compreender a sociedade brasileira.
Destacam-se a Semana de Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista do Brasil, o
movimento tenentista, a criação do Centro Dom Vital, a comemoração do Centenário da
Independência e também a sucessão presidencial de 1922. Eventos como estes indicaram
novos rumos para o país, questionando padrões culturais e políticos da Primeira
República.
No campo econômico, havia a questão da adoção do funding loan para tentar
superar, do ponto de vista da burguesia mercantil bancária, a profunda crise econômica
que o país atravessava naquele ano, tanto quanto a ingerência do capital internacional na
vida política e econômica brasileira. Tal crise estendeu-se até o fim do governo Artur
Bernardes (Perissinotto:1994).
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O presidente Epitácio Pessoa (1919-22) assumiu seu posto com uma situação de
equilíbrio financeiro: os estoques de café estavam baixos e, em consequência do fim da
guerra, a demanda mundial crescia. Prevendo crescimento econômico, o governo
implantou um grande conjunto de obras, como açudes no Nordeste e a remodelação da
cidade do Rio de Janeiro para a comemoração do centenário da Independência. Porém,
com a queda da demanda de café na Europa, a situação foi alterada profundamente,
provocando um grande desequilíbrio financeiro. As tensões aumentaram com problemas
em torno dos militares gerados pela escolha de civis para a pasta de Guerra e da Marinha,
e também com a tentativa de retirar do Senado um projeto de aumento do soldo.
A sucessão de Epitácio Pessoa se deu num momento de grave crise política,
econômica e social, com greves operárias de 1919 a 1921. Aumentaram as tensões
políticas no Rio Grande do Sul, que foram se avolumando desde a implantação da política
dos governadores, que retirou da pauta do Governo Federal as medidas voltadas aos
interesses do mercado interno.
Como resposta à candidatura do mineiro situacionista Artur Bernardes, em junho
de 1921 foi lançada a chapa de oposição composta pelos estados do Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, unida em torno da candidatura de Nilo Peçanha e
J.J. Seabra. Conhecida como Reação Republicana, defendia a República e criticava o
federalismo. O movimento beneficiava os estados ricos em detrimento dos mais
atrasados, fazia a defesa da criação de partidos políticos e alertava para situação de
desprestígio vivido pelos militares. O voto secreto não era defendido como um meio para
uma maior democratização, apesar do apelo às massas urbanas.
Não conseguindo as adesões necessárias nos meios urbanos para emplacar a
candidatura de Peçanha, a Reação Republicana se aproximou dos militares quando foi
publicada uma serie de cartas no jornal O Correio da Manhã com assinatura de Bernardes.
Tratava-se de uma tentativa de forçar a renúncia do candidato da situação, no episódio
conhecido como "cartas falsas" (Corrêa, 1976).
A oposição perdeu para Bernardes. Não aceitou o resultado e exigiu a criação de
um Tribunal de Honra para arbitrar o processo eleitoral. Contudo, não acreditava ser
possível inverter o resultado das eleições, apenas visando aprofundar uma campanha para
manter a mobilização popular e acirrar os ânimos dos militares.
A parcela da imprensa que apoiava Peçanha passou a denunciar as retaliações que
os tenentes sofriam contra Bernardes e também dos próprios militares que tomavam
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atitudes consideradas rebeldes. Sem meios de negociação, a situação piorou até estourar
o movimento de 5 julho de 1922. A revolta fracassou por falta de apoio significativo e,
imediatamente, o presidente Pessoa consegue aprovar o estado de sítio, inclusive com o
apoio de deputados de Reação Republicana (Ibid.).
Bernardes assumiu a Presidência em novembro de 1922 e governou praticamente
todo seu mandato sob o estado de sítio, mantendo a política de emissões e a defesa
permanente do café. A qualidade de vida no país piorou com aumento substancial do
custo de vida, seguido da insatisfação popular.
Para conter as manifestações, a repressão foi intensa, inclusive com a prática da
expulsão de estrangeiros com a aplicação da Lei Adolfo Gordo de 1921; o fechamento de
sindicatos considerados subversivos e a aplicação da Lei de Imprensa. É nesse contexto
que eclode a "revolução" de 1924 em São Paulo.
De acordo com Anna Maria M. Corrêa, são vários os motivos para que a rebelião
tenentista de 1924 ocorresse em São Paulo. Entre eles, a polícia seguia métodos de
vigilância diferentes da polícia do Rio de Janeiro; o tamanho da cidade dificultava a
identificação dos organizadores do movimento; o apoio dos políticos paulistas ao
presidente Bernardes; a proximidade com a capital federal; além de recursos bélicos,
econômicos e políticos.
O objetivo dos rebeldes era tomar a cidade de São Paulo em algumas horas. Não
obstante, o controle da cidade só foi atingido depois de três dias. Além de não
conseguirem se articular com regiões estratégicas dentro do estado, como Vale do Paraíba
e Santos, não assumiram de imediato o controle telefônico e dos telégrafos. O quadro de
operações mostrava uma cidade sitiada sofrendo intensos bombardeios.
Contestador da legalidade do governo Bernardes, o general da reserva Isidoro Dias
Lopes passou a liderar a rebelião. A partir de então, parte da população entendeu que
existia a possibilidade de almejar melhores condições de vida. O governo da cidade
abandonou seu posto, deixando-a acéfala, o que levou a ocorrência de saques. Este fato
atingiu diretamente os interesses da burguesia, além de preocupar os próprios rebelados.
Os grupos dominantes se organizaram em torno da Associação Comercial, presidida por
José Carlos Macedo Soares, enquanto os militares se preocupavam com o abastecimento
mínimo para a população e o próprio cerco na cidade.
Atendendo à Associação Comercial, os rebeldes reconheceram Firmiano Pinto
como prefeito. Criado o canal de diálogo, a Associação passou então a discutir junto aos
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tenentes a questão da continuidade do movimento. Temia que o movimento ganhasse
contornos classistas com o envolvimento do operariado. Para tentar solucionar a questão
da ordem dentro da cidade, os militares aceitaram criar a Guarda Municipal.
Os civis envolvidos nos acordos com os tenentes também participaram das
negociações para o fim dos bombardeios. A negativa do governo federal fez com que os
indecisos sobre a rebelião tomassem posição em favor dos rebeldes. Com o aumento dos
combates, os tenentes redigem um documento pedindo para que os soldados legalistas
passassem para o lado da rebelião. Em resposta, os legalistas lançam boletins por meio
de aviões pedindo para que a população civil abandonasse a cidade. Este fato causou
pânico na população.
O general Lopes manifestou-se a favor dos fins das hostilidades e pediu anistia
aos participantes dos conflitos de 1922 e 1924. O governo federal não aceitou e
intensificou os bombardeios sobre a cidade. Esgotada a possibilidade de diálogo, os
rebeldes decidiram sair da cidade para buscar novos aliados militares. Num movimento
de cunha o cerco é quebrado abrindo-se espaço à fuga dos tenentes. Uma guerra de
movimento é iniciada, cujo destino seria a formação, algum tempo depois, da Coluna
Prestes-Miguel Costa (Ibid.).
Articulados com as classes dominantes, os tenentes deixaram de se aproximar do
apoio dado pelas classes dominadas, evitando que o movimento adquirisse características
populares. Devido ao envolvimento de alguns membros da Liga Nacionalista de São
Paulo com os tenentes rebeldes, a mesma foi fechada por seis meses, porém, não voltou
mais a funcionar. Grande parte de seus antigos membros participaram da fundação do
Partido Democrático.
Formado em 24 de fevereiro de 1926, com metas políticas girando em torno da
reforma política para recuperar a democracia liberal e garantir eleições idôneas baseadas
no voto secreto, o partido se organizou a partir de três grupos (Prado:1986). Um sendo
formado por sujeitos ligados à Faculdade de Direito, destacando a figura de Waldemar
Ferreira e Francisco Morato. Outro grupo em torno de Marrey Junior, ex-membro do PRP,
que havia participado da mais recente disputa interna deste partido na escolha de Carlos
de Campos para governador em 1925, sendo parte do grupo que se indispôs com a direção
do partido. E o último grupo do jornal O Estado de S. Paulo, ligado à personalidade de
Júlio de Mesquita. O aglutinador do partido foi o Conselheiro Antônio Prado.
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Os grupos dos membros do PD pertenciam às frações burguesas e tinham estreitas
ligações parentais e econômicas com as lideranças do PRP. Segundo Prado, ao conceituálos apenas como profissionais liberais pertencentes aos grupos médios, comete-se o
equívoco de não levar em consideração as outras atividades que exerciam, pois a grande
maioria eram proprietários de meios de produção.
Love (1982) observa, em sua pesquisa, que os quadros dirigentes tinham, em
média, três outras profissões além do cargo público. Parte da explicação encontra-se na
relação com o total da população de São Paulo. Havia 250 paulistas para 1 com diploma
universitário, as possibilidades profissionais adquiridas na academia eram requisitadas.
Além das funções de fazendeiro com 38%, havia advocacia com 69%, indústria 28%,
jornalismo 27% e ensino 21%.
Em média, os chefes do PRP nasceram em 1875, enquanto os do PD nasceram em
1890, atingindo a maioridade em torno de 1910. Mais jovens, não participaram dos lucros
da primeira onda do café, nem do primeiro surto industrial e das grandes oportunidades
de investimentos em ferrovias. Da comissão Executiva do PRP, 20% foram diretores de
estradas de ferro, contra somente 4% dos membros da comissão executiva do PD. Esta
também tinha um menor número de banqueiros, comerciantes, exportadores e
fazendeiros. Isto se devia, em grande parte, à relativa juventude de seus chefes. Contudo,
a análise dos dados mostra mais semelhanças do que diferenças entre as lideranças dos
dois partidos (Ibid.).
Em novembro de 1926, Washington Luís toma posse como presidente da
República e começa seu governo diminuindo a repressão aos membros dos círculos
dominantes. Os jornais não sofrem mais censura e o estado de sítio é suspenso em 31 de
dezembro de 1926. O desgaste com a oposição se dá em torno da questão da anistia, pois
o novo governo se mantém fiel ao exército, com medo de possíveis agitações provocadas
pelo retorno dos tenentes revolucionários às suas atividades e promoções garantidas
(Prado, 1986).
Nas eleições de fevereiro de 1927, para ocupar um terço do Congresso, um
número maior de deputados e senadores da oposição foi eleito, incluindo três membros
do Partido Democrático de São Paulo. A partir desta vitória de seu opositor, o PRP
começou a dar mais atenção ao seu novo rival e passou a agir com os métodos já
conhecidos durante a República Velha: fraudes, violências e ações na justiça favorecendo
o PRP.
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O que também causou forte oposição ao governo de Washington Luís foi a Lei
Celerada, cujo objetivo era o combate ao comunismo, impondo sanções à classe operária
e coibindo a liberdade de imprensa. Contra a aprovação da lei, uniram-se, em agosto de
1927, em comícios e outras atividades políticas, grupos médios e os operários. Como a
lei só podia ser votada integralmente, o Partido Democrático votou contra, não porque a
lei previa a perseguição aos comunistas, o que apoiava, mas por discordar da censura
prévia. Compreendia que a Lei Celerada tinha um caráter político mais amplo, seu
objetivo era eliminar qualquer tipo de oposição, entre elas o próprio PD.
Pregando um Estado policial, o PRP, defendia apenas o uso da repressão ao lidar
com as questões sociais, conhecida na famosa frase de Washington Luiz, "a questão social
é questão de polícia". Considerava a vida dos trabalhadores como satisfatória, enquanto
o PD pregava um Estado de direito, defendia alguns direitos e compreendia as condições
de vida operária como insatisfatória para os padrões mínimos de dignidade humana.
(Ibid.).
A grande parte das disputas até aqui mencionadas envolveu frações de classes
dominantes brasileiras, mas mobilizou de algum modo também os grupos médios e o
operariado, especialmente no estado de São Paulo, devido ao desenvolvimento industrial
alcançado durante a Primeira República.
No período estudado por Love (1982), de 1889 até 1937, em nenhum momento
foi incluído na classe dirigente um membro de origem trabalhadora, prova do grau de
homogeneidade do grupo. Apenas 1 era imigrante, o português Miguel Costa, o mais
radical deles, 11 ou 5% do total eram filhos de imigrantes com um dos pais nascidos no
exterior, e destes dois eram de famílias ricas que tiveram condições de bancar os estudos
no exterior, são eles Alfredo Ellis (pai de Alfredo Ellis Junior) e José Levy Sobrinho. O
único que era filho de imigrantes pobres, Vicente Rao, era o mais reacionário.
Seguindo o critério de identificar os imigrantes ou seus filhos pelo sobrenome de
origem não portuguesa (com o problema de não identificar os imigrantes portugueses),
foi possível acompanhar a lenta incorporação de imigrantes e seus descendentes ao grupo
dirigente. Apenas 22 tinham sobrenome que não eram de origem portuguesa (9%). Como
comparação, na década de 1920, 15% da população era formada por imigrantes não
portugueses, omitindo os paulistas de 2ª geração. Apenas quatro tinham sobrenome
italianos, enquanto nove tinham sobrenomes ingleses, e observa-se que o número de
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imigrantes anglo-saxões era muito pequeno no total da população, contrário a imensa
quantidade de imigrantes italianos.
O acesso ao grupo dirigente de São Paulo era mais fácil em períodos de crise ou
renovação. Entre os anos de 1889 e 1937 ocorreu uma média de absorção de 5,4 pessoas
por ano, com recorde em 1891 (23), pela reorganização feita por Américo Brasiliense na
comissão executiva do Partido Republicano Paulista; em 1932 (20) devido à chamada
revolução constitucionalista; e 1934 (21) pela constituinte e os novatos do Partido
Comunista na comissão executiva da constituinte (Ibid.).
O operariado, formado em sua grande parte por estrangeiros, concentrava-se
principalmente nas cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, sofrendo devido aos baixos
salários e as péssimas condições de trabalho e de vida. Mulheres e crianças recebiam
salários ainda menores que os dos homens. A jornada de trabalho era determinada de
acordo com os patrões que também mantinham o trabalhador sob rígida disciplina. Entre
as principais reivindicações da classe operária estava o aumento dos salários, a
regulamentação do trabalho de menores e das mulheres, redução de jornada diária para 8
horas e direito de associação (Adduci, 2002).
Com influência dos imigrantes estrangeiros, os trabalhadores desenvolveram
formas de organização e luta que contavam com apoio de várias correntes ideológicas,
como o anarquismo, o sindicalismo revolucionário, os católicos, os socialistas e os sem
orientação política. Com a fundação do Partido Comunista, em 1922, este passa a
implementar sua política e a dirigir os sindicatos. As greves se tornaram frequentes e
intensas depois de 1917 sob influência anarquista. Foram enfrentadas por uma brutal
reação de burgueses e do Estado, com a prisão e morte de operários, expulsão de
estrangeiros e fechamento de sindicatos (Ibid.).
As oligarquias incorporaram apenas as camadas médias tradicionais como aliadas
políticas, enquanto as baixas camadas médias foram excluídas, não obstante encontraram
uma expressão política no tenentismo nacionalista. Nenhum dos dois grupos médios havia
conseguido conquistar uma expressão política autônoma dentro do sistema político da
República Velha (Saes, 1984).
Na origem da revolução de 1930, encontrava-se uma pressão popular pela
industrialização vista como possibilidade de melhora no bem-estar social. Esta pressão
ganhou expressão política pela mediação do tenentismo. As baixas camadas médias eram
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as únicas que poderiam ter as necessidades de consumo como um impulso político a um
Estado nacional. Os tenentes nacionalistas mediaram tais aspirações.
As camadas médias tradicionais não poderiam aderir a esta transformação sem
romper com sua visão de mundo social, enquanto a classe operária mais combativa,
dividida entre o anarquismo e o comunismo, via as necessidades de consumo como um
elemento secundário na luta pela destruição do Estado e a implantação do comunismo.
Os tenentes nacionalistas foram capazes de dar à revolução de 1930 o que as outras forças
políticas da coalizão não deram: um alvo político. Assim, pode-se considerar a revolução
de 1930 como uma revolução da classe média (Ibid.).
O fim da política café-com-leite teve como causa o desenvolvimento na economia
mineira de um setor voltado para o mercado interno e que não se entusiasmava com a
perpetuação dos paulistas, no governo da União, devido inflexibilidade do presidente em
apoiar Júlio Prestes como candidato da situação. Para os gaúchos, havia a oportunidade
de ganhar espaço no cenário político nacional e defender a parcela da economia voltada
para o mercado interno, barrando a defesa do setor exportador. A quebra da Bolsa de
Nova Iorque agravou ainda mais a situação (Perissinotto:1994).
Uma nova forma de dominação se mostrava necessária devido às condições
existentes no cenário político, pois o sistema se mantinha extremamente fechado para
ampliações nas bases de representatividade. Tornou-se necessário pensar a realidade de
outro modo, bem como em uma nova forma intervir.
A revolução de 1930 tem início com uma coalização político-militar heterogênea
contra o bloco oligárquico no poder, diante de uma crise do capitalismo agromercantil
brasileiro agravada pela crise internacional de 1929.
A crise econômica fez romper definitivamente o bloco da burguesia agromercantil
bancária exportadora, sendo a política econômica objeto de disputa entre o grupo
oligárquico hegemônico, representado pelo Partido Republicano Paulista; e o grupo
dissidente, representado pelo Partido Democrático de São Paulo. A política econômica
baseada na "(...) manutenção da taxa de câmbio, redução dos créditos destinados à compra
dos estoques cafeeiros, diminuição dos preços internacionais do café"(Saes,1984: 80).
Diante da conjuntura de encolhimento do mercado internacional do café, só fez
piorar os protestos entre a burguesia cafeeira de São Paulo. O afastamento do bloco
oligárquico hegemônico feito pelo Partido Republicano Paulista em relação às oligarquias
gaúchas e mineiras aproxima estas de uma aliança política com o Partido Democrático
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mais a Paraíba. Resultando na criação da Aliança Liberal para enfrentar nas eleições o
candidato do PRP, Júlio Prestes.
A Aliança Liberal fazia as regras do jogo político das oligarquias, respeitando as
instituições democráticas, as disputas eleitorais e a conciliação como métodos de ação
política na luta pela hegemonia política. Desta forma, não foi estranho o apoio de parte
das camadas médias tradicionais ao candidato Getúlio Vargas. Com a derrota eleitoral, o
grupo da Aliança Liberal já tendia a fazer a conciliação com a fração vencedora,
preparando a recomposição da classe dominante.
A crise socioeconômica não foi suficiente para afastar as camadas médias da
política oligárquica, divididas entre apoiadores do PRP e da Aliança Liberal. A ausência
de outras classes sociais no conjunto da Aliança Liberal reforça o caráter oligárquico do
movimento. A burguesia industrial manteve seu apoio ao PRP, e a classe operária se
manteve afastada da disputa eleitoral. Sua principal organização, o Partido Comunista,
compreendia a disputa eleitoral como um momento do conflito entre as frações de classe
dominantes e seus aliados internacionais, os imperialismos estadunidense e inglês.
As forças políticas da oligarquia dissidente e a alta cúpula das forças armadas
foram incapazes de frear o ímpeto do movimento tenentista em fazer o movimento
armado e a conciliação com a outra fração oligárquica. Percebendo que as forças
tenentistas caminhavam para uma direção antioligáquica, as oligarquias dissidentes e a
alta cúpula das forças armadas aderiram à revolução de 1930 antes que outros grupos
sociais aderissem ao movimento. É desta forma que deve ser interpretada a famosa frase
do líder político mineiro Antônio Carlos "façamos a revolução antes que o povo a faça."
Com a participação da oligarquia, o movimento de 1930 define-se igualmente
como uma revolução burguesa. Cabe ressaltar que não tinha um projeto político, por parte
da burguesia industrial, em obter a hegemonia no bloco no poder para liderar um projeto
de industrialização. Mas ao destruir o Estado oligárquico e, em seu lugar, construir um
Estado centralizado, as forças "revolucionárias" criam as condições institucionais para
realizar o processo de intervenção e de industrialização. A burguesia industrial não foi o
agente político da revolução de 1930, mas foi, em grande parte, a sua criação. É neste
sentido que a compreendemos como uma "revolução" burguesa (Ibid.).
Em 24 de outubro de 1930, uma Junta Pacificadora havia deposto o presidente
Washington Luís e o Partido Democrático tomava posse do governo em São Paulo,
constituindo um secretariado conhecido como o governo de 40 dias. (Nogueira Filho,
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1965a). Vargas, sob pressão dos chefes revolucionários militares, que não confiavam em
ter os paulistas do PD no governo do estado de São Paulo, nomeia o “tenente” nordestino
João Alberto, seu delegado militar, para o cargo de interventor e como chefe de polícia,
Miguel Costa.
Segundo Prado (1986), o PD aceitou as regras do jogo e congratulou a decisão do
líder do movimento. A atitude do governo provisório deixava clara a posição secundária
ocupada pelo PD dentro da articulação golpista. No entanto, o partido alimentava o
projeto de ocupar o governo do estado de São Paulo.
Devido à heterogeneidade da coalizão vencedora do movimento de 1930, é
possível compreender seu duplo caráter no Estado. Os tenentes nacionalistas tinham por
objetivo destruir as bases do Estado oligárquico e, ao vencerem militarmente, as
oligarquias tomaram a frente deste processo de reforma centralizadora e nacional. O outro
lado é representado pelos interesses da oligarquia dissidente, cujo objetivo era garantir a
não exclusão das oligarquias rurais do novo bloco no poder (Saes, 1984).
Considerada uma afronta pelas frações dominantes de São Paulo, a nomeação de
João Alberto foi o primeiro motivo para o rompimento e início da luta contra o governo
central. O Movimento armado de 28 de abril de 1931, organizado pela Força Pública
Paulista, tem como fundo o rompimento do PD com João Alberto, quando este deu
pequenos direitos aos trabalhadores. As fazendas divididas foram poucas e não
significavam nenhum tipo possível de reforma agrária. Mas a tentativa de legalização do
Partido Comunista foi vista pela burguesia paulista como a preparação para a revolução
socialista. Já para João Alberto, não significava nenhum risco ao sistema vigente. Depois
da queda de João Alberto, os comunistas voltaram a ser perseguidos pela polícia (Prado,
1986).
Segundo Nogueira Filho (1965a), o discurso do Presidente de 4 de maio de 1931,
repercutiu de forma muito diversa no interior do PD. Vargas reafirma sua intenção, dar
continuidade a sua política social em prol das aspirações dos trabalhadores, defendendo
a integração entre as classes. Além disso, anunciava suas pretensões vagamente
nacionalistas com relação à economia e salientava a importância do papel do Estado. A
ala esquerdista do partido, que concordava com a linha social do governo provisório, mas
desconhecendo seus limites; e a ala liberal, que se sentia ameaçada mais com certos
aspectos sociais do discurso do que com algumas diretrizes políticas que julgava
perigosas.
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Diante das ações do novo governo, a burguesia paulista passa a declarar São Paulo
como uma "terra ocupada" e exige Plínio Barreto para o cargo de interventor, pois este
congregava ser civil e paulista. Hostilizado, João Alberto pede demissão do cargo.
Apoiado pelo prestígio que possuía na capital federal, Miguel Costa inicia sua oposição
a Plínio Barreto e com a Legião Revolucionária cria uma grande agitação no dia da posse
do novo interventor. Disposto a evitar um conflito, Barreto renuncia antes de ser
empossado (Vampré, 1932).
No dia 25 de janeiro de 1932, em um grande comício na Praça da Sé, a luta pela
Constituição é lançada. Nesse clima, o Partido Republicano Paulista e o Partido
Democrático se unem em torno de uma Frente Única Paulista (Nogueira Filho, 1965b).
Laudo de Camargo é escolhido para substituir Barreto, elemento apolítico,
magistrado e, além disso, civil e paulista. Em pouco tempo, é praticamente deposto pelo
General Manoel Rabelo, comandante da 2.ª Região Militar, que assume a interventoria
até março de 1932. Quando aumentam as agitações por um governo civil e paulista,
Vargas resolve indicar o diplomata Pedro de Toledo. Mas era tarde: as frações dominantes
apostam na luta armada como meio de recuperar sua antiga posição. A propaganda
recordava, sobretudo, o antigo prestígio paulista na federação.
A campanha é acolhida principalmente pelos jovens estudantes. Em 23 de maio,
um grupo de estudantes tenta invadir a sede da Legião Revolucionária. Com intensa troca
de tiros, morrem quatro manifestantes (Miragaia, Martins, Drausio e Camargo), nomes
cujas iniciais serviram para designar o grupo mais extremado de agitadores
constitucionalistas: o MMDC.
Articulações com o Rio Grande do Sul e Minas Gerais são estabelecidas.
Entretanto, os políticos paulistas não conseguem estabelecer um nível de confiança
necessário para confirmar o apoio incondicional.
Em junho, a Frente Única depõe as autoridades do Governo Federal e assume o
governo apoiada pelo próprio interventor Pedro de Toledo. Seu secretariado é
reorganizado à base de pessoas de sua confiança (Nogueira Filho, 1965a).
Com esta vitória regional, caminham mais alguns passos para uma vitória
nacional. E, para isso, acreditam no apoio do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato
Grosso e de todo setores da sociedade insatisfeitos no restante do país. Em São Paulo,
contam com a Polícia Civil, com a Força Pública e quase todas as guarnições federais
sediadas no estado.
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Desencadeia-se, então, contra o Governo Federal, uma tremenda onda de
propaganda. O mito de proeminência paulista é apropriado com sucesso para convencer
a população pela causa constitucionalista. O movimento tem início na noite de 9 de julho.
A primeira medida tomada pelo General Euclides de Figueiredo é tomar o Comando da
2ª Região Militar e prender Miguel Costa junto com outros oficiais que não aderiram ao
movimento (Ibid.).
Sem a participação popular, a classe dominante recorre ao recurso da simbologia
do bandeirante como fator de unidade paulista. Era o cimento que daria liga entre as
classes sociais do estado. Os valores da ideologia da burguesia foram generalizados
através da figura do bandeirante, como nacionalidade, civilização, independência,
domínio da natureza pelo homem, além da raça paulista e tradições de São Paulo, valores
específicos da burguesia paulista. Na conjuntura do conflito bélico, ela estendeu suas
qualidades de classe a todos que viviam em São Paulo, como negros, índios e imigrantes,
todos paulistas – os únicos capazes de portarem esses valores (Abud, 1985).
A partir de então, atividades revolucionárias passam para o confronto bélico,
desencadeando em uma Guerra Civil. São Paulo recebe apoio de apenas uma parte do
Mato Grosso, enquanto Minas Gerais e Rio Grande do Sul se posicionam ao lado do
governo legalista. Com grande desvantagem em número de tropas e armamentos, São
Paulo faz uma guerra defensiva. Contudo, no início de outubro, São Paulo se rende ao
governo central. Para Alfredo Ellis Junior (1933a), a falta de apoio de outros estados e a
derrota de São Paulo foram frutos da traição e incompetência membros do Partido
Democrático.
Não obstante a intensa crise, os interesses das frações de classe dominantes foram
representados, por meio de intelectuais, que pensavam sobre o que e como seria a
identidade brasileira. O ex-deputado estadual de São Paulo pelo PRP, Alfredo Ellis
Junior, manifestou uma questão nacional referente à posição de São Paulo perante o
Brasil. Baseado no regionalismo como alternativa para a fração de classe agromercantil
exportadora retomar a hegemonia política, esta vertente do nacionalismo expressava o
separatismo paulista.
Derrotada política e militarmente, ao perder a hegemonia, e por não conseguir
colocar seu projeto de autonomia política, em 1933 deu-se início uma fase de articulação
de São Paulo com o governo central. Um grupo mais radical formado a partir da Liga de
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Defesa Paulista, elabora uma alternativa baseada numa confederação12sui generis. Em
1934, a constituição determinou o princípio de autonomia para os estados, porém teve
curta duração, devido à repressão do Estado quando do levante do comunista em 1935. A
burguesia paulista abriu mão de seus princípios de federação e autonomia diante da
ameaça comunista e não demonstrou reação diante do Estado Novo (Abud, 1985).

2.6 – A Aclamação de Amador Bueno

Historicamente, este tema foi fartamente explorado por historiadores e ideólogos,
cujo objetivo era reforçar o caráter de independência e autonomia de São Paulo perante o
restante do Brasil. Especificamente, Alfredo Ellis Junior, desenvolveu-o em Amador
Bueno e a Evolução da Psicologia Planaltina, de 1944, Amador Bueno e Seu Tempo, de
1948, ambos publicados pelo Boletim da Universidade de São Paulo, História da
Civilização Brasileira e finalmente em A Lenda da Lealdade de Amador Bueno e a
Evolução da Psicologia Paulista, cuja edição de 1967 pela Editora Obelisco sintetiza as
edições anteriores. Defende a hipótese de que não há evidências de que Amador Bueno
tivesse algum tipo de lealdade com a coroa portuguesa, contrariando os historiadores do
século XVIII. E deste modo, procurou demonstrar que a primeira manifestação de um
sentimento nacional dentro da colônia portuguesa ocorreu em São Paulo e neste sentido
o separatismo está na essência da paulistanidade muito antes de ocorrer um sentimento
nacional brasileiro.
Em sua análise considera "lenda" as narrativas de Pedro Taques e Frei Gaspar
sobre o referido tema. Pois os dois cronistas alinhados politicamente com Portugal,
desenvolveram suas narrativas baseadas na psicologia da sociedade paulista do século
XVIII enquanto a Aclamação teria ocorrido no século XVII. Deste modo, a veracidade
da narrativa foi comprometida e seria um erro de interpretação afirmar a lealdade de
Amador Bueno com Portugal. Paulo Prado, em Paulísitica (2004), livro de 1925, referese aos cronistas dos primeiros séculos de São Paulo como narradores mais imaginativos
do que cientistas.

12

O projeto elaborado pela Liga Confederacionista será analisado no 3º. capítulo.
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Na avaliação de Ellis Junior, aceitar a lealdade de Amador Bueno com a Coroa
significava apoiar a causa portuguesa e ir contra os interesses dos colonos. Segundo o
autor, esta linha de raciocínio desenvolvida por Taques e Gaspar caminha para um ponto
obtuso, na medida em que o Brasil não demorou quase 300 anos para desenvolver uma
ideologia nacional própria somente com a Inconfidência Mineira (Ellis Junior, 1967).
Ao comparar a questão nacional brasileira com outras formações sociais, o
historiador paulista chama a atenção para o caso estadunidense, cujo tempo entre o início
da colonização até o seu processo de independência foi de um século e meio. Da mesma
forma que as colônias espanholas também se emanciparam politicamente anteriormente
ao Brasil.
No sentido de dar um caráter científico em sua análise, Ellis Junior, procura
explicar o período necessário para se completar um processo de assimilação de um
determinado povo em outra cultura. Para isso, observou que as imigrações para o Brasil
do final do século XIX e início do século XX sofreram um processo de apenas duas
gerações para sua assimilação. Ao observar o resultado destas comparações, o historiador
paulista questiona por que demoraria por volta de 300 anos para o Brasil constatar o
desenvolvimento de uma mentalidade nacional.
Parte de sua resposta se apoia no processo de isolamento da formação social
paulista no planalto, cujo resultado acelerou a criação de uma mentalidade própria,
diferente do Reino português, já no século XVII.
Todavia, com o advento da mineração ocorreu uma onda migratória de reinóis
para a região, resultando na modificação da mentalidade planaltina em que o paulista
perdeu várias de suas características dos primeiros séculos (Ellis Junior, 1967). Em
Paulística (2004), Prado faz referência a tal mudança mostrando o paulista do século
XVIII como um sujeito submisso ao reino, reacionário e situacionista.
No desdobramento de sua análise, com base na obra O Brasil e as Colônias
Portuguesas, de Oliveira Martins (1920), publicada em 1880, Ellis Junior defendia a
hipótese de que a história do Brasil deveria ser contada a partir da concepção de múltiplas
colônias portuguesas na América do Sul, independentes entre si, cujo isolamento
proporcionou desenvolvimentos diferentes.
Deste modo, argumentava que a história do Brasil contada apenas da perspectiva
política administrativa de um governo central, deixou várias lacunas. A partir do
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momento em que a história passasse a ser escrita dentro de uma perspectiva econômica
e/ou social, os espaços seriam preenchidos e erros começariam a ser corrigidos.
O historiador paulista compreendia a história do Brasil como estava arquitetada,
como uma junção de histórias regionais sem um fio condutor, com ênfase à história
regional do Nordeste.
Diante do desafio que se colocava, segundo o autor, era necessário explicar como
a colônia de São Paulo atingiu um nível de sentimento comum com a Aclamação de
Amador Bueno, em 1641, muito mais rápido do que o restante do Brasil. Para Ellis Junior
" ... É preciso, previamente situar a história Planaltina na história brasileira" (1967: 23).
Ou seja, a história do Brasil não poderia ser estabelecida sem que a história de São Paulo
fosse feita em linhas gerais. Nessa perspectiva, observa que a manifestação de separação
de Portugal era, na verdade, uma manifestação política separatista paulista, numa primeira
etapa, para posteriormente se separar do Brasil.
Ellis Junior observa que a história dos dois primeiros séculos de São Paulo foi
escrita por Pedro Taques e Frei Gaspar duzentos anos depois, no período pombalino.
Todavia, as narrativas apresentavam problemas, porque as fontes utilizadas foram
baseadas na história oral. Desta forma, segundo o historiador paulista, devido ao baixo
nível de desenvolvimento intelectual dos primeiros colonos, pouco se produziu de fontes
históricas confiáveis e possivelmente ocorreram grandes distorções do relatado com os
fatos reais (Ibid.).
Com o objetivo de provar as falhas contidas nas narrativas de Taques e Gaspar,
Ellis Junior, faz uma série de observações que inviabilizam a hipótese da lealdade de
Amador Bueno defendida pelos dois cronistas paulistas.
O primeiro ponto levantado por Ellis Junior foi por meio de documentos
produzidos pelos jesuítas espanhóis, principalmente de Montoya, datado de 1628,
tornando possível verificar que os paulistas mantinham uma guerra contra os interesses
da Coroa espanhola.
O documento cita D. Quebedo, genro de Amador Bueno e principal apoiador da
Aclamação, afirmando que São Paulo teria um rei próprio. De acordo com Ellis Junior, o
fato de este documento demonstrar que os paulistas não apoiavam o rei espanhol
contradizia as narrativas dos cronistas paulistas do século XVIII com a afirmação de a
aclamação de Amador Bueno ter sido um ato de apoio ao espanholismo pelos paulistas
(Ellis Junior, 1948).
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O segundo argumento era sobre a inexistência de apoio paulista à casa dos
Braganças. Para provar sua afirmação, Ellis Junior se baseou em documentos emitidos
pelo rei português em 1643 e 1647, exigindo que os paulistas aceitassem o retorno dos
jesuítas expulsos do planalto e a total restituição de seus bens. Em ambos os casos, os
paulistas se negaram a atender às ordens reais e nada ocorreu aos planaltinos.
O terceiro aspecto levantado por Ellis Junior diz respeito às características
psicológicas dos planaltinos no século XVII, auge da preação. Neste aspecto, o paulista
teria um espírito livre, autônomo, arrojado, guerreiro e com iniciativa forjada na vida livre
pelos sertões na caça ao índio. A principal fonte econômica dos paulistas era a preação,
mas com o fim da União Ibérica isso se tornaria difícil, uma vez que a medida resultaria
em fronteiras entre as possessões portuguesas e espanholas na América do Sul.
Entretanto, para o historiador paulista, no século XVIII, devido às descobertas das
minas auríferas, São Paulo sofreu uma mudança em sua psicologia, com a emigração
maciça de paulistas para a região das minas e, posteriormente, a entrada de muitos
portugueses para comercializarem com as regiões das minas de Mato Grosso e Goiás.
Segundo o mesmo autor, com a riqueza advinda dos negócios em torno da
mineração, vários paulistas passaram a ter acesso a uma educação de maior qualidade e
profundidade, em alguns casos, com possibilidade de estudar na metrópole. Vários
caminhos foram abertos tirando o planalto do isolamento, como destaca Paulo Prado
(2004).
Diante desse novo contexto, afirma Ellis Junior, passou também a existir um maior
controle português na região com a instalação de governos portugueses em São Paulo
devido ao aumento do comércio e a possibilidade de maior arrecadação de tributos pelo
Estado metropolitano.
A grande imigração de reinóis no século XVIII, a melhora no nível de educação,
o progresso nas comunicações e o aumento no controle político administrativo, segundo
Ellis Junior, foram responsáveis pela mudança psicológica do planaltino, agora com laços
sentimentais, políticos e econômicos mais fortes de lusitanidade.
Argumentava que somente no final do século XVIII, os filhos dos portugueses já
assimilados na psicologia crioula voltaram a fazer movimentos separatistas em Minas
Gerais com a Conjuração Mineira e depois em São Paulo com o processo da
Independência em 1822 (Ellis Junior, 1948).
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Outro problema levantado por Ellis Junior consistia no fato de o século XVIII ser
marcado pelo envio sucessivo de governantes pela metrópole para São Paulo cujo
objetivo era apenas os interesses do Estado português no acúmulo de riquezas via
impostos.
Como consequência, Portugal reprimia com muita violência qualquer tipo de
manifestação em prol dos crioulos. Por exemplo, o caso da Inconfidência Mineira. Ellis
Junior deduz que tanto Taques quanto Gaspar sofreu a influência desta repressão,
manifestando em suas obras uma posição favorável ao Reino. A censura exercida pela
Real Academia de Ciência era rígida e qualquer escrito passava pelo filtro desta
instituição (Ellis Junior, 1967).
Em nota do livro Amador Bueno e Seu Tempo (1948), Alfredo Ellis Junior,
transcreve trechos da obra original de Frei Gaspar encontrada na Torre do Tombo, em
Lisboa, por Arthur Motta Alves. Nas partes selecionadas aparecem trechos censurados
pela Real Academia de Ciência, que confirmam a versão de Ellis Junior sobre a questão
da proclamação de Amador Bueno. E conclui: a aclamação ocorreu; Frei Gaspar escreveu
sobre o tema além do conhecido em seu livro; seu escrito foi submetido a rigorosa censura
e sofreu alterações em muitas partes de acordo com os interesses da Coroa; esta censura
denuncia o despotismo para impedir no Brasil o desenvolvimento de um espírito
nacionalista.
Embasado pelo problema da censura, Ellis Junior deduz que os cronistas tiveram
que se moldar ao espírito português, o único aceito, caso contrário não teriam suas obras
publicadas. E por último, Frei Gaspar se conformou com as mutilações, cortes,
modificações e aumentos introduzidos pela censura no relato sobre a Aclamação de
Amador Bueno, em que toda a ideia de pátria nova foi eliminada e modificada (Ibid.: 2224).
Ainda com o objetivo de provar a inexistência de laços entre São Paulo e Portugal,
o mesmo autor afirmava que, no fim do século XVI e início do século XVII, Portugal
entrou numa forte crise econômica com a perda das Índias e uma crise política ao perder
o controle do trono para Espanha. Entre outras humilhações que faziam o português
enfraquecer seus laços de ufanismo, o fato contribuiu para uma maior autonomia do
planalto. A única ligação era política, dentro da relação colônia e metrópole (Ellis Junior,
1967).
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Nosso autor defendia que neste período, o mais intensivo da caça ao índio,
eliminaram as fronteiras entre as Américas portuguesa e espanhola. Com o fim da União
Ibérica, houve um arrefecimento por parte dos espanhóis em proibir os paulistas de
aprisionarem índios, mas, a influência do reino português não deveria existir na formação
de Amador Bueno.
Segundo Alfredo Ellis Junior, o aclamado tinha toda a condição social para se
identificar com São Paulo e não ter vínculos com Portugal. Nascido em 1591, quinta
geração por parte de mãe, Maria Pires, a nascer em São Paulo, mantinha poucas raízes
sentimentais com Portugal. Outra ligação sentimental de Bueno com o planalto era ser
descendente direto do Cacique Piqueroby, linhagem familiar indígena que governara a
região antes da colônia. O pai, por ser espanhol, não encontrou resistência no período da
União Ibérica e não deu sinais de patriotismo espanhol.
Para o historiador paulista, a preação foi o meio de selecionar os que se
destacavam no seu empreendimento para formar a elite planaltina. Cabia aos outros, que
não se davam para tais aventuras, ocuparem-se de outras profissões artesanais para formar
a plebe paulista. Havia exceções, como foi o caso de Amador Bueno, um comerciante
alcançar prestígio elevado. Mas isto só foi possível porque muitos de seus parentes
haviam conquistado glória na preia.
No relativo ao processo de Aclamação, Ellis Junior, considerou Amador Bueno
um covarde, e a maior prova seria a sua ausência nas bandeiras, meio de seleção dos
melhores elementos da estirpe paulista. Desta forma, teria ocorrido uma diferença entre a
vontade dos paulistas e a falta de pulso de Bueno em efetivá-la.
De acordo com Ellis Junior, a restauração portuguesa dada em 3 de dezembro de
1640, quando a Espanha se encontrava em várias linhas de frente na Guerra dos 30 Anos
e com uma rebelião na Catalunha, Portugal soube aproveitar a conjuntura e se separou da
Espanha aclamando D. João IV.
No Nordeste a aclamação ao rei de Portugal teria aceito de imediato, devido aos
interesses econômicos dos produtores de açúcar ligados a Lisboa, centro de distribuição
do produto nordestino na Europa. Mas para São Paulo a restauração era um duro golpe
na sua principal atividade econômica baseada na preação do índio, precisamente nas
Missões jesuíticas espanholas. Significava a criação de barreiras fronteirísticas com a
América espanhola (Ibid.).
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Em suas pesquisas, o historiador paulista observa que a notícia da aclamação de
D. João IV chegou na Bahia em 15 de fevereiro e aceita no mesmo dia pelo vice-rei Jorge
de Mascarenhas (apesar de ser feita em torno de 40 dias, para Ellis Junior, a viagem estava
dentro do prazo, entretanto demorou 60 dias). Até o Rio de Janeiro, a notícia demorou 23
dias para chegar, quando poderia ter demorado em torno de 10 dias.
O autor chama a atenção para o fato de o Rio de Janeiro ser escravocrata assim
como São Paulo e também ter hesitado e a aclamação, por Salvador Correia de Sá, ter
ocorrido somente em 11 de março (Ellis Junior, 1948).
Ainda segundo Ellis Junior, Arthur de Sá saiu do Rio de Janeiro no dia 11 de
março e chegou a Santos entre os dias 15 e 16 do mesmo mês. A aclamação ocorreu neste
último dia. Desta forma, demorou 18 dias para ocorrer na vila de São Paulo, apesar de ser
possível transmitir a notícia no mesmo dia. O rei português só foi aclamado em 03 de
abril de 1641. Neste interim, Amador Bueno foi aclamado pelos paulistanos como rei de
São Paulo, porém por falta de coragem e virilidade não sustentou o movimento.
Para o historiador paulista, essa hesitação significava que havia dúvidas sobre o
desejo dos paulistas em aceitar um rei português. Desta forma, a demora entre a
aclamação em Portugal e em São Paulo silenciada por Taques oferece espaço para
especulação.
E diante desta possibilidade, Alfredo Ellis Junior especula que o separatismo não
ocorreu porque a quase totalidade dos homens paulistas estava em uma bandeira no
extremo sul, restando poucos em São Paulo capazes de sustentar a situação de
independência (Ibid.).
Ellis Junior defende a hipótese de que Pedro Taques e Frei Gaspar criaram um
mito de espanholismo sobre o caso da Aclamação de Amador Bueno, em seus respectivos
livros, sugerindo as seguintes hipóteses: a) seria o movimento uma reação espanhola, pois
havia muitos espanhóis no planalto; b) o movimento foi brusco e feito repentinamente
(Ellis Junior, 1967).
Para combater o primeiro ponto, Alfredo Ellis Junior, se apoia em documentos
dos jesuítas sobre a tomada de Guaíra pelos paulistas. O desinteresse destes pela
independência de São Paulo reforçaria a veracidade dos depoimentos. Os documentos
afirmam que os paulistas estavam em rebelião contra os espanhóis em 1628, ano do
conflito em Guaíra e já deveria haver um rei no Brasil, evidência de que os planaltinos já
haviam desenvolvido em sua psicologia a vontade de se tornarem independentes.
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O documento referente ao espanhol D. Francisco Rendon de Quebedo, genro do
Amador Bueno, indicava que havia se rebelado contra a Espanha, não mantinha laços
com este reino, para Ellis Junior, o suficiente para eliminar a hipótese de espanholismo
de São Paulo 13 anos depois (Ibid.).
Contudo, segundo o historiador paulista, São Paulo não apoiava Portugal. Era na
verdade insubmisso, como provaria o caso da expulsão dos jesuítas em 1640. Um alvará
do rei de 1643 ordenava a reintegração dos jesuítas ao planalto assim como a devolução
de suas propriedades, o que não foi cumprido pelos paulistas. Na tentativa de resolver o
impasse, outro alvará foi expedido, em 1647, dando perdão real aos responsáveis pela
expulsão dos jesuítas, como condição à reintegração dos mesmos. Novamente São Paulo
não cumpre. Ainda outro documento citado por Ellis Junior se refere a uma carta de D.
João de Lencraste de 1700 sobre os paulistas que, segundo a missiva, em várias ocasiões
deram provas suspeitas de infidelidade e pouca obediência às leis do reino (Ellis Junior,
1967).
Para Ellis Junior a demora em surgir uma manifestação acrioulada no planalto foi
devido à baixa densidade demográfica e à influência de imigrantes portugueses que
gotejavam na região alimentando as lembranças e sentimentos dos colonos.
Ainda segundo o autor, a primeira manifestação de altivez, arrogância e rebeldia
do paulista foi em 1611, no início das lutas destes com os jesuítas. Mas não havia prova
de uma manifestação crioula. Esta só viria acontecer em 1628, na batalha do Guaíra, como
comprovariam os depoimentos do jesuíta Montoya no processo contra Luiz de Cespedes,
governador do Paraguai (Ellis Junior, 1948).
Alfredo Ellis Junior concluiu, então, que a primeira manifestação de um
sentimento nacional na colônia portuguesa foi o episódio da Aclamação de Amador
Bueno, consequência de uma sociedade cuja mentalidade já estava desenvolvida para
manifestar uma tendência separatista de Portugal.
Contrapondo a uma possível unidade nacional brasileira, segundo o historiador
paulista, o isolamento planaltino fazia com que seus habitantes não se preocupassem com
as guerras holandesas no Nordeste. Assim não havia um espírito de unidade brasileira.
Ao comparar o movimento de Amador Bueno e o de Tiradentes, em linhas gerais,
Ellis Junior, aponta semelhanças entre ambos. Para o historiador paulista, o movimento
mineiro queria emancipar a região de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e com o
passar dos tempos iria absorver as outras colônias. Seguindo a mesma lógica, o historiador
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paulista aponta para a inverdade de que a ideia da Aclamação ter apenas cunho regional,
abrindo a possibilidade para a absorção das outras colônias poderia ocorrer a partir de São
Paulo. Segundo Ellis Junior, em 1822, somente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais
acataram a independência de imediato. Em outras regiões ocorreram lutas até ela ser
absorvida.
Para Ellis Junior, dentro de uma perspectiva nacionalista paulista, Amador Bueno
agiu como Joaquim Silvério dos Reis, apoiando Portugal ao invés de colaborar com os
crioulos, neste sentido ele foi um traidor e não um herói como seria exaltado nas obras de
Taques e Frei Gaspar (Ibid.).
Diante de uma disputa pela construção de uma identidade nacional paulista oposta
à brasileira, compreendemos sua narrativa histórica sobre o episódio da Aclamação de
Amador Bueno como fato histórico inicial na elaboração de seu pensamento separatista.
Apelando ao recurso da proeminência paulista, compreendia São Paulo como formador
do Brasil, seria razoável para Ellis Junior que tal nível de desenvolvimento social
ocorresse primeiro em terras planaltinas.

2.7 - 1842 e 1932: duas revoltas liberais paulistas na perspectiva de Alfredo Ellis
Junior

Em um capítulo inédito de um livro sobre a Guerra Civil de 1932, intitulado
Analogias e Contrastes 1842-1932/1922-1924, publicado na revista O Oriente, em 1965,
Alfredo Ellis Junior disserta sobre semelhanças entre a revolta de 1842 e o movimento
autonomista de 1932. Segundo ele, nos dois casos o motivo para o início das revoltas foi
o excesso de centralismo do governo brasileiro. E os estados mais prejudicados foram
São Paulo e Minas Gerais que, ao se rebelarem são duramente reprimidos. Nas duas
ocasiões São Paulo foi traído pelo Rio Grande do Sul; e os dois movimentos foram
comandados por pessoas inaptas pela hereditariedade. Já Tácito de Almeida, ao tratar
sobre o mesmo tema, em seu livro O Movimento de 1887, de 1934, observa Minas Gerais
como a traidora de São Paulo.
Segundo Abud (1985) é importante destacar o fato de comerciantes portugueses e
seus descendentes, em muitos casos, passaram também a ser fazendeiros desde o final do
século XVIII. Sem ligação com os bandeirantes, deram origem às mais poderosas
dinastias ligadas à produção de café e açúcar no século XIX, com interesses ligados à
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lavoura de exportação, relacionando São Paulo ao comércio de produtos tropicais. Muitos
que não eram nascidos no meio rural passaram a ocupar o cenário econômico, social e
político de São Paulo. Entretanto havia exceções de famílias paulistas mais antigas.
Desta forma, os antigos paulistas deram lugar ao grupo que enriqueceu com o
comércio, agora donos de engenhos de açúcar, cientes de ascendência europeia.
Exercendo a hegemonia econômica e política, com a independência brasileira
desenvolveram uma tradição de autoconfiança e na posição de liderança da província de
São Paulo. Sua desvinculação com o passado bandeirante era garantia de autoridade e
poder.
Abud observa que, durante o século XIX, o aparelho de Estado sofreu uma
transformação devido a centralização administrativa e a Câmara Municipal perdeu muito
de suas antigas funções e importância. Desta forma, os velhos grupos dominantes passam
a valorizar os aparelhos repressivos, assim como as camadas médias percebiam
oportunidades de ascensão social ao ocuparem postos militares.
Ainda segundo Abud, com as mudanças da Constituição de 1824 e a lei de 1º de
outubro de 1828, as decisões de nível municipal passaram para o governo provincial.
Estes voltados à Corte no Rio de Janeiro, não participavam da vida municipal. Riqueza e
posição na hierarquia militar passaram a ser a base para obter prestigio na carreira política
(Ibid.).
Ellis Junior (1965) acreditava que a tendência de separação das províncias iniciada
com a Cisplatina entre 1825 a 1828 foi seguida pela experiência da República de Piratini
entre 1835 e 1845. Segundo o historiador paulista, com medo da desintegração do
Império, Araújo Lima e Bernardo de Vasconcelos articularam para a anulação do Ato
Adicional com a chamada Lei Interpretativa, cujo resultado foi a centralização das
decisões políticas.
Ellis Junior considerava o Ato Adicional uma meia medida, não dando às
províncias o grau de federação, apenas lhes concedendo as Assembleias Legislativas,
ficando presas ao centro de onde era complexo para os negócios de um país com péssimo
sistema de comunicações. Todavia, o Parlamento não deu atenção necessária à questão
da descentralização porque na época as províncias eram mais ou menos homogêneas na
situação econômica e social (Ellis Junior, 1940).
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Para Ellis Junior, aumenta entre os paulistas o sentimento de injustiça devido à
outorgação das leis de Interpretação do Ato Adicional, Reformas do Código e do
Conselho de Estado. A pouca autonomia provincial foi perdida.
Em resposta, os paulistas se levantam em armas contra o governo central, o
pretexto para o movimento foi a nomeação do baiano José da Costa de Carvalho para
presidente da província de São Paulo. Vários cargos da burocracia provincial foram
ocupados por indivíduos oriundos da terra do presidente, ocupando as melhores posições,
os paulistas foram relegados ao ostracismo (Ibid.). Tema recorrente dos separatistas em
1932.
Citado por Almeida (1934), o jornal Tebyriça, serviu de meio para os paulistas se
posicionam contra o presidente baiano. Aumentam as revoltas, o brigadeiro Tobias se
levanta. Feijó, em seu jornal Sorocaba, com artigo intitulado “O Paulista”, se posiciona
contrário ao novo governo da província e com frases fortes procura erguer os paulistas.
Segundo Almeida, o escritor do Pará, Tito Franco, apontou que a revolta de 1842 não
tinha apenas um caráter federalista e republicano, mas era também separatista.
Para Tácito (Ibid.), era difícil desvendar os fatos devido à falta de documentação.
Todavia, afirma que Feijó fez transparecer em palavras oficiais como chefe da revolta, o
fundo separatista do movimento de forma velada em um de seus artigos no qual afirmava
que os paulistas queriam que a lei fosse cumprida. Caso isso não ocorresse e a paciência
acabasse, os paulistas poderiam tomar medidas mais radicais.
Contudo, é importante notar o conceito de psicologia social compreendido por
Ellis Junior em seu livro de 1940, Feijó e sua Época, e mantida no capítulo inédito de
1965 Analogias e Contrastes 1842-1931/1922-1924. Amparado na ideia da inexistência
de livre arbítrio do indivíduo. Segundo nosso autor, o arbítrio age conforme o
inconsciente coletivo de seu povo. Em outros termos, existiria um arbítrio social que
determinaria as decisões dos indivíduos, cuja marcha evolutiva não variava jamais em
relação ao tempo e espaço. Sob esta forma de interpretação da realidade social podemos
afirmar que o liberalismo de Feijó nada mais seria que uma manifestação de arbítrio social
da comunidade paulista, assim como o desejo inerente pela autonomia e pelo separatismo.
Neste momento é importante chamar a atenção para as datas das publicações de
Ellis Junior, no sentido de nosso autor manter por toda a sua longa produção a mesma
linha de análise e posição política ideológica.
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Segundo Ellis Junior, Feijó interpretava que as leis aprovadas no final do ano de
1841 comprometeriam a monarquia representativa, considerava que a constituição havia
sido mutilada. Pelas leis da reforma judiciária e Conselho de Estado, acabava a liberdade
do cidadão e diminuía o poder do monarca, cabendo no ministério todos os poderes
públicos, anulando a base de todo o governo livre baseada nos três poderes.
Diante desta situação, afirma Ellis Junior, os paulistas reagiram. Formou-se um
sentimento coletivo uníssimo diante da concorrência que os baianos causaram. Os liberais
desejavam que o presidente da província fosse um paulista, o Brigadeiro Rafael Tobias
de Aguiar, que já havia sido presidente da província por duas vezes. Para Ellis Junior, a
vaidade de Bernardo Vasconcelos impedia de atender os paulistas, desta forma
tencionando a relação da província com o governo central. Outras semelhanças com o
movimento de 1932, lutar por autonomia contra a centralização, ter um governo paulista
e constituição.
Em 9 de maio, apontava o historiador paulista, Rafael Tobias de Aguiar lançou
manifesto de Sorocaba, no qual comunica que se tornou o presidente interino da província
de São Paulo para destituir José da Costa de Carvalho, estabelecer a ordem e não deixar
cair a constituição. Neste comunicado, a figura de Amador Bueno é enaltecida,
destacando-se que seus descendentes, os paulistas, defenderão os seus direitos devido à
fidelidade ao trono e união.
Dias depois, Feijó lança outro manifesto afirmando que só soube do movimento
em 10 de maio, depois do início. Também exalta a proeminência paulista ao afirmar que
a província iria recobrar seu antigo renome, lutando para que os conservadores saíssem
do Conselho da Majestade e que se escolhesse livremente um ministro simpatizante com
a constituição. Feijó recebeu o posto de vice-presidente da província, e assumiu a chefia
do movimento com a ausência de Tobias de Aguiar.
De acordo com Ellis Junior (Ibid.), sem outro caminho os paulistas vão às armas.
Liderados por Rafael Tobias de Aguiar, a Coluna Libertadora formada por 1.500
combatentes tentou invadir a cidade de São Paulo para depor o governo de Carvalho. O
levante teria contado com o acordo feito com o gaúcho João da Silva Machado para que
este enviasse 500 homens da cavalaria curitibana para reforçar os paulistas. Entretanto,
ao invés de aderir junto aos liberais, ele passou ao lado dos imperiais. Como recompensa,
recebeu o título de Barão de Antonina. Segundo Alfredo Ellis Junior, foi nesse sentido
que Francisco III afirmou que Machado “quis ser barão e o foi, quis ser senador e o foi,
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mas quis ser ariano, porém não conseguiu” (Ellis Junior, 1965: 26). A traição do Rio
Grande do Sul, expressada na figura de Silva Machado, seria outra semelhança com o a
revolta paulista de 1932.
O movimento de 1842 teve início em 9 de maio. Contudo, segundo Ellis Junior, o
inimigo, avisado no dia 17 do mesmo mês pelo padre Pires da Mota, eliminou o elemento
surpresa. Também devido à inércia de Tobias de Aguiar, possivelmente esperando
reforços do Sul, acabou-se a oportunidade da vitória dos liberais (Ibid.). No mesmo passo,
assemelha-se a traição de Flores da Cunha ao ficar ao lado de Vargas depois de ter se
comprometido com os paulistas. Assim como o elemento surpresa seria perdido na Guerra
Civil de 1932 ao estacionar o trem paulista na fronteira com o estado do Rio de Janeiro à
espera de reforços que acompanhariam o general Klinger.
O historiador paulista observa que Feijó tenta trazer para o seu lado o antigo
auxiliar Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, agora responsável militar do
Império em debelar o movimento paulista. Porém, o militar, mantém-se fiel ao imperador.
Em ofício, Feijó pede o fim das hostilidades; a retirada do presidente provincial
até a nomeação de outro pelo Imperador, desde que não fosse próximo de Bernardo de
Vasconcelos; a suspensão da lei de reformas até que a Assembleia imperial receba os
representantes paulistas; e, por fim, a anistia aos participantes do movimento (Ellis Junior,
1940).
Na visão de Ellis Junior (1965) houve uma completa deficiência técnico-militar
determinante para a derrota do movimento. Segundo ele, a hereditariedade de Tobias de
Aguiar, comandante em 1842 não era pródiga do talento militar, apresentando um perfil
psicológico de grande dormência.
Ainda segundo Ellis Junior, a inércia de Tobias de Aguiar foi além, pois apenas
no dia 28 de maio, as tropas liberais chegaram a Jaraguá, nas proximidades da cidade de
São Paulo, tendo percorrido uma distância de 60 quilômetros partindo de Sorocaba. Com
uma organização adequada, teriam ocupado Santos a tempo de impedir o desembarque
das tropas do futuro Duque de Caxias ou, no mínimo, teriam montado defesa na Serra do
Mar, cujo relevo favorece-os, impedindo o avanço dos imperiais.
Caxias partiu do Rio de Janeiro no dia 19 de maio e percorreu os 600 quilômetros
por mar, chegando no dia 28. Para o historiador paulista, caso Aguiar tivesse impedido o
avanço de Caxias, haveria tempo de mobilizar toda a população e os liberais seriam
vitoriosos. Mas faltou um líder militar capaz (Ibid.).

138

Entretanto, os paulistas, no combate da Venda Grande, liderando algumas
centenas de tropas, Antônio Joaquim Vianna luta contra as forças imperiais de José
Vicente Amorim Bezerra. Derrotados praticamente encerrando o movimento (Ellis
Junior, 1940).
Com o caminho aberto, Duque de Caxias invade Sorocaba, núcleo da rebelião.
Ocorre grande debandada entre as tropas paulistas e civis, Feijó diz sua ilustre frase
“Correi, correi, cambada de sem vergonhas, fracos e poltrões. Eu aqui fico para vos
defender”. (Ibid.:421)
Segundo Ellis Junior, pessoalmente Caxias prende Feijó. O paulista indaga quais
são as ordens e o general responde que eram as mesmas que recebia do Ministro da
Justiça, “levar tudo a ferro e fogo” (Ibid.:421). O movimento tem seu fim em 22 de junho
de 1842.
A capital de São Paulo é entregue ao baiano Monte Alegre. Minas Gerais, com
quem os paulistas contavam, falhou – Tácito de Almeida (1934), em referência ao
movimento de 1932, afirma ter sido a mesma história de sempre – deixando o governo
imperial movimentar as tropas em seu território.
Segundo Almeida, com o desfecho de 1842, São Paulo fica despreparado para
uma reação. Passa a ter uma série de governadores de outras províncias que só atendiam
aos interesses do Império. No período monárquico, São Paulo teve 71 presidentes, sendo
43 de outras províncias. Entre os anos de 1853 a 1860, São Paulo teve 10 presidentes e
apenas 1 paulista (Almeida, 1934).
Não obstante, para os ideólogos da proeminência paulista, São Paulo caminhava
com avanços econômicos significativos com o café pelo interior e estradas de ferro. Tudo
com o próprio capital paulista, o governo Central nada fazia por São Paulo.
Neste momento, é importante ressaltar que a luta pela autonomia e a
descentralização política ou os motivos que prejudicavam São Paulo, como centralização,
governos oriundos de outras regiões, apresentados por Ellis Junior e Tácito de Almeida
no contexto da Revolta Liberal. Estão inseridos nos discursos dos separatistas de 1887,
durante toda a República Velha e nos discursos no movimento separatista de 1932.
Se Renan, afirmou, em O que é uma Nação, de 1882, que para uma nação existir
é necessário esquecer alguns fatos. De outra forma, Tácito de Almeida e Alfredo Ellis
Junior, propuseram para que surja uma nação é preciso não se esquecer de alguns fatos.
Afirmavam que a luta de 1932 era um novo começo para o separatismo paulista.
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3 - O SEPARATISMO PAULISTA DE 1932

Manuel C. Andrade no livro As Raízes do Separatismo no Brasil, de 1999, abserva
a participação de três grupos com objetivos distintos no movimento paulista de 1932. O
primeiro com os perrepistas derrotados em 1930, como Altino Arantes que pregava o
retorno da constituição de 1891. Outro dos políticos liberais como Francisco Morato,
Waldemar Ferreira e Júlio de Mesquita, que defendiam a queda de Vargas e a convocação
de uma Assembleia Constituinte que reconduzisse o país à normalidade legal. E, por fim,
havia o grupo dos separatistas, cujo objetivo era secessão de São Paulo do restante da
federação, ou uma Confederação onde os estados teriam soberania com um governo
central responsável apenas pela defesa e representação exterior. Entre os defensores do
separatismo apontados por Andrade estavam o presidente do Tribunal da Justiça Costa
Manso, os escritores Alcântara Machado, Monteiro Lobato e o historiador Alfredo Ellis
Junior (Andrade, 1999). Nossa análise se restringe a este último grupo.
Paulo Duarte, membro atuante do Partido Democrático na chamada revolução de
1930, em seu livro O Que É Que Há? foi um dos primeiros a falar em separatismo ainda
em 1931, ano de lançamento de sua obra. Nesta, afirma que São Paulo sempre demonstrou
não ser bairrista como muitas vezes era acusado, prova disso seriam os muitos forasteiros
enriquecidos ali e o acesso aos altos postos na burocracia13, coisas que nunca
conseguiriam nos outros estados. Afirma existir, há alguns meses, o movimento
separatista, período iniciado com o fim do governo dos 40 dias de seu respectivo partido.
Para ele o motivo seria justo e lógico, pois São Paulo, em vez de ser tratado como aliado
ao abrir suas portas à revolução, o foi como presa de guerra. Deste modo, com o governo
provisório desfavorecendo os interesses de São Paulo, os paulistas começaram a pensar
primeiro em São Paulo e depois no Brasil.
Segundo Vampré, em seu livro de 1932, São Paulo Terra Conquistada, o primeiro
incidente político envolvendo separatistas aconteceu no ano de 1931 no tocante à escolha
do secretariado do interventor Laudo de Camargo. Para assumir o posto de interventor

13

As pesquisas de Love (1982) mostram que a classe dominante paulista era formada por pessoas

relacionadas com algum grau de parentesco e com pouca abertura à indivíduos oriundos de outras regiões
ou países, ocorrendo apenas exceções. Duarte toma a exceção pela regra.
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federal no lugar de Plínio Barreto, Camargo exigiu de Getúlio Vargas autonomia para
escolher seu secretariado; anistia aos envolvidos no levante de 28 de abril do mesmo ano
e garantia do governo federal de que o general Miguel Costa não dificultasse seu governo,
sendo afastado do cargo de Secretário de Segurança Pública e permanecendo apenas
como comandante da Força Pública. Oswaldo Aranha se comprometeu em levar ao
próprio Vargas as condições propostas.
Laudo de Camargo assumiu a interventoria no dia 24 de julho de 1931. O
secretário de Justiça de São Paulo, Abrahão Ribeiro, escolheu para chefe da Guarda Civil,
o advogado António Pereira Lima; e, para chefe de Polícia, o advogado Eurico Sodré,
ambos com experiência em aparelhos repressivos estaduais e acusados pelos tenentes de
separatistas. O primeiro também acusado de articular para deposição do coronel João
Alberto, enquanto sobre o segundo recaía a acusação de seccionista ao manifestar a ideia
separatista em um artigo impedido pela censura de ser publicado no Diario Popular:
... Enquanto uns achavam que o equilíbrio se poderia obter por cima,
elevando os outros Estados até o rithmo da vida paulista, pensavam outros, ao
contrário, que, numa rasoura, se deveria baixar o tônus de S. Paulo á planície
romântica em que viviam os outros.
(...) As causas da grandeza de S. Paulo são facilmente compreensíveis
por quem conhece a geografia econômica e a história contemporânea do Brasil.
Sugiro porém, do fundo de minha modéstia, uma solução definitiva
para o problema: – a separação de São Paulo.
Segundo opinião geral, S. Paulo está minado de vicios, imbuido de
um egoismo exclusivista, é uma terra de carthagineses sem ideal, metalisado
em um pragmatismo inconveniente, é pesado ao thesouro da Nação, suffoca o
desenvolvimento do resto do Brasil, entrava o progresso uniforme do paiz.
Se assim é, não há sinão abandonar S. Paulo aos seus proprios
destinos, aproveitando-se em beneficio dos demais Estados, o esforço herculeo
ora despendido em regeneral-o.
Entregue-se S. Paulo a si mesmo. Passe a ter vida independente,
formando uma republica ou um imperio, estabelecendo, porém, em suas
fronteiras o necessário cordão de isolamento afim de não continuar a prejudicar
o Brasil. Passarão assim os outros Estados a viver mais felizes na sua
uniformidade equilibrada, cultivando o sadio idealismo dos seus sonhos e
enriquecendo-se nas colheitas buccolicas do seu lirismo.
Sem S. Paulo, começará o Brasil a viver na abastança, porque
supprimida estará a causa geratriz da sua pobreza actual. Melhor ainda que
isto, livres ficarão os brasileiros de se contaminarem, no contacto hoje intimo
com os males daqui irradiados...
(...) Se aos outros incomoda a claridade da sua forja, o arruido do seu
labor ou o vulto da sua producção, facilimo o remédio: não venham olhal-a,
não venham ouvil-o, não venham medil-a e muito menos ajudar a gastar as
suas rendas. Cerquem-na pelos seus limites e abandonem-na a si mesma,
fugindo á sua visinhança, evitando sobretudo, a sua influencia... Transformemna os paulistas se quizerem, em uma patria nova. Mas não queiram os outros
transformal-a em um tumulo. (Apud, Vampré, 1932: 283-285)
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Segundo Diniz (1933), também foi nomeado outro separatista, o próprio Leven
Vampré, como diretor do Departamento de Imprensa e Publicidade. Mas não acusado de
seccionista pelos representantes tenentistas no estado de São Paulo.
Não obstante, a nomeação dos chefes das forças de segurança foi questionada pelo
general Góes Monteiro, comandante militar da 2ª Região Militar. Solicitou audiência com
Laudo de Camargo para discutir a posse do chefe da Guarda Civil, do chefe de Polícia e
do prefeito Antonio Carlos Cardoso, inimigo pessoal de Miguel Costa. Compareceu
acompanhado do comandante da Força Pública e comunicou que a Região Militar não
tomaria conhecimento da chefia da polícia Eurico Sodré, porque a revolução tinha um
cunho nacionalista e, por esse motivo, os militares não tolerariam separatistas. O
interventor paulista justificou que Sodré e Lima eram seus amigos pessoais e da mais alta
confiança. Para resolver o entrevero, levaria imediatamente a questão ao próprio Vargas,
pois a não intervenção em seu secretariado era parte do acordo para assumir o governo.
No mesmo dia, diante da ameaça de renúncia e depois de uma reunião fechada de
Camargo com seus secretários, Góes Monteiro recua de sua posição.
No dia 30 de julho, o general Miguel Costa pede sua reforma na Força Pública ao
interventor do estado. Apesar de deferido o pedido, o mesmo não foi efetivado, e Miguel
Costa não se afasta do cargo, passando a pressionar o governo Laudo de Camargo através
da Legião Revolucionária.
No mesmo dia, António Pereira Lima e Eurico Sodré pedem demissão dos seus
respectivos cargos. A questão da chefia da polícia foi resolvida pelo Ministério da Guerra
com a indicação do major Cordeiro de Farias, a qual foi aceita pelo interventor.
Neste caso em particular, diante da disputa pelo controle dos aparelhos
repressivos, a ideologia separatista foi apropriada pelos agentes do governo provisório
como meio de garantir a presença de seus quadros no aparelho repressivo do estado de
São Paulo com o objetivo de utilizá-lo a seu favor. Dito de outra forma, a ideologia
separatista serviu como contrapropaganda para afastar os adversários dos tenentes.
Contudo, em 13 de novembro, Laudo de Camargo renuncia ao cargo após sofrer
interferência do governo provisório ao mandar afastar o Secretário da Fazenda Numa de
Oliveira, sob a alegação de ser banqueiro e, por isso, incompatível com o posto. Este fato
marca o avanço do projeto do Estado populista em garantir o controle dos aparelhos
econômicos pelo governo central impondo séria derrota à fração agromercantil
exportadora.
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Segundo Paulo Nogueira Filho (1965a) em seu livro de memórias sobre o Partido
Democrático publicado em 1958, Ideais e Lutas de um Burguês Progressista, o
separatismo existiu dentro do contexto do “caso paulista”. Os separatistas formavam a ala
mais radical da Liga de Defesa Paulista. Entre suas principais ações estão: a publicação
do jornal O Separatista nos meses de janeiro, abril e junho de 1932; algumas ações
durante o grande comício na Praça de Sé; e o ataque ao Centro Gaúcho de São Paulo,
ambos no dia 25 de janeiro de 1932. A publicação pelo jornal A Gazeta do poema de
Ibrahim Nobre Minha Terra, Minha Pobre Terra! no dia do aniversário da cidade foi
interpretada como separatista por alguns setores da burocracia do Estado.
Maria Lígia Prado, em seu livro A Democracia Ilustrada (1986), a partir da análise
da obra de Paulo Nogueira Filho, Os Ideais de um Burguês Progressista, define o
separatismo como a ala dos autonomistas radicais. Prado afirma ser o separatismo um
tabu entre os historiadores oficias, fazendo silêncio sobre a existência do movimento
clandestino concomitante ao movimento constitucionalista.
Nogueira Filho louvava a nova atitude do partido no intuito de, 'com
profunda sabedoria, porfiar menos em campo aberto, como entidade política,
para permitir que seus elementos de escol pudessem agir em benefício da causa
democrática tanto nos subterrâneos em que se reuniam os autonomistas
radicais quanto nos bastidores movediços do governo provisório'.
O que o autor chama de 'autonomistas radicais' eram, na verdade,
separatistas. O separatismo paulista tem-se constituído em verdadeiro tabu na
historiografia brasileira. Não se toca no assunto, especialmente os autores mais
próximos de uma história oficial. Entretanto, o separatismo foi um movimento
enlaçado com o movimento de 1932.
Assim, a sociedade paulista - ou melhor, algumas frações da classe
dominante e seus aliados ideológicos das classes médias - movimentou-se
abertamente pela volta da constitucionalidade e, clandestinamente, pelo
separatismo. (Prado, 1986:110-111)

Em nota na página 111 comenta:
O movimento separatista teve grande repercussão e inúmeros
simpatizantes. Muitos elementos do Partido Democrático foram separatistas,
como também figuras conhecidas do Partido Republicano Paulista. Chegou-se
a publicar um jornalzinho clandestino O Separatista, do qual saíram 3
números. (Ibid.)

Durante o mês de janeiro de 1932, Vital Brasil preparou o anteprojeto eleitoral e
o mesmo estava passando por uma revisão num conselho de notáveis no assunto.
Entretanto, quando foi apresentado, o professor Sampaio Dória, relator da Comissão de
Juristas, contestou o anteprojeto, denunciando que a quantidade de vagas para a Câmara
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dos Deputados federais não era proporcional. São Paulo e Minas Gerais seriam
prejudicados.
Segundo o anteprojeto, cada Estado teria um mínimo de três deputados e, para
cada 150 mil habitantes, teria direito a mais um parlamentar. Todavia, quando o número
de representantes atingisse 25, seriam necessários 300 mil habitantes para ter mais um
deputado. A constituição de 1891 garantia 22 representantes paulistas, no entanto a
população desse estado havia quadriplicado (Nogueira Filho, 1965).
As observações de Dória divulgadas pela imprensa foram a gota d'água para a
população paulista. Indignados, os jovens do grêmio estudantil 11 de Agosto, da
Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, decidiram fazer um comício no dia do
aniversário da cidade. Neste momento, o Estado se encontrava em preparação para uma
série de eventos para o quarto centenário da cidade de São Vicente, comemorado no dia
22 do mês corrente.
A dimensão tomada pelo comício fez com que a Liga de Defesa Paulista assumisse
a organização do evento no dia do aniversário da cidade. Quarenta e oito organizações
civis assinaram o ato de convocação do comício. A prefeitura de São Paulo decretou
feriado com apoio de representantes de todos os setores econômicos. Os serviços
essenciais teriam suas atividades suspensas das 14 às 18 horas para que seus funcionários
pudessem participar da manifestação pública.
O chefe da polícia, Osvaldo Cordeiro de Farias, convocou uma reunião com os
responsáveis pelo comício. Compareceram José Torres de Oliveira, presidente do
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo; António Pereira Lima (separatista); Carlos
Pinto Alves; Paulo Setúbal e Tácito de Almeida (separatista)
No dia do comício, apesar da forte chuva, o único imprevisto foi em relação ao
deslocamento dos trabalhadores até o centro da cidade devido ao feriado. Superado este
problema de organização, a praça da Sé recebeu, para aquela data, o maior público da
história do país para um comício (Ibid.)
Nesta mesma manhã foi publicado na primeira página do jornal A Gazeta, de
propriedade de Casper Líbero, o poema de Ibrahim Nobre Minha Terra, Minha Pobre
Terra!. Dentro dos limites deste trabalho, longe de querer fazer uma interpretação precisa
desta obra literária que pode sofrer desvios provocados pela licença poética, não
compreendemos o poema como uma peça separatista, e sim como um grande exemplo de
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exaltação da proeminência paulista, dentre muitas outras publicações do período diante
da respectiva conjuntura.
Contudo, não foram assim interpretadas pelos tenentes as palavras do jurista
Ibrahim Nobre. A interpretação tenentista considerou-a separatista, uma ameaça à
integridade nacional. Ou podemos considerar que esta manifestação de parte do aparelho
repressivo do governo provisório foi utilizada como pretexto para justificar um possível
ataque aos seus adversários de São Paulo, as frações dominantes e parcelas das camadas
médias tradicionais.
Durante o comício, os palestrantes se revezavam em discursos exaltando a
proeminência paulista. Após o discurso de Guilherme de Almeida, a juventude do Clube
Paulistano, com Antônio Prado Junior liderando, puxava hinos e marchas: "São Paulo!
São Paulo autônomo; São Paulo livre!" (Ibid.: 361). Neste momento, uma pessoa não
identificada pelo autor se apossou do microfone e gritou “Viva a República de São
Paulo!”. A população, num momento de êxtase, ovacionou a ideia de uma república
paulista.
Com o fim do comício na praça da Sé, ocorreram vários pequenos discursos
espalhados pela cidade. Um grupo de exaltados separatistas cercou o Clube Gaúcho de
São Paulo e arrancou a placa em homenagem à Guerra da Farroupilha; exigiam que a
bandeira paulista fosse posta no mastro à direita da bandeira brasileira, sua posição
correta, o lugar em que se encontrava a bandeira rio-grandense. Os sulistas se recusaram
a trocar a posição das bandeiras e o conflito só teve fim quando os envolvidos foram
dispersados pela cavalaria da Força Pública.
Nos dias seguintes, alguns jornais noticiaram o fato como uma ação separatista,
foi o caso do jornal gaúcho O Correio do Povo que acusava os democráticos pelo ataque
ao Centro Gaúcho. Mas o mesmo jornal comentou que não iriam culpar a coletividade
paulista pelo fato ocorrido, pois apoiava um governo civil e paulista (Ibid.).
O Estado de S. Paulo, de 28 de janeiro de 1932, expressa sua posição sobre o
separatismo em seu editorial (Notas e Informações). Opõe-se a qualquer movimento
separatista entendendo que a grandeza do Brasil está na unidade de seu território, e
qualquer estado que se separe não passará de uma republiqueta. O país ficaria vulnerável
a ataques externos ou de caudilhos internos.
Segundo o jornal, a atuação da ditadura em São Paulo teve como consequência o
despertar desse sentimento nos paulistas. Os tenentes se utilizam do separatismo para
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aumentar a repressão, O Estado de S. Paulo condenava o uso exagerado de força no
combate ao separatismo por entender que seria uma justificava para reprimir o movimento
constitucionalista.
No dia 30, o mesmo jornal paulistano em coluna intitulada "A situação do paiz no
Sul - São Paulo e o Separatismo", reproduz artigo publicado no dia 29 no jornal O Estado
do Rio Grande do Sul, no qual afirma que há exagero sobre o separatismo paulista. O
jornal gaúcho não negou a possibilidade da existência deste, mas que tivesse a extensão
e profundidade a ele atribuída pela ditadura. Além do que São Paulo sempre deu prova
de patriotismo e não há como um viver sem o outro. Afirmava que a ordem do dia do
general Góes Monteiro foi exagerada ao querer esmagar o separatismo e a melhor maneira
de fazê-lo seria dar ao estado um interventor civil e paulista. E acrescentava, diante
daquele quadro, que a causa do separatismo era a própria ditadura ao negar tudo para São
Paulo e tratá-lo como terra ocupada. Segundo a opinião do jornal sulista, Góes Monteiro
acharia melhor para esmagar o separatismo colocar um general de outro estado como
interventor em São Paulo.
A Folha da Manhã de 28 de janeiro de 1932, em artigo na coluna São Paulo e a
Unidade Nacional, resumiu seu posicionamento sobre o separatismo. Segundo o texto, a
maioria dos brasileiros era favorável à unidade nacional e acusava a ditadura de exagerar
sobre o separatismo ao ponto de enviar um ultimatum aos jornais. Se existia separatismo,
seria de ordem individual criada pelas próprias condições históricas da formação social e
por erros de caráter econômico.
O jornal assumiu, então, a posição de defesa da federação como sinônimo de
autonomia para todos os estados. E a história de São Paulo era a prova deste sucesso.
Segundo a Folha da Manhã, a autonomia em nada afetava os laços políticos brasileiros.
A unidade era mais forte do que o separatismo.
Ainda segundo a matéria jornalística, depois do advento da República houve
ideias de separatismo no Rio Grande do Sul e Minas Gerais, ou deste último conseguir
uma saída para o mar. Mas em São Paulo este pensamento não existia. Prova disso seria
o acolhimento de pessoas de outros estados. Com posição semelhante ao jornal gaúcho,
afirmou que, se o separatismo voltou à tona, foi graças aos erros da ditadura. Em outra
época e outros territórios se tem verificado esta ideia, mas o governo de outrora agiu com
prudência e tudo voltou ao normal. O mesmo ocorreria se o governo retornasse aos ideais
que o levaram a ser governo.
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O artigo ainda negava que se pudesse confundir as manifestações de caráter
autonomista como separatista. Para isso bastaria atentar-se para a imprensa brasileira, o
"caso paulista" virou caso nacional. Reclamar autonomia estava na própria lógica da
revolução que aconteceu para defender a autonomia da Paraíba. Como reclamar que os
paulistas levantassem esta bandeira? Sob estas circunstâncias, São Paulo, cansado de
erros e ensaios, queria a autonomia, muito diferente de separação. Assim, o sentido do
separatismo seria fruto do momento de exaltação. Não se pode perdê-lo de vista nem
deixar de combatê-lo. No entanto, a melhor forma para isso seria a volta ao regime
normal.
E por fim, o texto ainda criticava a ação dos militares, considerando que não era
o momento para medidas extremadas e irritação. Encaminhando o Brasil para o seu
destino, o separatismo se diluiria como ocorreu em outras épocas. E São Paulo seria
poupado de novas injustiças.
Por outro lado, os tenentes interpretaram a ação no Centro Gaúcho, os gritos pela
república paulista no dia 25; a publicação d’O separatista no mês de janeiro e o poema
de Ibrahim Nobre como evidências de manifestações de caráter seccionista. Enquanto os
grandes jornais da cidade de São Paulo defendiam sua posição de classe ao manifestarem
por meio da autonomia do estado, nova constituição e o fim da repressão da ditadura, os
interesses da fração agromercantil exportadora.
No dia 26, A Gazeta recebeu um despacho da 2ª região militar, ordenando a não
publicação de qualquer conteúdo separatista ou incentivo à desordem, caso contrário o
jornal seria empastelado.
Quartel-General, em São Paulo, 26 de janeiro de 1932. Aos
responsáveis ou responsável pela direção de A Gazeta. Com referência à
palestra que ontem teve com um representante dêsse jornal o comandante
daqui, informo-vos que, dentro do espírito de brasilidade que deve prevalecer
em todas as decisões e na orientação de uma imprensa perfeitamente honesta
e independente, ele está de acordo em que se debatam ideias e se discutam
rumos, mas não admite que sejam lançadas teses separatistas e incitamentos à
desordem. Contra tais ideias promete agir com a máxima energia e violência,
fechando de uma vez para sempre as bocas que se abram blasfemando contra
a unidade da pátria e contra as forças-armadas, índice máximo da Nação
brasileira, fonte de civismo e de patriotismo. a) Alberto Bittencourt, 1º Tenente
ajudante de ordens. (Apud, Nogueira Filho, 1965a: 364)

Em reposta, A Gazeta se limitou a dizer que a advertência não foi dirigida ao
endereço correto e afirmava nunca defender teses separatistas. Alegava que o fato de
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exaltar São Paulo e pregar o restabelecimento do regime legal não seria sinal de mau
patriotismo.
Sob estas circunstâncias, no dia 27, Góes Monteiro publica uma ordem do dia para
o exército em todo o país conclamando as Forças Armadas a agirem de forma nipônica
contra tentativas de segregação. O documento expressa a oposição dos militares
nacionalistas no processo de construção do Estado populista em relação ao movimento
autonomista de São Paulo, e procura associá-lo aos separatistas de forma geral. A luta
contra movimentos segregacionistas é posta como uma questão de defesa nacional:
Comandantes, oficiais, sargentos e soldados da 2ª Região Militar.
Inimigos declarados ou disfarçados da nossa Pátria – da Unidade
Nacional que devemos defender e conservar perpetuamente repetem as
tentativas de pôr em prática seus abomináveis e sinistros fins, agora
pretendendo criar o divortium entre a população civil do país e as classes
armadas responsáveis pela guarda e segurança da Nação.
Falsos brasileiros, ligando-se a elementos estrangeiros que aportam
a nossa querida Terra, para dentro dela lançar a discórdia e o germe de ideias
dissociativas, encarniçam-se em manifestar.
Ora os torvos intuitos separatistas, ora apregoando e pregando a
necessidade dos antagonismos, rivalidade, atritos e lutas intestinas entre
classes, no interesse de fragmentar a Pátria, seja por diminuição de seu
Patrimônio Territorial, seja pela sua sujeição política à influência de outros
estados. É ainda uma forma de imperialismo baseada desta feita em
doutrinas exóticas e fundamentalmente materialistas. (Apud, Nogueira
Filho, 1967: 420-423) (o grifo é nosso).

O documento foi produzido por um alto funcionário da burocracia do Estado
brasileiro, num momento em que a conjuntura política expressava uma grande disputa
entre setores da sociedade brasileira pelo controle dos aparelhos de Estado. É a posição
oficial do Estado brasileiro sobre a questão separatista.
Neste sentido, no trecho inicial é dada ênfase à existência do separatismo na luta
entre os autonomistas e tenentes. Associa as ações do dia 25 de janeiro a "falsos
brasileiros", neste caso, os separatistas. O termo classe se refere a regimentos da
burocracia de Estado, em particular a ala tenentista das forças armadas, em oposição aos
partidos políticos paulistas. A pátria ameaçada em sua integridade territorial por forças
que pretendem impor sua hegemonia regional à nação, compreendida neste caso como
uma forma de imperialismo intranacional intencionado pelas frações de classe
agromercantis exportadoras, expressadas no seu interesse de autonomia regional. Em
nossas pesquisas não foi encontrada nenhuma relação entre separatistas e estrangeiros.
A ordem do dia continua:
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A alma brasileira repele a todos eles com desprezo que merecem, e
dispõe-se a reprimir qualquer espécie de atentado contra, a Nacionalidade
surgido nos conluios em que são concertadas as ‘manobras invisíveis’ e os
atos visando enfraquecer e destruir as instituições do Estado Brasileiro.
‘Não há exércitos sem disciplina’ era o conceito antigo, mas que,
por extensão no momento atual, deve ser corrigido e desdobrado nesta fórmula:
‘Não há Nação sem disciplina’.
A Grande Revolução Brasileira vai se processando num ambiente
viciado, atuada por forças desagregativas, habilmente aproveitadas e
exploradas por estes inimigos do Brasil. É dever das classes armadas
descobrir onde estão estas forças, reconhece-las a fundo para ataca-las a
fundo, pois é ainda atacando que nós melhor nos defendemos. Só assim elas
poderão cumprir integralmente sua grandiosa missão, pondo-se em condições
de vibrar certeiros golpes contra qualquer espécie de inimigo, a todo
momento, onde quer que ele se apresente ou se desmascare. (Ibid.) (o grifo
é nosso)

A "alma brasileira" aqui expressada pelas Forças Armadas estava pronta para
reprimir conspirações contra o Estado Nacional, seja separatista ou não. "Não há nação
sem disciplina" expressa a ideia de uma ditadura nos moldes positivistas defendida por
parte significativa do aparelho do Estado. Em clara defesa à ditadura, o exército se torna
modelo de organização da nação quando a mesma é ameaçada.
Cabe às forças armadas descobrir, reconhecer e destruir as forças inimigas da
pátria, independente de quem seja. Um claro recado dado não apenas aos separatistas,
mas a todo o movimento autonomista de São Paulo.
Apelando aos valores morais do soldado:
É indigno de vestir a farda de soldado e deve ser expulso das nossas
fileiras, não importa a categoria ou a graduação, quem não pensar e agir deste
modo.
Na história das Nações observam-se colapsos e eclipses e elas vêm
a perecer fatalmente se a vontade férrea da grande maioria de seus filhos
não orientar suas forças vivas no sentido nacionalistas, limpando a trajetória
que percorrerem.
Eis que chegamos a um destes momentos críticos e antes de tudo, a
nós, soldados brasileiros, compete escolher entre uma vida oprobriosa ou uma
vida digna. Para nós, a vida digna será a de garantir a existência da Pátria,
com a nossa ação, com a nossa disciplina, com o nosso próprio sangue, acima
de todos os interesses regionais, redimido, por esta forma, os erros do
Passado, orientando e enquadrando o Povo todo na marcha ascensional
para o futuro.
Que os possuidores de sentimentos opostos ou diversos afastem-se
de nós. Nossas baionetas, nossos fuzis e sobretudo a nossa vontade
inquebrantável expulsá-lo-á da Terra augusta que poluem, porque não a
amam e que destroem porque fingem amá-la. (Ibid.) (grifo é nosso)

O trecho acima se bifurca em duas possibilidades de destinação, não
necessariamente excludentes. A primeira é endereçada ao setor das Forças Armadas
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opositora ao tenentismo. A segunda é que, também seja endereçada à Força Pública de
São Paulo, entendida como uma força armada regionalista.
A ideia de nação positivista é exposta através dos índices "história" e "vontade
comum". A observação da história ensinaria que as nações só sobrevivem com a
"vontade" de seus nacionais de manter a unidade da nação.
À pátria ameaçada, cabe aos militares o uso da ideologia nacional para justificar
o Estado como a instituição responsável pelo interesse geral, único capaz de conduzir o
projeto de nação. Ou seja, num momento de ameaça, expulsar aqueles com "sentimentos
opostos".
No sentido de assegurar unidade nacional, dirige-se diretamente ao soldado
paulista sobre o povo planaltino, o primeiro a ser afetado em caso de confronto:
Bravos soldados paulistas da 2ª Região Militar!
A insólita atitude e as ameaças veladas ou claras dos aventureiros
que acima estigmatizei, permitiram-me a oportunidade de avaliar o grau da
nossa preparação moral e técnica e deram-me a certeza de arremessar-vos,
se tanto fosse necessário, como um só homem, não contra a boa gente
paulista – cujos sentimentos de patriotismo e de brasilidade exaltam-se
através da nossa História em fatos e provas inconcussas – mas contra a malta
transbordante de sentimentos antibrasileiros.
Pude bem avaliar, pelo ensaio prescrito à parte, defeituosidades
naturais, que o instrumento está apto a ser empregado convenientemente. Será,
no entanto, preciso aperfeiçoá-lo cada vez mais e sempre. Sinto-me orgulhoso
de vos comandar, pela disciplina que tendes demonstrado, consciente –
altamente consciente – ativa, produtiva, inteligente.
Que cada comandante redobre de atenção, procurando incutir no
ânimo dos seus comandados os ensinamentos mais essenciais às
circunstâncias do momento, alteando-lhes o moral e mostrando-lhes que os
sentimentos nacionalistas devem primar sobre os da pequena pátria, do
rincão, do reduto em que nascemos. O município, o Estado, o distrito podem
unir-se a outro município, a outro Estado, a outro distrito, ou se dissolver. Só
a grande Pátria é uma e indivisível, eterna nos seus limites intocáveis e
impoluíveis.
Oficiais e sargentos devem conhecer a psicologia dos homens que
comandam, o grau de inteligência e o vigor de coração de cada um, de modo
a tê-los constantemente na mão.
Entre outros ensinamentos, deve-se-lhes sobretudo ministrar
conhecimentos a respeito do emprego do armamento e combate de
pequenas unidades; embarques e transportes em viaturas automóveis;
combates de ruas, defesa de edifícios; meios de ligação e de transmissão
(especialmente com elementos vizinhos da Força Pública); formação de
unidades de choque, facilmente manejáveis; guarnições de segurança e
elementos de vigilância, etc.
Cada soldado deve aprender a desenvolver ao máximo suas
faculdades e espírito de iniciativa, para poder agir em qualquer eventualidade,
niponicamente – japonês – admirável pela maneira resoluta e vigorosa com
que sabe servir à Pátria, deve calar no nosso espírito.
Confio, plenamente na abnegação, no patriotismo e na disciplina dos
soldados da 2ª Região Militar e tenho uma alta consciência das minhas graves
responsabilidades de chefe. Não renegarei nunca a estas responsabilidades.
Em consequência, recomendo a todos:
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Não ameaçar. Advertir.
União. Agir sempre que for necessário e só com o que for necessário.
Dentro de semelhante conduta, contribuiremos para a grandeza
nacional e as gerações porvindouras absolver-nos-ão do pouco que fizemos e
dos nossos erros, pelo muito que a eles deixaremos, como deixar-lhes uma
Pátria íntegra e forte, respeitável no interior e respeitada no exterior,
amada pelos seus filhos e admirada pelo estrangeiro.
Tudo pelo Brasil, nada contra o Brasil, nada sem o Brasil, nada fora
do Brasil que não seja pelo Brasil!’ (Ibid.) (grifo é nosso)

A partir deste trecho o discurso sofre um corte. Agora o inimigo já identificado,
não todos os paulistas, apenas aqueles que se posicionam contra a integridade da nação:
os separatistas. Os soldados são convocados a se preparar para o combate iminente.
Sobre a integridade da nação, pode haver mudanças nas divisões internas da
nação, entre estados e município, mas jamais admitir uma possibilidade de perda
territorial. A "pátria grande" entendida como único modelo capaz de progresso. O jornal
clandestino O Separatista, de abril de 1932 responde, por meio do artigo Autonomia e
Separatismo, para a "pátria grande" que ela pode ficar com seu tamanho, desde que dê à
São Paulo, autonomia política e o direito de ficar com a maior parte dos impostos
arrecadados no estado de São Paulo.
A ênfase dada ao tipo de treinamento das forças militares levanta a hipótese de
que havia uma noção do tamanho e força do inimigo, sugerindo o envolvimento da Força
Pública como provável adversário e a preparação para combates urbanos.
O agir "niponicamente" foi interpretado pelos paulistas como a ocupação de São
Paulo, ironicamente tratado como terra "estrangeira", pois neste momento histórico o
Japão ocupava a China. Entretanto, para Góes Monteiro, seria o exemplo maior de
disciplina em nome do amor à pátria.
A partir de então, independentemente do tamanho real das forças separatistas, o
movimento constitucionalista como um todo ficou relacionado, pelo governo provisório,
como separatista.
Cada grupo em disputa se apropriou da ideologia separatista da forma que melhor
atendia aos seus interesses. Os tenentes se apropriaram do recurso separatista como
contrapropaganda, enquanto a ala autonomista criticava-a como uma ameaça ao avanço
da causa paulista. E, por último, os próprios separatistas, aproveitando da conjuntura para
propagar seus objetivos. Com a ameaça de segregação paulista repercutindo em nível
nacional, tomaram por fundamental o propósito de conquistar maior autonomia estadual
ou, no limite, como última alternativa, concretizar o separatismo.
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Paulo Nogueira Filho, afirmou ter conhecido os separatistas em ação, " ...
Assemelhavam-se a autênticos ativistas, como são os formados hoje em cursos técnicos
especializados na Rússia e alhures (1965: 370)". Contudo, em dois artigos do O
Separatista foi possível observar a provável forma de organização dos separatistas, na
medida em que é o modelo recomendado para os simpatizantes se organizarem. Aqueles
fieis a causa deveriam boicotar os brasileiros em todos os níveis de relação, desde os
círculos de amizade até as esferas públicas, não dando emprego a eles, inclusive paulistas
simpatizantes da causa brasileira. O boicote também seria realizado aos produtos
brasileiros. No artigo Separatistas e separadores (O Separatista, nº. 2: 3) é possível
identificar a organização de grupos em pequenas células de amigos próximos e por meio
destas células criarem uma rede de comunicação com outras células até formar um
número expressivo de separatistas. Enquanto no artigo Alerta, bandeirantes!, (Ibid.) o
tamanho de cada célula é apontado entre 5 à 10 integrantes.
Não existindo uma organização ou liderança pública do movimento, os
separatistas parecem contar com o espontaneísmo como estratégia que levaria ao seu
objetivo finalista possivelmente pela via armada. A clandestinidade do movimento e a
organização entre amigos nos faz pensar na possibilidade de uma organização baseada
em modelos de sociedades secretas, como na já referida Bucha.
Segundo a interpretação de Paulo Nogueira Filho (1965a), no dia do grande
comício a população de São Paulo agiu de forma emotiva. Havia a necessidade de saber
diferenciar quem era militante separatista e simpatizante dos demais paulistas num
momento de grande exaltação pela autonomia do estado. Os tenentes não se deram a este
trabalho; saíram difamando todo o movimento.
No mesmo sentido vai o artigo de José Eduardo de Macedo Soares, no Diário
Carioca de 30 de janeiro de 1932, ao afirmar que o separatismo era invencionice do
general Góes Monteiro, coronel Manuel Rabelo, capitão Cordeiro de Faria, Majores
Mendonça Lima e Florivaldo Linhares, todos sem ligação com São Paulo que, reunidos
após a grande manifestação do dia 25, decidiram perseguir os separatistas, e assim
passaram a tratar todo o movimento autonomista.
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3.1 – A imprensa e o separatismo

Os veículos de imprensa não são órgãos neutros. O separatismo de 1932 não fugiu
à regra e foi tratado com forte oposição pelos jornais mais influentes de São Paulo, que
apoiaram a causa autonomista.
A grande imprensa de São Paulo, controlada pela burguesia, ideologicamente
expressava a posição política dos setores dominantes. Diante da acusação de separatismo
feita pelos representantes do governo central, a maioria dos órgãos de imprensa se
posicionam numa posição defensiva e passam a negar o separatismo; ou divulgar que o
movimento seccionista não passava de poucos radicais ou ainda era considerado
consequência da própria conduta da ditadura. Neste sentido, a estratégia dos jornais foi
desvincular o movimento autonomista da alternativa separatista. Diante do momento de
reação das frações de classe burguesa de São Paulo expressadas por seus partidos políticos
representados na Frene Única. A autonomia por meio da constitucionalização contava
com apoio de várias regiões do país, enquanto o separatismo paulista não causava
simpatia na maioria dos brasileiros, incluindo, parcela dos próprios paulistas. Vista por
este ângulo, não era o momento de apropriação do recurso separatista. Este seria uma
alternativa, apenas e quando se esgotassem as possibilidades de alcançar uma maior
autonomia regional, inclusive pela guerra civil.
Apenas alguns artigos e editorais se propuseram a uma discussão que fugia da
simples negação do separatismo, como o foi o caso de editorial da Folha da Manhã e
artigos de Mario Pinto Serva. Os separatistas não tiveram espaço na grande imprensa,
inclusive porque a censura impedia a divulgação de ideias separatistas. Como foi o caso
do artigo de Eurico Sodré, impedido de ser publicado no Diario Popular ou o exemplo
do despacho da 2ª região militar enviada ao jornal A Gazeta devido à publicação do poema
de Ibrahim Nobre, ambos já discutidos neste capítulo. Contudo, o movimento separatista
lançou o jornal próprio intitulado O Separatista.
Um dos poucos artigos a cogitar uma defesa do separatismo foi publicado na
Folha da Manhã de 16 de fevereiro de 1932, com o nome de Paz entre os Homens de boa
vontade, afirmando ser boa a união entre PD e PRP e que só com ambos os movimentos
unidos São Paulo conseguiria alcançar os seus objetivos, pois a revolução falhou em
arrumar os anseios paulistas quando muitos a apoiavam. O artigo opinava sobre uma
maior autonomia entre os Estados. Neste sentido, os problemas regionais eram de caráter
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econômico, de forma que deveria haver livre cambismo e incentivo ao desenvolvimento
de um mercado interno. Posto isto, se a nação não conseguir alcançar tais aspirações,
deve-se então pensar em separatismo.
Com o acirramento das disputas políticas é possível observar por meio dos artigos
do mês de abril um tom mais agressivo nas críticas à ditadura e aos brasileiros de outros
estados na vida cotidiana de São Paulo.
Um exemplo é a Folha da Manhã de 8 de abril, publica o artigo Os nordestinos e
o Sr. José Américo. O jornal critica a posição assumida por José Américo de que os
trabalhadores nordestinos que chegavam a São Paulo eram doentes. O texto defende o
nordestino, afirmando que precisam fugir da seca enquanto São Paulo necessita de mão
de obra. E diante das circunstâncias econômicas, não adiantava o ministro da aviação
planejar colonizações para o Norte porque o nordestino era atraído para São Paulo devido
ao desenvolvimento econômico. Para o articulista, J. Américo estava fazendo campanha
para atrair um grupo de pessoas contrárias aos nortistas. O Separatista, número 2, também
de abril, publica artigo intitulado A Invasão dos Barbaros do Norte, acusando os
migrantes nordestinos de doentes e que só dariam gastos aos hospitais de São Paulo.
Durante o conflito armado, aumentaram os artigos afirmando que o movimento
paulista não era separatista. Comunidades de outros estados vivendo em São Paulo
também se dirigiam aos seus conterrâneos afirmando serem falsas as notícias divulgadas
pelo governo ditatorial.
Na Folha da manhã, 12 de julho de 1932, o artigo Mensagem da frente única
descreve pronunciamento de Francisco Morato, que defendia como grande feito o início
de movimento de 1932, que lutava por autonomia e constitucionalização e não pelo
separatismo, como o governo vinha afirmando.
O mesmo jornal, no dia 15, no artigo Patriota proclamação do povo de
Pernambuco – São Paulo não é separatista nem regionalista é um estado liberal por
excelência. Em nome dos pernambucanos residentes em São Paulo, Manuel Olympio
Romeiro defende não haver movimento separatista nem regionalista como afirmava o
governo central. No mesmo dia, a Folha da Manhã publicou outro artigo intitulado O
Brasil por São Paulo, expondo opiniões de brasileiros de vários estados residentes em
São Paulo afirmando que o movimento não era separatista e sim de defesa do Brasil.
Dando continuidade em defesa da autonomia, a Folha da Manhã publica em 17
de julho O separatismo dictadorial, acusando a ditadura de ser separatista por gerar
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discórdia. Seria propaganda falsa do governo central que São Paulo fosse separatista, caso
contrário, o estado teria fechado as fronteiras em 23 de maio e não teria o objetivo de
marchar para a capital federal. Em defesa da constituição e apelando à proeminência
paulista, aponta São Paulo como uma das bases do Brasil desde as correrias dos
bandeirantes.
Mario Pinto Serva, em artigo publicado pela Folha da Manhã de 5 de setembro,
intitulado O separatismo no Brasil, discorre que não há separatismo paulista, ocorrendo
algumas contradições da ideia separatista.
Segundo Serva, o mais importante movimento separatista foi o do Rio Grande do
Sul na Revolução Farroupilha. Não haveria motivos para se deixar de ser um grande país
com potencial de progresso para se dividir em várias republiquetas. Neste sentido,
responde a um amigo pernambucano cuja fortuna foi construída em São Paulo e que
defendia o separatismo porque São Paulo sustentava o Brasil. Para Serva, tal afirmação
era uma inverdade já que todos os estados pagam a mesma proporção. Compara com os
impostos individuais e não é por que um rico paga mais imposto em valor absoluto que
ele venha a sustentar os que pagam menos.
Diante deste quadro, na opinião de Serva, o separatismo viria a ser a destruição
integral da obra bandeirante. Em mais um exemplo de apelo ao mito paulista, observa
que, caso os desbravadores do sertão fossem bairristas, não teriam saído da vila de
Piratininga e não teriam expandido as fronteiras do Brasil. Da mesma forma que os três
estados na revolução de 1930 não lutaram contra o Brasil, e o mesmo se dava em 1932
no caso de São Paulo e Mato Grosso. E para finalizar seu argumento sobre a importância
dos liames intranacionais, observa que os estados do Norte consumiam mercadorias
paulistas em grande quantidade e as relações econômicas fortaleciam os laços políticos,
por isso não havia movimento separatista.

3.1.1 - O Separatista

O Separatista foi um jornal fundado e produzido clandestinamente por Rubens
Borba de Morais, com as colaborações de Alfredo Ellis Junior e Agenor Machado. Com
quatro páginas por exemplar, medindo 33 cm por 24 cm, era impresso à noite, depois da
saída dos funcionários na Tipografia Ferraz. Como já afirmado anteriormente, sua
distribuição era feita de porta em porta pelos alunos do "cursinho" mantido por Alfredo
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Ellis Junior. Contou apenas com três números durante o primeiro semestre de 1932: em
janeiro, abril e junho. Nenhum artigo foi assinado. Em anotação feita nos originais,
Morais afirma: " ... a Revolução de 1932 e nosso alistamento no Batalhão da Liga de
Defesa Paulista fez cessar a publicação" (Arquivo Público do Estado de São Paulo, 1982).
O Separatista foi um dos exemplos mais expressivos ao usar nomes de
bandeirantes famosos para substituir os dos responsáveis pelo jornal clandestino. Quem
aparece no número 2 como diretor era Fernão Dias Paes Leme, o redator chefe era
Antônio Raposo Tavares e o secretário geral o Capitão Luís Pedroso de Barros.
Encontraram nos bandeirantes a inspiração de um modelo de indivíduo com
independência, bravo e pertinente. A apropriação do mito bandeirante e de momentos
específicos da história de São Paulo foi elaborada para relacionar o verdadeiro paulista
identificado apenas com o defensor do separatismo.
O editorial do O Separatista número 1 mostra os ideais e objetivos do jornal: o
separatismo paulista como uma fatalidade histórica e econômica. Aqueles divergentes do
segregacionismo apelam para o sentimentalismo brasileiro, enquanto a maioria dos
paulistas é favorável à secessão, mas não age politicamente. O jornal chama esta
responsabilidade para si, afirmando que os paulistas "devem pensar separatistamente",
associando a separação à liberdade e ao verdadeiro paulista. Acreditando ser o momento
oportuno para a propaganda como veículo de difusão da secessão, a clandestinidade do
jornal não seria motivada por covardia e sim pela inteligência. Encerra o editorial
apelando a todos os simpatizantes para que façam propaganda pela causa.
O Separatista, somando os três números, publicou 38 artigos (incluídos
editoriais), sendo que o último jornal reproduziu também uma charge. Pelo fato de ser
clandestino, em nenhum há informes publicitários. O número 1 contém 10 artigos, os
números 2 e 3 contém 14 artigos cada, além da charge no terceiro. Todos os conteúdos
foram relacionados ao tema do separatismo, exceto por um artigo transcrito do jornal O
3 de Outubro, do Distrito Federal, cujo título é S. Paulo e o Clube 3 de Outubro - S.
Paulo, algoz do Brasil.
Em nossa análise, dividimos os conteúdos dos artigos (incluindo a charge) em
temas com o objetivo de melhor compreender o conteúdo do jornal e identificar possíveis
alterações com o avanço das publicações. A maioria dos artigos trata de mais de um tema.
O tema economia foi tratado em média por 48,7% dos artigos das três edições.
São relacionados à situação fiscal, sempre demonstrando o quanto São Paulo pagava de
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impostos em relação à totalidade da arrecadação federal. Segundo o jornal, as cifras
superavam os 50%, entretanto, O separatista não comentou em nenhuma ocasião que as
leis de impostos eram iguais em porcentagem para todos os estados, apenas se preocupou
em demonstrar o valor absoluto da arrecadação.
Outro ponto tratado diz respeito ao retorno dos impostos arrecadados pela
federação na forma de investimentos nos estados. As respostas sempre apontam para o
fato de São Paulo receber menos do que contribui. Foram poucas referências para os
setores produtivos. A entidade economia é relacionada a ideia de nação como o principal
cimento unificador aos interesses paulistas, enquanto o índice de identidade de
sentimentos está relacionado aos brasileiros. Este sentimentalismo dos brasileiros
expressava pouca praticidade e dados a devaneios, enquanto os objetivos econômicos
paulistas eram expressos por suas decisões funcionais.
Obviamente, as relações de produção e sua relação com o Estado burguês não são
tratadas em nenhum artigo e a ideologia nacional se faz presente em seu efeito de unidade.
Em outros termos, o estado de São Paulo era visto como o representante geral de todos
os nacionais paulistas.
Os emboabas escondem o mais possível todas as estatísticas e se
oppõem, pelos mais inverossímeis a qualquer indagação nesse sentido. Mesmo
assim pode-se já ver que, economicamente, nenhuma vantagem ha de S. Paulo
pertencer ao Brasil. Elle é que arca com os deficits de todos os outros estados,
sem RESERVAR ANTES AS PARCELLAS PARA O BOM
DESENVOLVIMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PUBLICOS. (O
SEPARATISTA, nº1:2) (grifo do autor)

Também relacionadas aos temas economia, política e raça são as críticas aos
brasileiros que vieram trabalhar nas repartições públicas do estado de São Paulo depois
de 1930, em empregos antes ocupados por paulistas. Este tipo de crítica ocupou 25,6%
dos artigos. Enquanto a porcentagem alcançada pela desqualificação do brasileiro de
forma geral foi de 38,4%.
Para melhor exemplificar este caso foi criado um personagem fictício chamado
Cetinho, um cearense funcionário dos correios, pai de 16 filhos. Transferido para São
Paulo com substancial aumento de salário devido ao seu parentesco com o general Juarez
Távora (com linhagem direta com Camões – tratada de forma pejorativa) e amizade com
o capitão João Alberto. O personagem, presente em três artigos intitulados Aventuras de
um cabeça chata (O Separatista, nº.1: 1), Um cabeça chata (O Separatista, nº.3:2) e Outro
cabeça chata (Ibid.) é desqualificado como ignorante; feio; interiorano desconhecedor
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das modernidades de uma grande metrópole; pobre, nunca tinha visto nota de 100 reis;
poeta amador, no sentido de ser pouco prático e dado às divagações. Era a personificação
do brasileiro em oposição ao paulista, na visão dos separatistas.
... Rapaz de bello porte. Magro e secco como um retirante. Cabeça
classicamente chata. Bocca desdentada. Poeta, sabendo de cor Casemiro de
Abreu e Olegário Marianno. Philosopho de alta metaphisica. Pae de 16 filhos,
todos elles perfeitos, com as cabecinhas bem chatinhas. (Ibid. nº1:1)

O conceito de nação foi tratado em 6 artigos. Com maior concentração no número
de janeiro. Já o uso de entidades para classificação de nação aparece em 10 artigos
(incluindo os artigos que tratam do conceito de nação). No jornal, este conceito é idêntico
ao de Alfredo Ellis Junior, inclusive a tese de que a nação tem como seu principal esteio
os interesses econômicos.
Nacionalidade é o conjunto de laços homogeneisadores de individuos
que vivem sob a soberania comum.
O Brasil entre varios agrupamentos humanos que constituem a sua
população possue o laço de identidade de lingua.
Possue o laço de identidade de religião. Mas não possue o laço de
identidade ethinica, nem o laço de identidade antropologica como não
possui o laço da identidade de mentalidade, mesmo por que cada
agrupamento humano de cada Estado brasileiro possui uma historia a parte,
um passado segregado que, reunidos, formam a Historia do Brasil.
O Brasil igualmente não possue o laço da identidade de interesses
economicos, pois que cada Estado da Federação tem um interesse diferente
(...) Os Estados importadores têm interesses em cambio alto para que possam
comprar barato no extrangeiro.
Os Estados exportadores tem interesses em cambio baixo para
poderem vencer a concorrência extranha nos mercados de consumo. S. Paulo
tem, pois, interesse antagonico ao dos demais Estados do paiz que têm grande
importação.
Com essa heterogeneidade verificamos que não ha nacionalidade
brasileira, que não ha povo brasileiro e sim povo mineiro, povo paulista, povo
rio grandense, etc.
Como querem fazer desses povos uma nacionalidade? (O
SEPARATISTA, nº1:.4) (grifo é nosso)

O trecho acima ao expor os interesses antagônicos de políticas cambiais, coincide
com a posição da fração de classe agromercantil bancária exportadora. Ao mesmo tempo
em que destaca os interesses econômicos como o principal índice definidor de uma nação.
Em outros termos, o conceito de nação paulista defendido por O Separatista expressa a
defesa dos interesses da fração de classe do grande capital cafeeiro.
A definição de separatismo aparece em 2 artigos. Pressupomos que o tema já era
linguagem comum, por isso a baixa exploração do conceito em um jornal de propaganda.
Não obstante, no artigo Separatistas e separadores (O Separatista, nº.2:3), o separatista
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é definido como aquele que promove a secessão agindo e se articulando com outros
militantes da causa, enquanto separadores são aqueles que defendem o separatismo em
ambientes particulares sem correr os riscos de assumir publicamente sua posição política.
A discussão sobre o que e como fazer depois da criação da nova nação é basicamente
resumida em melhoramentos materiais produzidos com recursos oriundos do próprio
capital paulista, não mais tomado pelo fisco brasileiro.
Para O Separatista, o principal meio utilizado para atingir o seu objetivo é o apelo
aos seus leitores para que propaguem a causa. Estes pedidos de ação para separatistas e
simpatizantes atingem 30,7% dos artigos, enquanto pedidos para a preparação e
participação de ação armada são de 7,6%. A separação de São Paulo relacionada à
liberdade do povo paulista aparece em 14 artigos, enquanto a exaltação do separatismo e
a proeminência paulista, com destaque aos bandeirantes e ao separatista Martim
Francisco, aparecem em 23% dos escritos.
Os separatistas repousam a sua these principalmente numa questão
economica e disto não fazem o menor mysterio. Nós precisamos de dinheiro.
Com dinheiro nós teremos liberdade, teremos, instrucção organizada,
protegeremos obras de artes, os esportes e as obras de assistencia social,
faremos obras de saneamento, construiremos vias de communicação,
melhoraremos a nossa agricultura e a nossa industria, desenvolveremos o nosso
commercio internacional, etc. etc. (Ibid. nº2: 4)

A ditadura foi criticada diretamente em 43% dos artigos. Destacam a péssima
situação econômica e a organização do Estado. A forma de Estado foi criticada em 10,2%
dos artigos. Os tenentes são alvos constante dos ataques do jornal acusando-os de
saqueadores das riquezas paulistas. Implícito nestas críticas é possível identificar a crítica
ao modelo de Estado intervencionista e a defesa de um Estado liberal mínimo e
descentralizado, pregando constantemente a diminuição dos aparelhos de Estado em nível
federal e mantê-los apenas em âmbito estadual.
Não obstante, o jornal mantém oposição à Frente Única Paulista por fazer acordos
tanto com o governo Vargas como com os estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerias.
A testa destas negociações se encontravam, na maioria dos casos, políticos do Partido
Democrático, como é o caso de Marrey Junior no primeiro caso e Júlio de Mesquita Filho
no segundo. O PD é acusado pelos separatistas de traição devido a sua participação na
revolução de 1930. Enquanto o Partido Republicano Paulista é apontado como ter
acertado em seu diagnóstico a respeito dos revolucionários. A oposição do O Separatista
também se manifesta sobre a constituição e um governo civil e paulista como meio de
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superar a crise enfrentada por São Paulo. Posição esta que reforça a nossa hipótese sobre
a posição da grande imprensa sobre o movimento separatista.
Quatro artigos tratam o Brasil como um país estrangeiro e 5,1% pedem o boicote
aos produtos brasileiros e aos próprios brasileiros em São Paulo.
Não comprar nada, absolutamente nada, do Brasil. Não falar não ter
relações com o inimigo. Boycotar com energia os individuos que, embora
nascidos em S. Paulo são brasileiros. Não se deixe illudir por poetas paulistas
que acreditam na infame tapeação de constituição, confederação e outras
concessões brasileiras (Ibid. nº2: p.3)

A constante crítica aos brasileiros que ocupavam cargos públicos na burocracia
do estado paulista, nos leva a identificar neste argumento a apropriação do recurso
ideológico da meritocracia das camadas médias. Na medida em que os artigos defendem
a propriedade privada, Estado mínimo; severa crítica ao Estado intervencionista e ainda
pede aos "verdadeiros" paulistas fazer propaganda seccionista e o boicote aos brasileiros
em "seus negócios". Portanto, é possível identificar os limites de classe do jornal ao
identificar o seu público alvo com a ideologia liberal. Dito de outra forma, para contratar
funcionários é necessário ser dono de meios de produção ou controlar a burocracia do
Estado. Já que o estado se encontrava dominado pelos tenentes, restava apenas pequenos
burgueses, profissionais liberais e capitalistas a possibilidade de empregar ou fazer
propaganda em seus negócios privados. De acordo com a estratégia de comunicação dos
separatistas, as classes trabalhadoras estavam limitadas ao boicote de produtos brasileiros,
sem participação na organização do processo de constituição do estado liberal da
República Paulista.
Pela disposição dos temas nos três números do jornal, podemos verificar no
primeiro número que houve uma preocupação maior em definir o conceito de nação dos
separatistas. Baseados na teoria positivista evolucionista, que pressupunha que as
entidades de identificação nacional eram autoexplicativas e com extrema semelhança ao
conceito de nação de Alfredo Ellis Junior. Expostas as diferenças entre brasileiros e
paulistas, tornavam-se claros os motivos da secessão.
Já no jornal número 2, de abril de 1932, a conjuntura apresentava disputas
políticas mais acirradas com as tentativas de articulação entre as Frentes Únicas de São
Paulo e Rio Grande do Sul e as aproximações com Minas Gerais. O intervalo entre os
números também foi marcado pelas disputas na interventoria paulista. Assim, verificamos
que o aumento das hostilidades contra os brasileiros se refletiram nos textos publicados,
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aumentando os artigos cujo conteúdo desqualificava os brasileiros, criticava a ditadura e
exaltava a separação e a proeminência paulista, iniciando chamados para a guerra.
Na terceira e última edição, num momento de maior agitação política com a
preparação da luta armada, houve um pequeno aumento dos artigos com críticas à
ditadura e um reforço na propaganda sobre os motivos econômicos da separação. Ocorreu
uma pequena queda nos artigos que relacionavam o separatismo à liberdade, exaltavam o
separatismo e chamavam para a ação separatista. Entretanto, os editoriais foram num
crescente de otimismo, apontando o aumento da aceitação separatista entre os paulistas.

3.2 - Os separatistas

Durante a nossa pesquisa, além dos autores de livros separatistas, foi possível
identificar alguns indivíduos que se autodeclaram separatistas; ou deixaram algum tipo
de documento apontando suas ideias sobre o tema; ou, ainda, por depoimento de terceiros
(sempre curtos) que viriam a comprovar a posição seccionista.
Os indivíduos identificados foram: Agenor Machado, Alfredo Ellis Junior,
Antônio Alcântara Machado, António Pereira Lima, Azarias Silva, Eurico Sodré, Manoel
Costa Manso, Monteiro Lobato, Paulo Prado, Rubens Borba de Morais, Tácito de
Almeida e Telesphoro Souza Lobo.
Manoel Osório em seu livro A Guerra de São Paulo 1932 [s.d], possivelmente de
1932, Levem Vampré com São Paulo, Terra Conquistada (1932), Almachio Diniz com
São Paulo e Sua Guerra de Secceção, de 1933 e Antonio Barreto do Amaral, com Pedro
de Toledo, de 1969, apontam os nomes de António Pereira Lima e Eurico Sodré como
separatistas. Diniz (1933) também acusa de separatistas Leven Vampré, Coriolano Góes
e Pedro de Oliveira, membros da burocracia. No episódio da chegada do Batalhão
D'Oeste, o mesmo autor observa Francisco Junqueira, secretário da Agricultura e Altino
Arantes, ex-presidente de São Paulo, por prestar homenagem à bandeira paulista como
uma ação separatista, e Pedro de Toledo por várias ações separatistas no seu comando
como chefe do Estado. Osório [s.d] também indica como separatistas Alfredo Ellis Junior
e Leven Vampré.
A única acusação de separatistas que recai sobre Corioliano de Góes e Pedro de
Oliveira Ribeiro é feita por Almachio Diniz baseado num discurso feito por eles para a
Força Pública Paulista. Estruturou sua acusação na seguinte análise metodológica:
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Em suas linhas não fica tanto o pensamento reacionário da lucta
emprehendida, quanto nas suas entrelinhas. O papel do psychologo social está
elevado á accentuação do espírito mal occulto no que se não escreveu, mas se
indicou aqui e ali. Por isto é que descubro uma razão seccecionista. (Diniz,
1933:47)

Sua indicação foi baseada na frase " ... São Paulo aspira tão somente
constitucionalização immediata do paiz para que se mantenha a união indissoluvel de
todos os Estado e de seus filhos" (Diniz, 1933:47).
E argumenta a sua acusação:
De cambulhada com a constituição immediata, porque, talvez, feita
pelas armas, vem a ameaça de separação, desde que, não se prescinde da
'constitucionalização immediata' 'para que se mantenha a união indissoluvel de
todos os Estados'. De onde, não se fazendo, por impossivel, 'a
constituionalização immediata', não se manter' a união indissoluvel de todos
os Estados', naturalmente separando-se São Paulo, que ficaria unido sem a
'constitucionalização immediata'. (Diniz, 1933.:48)

Concluímos que as acusações de separatistas feitas por Diniz contra Altino
Arantes, Francisco Junqueira, Coriolano de Góes, Pedro de Oliveira Ribeiro, Pedro de
Toledo e Leven Vampré são carentes de provas concretas e baseadas apenas na sua
interpretação. Desta forma, não consideramos os seis indicados como separatistas. Sobre
a acusação de Osório sobre Vampré também recai apenas interpretação do autor.
António Pereira Lima além de acusado pelos tenentes foi um separatista declarado
(Diniz, 1933).
Nossas pesquisas, como já demonstramos anteriormente, o jornal O Separatista
nos levaram aos nomes de Alfredo Ellis Junior, Rubens Barbosa de Morais e Agenor
Machado que de alguma forma trabalharam na produção do jornal. Eurico Sodré escreveu
artigo censurado demonstrando sua posição separatista. Alfredo Ellis Junior, Tácito de
Almeida e Souza Lobo, produziram em suas obras suas posições separatistas.
Segundo o jornalista Jason Tercio, sua pesquisa para uma biografia sobre Mário
de Andrade, com o título provisório de Um Modernista na Trincheira, traz um capítulo
publicado no jornal a Folha de S. Paulo de 07 de julho de 2012, onde conta que Andrade
escreveu cartas para Carlos Drumond de Andrade e Paulo Duarte, afirmando desejar a
separação de São Paulo. Entretanto, Tercio não acredita ser esta a posição de Mário de
Andrade. Segundo o biógrafo, tais missivas não passaram de um momento de frustação
com a conjuntura nacional.
Embora, em cartas a Drummond e a Paulo Duarte, Mário tenha escrito
que 'minha pátria é São Paulo' e 'daria tudo pra São Paulo se separar do Brasil'
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ou que "somos diferentes mesmo", Tercio refuta que o autor tenha sido
separatista.
Isso foi logo após a derrota na guerra civil, num estado emocional de
frustração. Os separatistas eram minoria. Mário não embarcou nessa. Ao
contrário, teve problemas com amigos intelectuais que propunham isso.
(VICTOR, Folha de S. Paulo, 07 de julho de 2012)

Em trecho da biografia aponta:
Os mais entusiasmados embarcaram na canoa furada do separatismo,
como Rubens Borba de Moraes, velho amigo de Mário desde antes do
Modernismo, e Monteiro Lobato, que propunha hegemonia paulista ou
separação. Mas eram uma minoria, embora tenha até prejudicado os
constitucionalistas, pois a ideia separatista foi usada pelo governo como
demonstração de que os paulistas tinham preconceito contra o resto do Brasil.
Mário não aderiu e nem levava a sério os separatistas. Para ele, tinham
'peito ferido, não cabeça organizada.' (Folha de S. Paulo, 07 de julho de 2012)

Em nossa opinião, apesar de pessoais, as cartas de Mário de Andrade para seus
amigos expressa sua posição política sobre a questão separatista, no processo de disputa
entre as frações dominantes. E independe da exaltação de seus sentimentos, como defende
Tércio, há uma posição política tomada no decorrer dos fatos.
Entretanto, no momento da elaboração desta dissertação, existe uma polêmica
muito grande em relação à vida pessoal do escritor Mário de Andrade. Tal fato levou ao
aumento significativo das pesquisas em seus arquivos impossibilitando a pesquisa direta
nas fontes originais. Desta forma, por falta das provas originais em nossa análise,
desconsideraremos Mário de Andrade como um separatista, mas fica em aberto para
futuras pesquisas.
Carlos Eduardo Berriel (2000) observa o tema separatista na obra de Paulo Prado.
Em Paulística, obra de 1925, seu autor defende que o isolamento de São Paulo depurou
a raça paulista e a ligação com outras regiões corresponde à decadência para este povo.
Segundo Berriel, o separatismo, seria aprofundado três anos mais tarde em Retrato do
Brasil (2012) e no prefácio da segunda edição de Paulística, de 1934. Em ambos os textos
salienta as diferenças entre paulistas e brasileiros, sempre negativo com o brasileiro, cujo
caldeamento com o negro levou a degenerância.
Ainda no prefácio de 1934, seu texto mais importante sobre a Guerra Civil,
ressalta que errou ao afirmar que o paulista tinha degenerado no processo de evolução
histórica da região. Não percebeu que o paulista havia amadurecido, no século XX, do
antigo desbravador do sertão, preador, plantador de café, novo rico, cuja base racial
preservou a mesma ansiedade por novas empresas, a mesma expansão sem planejamento
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que o levara a ruína. Não percebeu a mesma sonolência que o levara no período dos
governadores do século XVIII. Despertado no momento mais importante da nação, as
classes que exerciam a hegemonia, preocupadas com o personalismo, não resolveram os
principais problemas da nação. Ficando para o futuro as soluções étnicas da grande e
confusa miscigenação.
De acordo com o autor de Paulística, o grande problema do Brasil seria ainda a
unidade nacional. Com a história marcada por movimentos separatistas como a
Confederação do Equador, República de Piratini, revolução federalista baiana, República
Juliana. Prado considerava haver duas questões no separatismo: uma de ordem material
e outra sentimental. Seriam forças opostas responsáveis por um equilíbrio instável que
mantinha a unidade nacional sempre fraca e tênue, mas resistindo aos ataques. O Norte
se apoiava no sentimento nacional, mas fatores econômicos e climáticos faziam o melhor
da população migrar e despovoar a região. Enquanto no Sul, um lento desenvolvimento
das forças materiais trazia como consequência a melhoria nas condições sociais. Aludindo
a Capristano de Abreu, lembra que o Sul, na verdade seria São Paulo. Deste modo, a
separação parecia inevitável, mas a decisão caberia as futuras gerações.
Berriel ainda afirma, que a crítica de Prado ao romantismo, relacionava este
movimento literário à mentalidade brasileira ligada a degenerância das três raças tristes e
suas misturas. Enquanto o modernismo seria produto da regeneração da psicologia
paulista.
Paulo Prado, intelectual orgânico da fração agromercantil exportadora, se
apropriou do recurso de proeminência e separatismo paulista. Manteve relações estreitas
com indivíduos identificados ou suspeitos de separatistas, como é o caso de Antônio
Alcântara Machado e Mário de Andrade na produção da Revista Nova; além de Monteiro
Lobato.
De Oliveira Martins observa os conceitos de desenvolvimento isolado das
colônias português na América e a decadência do povo português. Nesse sentido, o
português migrou antes da decadência dos ibéricos e, no caso de São Paulo, se manteve
isolado, cujo efeito foi sua preservação e mistura com o índio. De Martins ainda extrai o
comentário de que São Paulo tinha os rudimentos de uma nação já nos fins do século São
Paulo XVI, enquanto o Nordeste era uma fazenda de Portugal na América. De acordo
com a interpretação de Paulo Prado, a história chamada de expansão geográfica do Brasil
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nada mais é que o resultado do desenvolvimento das qualidades raciais paulistas (Prado,
2004).
Volta ao assunto em seu livro Retrato do Brasil (2012), ao emprestar de Karl
Friedrich von Martius o conceito de isolamento como formador da raça. Além de Eduardo
Prado, Sílvio Romero, Nina Rodrigues que o influenciaram na construção de sua ideia de
raça; e Buckle sobre o clima. Prado, entende nação um plesbicito diário, vontade de viver
juntos e coesão, o que remete a Ernest Renan. Não obstante, quando Prado descreve o
processo histórico de São Paulo e sua relação com o Brasil, não observa nem vontade de
viverem juntos, nem coesão. Resta apenas a opção da separação.
Interpretamos a posição de Prado como separatista, no sentido de defender por
meio de seus conceitos de nação; raça; meio; isolamento e evolucionismo a única
alternativa para os paulistas não degenerarem junto aos brasileiros seria a manutenção do
isolamento territorial, e a melhor forma para isso seria o Estado-nação paulista.
Alfredo Ellis Junior (1933a) afirma que o tenente coronel Azarias Silva,
pertencente aos quadros da Força Pública de São Paulo, denotou interesse pelo
separatismo quando pediu desligamento da Força Pública por ter sido vítima de traição,
capturado e encarcerado pelo inimigo após o fim da Guerra Civil. Segundo Azarias
escreve em missiva, a situação imposta pela ditadura a São Paulo poderia levar ao
separatismo. Alfredo Ellis Junior se apropria do conteúdo da carta do referido oficial para
exemplificar sua tese de que as circunstâncias do movimento de 1932 levariam uma
parcela dos paulistas a aderir à causa separatista (Ellis Junior, 1933a).
''AO POVO
PORQUE SOLICITEI A MINHA REFORMA DO SERVIÇO
ATIVO DA FORÇA PÚBLICA DO ESTADO
... coerente com minha atitude firme e imutável para São Paulo,
sincero e leal com os adversários, retiro-me hoje para o sempre no meu
canto, onde, isolado e esperançoso, pensarei sempre no meu querido
Estado, pelo qual não tem limites a minha dedicação, chegando ao extremo
de tocar as raias do separatismo, se a humilhação perdurar.
Tudo que possuía pus à disposição de São Paulo: minha pessoa; minha
esposa e filhas como enfermeiras nos hospitais de sangue; meu auto particular
a serviço da cruz Azul, ficando minha residência fechada e deserta.
(...) São Paulo não se subjuga, com os feudos do norte, do centro e do
sul do país. A sua força é formidável e as suas reservas inesgotáveis.
(Apud Ellis Junior, 1933a:264-266) (o grifo é nosso)

Hélio Silva, em A Guerra Paulista, livro de 1967, publicou um capítulo inédito
escrito por Antônio Alcântara Machado sobre o processo de decisão de uma junta de
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notáveis paulistas para ajustarem termos de manutenção da ordem em São Paulo com o
general Góes Monteiro.
Em uma reunião para decidirem a composição da comissão, o Ministro da Justiça
de São Paulo Manoel da Costa Manso se declara separatista e é aplaudido por Antônio de
Alcântara Machado. Os dois separatistas são escolhidos como membros da comissão e
partem para a cidade de Cruzeiro.
Nos apêndices, Silva publica carta do escritor e empresário Monteiro Lobato,
declarando de próprio punho que a guerra paulista tinha caráter seccionista e ele próprio
era um separatista:
Há o que a bôca diz e há o que o coração sente. Minha bôca diz o que
todos neste momento dizem – mas meu coração e talvez o de São Paulo inteiro
sente o que vai escrito nas tiras anexas.
Num momento de folga dê uns minutos de atenção a este grito d’alma
onde a palavra não é usada para esconder o pensamento e revelá-lo completo.
... Agora estamos em plena guerra de independência, disfarçada em
guerra constitucionalista, ainda por motivo da perturbação militarista que
assumiu a forma da ditadura-Vargas.
(...) A atitude única que o instinto de conservação impõe a São Paulo,
depois da vitória, deverá expressar-se nesta fórmula: Hegemonia ou Separação.
Ou São Paulo assume a hegemonia política, que lhe dá a hegemonia de fato
que já conquistou pelo seu trabalho no campo econômico e cultural, ou separase. De modo nenhum poderá ficar na posição em que se achava em virtude da
Constituição de 24 de fevereiro. Seria um suicídio.
(...) Convençamo-nos de que só há dois caminhos na vida; ser martelo
ou bigorna, boi de corte ou tigre... antes que a linda idéia romântica da
brasilidade o reduza a churrasco. (Apud, Silva, 1967: 279 a 283)

Adduci (2002) também se refere à posição separatista de Lobato quando ele, em
artigo da Revista Brasil, de janeiro de 1918, intitulado Nossa Doença, sugere seis
soluções para o Brasil. Entre elas, o fracionamento do país a fim de se preservar as regiões
mais aptas. Adduci também aponta outro artigo do mesmo autor, O Direito de Secessão
(1946:210), da metade da década de 1920. Aí Lobato defende o direito de separação como
um benefício, pois caberia às populações se organizarem de acordo com suas
necessidades, principalmente nos grandes países devido ao ritmo de desenvolvimento
desigual, quando o governo não mais corresponde ao interesse geral. Desta forma, a
secessão possibilitaria um meio mais rápido de se aperfeiçoarem os governos. Caberia à
província mais desenvolvida assumir a hegemonia da política nacional ou optar pelo
recurso da secessão. Adduci (Ibid.) também considera que as ideias dos intelectuais
nacionalistas liberais paulistas, cujo recurso à prominência paulista como exemplo de
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modelo de desenvolvimento para o país, se expressou por meia da Liga Nacionalista de
São Paulo e na Revista do Brasil, carregavam implicitamente um potencial separatista.
Em nossas pesquisas sobre o movimento separatista não foram encontrados
documentos que comprovassem cabalmente a existência de um movimento organizado
ou que adotasse um programa coeso. Acreditamos que muito se deve à radicalidade;
alcance e à clandestinidade do movimento. As mudanças conjunturais no decorrer dos
anos fizeram com que muitos dos envolvidos se calassem ou, em último caso, levados
pelas circunstâncias, manifestaram seus sentimentos de forma impulsiva e passageira.
Longe de querer estabelecer grandes vínculos entre os separatistas identificados,
é possível estabelecer algumas semelhanças. Na formação universitária como bacharéis
em direito (em sua maioria pela Faculdade de Direito de São Paulo); ocupação
profissional, exercendo cargos na burocracia do Estado, principalmente na esfera
repressiva; e no pertencimento à classe média tradicional.
O indivíduo de maior importância na defesa da ideia separatista foi Alfredo Ellis
Junior. A maioria dos separatistas se ligava a ele de alguma maneira. Por meio da Liga
de Defesa Paulista, mantiveram possíveis relações com Ellis Junior: Agenor Machado,
Rubens Borba de Morais, Antônio Alcântara Machado, Tácito de Almeida e António
Pereira. Exceto António Pereira (não encontramos referência), eram associados à Liga
Confederacionista, sendo que Agenor Machado e Rubens Borba de Morais também
colaboraram com o jornal O Separatista, como já referido anteriormente. Antônio
Alcântara Machado foi companheiro de redação do jornal Correio Paulistano.
De doze indivíduos identificados como separatistas, foi possível identificar a
formação acadêmica e atuação na burocracia do Estado de onze14. Todos estes, em algum
período de suas vidas, pertenceram à burocracia do Estado, oito trabalharam em aparelhos
repressivos, como o judiciário, com cargos de promotores, juízes; e forças policiais com
cargos de delegados, diretores de polícia, oficiais da Força Pública ou oficiais do Exército.
As exceções foram Rubens Borba de Morais, Antônio Alcântara Machado e Paulo Prado

14

O único separatista que não foi possível descobrir se teve função profissional ligada aos
aparelhos de Estado foi Agenor Machado.
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cujas funções públicas foram diretor da Biblioteca Pública de São Paulo, deputado
Federal e presidente do Conselho Nacional do Café, respectivamente.
Monteiro Lobato, além de promotor foi adido comercial nos EUA e, na atividade
privada foi empresário do ramo editorial e fazendeiro. Desta forma, ele e Paulo Prado
foram exceções e não pertenceram aos grupos médios tradicionais. Prado era membro da
fração agromercantil exportadora, proprietário de vários negócios do ramo de exportação
de café (Prado, 2012).
Com exceção de Rubens Borba de Morais, formado em letras pela Universidade
de Genebra, dez dos identificados eram formados em direito. Alfredo Ellis Junior, Tácito
de Almeida, Antônio Alcântara Machado, Manoel Costa Manso, Paulo Prado e Souza
Lobo se formaram na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. Neste sentido
poderiam ter algum nível de relação por meio da sociedade secreta Burschenschaft. Ellis
Junior era membro da Bucha, assim chamada pelos seus integrantes (Pizani, 1989).
Segundo Love (1982), durante o primeiro meio século de República, os quadros
políticos da classe dominante paulista permaneceram homogêneos, limitados a um
pequeno círculo familiar, ligados por laços consanguíneos ou por casamentos.
Frequentavam os mesmos colégios e faculdades; clubes sociais, adotando valores
culturais europeus.
Para o recorte de sua análise, Love define o conceito de elite política como
“composta pelos ocupantes dos cargos mais importantes no governo e nos partidos
dominantes, tanto em nível estadual quanto federal, entre 1889 e 1937. Segundo esse
critério, os dirigentes da classe dominante paulista na República Velha incluíram um total
de 263 pessoas” (1982: 215). A partir da pesquisa de Love identificamos, entre os
separatistas, Manoel Costa Manso presidente do Tribunal de Justiça do Estado e juiz do
Supremo Tribunal Federal e Eurico Sodré como chefe de polícia pertenceram aos quadros
dirigentes de primeiro escalão.
Segundo Décio Saes (1984), a classe média tradicional é constituída a partir de
1850 no processo ampliação da burocracia estatal devido ao crescimento do setor cafeeiro
no comércio externo. A expansão econômica criou condições para uma industrialização
periférica com o objetivo de dar suporte ao setor agroexportador. Não obstante, estas
novas condições geraram a necessidade de quadros tanto para o setor público quanto para
o setor privado ligado ao trabalho improdutivo não manual, ampliando e criando novas
camadas médias. Enquanto as relações entre camadas médias tradicionais e a burguesia
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foram baseadas em relações pessoais e de dependência, as novas camadas médias, com o
avanço industrial, passaram a ser substituídas por características capitalistas de
impessoalidade. As relações, entre a fração agromercantil exportadora e as camadas
médias tradicionais definiram o posicionamento político destas como classe de apoio às
frações dominantes na República Oligárquica. Já aqueles contingentes da baixa classe
média tendiam ao apoio ao Estado populista.
Também de acordo com Saes (Ibid.), a classe média não pode ser compreendida
como um bloco monolítico de suas respectivas ações políticas e definições ideológicas.
O principal meio para compreender a posição assumida por determinados grupos médios
é a situação de trabalho, ela se relaciona com a formação escolar, renda e função exercida
pelos grupos médios.
Os separatistas defendiam ideias liberais alinhados ideologicamente com a fração
agromercantil exportadora. Em seus discursos, o Estado-nação era compreendido como
o responsável pelo interesse geral dos nacionais. O problema de São Paulo em sua esfera
econômica era manifestado ideologicamente na defesa do café. A questão era apresentada
de forma que a riqueza gerada no estado beneficiaria a toda a coletividade dos paulistas
e, como consequência, os brasileiros, ocultando os interesses da fração agromercantil
exportadora e seus interesses regionais. Deste modo, resolvendo o problema da
autonomia dos aparelhos de Estado responsáveis pelas decisões da política cafeeira,
também estariam resolvidos os interesses da coletividade paulista.
Os separatistas pertenciam em sua maioria (10) à classe média tradicional devido
a sua situação de trabalho como profissionais liberais ou burocratas (Saes, 1984). Os
indivíduos deste segmento social, manifestaram suas aspirações de classe no processo de
transição do Estado oligárquico para o Estado populista. Ideologicamente, as camadas
médias tradicionais defendiam a autonomia do estado de São Paulo, governo civil e
paulista e a constituição, enquanto os seus setores mais radicais defendiam o separatismo.
Concretamente tinham medo de serem igualados ao proletariado e às camadas baixas da
classe média ao perderem o privilégio de participantes do processo de decisões políticas,
representado no direito ao voto. Outro fator era a diminuição na diferença no consumo de
produtos industrias entre ela e as novas camadas médias. E, por fim, ao sentirem a ameaça
da perda de suas posições na burocracia de Estado devido à revolução de 1930, tomaram
posição na disputa exercendo o papel de base social de apoio da fração do grande capital
cafeeiro. De modo que alguns intelectuais com origem na classe média tradicional de São
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Paulo se tornaram intelectuais orgânicos da fração agromercantil exportadora. E por meio
da ideologia separatista, expressa no nacionalismo paulista, apresentaram uma alternativa
para que a fração agromercantil exportadora tentasse reconquistar a hegemonia política
do bloco no poder.
Em suma, no período estudado, a classe média tradicional se encontrava numa
posição defensiva, com medo de perder seus cargos, por meio da centralização do Estado
e prestígio com o avanço de novas camadas médias e temendo a proletarização. Diante
deste quadro, passou a agir como classe de apoio ao grande capital cafeeiro.
3.3 – Liga Confederacionista

A fração de classe do grande capital cafeeiro não conseguiu impor suas aspirações
por meio da Guerra Civil. Derrotada, restava o caminho institucional para avançar sua
proposta autonomista. A principal estratégia consistia em criar uma chapa única paulista
para eleger deputados da Assembleia Constituinte de 1933 e prosseguir na luta pela via
institucional.
Concomitante a este processo, o grupo mais radical da Liga de Defesa Paulista,
entre eles os separatistas, criaram a Liga Confederacionista. O objetivo era conquistar
uma ampla autonomia, beirando a soberania dos estados com um modelo de governo
central responsável apenas pela defesa, representação externa e relação entre os estados
confederados.
O conteúdo da Liga Confederacionista foi inspirado nas ideias contidas no livro
de Alfredo Ellis Junior, Confederação e Separação (1934a), publicado pela primeira vez
em 1932. Oficialmente fundada em 11 de março de 1993, seu manifesto continha as
principais propostas e foi assinado por 66 membros.
Propunha-se apartidária e entendia que o regime de governo não constava nos
programas dos partidos políticos brasileiros. O manifesto foi distribuído para todos os
partidos brasileiros com a seguinte nota:
Temos a honra de remeter a este partido alguns exemplares do
Manifesto Confederacionista, em virtude do qual foi fundada a Liga
Confederacionista, com o fim de propagar o regime de confederação para o
Brasil.
Conquanto o Manifesto trate dos problemas paulistas, a sua tése
fundamental se aplica a qualquer dos Estados brasileiros e as suas conclusões
não conflitam com qualquer dos interesses das demais regiões e nem tampouco
com os ideais do Partido que V. Exa. dirige.
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As agremiações políticas brasileiras tem sido - e ainda serão por muito
tempo - de caráter regional. As tentativas de grandes partidos nacionais
falharam até hoje em nosso país e, por emquanto, não podemos executar
programas que não sejam locais. Desta forma, os ideais que tem em vista esse
Partido será muito mais facilmente atingido pela Confederação, que dá aos
Estados ampla liberdade política interna, permitindo que eles adotem as
melhores formas de governo, de leis sociais e medidas econômicas.
Um raciocínio ponderado sobre o regime que propomos dá a
conclusão que ele vai entrelaçar os Estados pelo sentimento real de
solidariedade - único meio capaz de manter a nação brasileira. Qualquer outra
forma de governo, tendendo a maior centralização de poder ou medidas
administrativas, fatalmente perturbará a vida economica, política e social do
país, resultando, em consequência, a sua desagregação. Aqueles que não
perdem de vista a exaltação que invadiu todos os Estados e implantou ódios
regionais, e que desejam, com sinceridade, manter a unidade da Pátria,
propugnarão, naturalmente, por um regime HARMONIZADOR, tal como que
por ora lembramos. E é por isso que acreditamos que V. Exa. não deixará de
tomar em consideração os conceitos do nosso Manifesto e recomendará aos
eleitos desse Partido que adotem, na próxima Constituinte, a Confederação,
como forma de governo para o Brasil.
Teremos o maior prazer em prestar qualquer esclarecimento que V.
Exa. solicitar sobre a nossa campanha e também estamos prontos a examinar,
com especial interesse, as sugestões que se dignar a fazer-nos sobre o magno
problema brasileiro.
Com respeitosas saudações, pedimos a V. Exa. aceitar os protestos de
nossa distinta consideração.
Pelo conselho diretor:
(ass) RENÉ THIOLLIER
presidente
AGENOR MACHADO
secretário geral (Boletim Confederacionista nº1,julho de 1933) (O
grifo é do autor)

Ideia semelhante foi desenvolvida por Alfredo Ellis Junior em Confederação ou
Separação (1934a). Entendia que os partidos perderiam a legitimidade de pedir votos para
seus eleitores se não olhassem com atenção para o problema da descentralização. Segundo
ele, os partidos davam mais atenção aos detalhes do que à essência dos anteprojetos. Desta
forma, os programas chegavam a falar de federação de forma superficial, sem especificar
o tipo. Seria necessário definir o grau de descentralização que iriam pleitear e definir até
onde deveria ir à esfera do estado e do Governo central. Ellis Junior defendia que a
evolução de São Paulo caminhava para a descentralização, partindo da homogeneidade
do século XIX para uma heterogeneidade no período republicano. Diante desta realidade,
como os interesses eram regionais, eles se sobrepunham aos nacionais, o que
impossibilitava a formação de partidos verdadeiramente nacionais. Somente em questões
pontuais os partidos regionais poderiam se juntar.
A ideia de confederação não era exclusiva da Liga Confederacionista. Apesar de
não se colocar ao lado desta, o jornal O Estado de S. Paulo assumiu uma posição
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semelhante. Outros intelectuais debateram o tema e defendiam a necessidade de maior
autonomia para os estados. Foi o caso de Souza Lobo. Tratou do tema em seus livros São
Paulo na Federação, de 1924, e em O Brasil Confederado, de 1933. João Ribeiro,
membro da Academia Brasileira de Letras, também foi defensor a doutrina da
confederação. Outro defensor foi o tenentista Almachio Diniz, que defendeu o
confederacionismo em vários momentos: Philosophia do direito: Genese Hereditária do
Direito, de 1903; Questões Atuais de Filosofia e Direito, de 1909, e, posteriormente, no
seu livro São Paulo e sua Guerra de Seccessão, de 1933.
“ ... eu, nas minhas elocubrações de estudioso da ciência social, que,
pelo princípio biológico da reprodução dos organismos, aplicado às
sociedades, atingindo estas a um grau maior de desenvolvimento, tem a função
de emancipar-se, tal como um dia succederá ao anel de Saturno, e é legítimo
que aconteça a São Paulo. Si o Brasil não se confederar, afim de manter a
coesão nacional pela similidade dos seus organismos confederados.” (Diniz,
1933:183-184).

No boletim de um ano da fundação redigido pelo conselho diretor, ao prestar
contas de suas atividades foi possível identificar o volume de trabalho exercido pela Liga
Confederacionista no respectivo período.
Localizada na Rua Benjamin Constant, nº1, 2ºandar, prédio Gazeau, esquina da
Praça da Sé (Ellis Junior, 1934a), para alcançar o seu objetivo usou os meios da imprensa
e conferências. Seu primeiro presidente foi o dr. René Thiollier que, por motivos
profissionais, não pode continuar seu mandato. Em seu lugar foi eleito Alfredo Ellis
Junior.
A Liga imprimiu neste ano 20 mil cópias do manifesto e os espalhou por todos os
lugares de São Paulo e do Brasil, inclusive para os partidos políticos. Publicou na
imprensa diária de São Paulo e outros estados 92 artigos em defesa de seu ideal ou em
respostas às críticas recebidas. A secretaria da Liga enviou 42 comunicados à imprensa
(em nível nacional) sobre as decisões da diretoria. Foram distribuídos pelo país 36 mil
cópias dos boletins mensais com artigos de colaboração dos sócios. Cederam 14
entrevistas na imprensa diária de São Paulo e distribuíram 50 mil cópias das circulares
dirigidas a várias categorias profissionais. Foram realizadas 7 conferências na capital e
no interior, 2 no Club Comercial de São Paulo, 2 em Araras, 1 em São Carlos, 1 em
Jundiaí e 1 em Santos, todas com grande público. E vários centros de propaganda foram
fundados na capital e no interior.
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Como instituição congênere, o Grêmio Universitário Confederacionista, formado
por alunos das escolas superiores, funcionava junto à sede da Liga Confederacionista. Em
Santos, o Club dos Capacetes, tendo à frente dr. Samuel Baccarat, o padre João Baptista
de Carvalho e o dr. Raposo Filho. No interior, havia o Centro Confederacionista de São
Carlos, que produzia o jornal A Confederação, liderado pelo dr. Ferraza Motta. Em
Ribeirão Preto, havia a Confederação dos Combatentes com núcleos por toda a estrada
de ferro Mogiana, tendo à frente o dr. Alcides Sampaio, Franklin de Almeida, Cid de
Castro Prado, entre outros. Este núcleo mantinha o jornal Renovador. Também havia
núcleos propagandistas em Jundiaí, Araraquara, Campinas e Presidente Prudente.
Na cidade de São Paulo, a Liga Confederacionista manteve estreita relação com a
Associação dos Capacetes de Aço, cuja doutrina era semelhante e contava com milhares
de sócios em vários núcleos pelo estado auxiliando na propaganda. Também mantinha
laços com o Club Bandeirantes, em cujo conselho diretor participava o dr. José
Hidelbrando da Silva Leme, membro da diretoria da Liga.
Outro local de propaganda na capital foi a Federação dos Voluntários. Quando a
mesma discutia o seu programa, a Liga Confederacionista conseguiu a incorporação de
suas ideias graças à ação de Romão Gomes, Domicio Pacheco e Ítalo Portieri. Entretanto,
mesmo depois de aprovada em assembleia, a incorporação no programa sofreu revés e a
assembleia voltou atrás. Segundo Ellis Junior (1934a), isso aconteceu por falta de firmeza
de Romão Gomes.
Ao analisar a conjuntura brasileira, Alfredo Ellis Junior compara seu trabalho ao
de um médico. Em seu diagnóstico, identifica o destino tomado pela política tenentista
rumo à centralização como o motivo de todos os males nacionais. Para o escritor, a
autonomia estadual seria o caminho para aparar as diferenças (Ibid.). A Constituição de
1891 foi uma cópia da estadunidense e, para o seu processo de implantação, não foi feito
um estudo adequado da realidade da formação social brasileira. Desta forma, a carta
magna sofreu influência de uma mentalidade lírica do século XIX, baseada numa
democracia de inspiração iluminista.
Segundo Alfredo Ellis Junior, em última consequência, este modelo constitucional
levou à Guerra Civil de 1932. Todavia, no período de sua criação, a Constituição era
adequada às necessidades do país, que era mais homogêneo. Entretanto, com o passar dos
anos a diferença entre as regiões foi aumentando, com tendência de centralização
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presidencial, o que resultou em várias revoltas de oposicionistas que escaparam do campo
parlamentar.
Na opinião de Ellis Junior, a política dos governadores foi desenvolvida com uma
visão das diferenças regionais. Entretanto, apenas os primeiros republicanos
compreendiam a carta de 1891. Os novos ignoravam suas sutilezas e não fizeram as
reformas necessárias. Apenas em 1926 ocorreu uma pequena reforma, mas foi na direção
centralizadora, para reprimir manifestações contra o governo de Bernardes.
Os tenentes consideravam prematuro que o país voltasse à normalidade
constitucional, alegando que o povo não tinha consciência política. Já Ellis Junior
considerava que uma constituição apressada, copiada de outros países sem as mesmas
características do Brasil, seria um desastre. Em sua opinião, era necessário fazer um
estudo profundo sobre o tema para encontrar a medida exata para o caso brasileiro.
Diante do diagnóstico elaborado, julgava péssimo o anteprojeto constitucional,
produto da comissão nomeada pelos tenentes formada por fascistas, integralistas e
unitaristas. Segundo Ellis Junior, esta comissão era reflexo dos desejos políticos dos
vencedores da revolução de 1930. Para resolver o problema, haveria a necessidade de
nomear homens imparciais e especialistas para discutir e estudar o tema de forma neutra.
Argumentava que a constitucionalização era uma necessidade moral, e também a questão
econômica, pois o país carecia de investimentos estrangeiros para o seu desenvolvimento
e nenhum capital seria investido sem garantias legais.
Para Ellis Junior, o país evoluiu muito desde a constituição de 1891. As regiões
se desenvolveram em ritmo diferente. Propõe a criação de um regime em que caibam
todas estas diferenças. O isolamento do período imperial era menos nocivo porque havia
um equilíbrio maior entre as regiões, com menos desigualdades. Com o advento da
República, o progresso de vários setores da sociedade levou o Brasil a caminhar para a
diversificação.
Segundo o historiador paulista, cada tipo de sociedade ou nacionalidade
necessitaria de um tipo exato de regime de governo. Para uma sociedade homogênea e
pequena, deveria haver um modelo de governo centralizado. E para uma sociedade
heterogênea e grande, um descentralizado. Todavia, cada caso deveria ser compreendido
dentro de suas particularidades. O melhor modelo seria aquele capaz de garantir a
homogeneidade dos interesses econômicos da nacionalidade. E não era o caso brasileiro.
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Para Ellis Junior, no caso concreto brasileiro, as competições políticas colocaram
os estados em posição antagônica. Surgindo antipatias que só aumentaram com as
opressões pós 1930, com sentimentos de repulsa. A chamada revolução de 1932
aumentou a antipatia. A descentralização seria a única solução, caso contrário ocorreria a
segregação do país. Em sua opinião, se ocorresse a separação, São Paulo viveria bem por
ter uma economia desenvolvida (Ibid.).
De acordo com o Manifesto Confederacionista (1933), o movimento de 1932
mostrou as contradições da sociedade brasileira e serviu como aprendizado para os
brasileiros na busca pela paz. Com um pretendido ponto de vista de neutralidade
científica, o Manifesto se propôs a fazer uma análise da realidade brasileira se declarando
apartidária.
Segundo o documento, na conjuntura brasileira era possível identificar três
propostas para organizar a forma do Estado. Os outubristas tinham por objetivo acabar
com o predomínio de alguns estados sobre o Brasil. Desta forma, neutralizariam os
perigos regionalistas frutos da constituição de 1891. Acreditavam ser necessário
transformar a estrutura de Estado radicalmente para unitarista. Uma segunda
possibilidade seria uma regulação da autonomia dos estados. E a terceira possibilidade
seria a confederação, possibilitando uma valorização política dos pequenos estados para
contrabalancear com os mais influentes (Ibid.).
Segundo o diagnóstico de Ellis Junior (1934a), depois de 1930 surgem quatro
possibilidades: a homeopatia seria o federalismo, o regime de águas inócuas. A alopatia,
correspondente ao confederacionismo, para a medicação mais enérgica. A cirurgia seria
o separatismo. Aponta, ainda, a possibilidade do integralismo, porém, de acordo com sua
analogia com termos clínicos, esta só seria receitada por um curandeiro analfabeto e que
mataria o paciente Brasil, cuja consequência levaria mais depressa para as cirurgias.
A Liga Confederacionista considerava o regime unitário inviável para o Brasil
devido às grandes diferenças regionais existentes como clima, mentalidade, formação
étnica e interesses econômicos diversos. Segundo seu manifesto, o país possuía
características regionalistas, não havia uma unidade nacional, apenas uma solidariedade
política entre os estados. Com a estrutura correta, haveria uma equalização do nível de
educação da população e das condições materiais, possibilitando uma transformação para
a verdadeira unidade nacional. Por outro lado, forçar um regime unitarista não era
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sinônimo de nacionalismo. Era, na verdade, forçar o choque violento entre os contrastes
regionais (Manifesto Confederacionista, 1933).
A segunda proposta manteria o regime federativo republicano, mas com restrições
à autonomia dos estados pela nacionalização de vários serviços públicos. Para os
confederacionistas, também não seria adequado às necessidades nacionais, pois não
passaria de um unitarismo acentuado entre a autonomia de 1891 e a centralização dos
tenentes de esquerda. Segundo a Liga, a revolução de 1930 aconteceu justamente devido
à intromissão do governo federal nos estados. Caso aumentasse esse tipo de intervenção,
os motivos da ruptura se agravariam. Vista por esse ângulo, os revolucionários não
conseguiriam seus objetivos enquanto não resolvessem a situação dos estados.
De acordo com o documento da Liga, a intromissão nos assuntos paulistas levaria
ao desenvolvimento de sentimentos bairristas e separatistas. Nesse sentido, a autonomia
não era sinônimo de escolha de representantes. Também eram necessárias concessões
econômicas para que o estado assegurasse o seu desenvolvimento material. Caso São
Paulo tivesse que sustentar outros estados, os paulistas chegariam à conclusão de que o
Brasil não era vantajoso.
Segundo o manifesto da Liga, São Paulo representava 40% da renda nacional,
enquanto sua população era de apenas 1/6, e somente 5% da receita federal era aplicada
no território paulista. Além disso, deve-se somar o lucro que os outros estados tinham no
comércio com São Paulo. Apesar do superávit com o comércio exterior, o estado tinha
déficit devido aos impostos federais. Caso os serviços públicos fossem federalizados em
todo o Brasil, não haveria como arcar com seus custos sem gerar mais déficits estaduais
devido à necessidade de aumento dos impostos. Posicionando-se sobre esta questão, a
Liga Confederacionista propunha não haver aumento de impostos federais, mas passar
parte deles para os estados.
Segundo a Liga, São Paulo teria ciência de onde devia investir. Com maior volume
de arrecadação, seria suprimida a deficiência da instrução pública em relação aos países
desenvolvidos. As estradas de rodagem seriam remodeladas, juntamente com avanços na
carta cadastral e topográfica. Ocorreria a expansão da infraestrutura de saneamento nas
instâncias climáticas, praias e questões de saúde pública, como os leprosários. E seriam
construídas hidrelétricas para substituir o uso do carvão e preservar as matas.
Os confederacionistas não concordavam com a política do governo federal em
relação ao café, especialmente a queima de estoques. Defendiam diminuir a taxa sobre a
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produção de café e valorizar as exportações. Numa apropriação da ideologia nacional,
relacionaram o interesse específico da fração do grande capital cafeeiro com o interesse
geral da nação ao afirmar que destruir a riqueza de São Paulo era destruir a riqueza do
país.
De acordo com o manifesto da Liga, o progresso paulista era apenas uma reserva
do acumulado do passado. Se esgotado, este não mais se desenvolveria e entraria em
decadência, assim como o Brasil a reboque. Para a Liga, o paulista ainda não passava
fome, mas, quando chegasse à miséria, lançaria mão de alternativas, entre elas a secessão.
Segundo o discurso dos confederacionistas, o separatismo em São Paulo e em
outras partes do país ganhava terreno. Seus adversários queriam explicá-lo como
manobras de velhos políticos, mas na visão da Liga isso não justificava a posição do povo,
pois estes políticos não tinham tamanha influência.
No manifesto da Liga Confederacionista, Almachio Diniz é citado como exemplo
de análise científica para explicar o fenômeno do separatismo paulista como um processo
natural de evolução da sociedade. Segundo Diniz, no momento o separatismo foi
derrotado, mas no futuro o Brasil se fracionaria em pequenos países. Para Almachio, a
única saída para evitar a separação seria a introdução do regime confederativo.
Com base nesta posição cientificista evolucionista dos confederacionistas,
defendemos a hipótese de que os mesmos acreditavam que o regime de confederação seria
um meio de avançar na organização da estrutura do Estado brasileiro para aplainar o
caminho para uma futura separação. Entretanto esta alternativa falhou.
Para a Liga Confederacionista, o termo confederação variava de país para país.
Mas apontava para a tendência de criar harmonia entre os estados confederados e
possibilitar o desenvolvimento econômico. Uma confederação seria adequada quando as
regiões nacionais possuíssem interesses econômicos diversos sem condições de aplicarem
medidas econômicas e políticas capazes de beneficiar a totalidade da nação. (Ibid.).
Ellis Junior (1934a) procura definir a diferença entre confederação e federação. A
primeira entendida como mais descentralizada, com povos de características diversas com
fraco liame como resultado da evolução de uma simples aliança defensiva ou união
aduaneira. Enquanto a segunda, mais centralizada, serviria melhor os povos com laços
mais sólidos. Para ele, outro meio de se distinguir uma da outra era que a confederação
seria constituída de unidades soberanas, enquanto a federação seria formada por unidades
autônomas.
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De todo modo, havia o problema de definir soberania e autonomia. Para o
historiador paulista, esta definição caberia ao direito constitucional, enquanto seu livro se
limitava à sociologia política (Ellis Junior, 1934a). Para o autor de Confederação ou
Separação, os dois conceitos eram apenas rótulos para melhor se adequar a uma situação
política. Desta forma, o melhor critério para diferenciar uma confederação de uma
federação estaria no fato de a primeira ser constituída de unidades federadas que pagam
os impostos para a manutenção do governo central, enquanto na segunda os indivíduos
pagam para o governo central. De acordo com Ellis Junior, as duas formas de governo
poderiam ser boas desde que adequadas para as necessidades concretas da formação
social. Segundo ele, na prática os termos se confundiam tendo federações mais
descentralizadas e confederações mais centralizadas.
Segundo o Manifesto Confederacionista, o Brasil era um típico país para se
confederar. Nivelaria todos os estados por cima, enquanto o unitarismo faria o oposto. A
confederação valorizaria estados pobres sem prejudicar os estados ricos e inibiria a
hegemonia de qualquer um sobre os demais.
Sob o ponto de vista econômico, a confederação apresentaria mais vantagens.
Cada estado ou grupo de estados, conforme fosse decidido na constituinte, teria plena
liberdade dentro dos limites impostos pela constituição para tomar as medidas
econômicas de seu interesse. Na relação entre os estados confederados, seriam abolidas a
unidade alfandegária e os impostos. Isto não prejudica a unidade da nação porque, tal qual
unidade, não existiria. Mas harmonizaria as relações entre as regiões estabelecendo forte
solidariedade nacional, com possibilidade de transformação pela cultura, civilização e
progresso do país em verdadeira unidade nacional (Ibid.). Para Ellis Junior (1934a), no
momento a confederação levaria para uma descentralização. Entretanto, no futuro poderia
levar para uma maior centralização política como ocorreu em vários países como Itália e
Alemanha, com melhores comunicações.
Segundo o Manifesto Confederacionista, por ser um regime eclético, a
confederação necessitaria ter claras as posições de todas as regiões no sentido de garantir
maior autonomia. Os confederacionistas apresentaram apenas a posição de São Paulo,
cabendo cada estado apresentar as suas.
Para a Liga Confederacionista, os serviços de representação no exterior, defesa
nacional e cabotagem seriam exclusivos do governo federal. Os estados passariam a
administrar os demais departamentos que no momento se encontravam sob
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responsabilidade federal. Assim como a entrada de passageiros e imigrantes seria
controlada em nível estadual. O livre trânsito de mercadorias nacionais não sofreria
impostos de exportação ou alfândega. Também teriam a faculdade de fazer acordos com
países para incrementar o comércio exterior.
O país seria organizado em diversas zonas com obrigatoriedade ter uma
rotatividade de presidentes oriundos de cada uma delas, por um período a ser
determinado. A manutenção dos serviços federais e pagamentos das dívidas externas
federais seria feita por contribuição de uma porcentagem sobre a arrecadação global a
cargo dos estados. E, por último, seria permitida a intervenção federal apenas em caso de
guerra externa, agressão ou desrespeito de outro estado ou solicitação dos governos locais
(Ibid).
Em Confederação ou Separação (1934a), diferente do encontrado no Manifesto
Confederacionista, o Lloyd deveria ser aberto à livre concorrência internacional com a
justificativa de baixar os preços. A única vantagem do Lloyd nacional seria ter mão-deobra marinheira em caso de guerra.
Outro ponto diferente na obra de Ellis Junior é sobre a alfândega. Para o autor,
cada estado poderia ter alfândega própria. Desta forma, a política protecionista de um não
prejudicaria o outro. Entretanto, os impostos interestaduais seriam proibidos como já
eram com a lei de 1891. Esta última questão está mal elaborada por Ellis Junior, pois se
um estado é livre cambista em relação ao exterior e outro não, o primeiro poderia importar
determinada mercadoria e vendê-la para o estado protecionista, já que não haveria
impostos entre os estados.
Em conferência realizada no Clube Comercial, a convite da Associação
Acadêmica Alvares Azevedo, Ellis Junior discorre sobre as responsabilidades dos
estados. Em seu discurso, ressalta que passariam a cuidar dos ministérios da Agricultura,
Viação, Trabalho, Instrução, Saúde e Justiça. O sistema judicial faria leis específicas para
cada região, podendo suprimir ou diminuir suas polícias. A diminuição da máquina
racionalizaria os gastos das duas administrações (Ibid.).
A ideia do confederacionismo tinha como norte a diferença entre as regiões. E as
diferenças eram justificadas a partir de uma ideia de nação com forte ideologia racista.
Desta forma, a autonomia dos estados em escolher os imigrantes tenderia a uma maior
heterogeneidade da nação brasileira que, por sua vez, reforçaria a ideia de uma futura
separação.
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Desde a fundação da Liga da Confederacionista, em março de 1933, até o ano
seguinte, com a promulgação da Constituição, a luta pela implantação do regime
confederacionista teve divulgação na grande imprensa, assim como jornais de apoio e
boletins informativos. Entre os jornais que apoiavam a causa confederacionista,
encontrava-se O Renovador de Ribeirão Preto. De publicação irregular com oito páginas,
tinha como diretor Franklin de Almeida e redator-chefe Machado Santana. Seu conteúdo
era exclusivamente dedicado a propagar as ideias de proeminência paulista, desde
recordar grandes nomes do passado paulista e seus feitos até divulgar a atual conjuntura
política do estado. Durante o período de campanha confederacionista, a publicação abriu
espaço para a defesa da causa, enquanto na grande imprensa os artigos se definiam entre
aqueles que propagavam as ideias, objetivos e respostas às críticas recebidas de alguns
jornalistas. Vários comunicados foram divulgados informando o quadro da diretoria,
mudança de endereço e eventos realizados na capital e no interior, como as caravanas
feitas pelos notáveis da Liga para realização de conferências e inaugurações das sedes do
interior.
Em muitos artigos, foram acusados de separatistas disfarçados. E também foi
estabelecido um debate sobre o modelo de confederação, constantemente comparado com
a federação.
Além de propaganda, O Boletim Confederacionista serviu para responder às
críticas recebidas na grande imprensa.
O Boletim Confederacionista nº2, com artigo de José Hidelbrando S. Lemes, foi
publicado em 8 de agosto e escrito quatro dias antes no jornal Diário de São Paulo como
resposta à conceitos tidos como errôneos levantados pelos adversários da confederação.
Ellis Junior considerou o artigo de Hidelbrando um resumo das ideias da Liga
Confederacionista.
O intelectual Mario Pinto Serva acusava a Liga Confederacionista de separatista
com base no conceito de confederação como uma reunião de nações soberanas.
Entretanto, segundo os confederacionistas, o modelo de confederação pleiteado pela Liga
era sui generis. Leme comenta o artigo publicado na Folha da Noite no dia 4 de abril de
1933, escrito pelo dr. Agenor Machado, explicando que os temores de Mario P. Serva
eram infundados.
Enquanto René Thiollier, no Boletim Confederacionista nº5 de novembro de
1933, afirmou que toda vez que se queria tornar indesejável alguma coisa no Brasil,
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apontava-a como sendo uma manobra comunista ou separatista. Para ele, o separatismo
quer uma Pátria Paulista por convicção ou sentimento. E, tratando-se de sentimentos,
qualquer argumento é inútil. No caso de convicção, necessitaria que se examinassem as
suas razões. O separatismo era o resultado de desequilíbrio, de injustiça e de extorsão.
Vários fatores concorreriam para acelerar ou diminuir seu ritmo de desenvolvimento, mas
seriam sempre fatores secundários. Era baseado nestes fatos que, em São Paulo, existiria
um separatismo esclarecido, fruto destas observações sob um prisma sociológico.
Para Thiollier, a melhor saída seria a confederacionista, pacífica ao invés do
separatismo que requereria a guerra, o ódio e o extermínio. O confederacionismo
colocaria fim ao separatismo pelo motivo de convicção, porque acabaria com as
desigualdades apontadas. E para os sentimentalistas, não encontraria mais ecos para suas
expansões e desapareceria como desapareceram as ideias pautadas na lógica sentimental.
O texto escrito por José Hidelbrando da Silva Leme publicado no jornal
Renovador em 12 de fevereiro de 1934, analisa os relatos de Cincinato Braga e Sampaio
Corrêa, referentes à distribuição de rendas do anteprojeto constitucional publicados no
Estado de S. Paulo de 25 e 26 de janeiro de 1934 sob o título Maldito Centralismo.
Segundo o artigo, os estados e municípios definhavam porque ficavam com apenas 1/3
da arrecadação para dividir entre si (Ibid.).

3.3.1 - A proposta de Confederação de Souza Lobo

De acordo Souza Lobo, em seu livro de 1933, O Brasil Confederado, a
Confederação consistiria em reunir todos os brasileiros numa única pessoa jurídica de
direito internacional, para efeito de defesa militar, porem separados na vida econômica
de cada região. Para São Paulo, devido ao seu penoso encargo dentro da federação só há
duas alternativas, a confederação ou a separação. Sugere que cada estado imprima sua
própria moeda para não ser necessário recorrer à União.
Visando eliminar as influências sentimentais na sua proposta de reorganização dos
estados brasileiros, Lobo determina uma fórmula sociológica para corrigir os excessos
das diferenças entre os estados. Propõe a divisão em dez estados. Em suas palavras:
A solução sociológica é aquella que attende tanto quanto possível,
praticamente, a todas as circumstancias de ordem geographica, demographica,
economica, financeira, historica, social, psycologica e politica. Segundo este
criterio, o territorrio do Brasil seria dividido de maneira tal que cada parte
colheria o maximo de carga dos valôres de cada ordem que póde resistir, sem
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prejuizo da distribuição delles para os demais Estados. Este poder de
resistencia, é a capacidade que cada Estado possúe para executar uma
actividade efficeinte sobre a massa de cada valor que lhe é dado, sem desfalcar
as energias necessárias para serem applicados nos demais valôres em sua
pósse, os quaes devem ser augmentados e delles colhidos todos os proventos
para a communhão nacional. (Lobo, 1933: 256)

Seria necessário a eliminação de metade dos estados brasileiros. Para uma
entidade ser um estado deve possuir sólidos recursos financeiros. Vários estados não
conseguem arrecadar o suficiente para manter a administração pública. A fusão desses
estados é essencial ao progresso das regiões adormecidas. Dentro desta lógica São Paulo
só fica ligado ao Brasil por apego sentimental às tradições históricas.
Para ele, o determinante para se ter igualdade política são as forças econômicas,
solo, raça etc. No modelo federativo, a igualdade da representação política representa uma
inversão da ordem. Enquanto na confederação separa os interesses econômicos e une pelo
aspecto político de defesa militar e figura internacional.
A Confederação Brasileira teria dez estados com capital na cidade do Rio de
Janeiro, que constituiria o Município Confederados. Lobo sugere a seguinte divisão:

Mapa 01 à esquerda - O Brasil Confederado, segundo Souza Lobo. Fonte: O Brasil Confederado
(1933). Mapa 02 à direita: Brasil no início do século XX. Fonte: O Brasil Confederado (1933)

Os estados do Pará e Amazonas, com grande possibilidade de desenvolvimento
futuro devido aos recursos naturais à economia extrativista, manter-se-iam separados. Se
fossem um só estado, haveria desequilíbrio no futuro. Ambos possuem recursos
financeiros para a administração. O Amapá seria anexado ao Pará, enquanto o Acre seria
anexado ao Amazonas. A exportação de ambos se dirige ao estrangeiro e recebem deles
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o que importam. É como se não pertencessem a Federação. A política econômica de
proteção aduaneira prejudicaria-os. Os estados sempre foram autônomos com
administração e legislação especial.
O estado de Pernambuco, teria anexado ao seu território Rio Grande do Norte,
Paraíba, Alagoas e Ceará e parte norte do estado da Bahia. Lobo, alega que estes estados
tinham representações secundárias no cenário nacional devido a pequena economia, força
eleitoral e contribuem com os poucos recursos. A população ficaria com representação
política de melhor qualidade pertencendo ao estado de Pernambuco. A economia do novo
estado giraria em torno do algodão e cana de açúcar. Com indústria têxtil Pernambuco
encontraria em suas fronteiras a matéria prima necessária.
Historicamente Pernambuco colonizou Paraíba e Rio Grande do Norte. Todos
lutaram contra os holandeses. Um só estado seria melhor equipado para defender os
interesses locais. Outra justificativa seria a seca, pois haveria uma única estratégia para
combatê-la. Os déficits desapareceriam porque seria eliminado as repartições federais em
cinco estados, meros pretextos para postos aos protegidos locais.
Os estados do Maranhão e do Piauí, separados não teriam capacidade
demográfica, territorial e econômica por isso a necessidade de unificação. Mesmo assim
não seria satisfatório no sistema confederado, todavia não havia outra alternativa. O norte
de Goiás seria anexado ao estado do Maranhão por ter vida econômica e política ligada
ao mesmo. A economia do Maranhão girava em torno do algodão, enquanto a do Piauí
apoiava-se na pecuária. A unificação daria variedade econômica ao novo estado e entre
eles a extração do babaçu. Ambos não possuíam renda para a máquina administrativa, o
que onerava a União.
O estado da Bahia, teria os requisitos para manter o posto de estado. Aqui apelase para o conceito de que uma nação é mais homogênea racial e moralmente no sentido
longitudinal (leste-oeste) e as retificações neste estado corrigiriam este problema do
estado. Perderia território no norte para Pernambuco e também perderia o litoral sul para
Minas Gerais. Mas receberia uma parcela de Goiás.
Minas Gerais, absorveria o estado do Espírito Santo, que não tem base fixa nem
população para ser um estado. Seu fim resolveria três problemas, dar saída ao mar para
Minas Gerais; aumentar o território do Rio de Janeiro e extinguir a desigualdade de um
pequeno estado. A saída para o mar, abriria grande potencial de desenvolvimento da
siderurgia em Minas Gerais, que também seria acrescido de território goiano.
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O Rio de Janeiro teria a economia desenvolvida em torno da cana de açúcar, sal,
indústria e pequenas lavouras. Absorveria a parte sul do Espírito Santo. Capital seria
Campos para ficar afastado da influência da capital federal e ter vida política própria.
O Município Confederado pertenceria no estado do Rio de Janeiro, a transferência
da capital para o centro do país seria um fator que atrasaria o desenvolvimento nacional.
Segundo Lobo, a capital é o centro da nacionalidade. A ideia de transferir a capital para
São Paulo desarticularia a vida política paulista, seria um plano ardiloso com objetivo de
destruir com o prestígio de São Paulo no Brasil.
Iguassú seria formado pela união entre Paraná e Santa Catarina. Teria um liame
econômico com base na erva mate, madeira e café. Etnicamente havia afinidades. Seria
regulador político entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Com grande potencial industrial.
Politicamente resolveria o conflito do Contestado.
Rio Grande do Sul é excelente para a agricultura, pecuária e indústria. Histórica e
politicamente é a região mais diferenciada do país. Tem as características de uma nação
apesar de estar ligada ao Brasil. A confederação seria o meio de evitar a secessão do Rio
Grande do Sul.
São Paulo é dotado de maior eficiência econômica, com elevado nível de educação
política, cultural, intelectual e moral. É consciente de sua importância histórica. Caberialhe reivindicar territórios perdidos desde o período colonial. De Minas Gerais, o sudoeste
e o Triangulo Mineiro. E teria parte do Mato Grosso e Goiás, fazendo fronteira com a
Bolívia e Paraguai. O direito sobre estes territórios seria estribado pela ligação econômica
e laços de sangue históricos pela colonização bandeirante.
Mato Grosso e Goiás nada perderiam e São Paulo teriam recursos para cuidar das
fronteiras internacionais. Haveria uma complementariedade São Paulo entraria com
indústrias e equipamentos públicos e os dois grandes estados com matérias-primas.
Haveria grande possibilidade de São Paulo estabelecer comercio terrestre e fluvial com
Argentina, Paraguai e Bolívia.
Enfim, haveria dois territórios sob administração federal, Cuiabá no centro Oeste
e Araguaia no centro Leste.
A divisão do Brasil e sua população nos dez estados, territórios e município
confederado teria os seguintes números:
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Estados

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

População em
1930
Amazonas
1.973.024
23,22
547.502
Pará
1.362.966
16,01
1.432.401
Maranhão
702.099
8,24
2.015.143
Pernambuco
446.299
5,24
8.453.976
Bahia
598.379
7,03
4.015.894
Minas Gerais
665.840
7,82
6.548.243
Rio de Janeiro
57.088
0,67
2.498.315
M. Confederado
1.167
0,01
1.468.621
São Paulo
1.036.209
12,17
8.144.190
Iguassú
294.895
3,47
1.922.671
Rio Grande do Sul
285.289
3,35
2.959.627
Territórios
1.086.934
12,77
266.067
Brasil
8.511.189
100
40.272.650
Tabela: 1 - Área e população da Confederação brasileira.
Área Km²

%

%

Média
1,36
3,52
5,00
20,99
9,97
16,27
6,21
3,65
20,23
4,77
7,35

12,28
9,76
6,61
13,11
8,55
12,04
3,44
1,83
16,20
4,12
5,35

100

100

A tabela abaixo representa a superfície de cada estado brasileiro e sua respectiva
população no ano de 1930:

Estados
População
%
Média
Superfície Km² %
Território do Acre
148.027
1,74
113.725
0,28
1,01
Amazonas
1.825.997
21,48
433.777
1,08
11,28
Pará
1.362.966
16,01
1.432.401
3,52
9,76
Maranhão
346.217
4,07
1.140.635
2,84
3,45
Piauí
245.582
2,88
809.508
2,02
2,45
Ceará
148.591
1,74
1.626.025
4,04
2,89
Rio Grande do Norte
52.411
0,61
738.889
1,84
1,22
Paraíba
55.920
0,66
1.322.069
3,29
1,97
Pernambuco
99.254
1,16
2.869.814
7,13
4,14
Alagoas
28.571
0,33
1.189.214
2,96
1,64
Sergipe
21.552
0,25
547.965
1,37
0,81
Bahia
529.379
6,22
4.135.894
10,27
8,24
Espírito Santo
44.684
0,52
661.416
1,65
1,08
Rio de Janeiro
42,404
0,50
1.996.899
4,96
2,73
Distrito Federal
1.167
0,01
1.468.621
3,65
1,83
São Paulo
247.239
2,90
6.399.190
15,89
9,39
Paraná
199.897
2,36
974.273
2,42
2,39
Santa Catarina
94.998
1,11
948.398
2,34
1,72
Rio Grande do Sul
285.289
3,35
2.959.627
7,35
5,35
Mato Grosso
1.477.041
17,36
349.857
0,87
9,11
Goiás
660.193
7,76
712.210
1,77
4,76
Minas Gerais
593.810
6,98
7.442.243
18,46
12,72
Brasil
8.511
100
40.272.650
100
Tabela 2: superfície territorial e população dos estados em 1930. Fonte: O Brasil Confederado (1933).

Proposto a formação dos dez estados e um município confederado, Lobo
determina que a melhor forma de governo seria a colegiada. Neste sentido, cada estado
exerceria a presidência da confederação pelo prazo de 1 ano, ocorrendo um ciclo de 10
anos para se completar a passagem de cada representante estadual. Os outros nove
representantes do colegiado fariam parte do Conselho de Estado. Para colocar em prática
tal ciclo, Lobo dividiu a confederação em três áreas: Norte, referente aos estados do
Amazonas, Pará, Maranhão e Pernambuco; Centro, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro;
e Sul, referente aos estados de São Paulo, Iguassú e Rio Grande do Sul.
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Feita a divisão dos três grupos por regiões distintas, forma-se pares de dois estados
de regiões diversas. Observa-se que os pares que estão ocupando os lugares acima ou
abaixo na tabela 3, pertencem a regiões diferentes.
Apenas a primeira eleição ocorreria de forma simultânea em todos os dez estados.
Depois aconteceria anualmente em apenas dois estados de regiões diferentes, para a
renovação dos quadros do Colegiado. Para melhor ilustrar como funcionaria a rotação de
presidentes da Confederação e como seria a renovação dos quadros presidenciais, montou
uma tabela:

Do ano 1º ao 5º ano
1 Sul
A São Paulo
2 Norte
A Pernambuco
3 Centro
A Bahia
4 Sul
A Rio Grande do Sul
5 Centro
A Minas Gerais

+
+
+
+
+

B Maranhão
B Iguassú
B Amazonas
B Rio de Janeiro
B - Pará

Norte 1
Sul 2
Norte 3
Centro 4
Norte 5

Do ano 6º ao ano 10º
6 Norte
B Maranhão
+
A São Paulo
Sul 6
7 Sul
B Iguassú
+
A Pernambuco
Norte 7
8 Norte
B Amazonas
+
A Bahia
Centro 8
9 Centro
B Rio de Janeiro
+
A Rio Grande do Sul
Sul 9
10 Norte
B Pará
+
A Minas Gerais
Centro 10
Tabela 03: esquema de rotação da presidência da Confederação. Fonte: O Brasil Confederado (1933)

Observa-se que o primeiro ano correspondente ao primeiro mandato caberia à São
Paulo, com início em 1 de janeiro de 1934. Em outubro do mesmo ano ocorreria a escolha
de novos representantes do Colegiado no Rio Grande do Sul situado na região Sul e Rio
de Janeiro situado na região Central. Em janeiro do ano seguinte, Pernambuco tomaria
posse da presidência da Confederação. Enquanto que em outubro, ocorreria a escolha de
novos representantes em Minas Gerais e Pará. Nos 5 primeiros anos apenas os estados
marcados na tabela com a letra A teriam a presidências, e nos outros 5 anos, apenas os
estados marcados com a letra B teriam a presidência da Confederação. É indiferente
começar a presidência por este ou aquele estado, mas depois de iniciado teria que seguir
a ordem exposta.
Segundo Lobo, com este modelo de eleição faria uma renovação anual de 20% do
Colegiado, evitando-se uma descontinuidade no governo. Sabendo de antemão o estado
que ocuparia a presidência da Confederação, o eleito entraria para o Colegiado como
observador e membro do Conselho de Estado durante os dois primeiros anos, e no terceiro
ano assumira a presidência da Confederação. Os dois anos anteriores serviria para
acumulo de experiência sobre o ritmo do ambiente, assumindo a presidência preparado
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para a ação governamental. Os representantes nos cinco primeiros anos que não
exerceriam a presidência da Confederação seriam membros do Conselho do Estado. No
fim do mandato retornariam aos seus estados com acúmulo de política geral e
internacional, seriam a reserva de conhecimento para cada estado, o elo de contato entre
o sentimento nacional e o estadual.
As eleições ocorrendo em apenas dois estados de regiões diferentes e
geograficamente cercados por estados, onde não ocorreria eleições, impediria qualquer
processo de radicalização política que poderia levar a quebra da ordem política e social.
Também ficariam impedidos de unirem forças materiais devido ao distanciamento de suas
fronteiras.
Desta forma a escolha para a presidência da Confederação ocorreria de 5 em 5
anos nos estados. Enquanto que as eleições estaduais mais importantes e as municipais
mais extremadas, ocorreriam de quatro em quatro anos.
O presidente de emergência da Confederação seria o presidente do Conselho de
Estado. E este seria substituído pelo vice-presidente do Conselho. E, no impedimento
deste, quem ocuparia seu lugar seria o seu companheiro de par (exemplo: São Paulo
impedido, ocuparia o lugar o Maranhão). Em caso de falecimento ou renúncia de um
membro do Colégio, na presidência ou no Conselho de Estado, o seu sucessor seria o
primeiro suplente e se este também fosse impedido seria o segundo suplemente.
O Presidente do estado que fosse presidente da Confederação seria no ano
seguinte, presidente automático do Conselho de Estado e no outro ano seria o vicepresidente. A lógica apresentada por Lobo era baseada que para substituir o presidente do
Conselho de Estado, seria necessário alguém com experiência de governo,
presumidamente o último presidente da Confederação. Segundo Lobo é a única forma de
acabar com o predomínio de um estado na direção do governo. Acabando com a agitação
política do conturbado momento histórico. Todo o ex-presidente da Confederação
receberia de seu respectivo estado um salário vitalício.
Além da presidência da Confederação e o Conselho de Estado, haveria um órgão
"técnico" de consultas formado pelo chefe do Estado Maior do Exército, da Marinha; os
Consultores jurídicos dos Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e da Fazenda; e
o Contador Geral da República. O presidente deste corpo técnico seria o Chefe do Estado
Maior de posto mais elevado e/ou o mais antigo destes.
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Em suma, o Colégio do Governo seria formado: 1) o presidente da Confederação,
chefe do poder executivo; 2) o Conselho de Estado, corporação opinativa. Adjunto aos
dois ficaria uma Comissão Técnica, com função informativa e esclarecedora.
O presidente da Confederação exerceria as suas funções soberanas por meio de 6
ministérios: do Exército; da Marinha; das Relações Exteriores; do Interior e Justiça; da
fazenda e da Viação e Obras públicas.
Os quatro primeiros ministérios continuariam a cumprir as funções que já faziam.
Já o Ministério do Interior e Justiça seria incumbido da política interna e da justiça,
caberia solucionar os problemas interiores da Confederação trabalhando como elo de
ligação entre o executivo da União e os chefes dos executivos estaduais. Ao Ministério
da Viação e Obras Públicas competiria cuidar dos transportes e obras públicas e a relação
sobre estes assuntos entre o executivo da Confederação e os executivos dos estados. Os
Correios passariam ao controle dos estados, enquanto os selos seriam de responsabilidade
da Confederação. Estradas de ferro seriam privatizadas, salvo as encampadas por estados
cuja linha férrea se encontrasse dentro das fronteiras estaduais.
Todas as repartições industriais do governo da União seriam privatizadas,
inclusive a cunhagem de dinheiro. As obras públicas de caráter federal seriam concedidas
à particulares executarem. Praças de guerra caberia ao corpo de engenheiros militares.
Em suma, um Estado liberal.
Os negócios na agricultura continuariam sob a responsabilidade exclusiva dos
estados. Enquanto os negócios indústria e comércio, para efeito de ligação, estatística e
informação internacional, seriam responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores.
Os serviços de instrução pública (todos os níveis) caberiam aos estados, assim como os
serviços de saúde e higiene pública. E, aos municípios os serviços de extinção de
incêndios e socorros domiciliares, serviços de águas e esgotos; iluminação, que também
deveriam ser privatizados, cabendo aos municípios apenas a fiscalização.
Seria de responsabilidade do governo confederado questões ligadas ao direito
internacional; organização e administração do Exército, Marinha; Corpo Diplomático e
Consular; Justiça Federal e Política Internacional.
E seria de livre escolha a forma de organização política dentro de cada estado.
Poder-se-ia escolher entre presidentalismo ou parlamentarismo; modo de votação etc.
Uma vez que esta livre conduta não interferisse nos demais estados. Ficaria aos estados
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resolver seus problemas econômicos e educacionais, pois segundo Lobo, é no regional o
local que se condensam os interesses da raça e da nacionalidade.
O Senado seria o único órgão legislativo em nível nacional. Cada estado teria três
membros, totalizando 30 ou 33, caso tivesse o município confederado. O mandato
senatorial seria de nove anos, com renovação de um terço a cada 3 anos.
A justiça continuaria a ser organizada nos níveis nacional e estadual. Evitando a
centralização do poder de Estado. A defesa, além das Forças Armadas da Confederação,
cada estado poderia ter uma Força Armada própria e responsável pelo seu custeio. Tal
instituição militar estadual teria a Força Pública Gaúcha como exemplo, pois, segundo
Lobo, além da função de defesa, a instituição citada despertou no inconsciente gaúcho o
sentimento de liberdade e autonomia daquele estado. No caso de São Paulo, recomenda
além da Força Terrestre a criação de uma Marinha para proteger o litoral contra prováveis
inimigos externos.
Em relação ao serviço militar Lobo demonstra todo seu elitismo e posição de
classe aliada aos interesses da fração agromercantil exportadora ao afirmar que apenas os
filhos das famílias ricas "senhoras das grandes propriedades ruraes, possuidoras de
fortunas e portadoras de grandes nomes tradicionais do Brasil, é que devem fornecer os
homens para a formação dos quadros do officialato do Exército e Marinha" (Lobo, 1933:
357) para assim poderem controlar as massas populares e impedir a sua organização. "
Entregar éssa missão áqueles que nada têm, que nada são na vida, que posição alguma
occupam na sociedade, é o mesmo que preparar o advento do communismo e da servidão"
(Ibid.:357). Neste sentido percebemos sua crítica ao movimento tenentista compreendido
por Lobo, como um movimento formado por indivíduos das classes baixas, que assim,
aplicam um projeto comunista expressado na centralização do Estado. Esta posição revela
uma contradição em seu pensamento de um Estado liberal de tipo burguês, ao se
posicionar contra a meritocracia e ser favorável a ocupação da burocracia de Estado como
privilégio de classe.
Em relação as rendas, caberia a União apenas as necessárias para cobrirem suas
despesas. Tais rendas viriam de impostos. As dívidas internas e externas seriam auditadas
e cada estado e União ficaria com a parte que lhe cabe.
Souza Lobo conclui que o desenvolvimento do Brasil gerou, desde o processo de
colonização, diferenças regionais substanciais em termos de raça, história, cultura e
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civilização e o único modo de impedir a separação de estados como o de São Paulo que
atingiu o nível de uma nação seria a forma confederativa.
É importante ressaltar que a organização dos novos estados foi pensada em torno
dos interesses de São Paulo. Assim, este estado teria aumentado em quatro vezes o
tamanho de seu território, deixaria de estar cercado por apenas estados brasileiros,
passando a ter fronteiras internacionais com Bolívia e Paraguai. Dentro desta ótica, teria
condições plenas de se tornar uma nação.
Os outros estados também teriam o potencial de se tornarem Estados-nações
independentes. Iguassú funcionaria como uma barreira entre São Paulo e Rio Grande do
Sul, evitando disputas. Minas Gerais com saída para o mar tenderia a se voltar ao mercado
externo, desviando suas atenções para o desenvolvimento de infraestrutura para o
exterior. Aumentaria a possibilidade de interesses em comum com São Paulo criando uma
política de boa vizinhança e evitando uma futura ameaça as fronteiras paulistas. Os
estados do Norte e Nordeste tenderiam a uma vida autônoma, mantendo relações
comerciais com São Paulo.
A ideia de moeda própria e Forças Armadas estaduais completariam a engenharia
política da Confederação pensada por Lobo, cuja inspiração evolucionista, deixa implícita
a possibilidade de separação num futuro próximo.

3.3.2 - A posição do jornal O Estado de S. Paulo diante do confederacionismo

No final dos anos 1920, o jornal O Estado de S. Paulo passou a criticar o
centralismo. Pregava a ideia de uma confederação com autonomia aos estados (Capelato
e Prado, 1980). Baseado na ideia liberal e evolucionista da sociedade, compreendia a
necessidade de que as regiões adquirissem desenvolvimento político para ingressar na
confederação e assim ter o mesmo peso político.
O Estado de S. Paulo assumiu uma posição crítica ao modelo da constituição de
1891, cujos estados tinham o mesmo peso político. Nesse sentido, as críticas aumentaram
a partir do governo Arthur Bernardes e seu sucessor Washington Luís, por caminharem
numa tendência centralista. A reforma constitucional realizada em 1926, por Bernardes,
alterou o artigo 6º da constituição que tratava das intervenções, ampliando o poder central.
O jornal passou a criticá-lo com veemência (Ibid.).
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O modelo político defendido pelo O Estado de S. Paulo era o praticado pelos EUA
em sua primeira constituição, cuja característica foi aceitar os estados na medida em que
atingissem um determinado nível de desenvolvimento político e econômico. Segundo o
jornal, no Brasil São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul eram os mais
desenvolvidos, em especial o primeiro. Para o jornal, a centralização provocada pelas
intervenções do Governo Federal nos estados comprometia a evolução natural da política
nacional para atingir o estágio alcançado pelo país da América do Norte. Outra
preocupação era de que a centralização levaria ao autoritarismo, condenando o
liberalismo. Somente com a maturação política poderia haver democracia no regime.
Desta forma, o jornal associava liberalismo à democracia.
Segundo Capelato e Prado (1980), a centralização ganhou novos impulsos depois
de 1930. O que estava em disputa eram as instituições que comandavam a economia do
país, controladas pelos estados e que deveriam passar ao controle do governo central,
cabendo maior poder de decisão ao último em detrimento dos primeiros.
Para o jornal paulistano, a tendência de centralização era compreendida como uma
violação do texto constitucional, deturpando-se os princípios democráticos com uma
ameaça de mudança do regime político para uma ditadura autoritária. Além dos últimos
dois presidentes, o jornal citado responsabilizava deputados e senadores que nada fizeram
para impedir o caminho para a centralização.
Na opinião de O Estado de S. Paulo, ao invés de mais autonomia estadual e São
Paulo liderando o movimento, a revolução trouxera a centralização e o jugo do estado
paulista. Em trecho do editorial de 17 de março de 1932, o jornal defende que São Paulo
era uma verdadeira nação devido a sua cultura e riqueza, entre outros predicados (Ibid.).
Diante da conjuntura, os ditadores controlavam os destinos do estado e somente com a
constituição se resolveria o problema paulista.
O jornal mais influente do período considerava errôneo conceder os mesmos
direitos políticos aos estados com grandes desproporções de desenvolvimento, propondo
uma descentralização maior, com o objetivo de que as unidades menos favorecidas da
federação pudessem se desenvolver.
A posição dos tenentes era exatamente contrária ao O Estado de S. Paulo. Eles
defendiam maior centralização e, por meio do governo federal, diminuir as desigualdades
entre os estados federados. Consideravam São Paulo o estado mais privilegiado e que a
centralização acabaria com a sua hegemonia. Depois da revolução de 1930, as diferenças
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vieram à tona. Os tenentes acusavam São Paulo de querer voltar à situação prérevolucionária, enquanto O Estado de S. Paulo era contra o centralismo e temia que a
ditadura se institucionalizasse (Ibid.).
Os deputados por São Paulo mais próximos aos confederacionistas eram Jorge
Americano e Cincinato Braga. O primeiro renunciou em 8 de dezembro de 1933 (Silva,
1969), e o segundo participou da Comissão Constitucional representando os interesses
paulistas. Entretanto, havia pouco tempo para a análise da Comissão devido à grande
quantidade de emendas (1.244 recebidas na terceira reunião).
O governo provisório enviou o anteprojeto, entretanto sem defini-lo. Ficou
decidido que cada relator apresentaria um projeto, que seria submetido aos pares. O
vencedor seria enviado ao plenário. Caso algum relator não concordasse com o processo,
teria que apresentar uma crítica minuciosa de todas as emendas. " ... A Comissão nomeada
e presidida pelo o ministro da justiça, Epitácio Pessoa, considerou o anteprojeto do
professor Beliváquia" (Silva, 1969: 164). Desta forma, evitou a análise que levaria meses,
em sessão aberta, das 1.244 proposições.
O anteprojeto constitucional apresentava caráter centralista, ameaçando a
autonomia estaduais. As emendas do anteprojeto para limitar as intervenções nos estados,
como renda suficiente pelo imposto de exportação; definição de funções da União sobre
o poder judiciário; sufrágio universal, direto e secreto; ocupação por tribunais eleitorais
e limitação ao Estado nas atividades econômicas, sendo apenas orientador; foram
apoiadas pelo jornal O Estado de S. Paulo. Porém, a força paulista não foi o bastante para
aprovar suas emendas (Capelato e Prado, 1980).
Em 16 de julho de 1934 foi apresentada a nova Constituição. Com Vargas eleito
indiretamente, O Estado de S. Paulo elogiava a bancada paulista que conseguia a anistia
ampla e total das lideranças de 1932. Para o jornal, a autonomia estava salva, não como
almejava, mas coerente com a posição conciliadora defendida na época (Ibid.). Enquanto
para a Liga Confederacionista foi uma derrota.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como observou Maria Lígia Prado (1986), o separatismo foi ignorado pelos
historiadores oficiais da Guerra Civil de 1932. Neste sentido, este trabalho veio preencher
pelo menos parte desta lacuna, criando uma síntese com base em uma quantidade
significativa de fontes primárias aliadas à bibliografia sobre o separatismo no final dos
anos 1920 e início dos 1930.
Ao iniciarmos as análises sobre a origem do separatismo, percebemos que o
mesmo não tivera uma origem nas últimas décadas do século XIX. Deste modo,
compreendemos que a construção da ideologia da proeminência paulista é um recurso
apropriado no bojo de conflitos sociopolíticos desde o século XVIII.
A primeira apropriação do recurso de proeminência paulista se deu quando os
historiadores Frei Gaspar de Madre Deus e Pedro Taques produziram suas narrativas
sobre a genealogia paulista dos primeiros séculos. Ali, a apropriação se vinculava
estreitamente com a tentativa de recuperar o predomínio regional dos galhos mais
importantes dos primeiros colonos (os “primeiros troncos”) que se viam deslocados por
um novo grupo de comerciantes de origem portuguesa15. Para os “homens bons” do
planalto, tratava-se de legitimar a exclusividade do acesso aos cargos de comando da
municipalidade (Abud, 1985).
Em relação a um outro contexto, a ação político-ideológica do historiador
(também deputado estadual e professor universitário) Alfredo Ellis Junior, o grande
arquiteto intelectual do movimento separatista de 1932, constituiu o principal meio de
acesso ao nosso objeto de pesquisa. Por meio da síntese de sua ideia de nação tentamos
chegar à sua construção ideológica da nação paulista, a qual, por sua vez, abre novas
perspectivas de análise do separatismo paulista na alvorada de um processo de
centralização e ampliação de um aparelho Estatal nacional que expropriava a burguesia
mercantil-bancária de seus principais lócus institucionais de exercício da hegemonia no
interior do bloco no poder.

15

Foge aos objetivos desta pesquisa analisar o predomínio do grande capital mercantil no antigo

sistema colonial.
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O núcleo base do nacionalismo paulista ellisiano se expressava por meio da noção
de raça. Na conquista do território planaltino e de grande parte do brasileiro, forjou uma
psicologia coletiva detentora de coragem, empreendedorismo, espírito aventureiro,
audácia e capacidade de liderança, transmitida geneticamente para seus herdeiros
sintetizados na figura mítica do bandeirante.
Nesta perspectiva, o historiador paulista fez uma releitura da Aclamação de
Amador Bueno em 1640, apresentando-a como o primeiro sintoma de uma consciência
nacional em solo brasileiro. Não por acaso, em São Paulo. A tentativa dos paulistas de
se separar de Portugal era, na verdade, o primeiro passo para São Paulo realizar
plenamente sua essência: separar-se do Brasil e se constituir como nação autônoma. Dito
de outra forma, o sentimento paulista por autonomia e separatismo precedeu o sentimento
de brasilidade, sendo historicamente justificável e legítimo o recuso da secessão paulista.
Daí o separatismo ser, aos olhos de Ellis Junior, o fio condutor da história de São Paulo.
A abordagem que Ellis Junior e Tácito de Almeida fazem da Revolta Liberal de
1842 relaciona-a estreitamente com o movimento de 1932. De um lado, paulistas na luta
por maior autonomia para prosperarem com o fruto de seu trabalho privado, defensores
de um Estado liberal mínimo; de outro, os defensores de uma centralização do Estado
nacional das esferas de decisões econômicas, insaciáveis na cobrança de impostos para
sustentar o restante da nação sem retornar com investimentos em São Paulo. As traições
de outras províncias/estados, o despreparo militar e a falta de liderança nos dois
momentos históricos constituiriam um verdadeiro acúmulo de conhecimento para uma
possível separação de São Paulo num futuro próximo.
Outro movimento de vital importância foi separatismo de 1887, desenvolvido no
período de ascensão da fração agromercantil exportadora paulista, em clara ofensiva para
conquistar a hegemonia política e ter o controle dos aparelhos de decisões econômicas.
Já o movimento de 1932 ocorre no período de sua decadência, com a referida fração de
classe na defensiva diante da vitória na revolução de 1930. Curiosamente, Ellis Junior
não deixou nenhum documento sobre o movimento de 1887, o que não desqualifica a
importância deste para se apreender a ideologia de proeminência separatismo paulista.
O descontentamento das classes dominantes de São Paulo com o governo central
é uma característica comum: altos impostos não convertidos em benefício da região;
desproporção de representação de deputados de São Paulo e sua população. Havia a
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intenção de ampliar a esfera de atuação política de São Paulo na proporção de sua força
econômica. Os dois movimentos não contaram com apoio externo.
Ambos os movimentos foram tributários, no plano ideológico, aspectos do
positivismo, evolucionismo e determinismo do meio, o que implicava apropriações
fortemente doutrinárias de Darwin, Le Bon, Herbert Spencer e Buckle. O conceito de
nação não era diferente em sua essência. No movimento de 1887, os elementos objetivos
como tradição histórica, caráter, origem, etnia, limites geográficos, identidade de
interesses fazem parte de seu conceito de nação. Somente Francisco trabalhou com
elementos subjetivos baseado na escolha em ser paulista. Enquanto em 1932 trabalhou
com elementos objetivos e subjetivos na sua constituição de nação. Para ambos os
movimentos, o elemento mais importante para cimentar os laços nacionais era o interesse
econômico.
O fio condutor constituído da tese da proeminência paulista através da história
sintetizado na figura mítica do bandeirante já apontado por Abud (1985) foi redefinido
entre as décadas de 1920 e 1930. O mito deixou de se referir apenas os descendentes dos
primeiros colonos e passou a representar todos os que aqui se enraizaram como “primeiros
troncos” e também os que escolheram viver no planalto. Neste movimento, ao mesmo
tempo em que igualavam diferentes componentes do “paulista”, mantinha-se a diferença
entre este e os demais brasileiros.
A qualificação/desqualificação dos povos a partir do critério de raça manteve sua
forte presença. Um povo homogêneo gerava união, enquanto um povo heterogêneo
geração separação. No mesmo sentido, a ideia centrada no determinismo geográfico como
gerador de uma raça superior desenvolve uma psicologia capaz de enfrentar a luta pela
vida.
Tanto em 1887 como em 1932, a miscigenação foi tratada de forma ambígua e
instrumental, no sentido de ser útil e prejudicial. Não obstante, em 1932, a abordagem foi
mais sofisticada ao afirmar que a mistura entre o índio e o branco em São Paulo gerou
uma sub-raça eugênica, enquanto que no restante do Brasil o caldeamento das três raças
levou à degeneração. No entanto, uma ambiguidade implícita neste discurso da eugenia
paulista está no fato de que, com o passar dos séculos, o paulista foi embranquecendo e
perdendo seus traços indígenas. A miscigenação com o indígena tinha mais um propósito
ideológico de legitimar as frações dominantes da República Oligárquica enquanto
herdeiros do passado bandeirante do que exaltar a miscigenação em si.
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O país seria dividido em regiões cada qual com um tipo específico de cruzamento
e cada região seria limitada por um determinado acidente geográfico. Para os separatistas
de 1887, o Norte teria miscigenação dominante do índio, o Centro do negro e Sul do
branco. Em 1932, o padrão se repetiria, mas sendo mais detalhado e não negando a
mistura do branco com o indígena em São Paulo. Sales negava a mistura do branco com
o índio em São Paulo, seguindo a base conceitual de Pedro Taques, enquanto em Ellis
Junior, aceitava e valorizava tal mistura, seguindo a linha conceitual de Frei Gaspar de
Madre Deus. Os colonos que vieram para São Paulo eram superiores pela cultura moral
e genealogia.
Ambos desprezaram o papel do negro na formação da população de São Paulo, e
o desqualificam enquanto fator de decadência da população brasileira de modo geral. Ellis
Junior chegou a prever a extinção do negro e do mulato, em São Paulo, num prazo de 50
anos.
O movimento separatista de 1932 só encontrou derrotas, não conseguindo efetuar
os seus objetivos. A Guerra Civil foi vencida pelas forças federais, impedindo qualquer
possibilidade de secessão. Numa segunda etapa, parte-se para uma campanha política
com o objetivo de uma confederação sui generis que também é derrotada já no anteprojeto
da Constituinte. Apesar de uma vitória efêmera da fração de classe do grande capital
cafeeiro, conquistando uma relativa autonomia na constituição de 1934, esta conquista
não teve vínculo com o movimento separatista e logo foi perdida com o golpe de estado
de 1937, originando a ditadura conhecida como Estado Novo. Com medo de uma ameaça
comunista, as frações dominantes de São Paulo abriram mão da autonomia estadual.
Apesar de entender (et pour cause?) o separatismo como um processo da evolução
social, o movimento defendeu a luta armada como meio de alcançar o separatismo. O
discurso do principal órgão de propaganda, o jornal O Separatista tinha como alvo as
camadas médias e a burguesia, mantendo um discurso distante dos interesses das classes
trabalhadoras.
No período entre os dois movimentos seccionistas (1887 e 1932), auge da
hegemonia da fração de classe agromercantil exportadora, um grupo de intelectuais
reunidos em torno da Liga Nacionalista de São Paulo e Revista do Brasil se apropriaram
do mito de superioridade paulista, na medida de propagar o modelo de progresso de São
Paulo como exemplo a ser seguido por todo o Brasil. Implicitamente, carregavam um
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potencial separatista como um caminho para viabilizar a autonomia de São Paulo
(Adduci, 2002).
Outra janela de observação importante aberta a partir da ideia de nação de Ellis
Junior e os ideólogos de 1887 foi a discussão sobre a influência das ideias racialistas, da
década de 1870, com o avanço do processo de abolição até a década de 1930, na
construção do pensamento sobre o que o Brasil poderia ser ou não ser. Na medida em que
observar o pensamento de contemporâneos do historiador paulista corroborou para o fato
de que sua linha de pensamento pautada na questão racial não era uma exceção à regra.
Paulo Prado, Euclides da Cunha, defendiam o paulista como uma raça superior ao
brasileiro devido a sua miscigenação do branco com o índio, enquanto o Brasil,
principalmente o Nordeste do país, era constituído por uma raça degenerada devido ao
caldeamento entre as três raças: o branco, o índio e o negro. Souza Lobo e Oliveira Vianna
defendiam a pureza da raça paulista.
Em quase todos os intelectuais analisados, com exceção de Bomfim, apresentam
ideias elitistas no sentido de que somente um pequeno grupo de sábios tem capacidade de
organizar a sociedade e os interesses gerais. Classistas no sentido de que apreendiam que
só as classes dominantes são capazes de organizarem a nação e dirigi-la e atingir a
prosperidade material sem levar em consideração as condições sociais pré-existentes e a
posição ocupada nas relações de produção. Racialistas no sentido de naturalizarem os
indivíduos por meio de características escolhidas por critérios subjetivos e ou
etnocêntricos, justificados por meio da "ciência". E conservadores na medida em que
almejam e compreendem apenas o desenvolvimento das forças produtivas como sinônimo
de progresso, procurando manter sem alteração a estrutura das relações de produção.
Predominava uma visão negativa sobre o que o país mestiço poderia ser,
principalmente com relação ao negro e a miscigenação deste com as outras raças. A
mestiçagem estaria condenada a desaparecer. Caminho para a extinção mestiça passava
pelo o projeto de embranquecimento da população via imigração europeia para superar o
atraso nacional. Paulo Prado, Ellis Junior tinham uma visão otimista apenas sobre São
Paulo, e o meio para garantir o futuro do estado era a separação. Euclides da Cunha era
otimista apenas com o Sul do país devido ao isolamento, e contraditoriamente afirmava
que só a unidade nacional preservaria o paulista. Oliveira Vianna e Souza Lobo
defendiam a pureza racial paulista e, devido as suas qualidades, era a única capaz de
governar o Brasil e no caso de Lobo se necessário ocorrer a separação ou confederação.
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As ideologias racialista e liberal foram articuladas para justificarem a hegemonia
política das frações de classe burguesa no processo da implantação da República quando
passou a vigorar a igualdade formal entre os indivíduos. No plano ideológico, com a
naturalização das relações humanas e a criação de uma hierarquia entre as raças dentro
de uma perspectiva evolucionista, condição de nascimento na classe dominada, passou a
ser estigmatizada como responsabilidade individual, pela incapacidade de concorrer na
luta pela vida, o pobre era o responsável por sua pobreza.
A raça gerava a capacidade ou incapacidade do indivíduo. As "raças inferiores"
estavam condenadas ao desaparecimento. E ao mesmo tempo em que condenavam a
nação a ocupar um local de inferioridade na divisão internacional do trabalho por ser
incapaz de concorrer com as nações formadas pelas "raças superiores". Assumia
ideologicamente uma posição subalterna nas relações imperialistas.
De modo geral, os conceitos racialistas dos intelectuais brasileiros, em sua
maioria, manifestam as cinco proposições racialistas identificadas por Todorov:
existência das raças; continuidade entre o físico e a moral; ação do grupo sobre os
indivíduos; hierarquia universal dos valores e, por último, o desenvolvimento de uma
política baseada no saber, em nosso caso, a eugenia.
A saída apresentada era a eliminação dos indesejados por meio de técnicas da
ciência dos bem-nascidos. Ao mesmo tempo em que se propunha um projeto de
embranquecimento por meio da imigração de europeus, também se planejava a
eliminação dos degenerados, entendidos como os membros das "raças inferiores" e
brancos com comportamentos “inadequados” à boa sociedade. Ocultava-se a rejeição a
projetos sociais incompatíveis com a reprodução de um capitalismo restringido pela
hegemonia da fração mercantil bancária apoiada pela alta classe média.
Caldeada a esta ideia encontramos a eugenia que, muito além de uma teoria
desenvolvida por Galton, tomou corpo de uma prática. E, neste sentido, nos apoiamos em
Todorov (1993) para afirmar que o pensamento racialista tomado em seu conjunto como
um saber científico serve de base para uma ação política e, aplicado na prática, passa a
ser uma ação racista. Várias instituições paulistas desenvolveram práticas eugenistas,
entre elas a Sociedade Eugênica de São Paulo. À sua testa se encontrava o médico Renato
Kehl. Alfredo Ellis Junior também chegou a defender um projeto de lei eugênico para
criar um aparelho de estado em São Paulo para financiar pesquisas com o claro objetivo
de selecionar os imigrantes que entrariam em São Paulo.
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Na mesma medida em que podemos observar no pensamento conservador
brasileiro mais semelhanças do que diferenças entre os seus ilustres intelectuais. Uma
base conceitual semelhante, formada principalmente por pensadores racialistas
deterministas franceses do século XIX como Renan, Gobineau, Taine e o pensador
evolucionista determinista inglês Herbert Spencer (principalmente em São Paulo), os
deterministas do meio Buckle e Vidal de La Blache, o evolucionista Charles Darwin e o
criador da eugenia Galton, entre outros.
A ideologia nacional, apropriada por um tipo de nacionalismo baseado no
liberalismo conservador e numa hierarquia racial, possibilitava a constituição de um
Estado de tipo burguês cuja existência da igualdade formal entre os indivíduos era
mantida na aparência, negando a luta de classes sociais. E ao mesmo tempo se colocava
como representante do interesse geral da nação. Ocultava e reproduzia as relações de
produção capitalistas baseadas na exploração do trabalho e expropriação pelos donos dos
meios de produção da mais valia produzida pelos produtores diretos.
Definimos os separatistas de 1932 como pertencentes, em sua maioria, à classe
média tradicional, pautados em sua situação de trabalho como profissionais liberais ou
burocratas e ideologicamente liberais (Saes, 1984). Os indivíduos deste segmento social
manifestaram suas aspirações de classe em defesa da manutenção do Estado oligárquico
opondo-se à constituição do Estado populista, mantendo após 1930 sua aliança como base
social da fração do grande capital cafeeiro. Motivados em defender seus privilégios de
participação eleitoral limitando a ampliação da participação para as camadas baixas da
classe e média e proletariado. No entanto, expressavam ideologicamente a defesa da
autonomia do estado de São Paulo, governo civil e paulista e a constitucionalização,
enquanto o seu setor mais radical defendia o separatismo. Concretamente, tinham medo
de serem igualados ao proletariado e as camadas baixas da classe média ao perderem o
privilégio de participantes do processo de decisões políticas, representado no direito ao
voto. Outro fator era a diminuição na diferença no consumo de produtos industriais entre
ela e as novas camadas médias e, por fim, ao sentirem a ameaça da perda de suas posições
na burocracia de Estado devido à revolução de 1930. De modo que alguns intelectuais
com origem na classe média tradicional de São Paulo se tornaram intelectuais orgânicos
da fração agromercantil exportadora. E por meio da ideologia separatista, expressa pelo
nacionalismo paulista, criaram uma alternativa para a fração agromercantil exportadora
para reconquistar a hegemonia política do bloco no poder.
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No entanto, para aprofundar a análise sobre o conceito de ideia de nação de Ellis
Junior, assumimos os conceitos de Lucio Flavio Rodrigues de Almeida sobre a ideologia
nacional e nacionalismo. Da mesma forma, nos apoiamos na teoria de Nicos Poulantzas
sobre o duplo efeito ideológico da nação (isolamento e unidade) e sua correlação com as
relações de produção e com o Estado burguês. E, para uma conceitualização do Estado
populista, nos apoiamos em Saes.
Todavia, a ideologia do projeto separatista oculta as relações de produção
capitalistas, ao expressar, no caso de São Paulo, um Estado soberano representante do
interesse geral de todos os paulistas como indivíduos livres e iguais.
Neste sentido, torna-se importante compreender o papel da categoria ideológica
nação, ao observar o papel do Estado nas relações jurídicas/ideológicas do Estado burguês
na constituição e reprodução das relações econômicas na sociedade capitalista. (Almeida,
2014).
A análise do processo de reprodução capitalista demonstra que é um processo de
dominação de classe. A apropriação real no modo de produção capitalista está no cerne
da desigualdade entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Não se
trata de uma simples relação entre indivíduos, mas de uma relação entre classes sociais.
Ao analisar a relação entre as classes, percebe-se que os trabalhadores não recebem
proporcionalmente ao seu emprego de força de trabalho no processo de produção,
cabendo a mais valia ao capitalista.
O trabalhador continua a depender, para a sua sobrevivência, da venda da força
de trabalho regulado por um tipo de contrato cuja base jurídica é vinculada
estruturalmente à ideologia mercantil no que se refere à relação de compra e venda de
trabalho como uma troca entre iguais. Contudo, ao analisarmos as relações de produção,
a igualdade dos trabalhadores diretos desaparece, passando a ser apenas força de trabalho.
Dá-se um aspecto científico a uma representação ideológica da nação, cuja função
é decisiva na reprodução da dominação capitalista. A comunidade nacional formal e
abstrata, considerada como uma comunidade de iguais e o Estado, assumindo o papel de
representante dos interesses gerais, oculta a dominação de classe, cujo aspecto é decisivo
para a reprodução das relações de produção capitalista (Ibid.).
Com a revolução de 1930, os tenentes e as dissidências oligárquicas derrubaram
a chamada República Velha, provocando a perda da hegemonia da fração burguesa
agromercantil e alterando os rumos políticos do país. A crise financeira enfraqueceu a
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posição desta fração de classe que, entretanto, continuaria a deter papel chave no processo
de acumulação de capital. O que implicava a manutenção de certa força política.
As contradições internas do Brasil estavam engrenadas com a crise do capitalismo
em nível mundial, com o aumento exponencial das contradições interimperialistas. A
centralização e expansão do Estado nacional brasileiro faziam frente a uma crise interna
e internacional (Almeida, 2014). E, neste processo, um nacionalismo com uma
capacidade bem mais ampla de mobilização social se afirmou, reduzindo a capacidade de
iniciativa política das forças que se expressavam por meio da ideologia da paulistanidade.
O movimento armado de 1932, criou condições para que o separatismo paulista
relacionado ao mito de proeminência paulista, por meio da apropriação dos critérios
racial, psicológico, geográfico e o liberalismo fosse uma alternativa ao Estado populista.
O separatismo impregnava-se de uma ideologia que hiperbolizava a diferença entre o "eu"
paulista e o "outro" brasileiro. Neste sentido apontava a possibilidade de secessão como
uma ameaça real. Por outro lado, política populista foi capaz estabelecer uma relação de
compromisso instável com a fração agromercantil exportadora. Desta forma, a alternativa
separatista não passou de uma ameaça, mas pesou a balança em uma possível negociação
ao grande capital cafeeiro. Resumida na seguinte forma: com São Paulo, o Brasil é viável;
sem São Paulo, é uma resposta incerta.
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