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Otávio Mangabeira: projeto político e disputas em torno do passado 

(1930-1937) 

Kelson Carlos de Carvalho Cardoso – Mestrando (UFG) 

 

Resumo: Otávio Mangabeira (1886 – 1960) personificou, em seus manifestos e discursos 

políticos, a luta contra o varguismo instaurado no país após a chamada “Revolução de 1930”. 

Este estudo busca entender a sua participação neste período, sua postura contra as principais 

medidas autoritárias tomadas pelo governo, como a Lei de Segurança Nacional e os estados de 

sítio e de guerra. Dentro dos anos 1930 a 1937, busca-se conhecer seu grupo político e seus 

opositores – principalmente através dos Anais da Constituinte -, sua base de identidade coletiva, 

assim como o seu uso da memória e das representações do passado, presente e futuro. E, por 

fim, entender como sua figura ficou marcada como um dos maiores defensores da democracia e 

do liberalismo no Brasil.  
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I 

  Otávio Mangabeira, engenheiro de formação, deputado federal, Ministro das 

Relações Exteriores de Washington Luis, exilado político, deputado constituinte, 

governado da Bahia, senador, e, sobretudo, liberal radical na defesa da democracia, teve 

em Getúlio Vargas a personificação do inimigo. 

  O movimento liderado pelo gaúcho, a Revolução de 1930, levou Mangabeira a 

eventos que ele até então não pensava que enfrentaria: duas prisões e dois exílios, que 

consumiram boa parte dos anos 1930 e 1940. Convidado pelos revolucionários a 

continuar na Pasta, negou a aproximação dos novos donos do poder, significando isso 

uma clara definição como adversário do regime instaurado. Após essa “revolução”, dois 

grupos políticos se formaram: um a favor de Getúlio Vargas e um contrário a este.  

Desses dois grupos surgiram duas identidades coletivas, que participaram de 

todos os momentos da política nacional, sempre colocando como figura central o 

ditador do Estado-Novo, para o bem ou para o mal. Até mesmo após a sua morte, a 

sombra de Vargas ainda ficou pairando nas discussões dos principais temas políticos do 

país. O contexto da Constituição de 1934, o ambiente eleitoral pré-golpe do Estado 

Novo, a saída de Vargas do poder em 1945, a criação da União Democrática Nacional, 

as retomada dos trabalhos do Congresso, a eleição presidencial que reconduziu o ditador 
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ao poder, todos esses momentos presenciaram as profundas discussões entre esses dois 

grupos políticos, forjando identidades coletivas conflitantes.  

A década de 1930 pode ser usada como fonte para se estudar e aprender muito sobre 

a política brasileira. No período, estavam em uma luta permanente, clara e declarada, 

todas as correntes ideológicas e políticas possíveis: a direita extremista, representada 

pela Ação Integralista Brasileira; o esquerdismo radical, composto por comunistas e 

tenentes revolucionários, presentes na Aliança Nacional Libertadora; o centralismo e 

aparado estatal do governo Vargas; e, colocado como minoria resistente, os democratas 

liberais, afoitos pela volta a “estabilidade” da República Velha.  

Dentro dessa correlação de forças, o ideário liberal, apesar de ser usado as vezes por 

correntes políticas diversas, era a mais frágil e minoritária doutrina do período. O 

desprezo pelos postulados democráticos estava presente nos discursos e ideias dos mais 

variados políticos, inclusive do chefe do governo nacional, simpatizante do fascismo 

europeu. A estudiosa Maria Cecília Forjaz (1977, pág. 65) observou que “[...] todas as 

forças políticas envolvidas na reconstrução do sistema político brasileiro, após 1930 

[tinham] uma perspectiva antiliberal, autoritária, elitista e estatista”.  

Góis Monteiro, ministro da Guerra no governo Vargas, deixou claro a opinião de 

uma grande parte do exército, quando se referiu ao “liberalismo moribundo” em carta ao 

presidente, revelando estar descontente com o realização da Assembléia Constituinte. 

Para ele, “Curvar-se à apregoada soberania do povo [...] é o destino das Nações 

suicidas” (carta de Góis Monteiro a Getúlio Vargas, 1/4/1934, apud VIANNA, M. pág. 

104).  

A Constituinte, nesse sentido, significava uma democratização desnecessária e 

maléfica às aspirações revolucionárias. Estas deveriam ter sido postas em prática após 

os acontecimentos de outubro de 1930, na perspectiva de grande parte da oficialidade 

militar brasileira, inclinados ao autoritarismo e a centralidade estatal, principalmente os 

chamados “tenentes”. Por isso os debates em torno da Constituinte são cruciais para se 

entender os embates entre as facções divergentes, já que ali estavam em jogo os 

interesses dos que queriam avançar na “revolução” e dos que queriam “regredir” as 

regras de um passado próximo.  

A base do movimento tenentista, apesar de uma ligação com as camadas médias 

urbanas, também compartilhava de um ponto de vista parecido com o do ministro Góis 
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Monteiro. A balança tenentista balançou para o lado do intervencionismo estatal, em 

detrimento do liberalismo democratizante: 

 

“Problemas de hierarquia à parte, tenentes e generais eram todos 
partidários de um governo forte e muitos chegavam a propor 
claramente o modelo fascista (...) Apesar de diferenças importantes 
entre a plataforma tenentista da década de 20 e o programa da 
Aliança Nacional Libertadora, os tenentes aliancistas mantiveram sua 
antiga visão paternalista, elitista, autoritária e eivada de voluntarismo 
golpista -  e mesmo aqueles que ingressaram no PCB não se livraram 
dela” (VIANNA, M. pág.100 e 101) 

 
 
 
Em um estudo sobre o liberalismo na década de 1930 no Brasil, Luiz Sérgio Duarte 

da Silva define que esta doutrina serviu tanto aos que defendiam o fechamento do 

regime quanto aos arautos da liberdade que lutavam contra o regime autoritário (Silva, 

2006). A respeito do liberalismo implantado no Brasil, o autor esclarece:  

 
“A tradição do liberalismo introduzido no Brasil é do tipo clássico. 
Utilitarista e individualista, preocupado com a liberdade, a 
propriedade e a segurança, ou seja, com os primados dos interesses 
individuais sobre os sociais, e afastado da vertente democrática da 
filosofia das luzes, que dá ênfase à soberania popular. É o liberalismo 
avesso do Estado, defensor dos direitos naturais, da igualdade 
jurídica e das liberdades civis, sustentáculo dos regimes 
conservadores e oligárquicos da Europa da Belle Èpoque e da 
Primeira República brasileira” (SILVA, 2006, pág. 12).  

 

Graças ao seu caráter elástico, o liberalismo brasileiro serviu bem a todas as 

correntes políticas do período. Mas, foi nos grupos “derrotados” pela Revolução de 

1930 que encontrou seu mais fiel refúgio. Estes, alinhados a um liberalismo de tipo 

oligárquico, elitista, se reuniram em torno da Minoria na Câmara dos Deputados, de 

1935 a 1937 e, pensando em eleições presidenciais, formaram a União Democrática 

Brasileira, agrupamento político responsável por lançar uma candidatura de oposição a 

Getúlio Vargas, tendo como candidato o ex-interventor paulista Armando Salles.  

Como Minoria Parlamentar, resistiram o quanto puderam ao poder central, sendo 

contrários a todos os pedidos de restrições da liberdade propostos pelo governo: a Lei 

de Segurança Nacional, de abril de 1935; ao fechamento da Aliança Nacional 

Libertadora, em julho de 1935; a decretação do estado de sítio, de novembro de 1935; e 

o estado de guerra, que entrou em vigor em março de 1936.  
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II 

 A entrada de Mangabeira, de forma mais clara, nessa batalha política, deu-se em 

novembro de 1930, poucas semanas após a “Revolução de 1930”, quando foi detido e 

encaminhado ao Quartel do 1º Regimento de Cavalaria do Exército. Sobre o momento 

da deposição de Washington Luis, quando os generais Tasso Fragoso, Mena Barreto e 

Isaías Noronha chegaram a sede do governo, escreveu Mangabeira:  

Não há dúvida. Houvesse maior violência da parte dos Generais, e 
não seria para admirar que a cena degenerasse em luta pessoal. O 
Presidente, é verdade, não chegou a levar a mão ao bolso do casaco, 
onde trazia uma pistola. Justiça se lhe faça. Os Generais se portaram 
cavalheirescamente (...). (MANGABEIRA, apud OLIVEIRA, 1971: 
114). 

 

 Otávio Mangabeira foi um expectador privilegiado de um momento decisivo na 

política brasileira: a passagem da chamada “República Velha” para a nova fase 

nacional, comandada por Getúlio Vargas. Parte diretamente afetada pelos 

acontecimentos, deu o seu testemunho sobre as “últimas horas da legalidade”, como 

afirmava:  

Tomei a resolução de ser o último a deixar o Palácio. Avisei aos 
Ministros da Guerra e da Justiça de que seriam presos (...) Tinha já 
anoitecido. Tudo me dava a idéia de um naufrágio. O Palácio, 
iluminado, era um grande navio soçobrando. Aqueles automóveis, 
que partiam, eram como embarcações que conduzissem náufragos a 
terra (...) Assim, no ano da graça de 1930, a 24 de outubro, fui 
testemunha de um fato, que faço votos que fique virgem na história 
da República: a deposição de um presidente, a queda da ordem legal, 
em benefício daquilo que mais afligia o amor da liberdade – a 
instituição da ditadura (MANGABEIRA, apud OLIVEIRA, 1971:117 
-118).  

 

 Com o golpe de estado, Otávio Mangabeira passou a ser mais um preso político 

do novo regime. Yves de Oliveira, biógrafo do pesquisado, interpretou as atitudes de 

Mangabeira no ato da prisão como manifestações de ingenuidade típicas de um homem 

de bom coração. 

A respeito da ingenuidade de Mangabeira, Oliveira explicou que ela se fazia no 

fato do político baiano acreditar que o novo governo daria a devida importância ao seu 

trabalho no Ministério. Reconheceu que Mangabeira foi perdendo essa característica na 
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medida em que aprendia a conviver com esse novo mundo que se apresentava. Em toda 

a biografia de Yves de Oliveira, ingênuo foi a maior “crítica” feita pelo biógrafo ao 

biografado. 

O primeiro exílio começou em 25 de novembro de 1930. Os revolucionários o 

apontavam como um dos maiores inimigos do novo regime, e por isso deveria ser 

exilado após a curta prisão. Mangabeira pensou que o período longe do país seria 

questão de meses, mas se enganou, pois passou dez anos fora do país, contando os dois 

exílios. 

Do porto do Rio de Janeiro partiu para Europa, onde passou a exercer influência 

na política brasileira por meio de seus textos manifestos. Residindo em Roma, mandou 

a primeira mensagem ao povo brasileiro, “Explicação Necessária”. Além de uma análise 

de sua participação no Ministério das Relações Exteriores, escreveu sobre a sua prisão: 

“Não tive a menor emoção. Juro que olhava para tudo com a mais absoluta indiferença, 

como se aquilo não se entendesse comigo, como se a tudo aquilo fosse estranho(...)” 

(OLIVEIRA, 1971:129). 

Reafirmou que foi convidado pelos revolucionários para integrar o novo governo 

e continuar a frente do Ministério. Na tentativa de dar mais veracidade aos fatos, pois 

nada melhor para isso do que o testemunho favorável de um adversário, Yves de 

Oliveira destacou as palavras de Cândido Pessoa, aliado de Getúlio Vargas, quanto a 

Mangabeira: “O senhor é um adversário a quem se pode abraçar” (OLIVEIRA, 

1971:130). Três anos e nove meses, de novembro de 1930 a maio de 1934, o político 

baiano ficou longe do Brasil. Passou durante esse período por Roma e Paris. 

No ano de 1934, quando voltou anistiado, elegeu-se novamente deputado federal 

pelo seu Estado natal, podendo, assim, lutar contra o regime de Getúlio Vargas dentro 

da legalidade política. Compôs, juntos com outros deputados oposicionistas, o campo da 

Minoria, no parlamento. Assumindo de forma definitiva a sua persona de democrata, 

pronunciou vários discursos contra a censura à imprensa e em favor da democracia. O 

estado de sitio, e posteriormente, o estado de guerra, pedidos por Vargas e aprovados no 

plenário do Congresso, teve na sua figura a completa rejeição e oposição.  

Otávio Mangabeira, em todas as suas falas, foi defensor da democracia. Quando 

se referiu ao seu exílio na Europa, continente onde os movimentos fascistas e 

comunistas estavam em construção, ressaltou que voltou com a convicção democrática 

renovada. Após a afirmação de que não existia país no mundo mais adequado a 
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democracia do que o Brasil, opinou sobre a Aliança Liberal: “A Aliança Liberal acenou 

para o país – e só por isso, não nos iludamos, interessou ao País – em nome de uma 

prática melhor das instituições livres (...)” (MANGABEIRA, 1978:235). Nesta ocasião, 

reiterou suas duas intransigências: a fé católica e a devoção à democracia.  

A voz que levantava na tribuna do Legislativo expressou, além dos anseios de 

liberdade dos liberais democratas, a característica de prever o futuro do país. Talvez 

pela experiência vivida na Europa, soube enxergar em Getúlio Vargas planos 

continuístas, semelhantes aos existentes no velho continente, praticados pelos grupos 

fascistas. Como ficou claro nas décadas posteriores, Vargas usou o Partido Comunista 

para se perpetuar no poder, forjando planos e ameaças dos comunistas. Da tribuna, 

Mangabeira já fazia essas denúncias, no calor da hora dos acontecimentos, como se 

atesta em discurso proferido na Câmara em 11 de Agosto de 1936: 

 
 
“Hoje, os fatos se agravam. Porque, além do mais, o Governo se 
inculca benemérito, salvador da sociedade, e procura atribuir aos que 
contra ele se insurgirem a pecha de traidores, inimigos de Deus, da 
Pátria e da Família. Cenas, Sr.Presidente, que, para bem descreve-las, 
só buscando inspiração no teatro de Moliére. O que se passa é 
justamente o contrário: se foi o Governo quem, pelos seus erros, o 
embalou nas suas origens, é hoje o Governo, pelo seu descrédito, 
quem nutre e fortalece o comunismo. O atual Governo é, para os 
comunistas, um achado. O comunismo é outro achado para o atual 
Governo. Estão, portanto, quites, um e outro.” (MANGABEIRA, 
1978, pág. 274)  

 

           Condenando a censura a imprensa, defendeu que esta é o quarto poder, 

imprescindível para a democracia. Em discurso de dezembro de 1936, disse que se não 

era permitido aos parlamentares exercerem livremente o seu mandato, com direito de 

critica e de combate, era melhor extinguir o parlamento. Criticou o Poder Legislativo 

por deixar o Governo cometer abusos contra a democracia, contribuindo para o 

descrédito e desrespeito do sistema representativo. Ainda sobre a democracia, 

pronunciou em 9 de março de 1937: “Aqui, em nossa terra, só há clima para os regimes 

livres (...)” (MANGABEIRA, 1978:343).  

Discursou sobre a democracia de uma maneira radical, não tendo sua explanação 

muito a ver com a de um remanescente defensor da República Velha. Quando indagado 

sobre a sua participação na Primeira República, participante de um governo também 

maléfico, dizia não ser cúmplice do passado, não mais do que Vargas, afinal, este 
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exercia o cargo de ministro da fazenda no governo deposto. Assumiu que a República 

Velha cometeu abusos, dos quais ninguém podia contestar, e que estes, após 1930, não 

foram cessados, ao contrário, foram aumentados.  

Comparando os governos de Washington Luis e de Getúlio Vargas, defendeu 

que o primeiro, apesar de ser acusado de interferir nas eleições, não foi sucessor de si 

mesmo e nem governou um só dia em estado de sítio. Quando das eleições de 1930, 

afirmou que a campanha se fez com garantias constitucionais, em plena liberdade de 

imprensa e de parlamento. Muito ao contrário do estado de guerra e de sítio imposto por 

Getúlio Vargas, a pretexto de combater o comunismo.  

Mas, segundo Mangabeira, depois do levante de 1935, não houve absolutamente 

nada de insurreições que explicassem a prorrogação dos dois atos. A decretação do 

estado de sítio, e posteriormente, do estado de guerra, foram temas amplamente 

discutidos pelo político baiano em plenário. Condenou-os, veementemente, em todas as 

vezes que se pronunciou, demonstrando que o Brasil nunca precisou dos dois atos, 

mesmo em momentos mais turbulentos.  

Considerou a decretação do estado de guerra um ato inconstitucional. Julgou a 

lei de segurança de Vargas pior do que a Lei Celerada, de Washington Luis, tão 

combatida e criticada pelos revolucionários de 1930: “Havia(...) na legislação que 

vigorava sob o regime deposto, duas leis que ficaram malsinadas, tanto contra elas se 

arguiu na propaganda oposicionista. A uma de deu o epíteto de lei infame; a outra, o de 

lei celerada(...) (MANGABEIRA, 1978:265). 

Fez uma análise história do Brasil em discurso de 11 de agosto de 1936: analisou 

o governo de Floriano Peixoto, Prudente de Morais, Rodrigues Alves, Epitácio Pessoa e 

Artur Bernardes, para lembrar que o país nunca enfrentou governo tão ditatorial. “[O 

governo] Ao meu juízo, é uma revivescência esporádica, esdrúxula, exótica do 

caudilhismo hispano-americano, de triste e eterna lembrança”, definiu em discurso de 

28 de agosto de 1936 (MANGABEIRA, 1978:282). Considerava que era uma situação 

que o Brasil não merecia. Para ele, o país estava passando por um estado de anestesia, 

para não dizer de deliqüescência geral.  

Em sessão de 8 de julho de 1936, expôs os motivos da sua negativa a licença 

para processar parlamentares acusados de fazerem parte do plano comunista de levante, 

em 1935. Tinha um irmão, João Mangabeira, e um sobrinho, Francisco Mangabeira, 

presos por suposta participação nesse movimento. Condenou a censura praticada contra 
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os escritos dos políticos processados, além do próprio processo impetrado contra estes, 

tido por Otávio Mangabeira como forjado e ilícito.  

Prender parlamentares sem a prévia autorização das Câmaras, da mesma forma 

como decretar estado de guerra, para Mangabeira, era um ato inconstitucional. 

Esquecendo-se do governo de que fez parte, onde as mesmas práticas foram utilizadas 

contra inimigos políticos, condenou as prisões por motivos pessoais, os presos sem 

condenação e sem processos: 

(...) há, entre estes presos, não poucos que foram colhidos, às vezes, até por 
equívoco, senão mesmo, em certos casos, por perseguições pessoais (...) 
Passaram, entretanto, a jazer indefinidamente nas prisões, nem a espera 
sequer de um processo, pois que nem mesmo terão que ser processados. 
Alguns há, ao que se afirma, cujos nomes não figuram, já não digo no 
relatório da polícia, já não digo na denúncia da Procuradoria Criminal, mas 
em nenhuma das peças dos longos, penosos e detalhados inquéritos a que se 
procedeu (MANGABEIRA, 1978:302).  

 

Ficou estupefato com a argumentação de que o presidente Getúlio Vargas não 

sabia da prisão dos parlamentares, sentimento manifestado em discurso de agosto de 

1936: “Mas a que nível terá baixado a autoridade presidencial em um País onde um ato 

da ordem e da gravidade da prisão de parlamentares se realiza, entretanto, sem a 

autorização, sequer sem a prévia ciência do Chefe do Poder Executivo?” 

(MANGABEIRA, 1978:270).  

Desconfiou, mais de uma vez, do objetivo do Governo de prender os envolvidos 

no levante comunista e membros da Aliança Nacional Libertadora. Argumentou que 

enquanto presos inocentes eram mantidos encarcerados, o Governo permitia a liberação 

de notórios participantes do plano comunista, até de réus confessos. Em outra denúncia, 

disse que o Governo havia nomeado o ex-presidente da Aliança Nacional Libertadora, 

após o fechamento desse órgão oposicionista, para o cargo de Capitão do Porto de Santa 

Catarina1.  

Esta atitude do Governo para com o movimento comunista se explicava por um 

único motivo, na opinião de Mangabeira: o comunismo nutria e enchia de força o 

                                                 
1  O réu confesso citado por Mangabeira seria o Dr.Eliezer Magalhães, que teria 
sido liberado pela polícia mesmo depois da ordem de prisão expedida pela Comissão de 
Repressão ao Comunismo, orgão do Governo. O presidente da ANL nomeado para 
cargo público seria Hercolino Cascardo. No entanto, este não participou dos 
preparativos do levante comunista, e mesmo assim foi preso e demitido da Marinha 
após o ocorrido. 
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governo, servindo de pretexto para a imposição de mais arbítrios. Pensava que o 

extremismo, tanto de direita quanto de esquerda, surgiu devido à angústia, à descrença e 

o desgosto com o Governo. Reiterou, inúmeras vezes, sua contrariedade com o fascismo 

e o comunismo: “(...) Nem comunismo, nem fascismo. Democracia. Mas democracia 

que se preze, para que se faça prezar; que se respeite, para que se faça respeitada (...)” 

(1978:330). Teorizando certa vez sobre o comunismo russo, chegou a conclusão que se 

o objetivo deste sistema, no Brasil, era a derrubada do regime e a destruição, gradativa, 

da democracia, isso já estava sendo feito pelo governo Vargas.  

De maio de 1935 a outubro de 1937, vésperas do golpe do Estado Novo, proferiu 

inúmeros discursos de protesto contra o governo de Getúlio Vargas, a quem chamava de 

ditador. Em 1936, pôs no Governo a culpa pelas crises sucessivas no país. Crises que 

dizia ser de governo, de autoridade, e não de regime. Tinha esses protestos como seu 

dever de homem público, as denúncias como sua obrigação. O marco zero da entrada o 

país no despenhadeiro teria sido, segundo sua opinião, o decreto do Governo Provisório 

cassando adversários políticos, entre eles participantes da Revolução de 1930, como 

Artur Bernardes e Borges de Medeiros2.  

Fazendo o caminho inverso destes dois políticos, após a Revolução vitoriosa de 

outubro, vários políticos mudaram de lado, passando a ser governistas. Mangabeira 

garantiu as possibilidades, negadas por ele, para mudar de lado: “(...) Se eu amasse as 

honrarias já as teria obtido. Foram-me, mais de uma vez, insinuadas. Não as aceito; 

recuso-as, sobretudo se vierem de uma situação que, ao meu juízo, está fazendo a 

desgraça e a degradação de minha Pátria” (1978:273). 

Otávio Mangabeira teve, em seus discursos, especial atenção aos desejos 

continuistas de Getúlio Vargas no Governo. Fazendo um retrospecto da república 

brasileira, definiu que nenhum outro governante teria ficado mais de quatro anos no 

poder, e a continuação do poder nas mãos de Vargas fazia do seu governo o mais 

nefasto de todos que o Brasil já teria visto. Conclamou, em discurso de agosto de 1936, 

                                                 
2  Artur Bernardes, apesar de ter apoiado a Revolução de 1930, apoiou, em 1932, a 
Revolução Constitucionalista, e por isso foi preso e exilado. Borges de Medeiros só apoiou os 
revolucionários de 1930 dias antes da deflagração do levante. Depois de vitoriosa a revolução, 
buscou a volta do país ao regime constitucional, apoiando os revolucionários paulistas de 1932 
e tentando um levante no Rio Grande do Sul contra o interventor Flores da Cunha. Por essas 
participações foi preso e exilado pelo governo Vargas.  
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todas as correntes políticas e civis a se oporem contra os planos de perpetuação do 

poder de Vargas.  

E isto deveria ser feito antes das eleições presidenciais de 1937, a fim de que o 

povo escolhesse livremente seu governo, com as liberdades e garantias constitucionais 

garantidas. No entanto, se essa iniciativa não viesse das correntes políticas civis, pediu o 

auxilio das forças militares: “(...) às classes armadas, expressão permanente, impessoal e 

gloriosa da Pátria, passa a correr desde aí, já que não estamos em defesa, mais que o 

direito, o dever de intervir pelo Brasil(...)” (MANGABEIRA, 1978:276). 

Discursos inflamados, em defesa dos presos políticos (entre eles João 

Mangabeira, seu irmão, e Francisco Mangabeira, seu sobrinho) e da liberdade de 

imprensa, marcaram os três anos de seu exercício parlamentar. Fazendo comparações 

entre os regimes fascistas e as ações de Getúlio Vargas no poder, como o estado de sítio 

e o estado de guerra, defendeu a liberdade acusando o inimigo de “caudilho” e 

“ditador”.  

Sua defesa intransigente da democracia, comprovada em inúmeros discursos e 

manifestos, indica certa crença utópica depositada nesta ideologia. Utopia não no 

sentido mitológico ou transcendental, mas como propositor de uma mudança na 

sociedade, visando pôr fim aos sofrimentos e injustiças do presente (Marques, 1997).  

Acreditava na democracia como uma panacéia. Comparando o regime varguista 

com os demais sistemas políticos do mundo, ele via no regime estadunidense 

características semelhantes aos utópicos citados por Nelson Marques (1997), em seu 

ensaio sobre as utopias. Um projeto político, começando com a saída de Getúlio do 

poder, permeava os seus discursos: um projeto pessoal e social, as vezes podendo 

aparentar uma utopia. Se esta nasce em momentos de crises históricas, os conturbados 

anos 30 serviram para fomentá-la nas manifestações públicas deste político, quando 

buscou modificar a sociedade, colocando-a mais de acordo com os seus ideais. 

Ávido por eleições presidenciais, ajudou a liderar as reuniões para a criação de 

um novo partido adversário do governo. Formou, em 1937, juntamente com outros 

políticos oposicionistas, a União Democrática Brasileira, partido que concorreria as 

eleições presidenciais marcadas para o ano seguinte, tendo como candidato a 

presidência Armando Salles, ex-governador de São Paulo.  

No mesmo ano, o golpe fatal do Estado Novo acabou com os planos dos 

divergentes de Vargas. Assim como ocorreu com outros companheiros, Mangabeira foi 
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novamente preso e forçado a fazer o seu segundo exílio. A destruição de seus planos 

veio como o final de um castelo de areia, de forma repentina e fulminante. Por mais que 

todos esperassem uma ação de Vargas desejando a continuação no poder, não estavam 

prontos para responder a esta ofensiva, principalmente porque foram pegos de surpresa, 

em um golpe que antecedeu os seus próprios cronogramas.  

A segunda prisão, e o conseqüente exílio, deu-se em 1937. Com o golpe do 

Estado Novo, se fortaleceu no país o clima de “caça as bruxas”, perseguindo os 

inimigos políticos do novo regime instaurado. Otávio Mangabeira foi detido em sua 

residência em 10 de novembro de 1937, período em que também foram presos o ex-

presidente Artur Bernardes, o candidato à presidência Armando Sales, e o militar 

Euclides Figueiredo, um dos líderes da Revolução Paulista de 1932. O golpe, que o 

político baiano bem pressentiu, se concretizou. Getúlio Vargas, assim como Mangabeira 

tinha dito, queria se perpetuar no poder. 

Da prisão, em 1938, redigiu um texto intitulado “Palavras ao Vento”, análise 

memorialística a respeito de sua vida política e sobre os acontecimentos ocorridos desde 

a chegada de Vargas ao poder da nação. A causa alegada pelos revolucionários para 

tomarem o poder, garantiu, não foi modificada por estes depois de chegaram ao 

Governo: reclamaram da intervenção de Washington Luis nas eleições presidenciais, em 

favor de Júlio Prestes; no entanto, Getúlio Vargas, pior do que influenciar nas eleições 

fez isso em causa própria. 

Escreveu sobre falta de liberdade e democracia, sobretudo imposta por quem 

tanto lutou por elas. Criticou a Assembléia Nacional Constituinte, por ter se processado 

em meio a contra-sensos flagrantes: membros eleitos em Estados controlados por 

Interventores nomeados por Getúlio Vargas, ou seja, políticos de sua confiança; 

adversários de Vargas com direitos políticos suspensos, não podendo fazer parte das 

eleições, e, portanto, não tendo o direito de votar contra Vargas; e por último, o 

impedimento moral de um candidato de se candidatar à sucessão de si mesmo. 

Assim como fez na primeira prisão, novamente escreveu cartas as autoridades 

federais, dessa vez ao ministro do Exército e futuro presidente do país, Eurico Gaspar 

Dutra. A primeira, datada de 9 de junho de 1938, reiterou o seu papel de inimigo do 

Estado Novo, reforçando sua intransigência quanto à defesa da democracia. Na segunda 

carta, esclareceu que aquela seria a última vez que lhe endereçaria um texto, concluindo 

que suas palavras não teriam outro destino senão o lixo e o esquecimento, por parte 
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dessas autoridades. Mas que mesmo isso seria melhor do que calar-se, se omitindo do 

direito de se expressar (Oliveira, 1971).  

Nessas epístolas Mangabeira soube usar de retórica, procurando convencer não 

os destinatários imediatos das mensagens – ou não somente -, mas a posteridade, as 

futuras gerações interessadas neste período, os historiadores que vasculharão os 

documentos referentes à época. Chegar a uma diversa interpretação de fatos passados – 

própria e específica de cada grupo envolvido no processo - e manipular a memória são 

armas muito utilizadas nos conflitos políticos e ideológicos, ainda mais no caso de 

derrotados políticos. A perspectiva que rege esse procedimento reside na busca da 

vitória futura, quando o presente e o passado mostraram-se ingratos.  

Também como ocorreu após a Revolução de 1930, no Estado Novo, depois da 

prisão, veio o exílio: a 29 de outubro de 1938 partiu de Salvador rumo a capital 

francesa, Paris. Ainda a bordo do navio que o conduzia ao desterro, escreveu algumas 

páginas, a propósito dos oito anos de Getúlio Vargas no poder. Não mudou de conteúdo 

nesse balanço do governo Vargas, utilizando, mais uma vez, um manifesto para fazer 

denúncias: contra o governo discricionário e a suspensão dos direitos e liberdades 

públicas; contra o cenário que possibilitou a formação da Assembléia Nacional 

Constituinte; contra a imoralidade de suceder a si mesmo; contra a perpetuação no 

poder. 

Deixou claro que o plano de Vargas de perpetuação no poder, e o desejo deste de 

acabar com as eleições, já tinha sido denunciado por ele com grande antecedência. 

Reafirmou que o povo queria votar, como deram mostras as efusivas participações 

populares nos comícios. O Estado Novo, para Mangabeira, era nada mais do que o 

Estado Autoritário. Por fim, afirmou que esse manifesto serviria para explicar a todos, 

correligionários, amigos, filhos e compatriotas, o que o governo não fez questão de 

saber por meio de interrogatórios e inquéritos. 

De Paris, a 7 de janeiro de 1939, os exilados brasileiros Armando Sales, Mario 

Brant, Luiz Piza Sobrinho, Júlio de Mesquita Filho, Paulo Nogueira, Paulo Duarte e 

Otávio Mangabeira, falando em nome da União Democrática Brasileira, escreveram 

uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Explicando a política 

brasileira, lamentaram o estado de coisas existentes no país, que os levaram ao exílio, 

denunciaram os crimes praticados pelo Estado Novo, como as prisões e torturas. 
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Em 10 de maio de 1939, também de Paris, Mangabeira escreveu outro 

manifesto, intitulado “Pela Honra, pelos Direitos, pela Soberania do Brasil”. Se havia 

algo de sutiliza em seus outros escritos, isso não se fez neste: “Não é um Governo. É um 

crime. Pode haver nada mais claro?” (OLIVEIRA, 1971:168). Finalizando, após uma 

breve análise da situação dos outros países latino-americanos, conclamou os brasileiros: 

“Unam-se, em todo o Brasil, as forças democráticas, para a defesa do patrimônio 

comum das liberdades públicas” (OLIVEIRA, 1971:168). 

Realçando, novamente, que seu espírito pessoal nada tinha de ressentimento e 

rancor, mas somente patriotismo, escreveu um manifesto em 2 de dezembro de 1939. 

Nesse novo protesto, apontou a “hipocrisia” do governo brasileiro em comemorar o 

cinqüentenário da república no país. Ressaltando que uma nação republicana se faz com 

liberdades públicas, voto, e assembléias representativas, se perguntou o que restou no 

país das instituições republicanas. 

Passados dez anos de Getúlio Vargas no poder, em 3 de novembro de 1940, 

Mangabeira escreveu o manifesto “Um Decênio, no Brasil, de Degradação Nacional”. 

Escrito no navio que o levava de Lisboa para Nova York, esse texto ressaltou a 

supressão do direito do voto nesses dez anos, e aumentando sua indignação, chegou a 

falar em “sangue na face” quando descreveu o seu descontentamento com a situação do 

país (Oliveira, 1971).  

Voltou a escrever sobre o governo e a personalidade de Washington Luis, sua 

honra na hora da deposição, sua dignidade e o fato de ter governado o país sem um 

único dia de estado de sítio, com as liberdades de imprensa e de parlamento garantidas. 

Imprensa, que segundo escreveu, pôde pregar até a própria revolução, tamanha era a 

liberdade dada. Após ter recebido a informação de estar sendo processado no Brasil, 

Mangabeira se resignou a exercer o “mandato do exílio”, que se resumiria à publicação 

de seus manifestos. 

Não conseguiu Mangabeira cumprir a promessa que fez ao ministro do exército 

Eurico Gaspar Dutra: a de não mandar-lhe mais cartas. Em duas cartas, uma de 2 de 

março de 1941, e outra do dia 29 do mesmo mês e ano, narrou a situação do Chile, da 

Venezuela e da Colômbia, países vizinhos do Brasil que estavam passando por 

momentos de plena democracia. Por fim, pediu, mais uma vez, a interferência das 

Forças Armadas brasileiras nos acontecimentos nacionais. 
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De Nova York, escreveu seu próximo manifesto “Uma Sucinta Exposição de 

Fatos”, em novembro de 1943. Denunciou o que chamou de mentira de Vargas: quando 

este falou a nação que seria seu último discurso como presidente, mas, nos bastidores, já 

preparava o golpe do Estado Novo. Quando apontou a opressão do povo miserável, 

escreveu Mangabeira que o povo só podia se expressar por meio de fanfarras, em festas 

financiadas pelo governo. 

Fazendo uma análise da falta de liberdade de imprensa, se solidarizou com o 

diário “O Estado de São Paulo”, de propriedade do também exilado Júlio de Mesquita 

Filho, ocupado por homens do governo. Condenou as propagandas governistas, tidas 

por ele como manifestação do modelo totalitarista fascista. Subindo ainda mais o tom 

do protesto, chamou o governo brasileiro de regime de terror. Usando os mesmos 

argumentos dos revolucionários de 1930, declarou que no governo existia a maior onda 

de corrupção e suborno que a República jamais tinha visto. 

Ainda em Nova York, escreveu seus dois últimos manifestos antes de sua 

anistia: “Ainda Uma Vez, Aos Meus Compatriotas” e “Pontos nos II da Ditadura 

Brasileira”. No primeiro, assegurou que a única instituição capaz de defender os 

interesses nacionais seria as Forças Armadas. Acreditava ele nos homens fiéis a 

democracia dentro do Exército, capazes de reorganizar o país e recolocá-lo sob a 

normalidade da lei. Aos que se opunham ao militarismo, assim respondeu: “Opor-se, a 

pretexto de antimilitarismo, a tal modo de solução, importa em pregar a conservação, no 

poder, da atual ditadura(...)” (MANGABEIRA, apud OLIVEIRA, 1971:178). 

Com a situação internacional favorável a democracia, Otávio Mangabeira sabia 

que o governo de Vargas estava com os dias contados. A intervenção militar para 

derrubar o governo seria, na sua opinião, a forma menos traumática e menos agitada de 

se chegar à democracia. 

No último manifesto do exílio, se restringiu a responder a entrevista do chefe 

diplomático brasileiro Valentin Rebouças, ao jornal estadunidense New York Post, 

quando este disse que se no Brasil não existia uma democracia perfeita, pelo menos o 

governo estava fazendo uma ponte para o regime democrático. 

  

 III 
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 A perspectiva, de se pronunciar no exílio, trás para a análise do testemunho algo 

característico. O ambiente em que personagem se manifesta nada tem de “neutro” ou 

indiferente, pelo contrário, influência de forma determinante o relato. Denise 

Rollemberg analisou essa dimensão: 

“A história do dia-a-dia no exílio é, portanto, a história do choque 
cultural renovado constantemente; do mal-estar em relação ao outro 
e, sobretudo, em relação a si mesmo, entre o que se era - ou se 
pretendia ser -, e o que se acabou sendo de fato. É a história da 
desorientação, da crise de valores que significou, para uns, o fim de 
um caminho e, para outros, a descoberta de outras possibilidades”. 
 

Nos dois afastamentos Otávio Mangabeira exerceu, como costumou dizer, o seu 

“mandato do exílio”, já que mesmo fora do país ele escreveu vários manifestos, 

defendendo a democracia, protestando contra a situação nacional, sendo um exilado que 

não deixou de exercer a atividade de homem público participante da política brasileira, 

artigos que clamavam contra as arbitrariedades e a ditadura do regime getulista.  

Um militante político, esta a principal característica de Mangabeira. Dentre as 

possibilidades de se exercer uma identidade, propostas por Gilberto Velho (1994), 

dentre elas o sincretismo, a atitude blasé, o ceticismo radical e a militância, Mangabeira 

escolheu a última, e soube exercê-la de forma persistente e tenaz.  

  Como única arma para lutar contra o getulismo, lhe restou os seus escritos, feitos 

de forma continuada em todo esse período de degredo. Com a máquina de escrever a 

seu serviço, mostrou outra faceta ainda desconhecida de seus aliados e adversários 

políticos: o caráter contestador e radical de seu discurso. Os períodos conflituosos o 

forçaram a perder as características de pacificador, conciliador, reforçando a luta e, as 

vezes, a agressividade discursiva, como armas mais próprias para enfrentar tempos 

difíceis, onde o meio-termo não cabia. 

 O ressentimento, as mágoas e o radicalismo na defesa do liberalismo, foram 

marcas constantes nesses manifestos. Apesar de, mais de uma vez, pronunciar o 

contrário. Da Europa, tentava influenciar os caminhos brasileiros, buscando angariar 

adeptos para a sua causa, que também era a do seu grupo. 

 A sua participação, nessa década tão importante para o Brasil, ganha 

importância na medida em que foi o principal representante de um grupo de 

descontentes, os opositores de Vargas. Representantes políticos relevantes para o 

destino nacional se aglutinaram nesse meio. Dessa união em torno da oposição a 
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Getúlio Vargas saiu a União Democrática Brasileira, em 1937, que concorreria a 

presidência de 1938, e pouco mais tarde, a União Democrática Nacional, partido de 

grande representação, que teve como seu primeiro presidente nacional o baiano Otávio 

Mangabeira. Entretanto, a principal identidade política desses homens veio com a 

“derrota” para o grupo político de Getúlio.  

Abordar a identidade dos “derrotados” políticos da década de 1930 requer a 

necessária contextualização do período. As decisões dos atores históricos só ganham 

sentido conforme a situação enfrentada no momento. A cada situação, uma resposta 

diferente. Assim, se neste período eles atacam, em seus discursos, manifestos e 

entrevistas, as ações políticas de Getúlio Vargas, não podemos esquecer que muitas 

dessas críticas também poderiam se aplicar ao período que estes ainda estavam no 

poder. Exílios e prisões políticas aconteceram na época de Mangabeira no Ministério 

das Relações Exteriores. Assim, os interesses das pessoas definem o modo pelo qual 

elas chegam as suas conclusões.  

Um forte componente na construção das identidades são os conflitos. É nos 

contatos, nos limites, e mais que tudo, nas diferenças, que a identidade, seja coletiva ou 

individual, se coloca. Dois grupos políticos, a partir da Revolução de 1930, passaram a 

perceber a realidade brasileira a partir de perspectivas totalmente diferentes. Podemos 

classificá-los como “vencedores” – os aliados de Vargas - e os “derrotados” – os 

adversários de Vargas -, sem, contanto, tentar fazer uma história dos “derrotados”, ao 

estudarmos os adversários políticos de Vargas. Isso porque uma história dos vencidos já 

não faz mais sentido, passando a ganhar espaço e significação “uma história dos 

contatos, mútuas relações e trocas culturais” (GONÇALVES e ROCHA, 2006, pág. 22).  

Arruti*, em seu estudo sobre os “remanescentes”, ajuda a compreender a 

construção de identidades tidas como pertencentes aos “de baixo”, ou seja, aos 

excluídos, vencidos ou marginalizados. Mesmo abordando identidades étnicas, o autor 

passa conhecimentos úteis para se pensar a relação de grupos políticos, que passaram 

por derrotas nesse campo e procuraram encontrar uma saída para voltar ao centro do 

poder. A interação com outras identidades forja, mais uma vez, oposições e 

classificações entre pessoas. Assim como os “remanescentes”, o grupo político de 

Otávio Mangabeira sofreu com intervenções opressivas do Estado brasileiro, 

representado, nesse caso, pelo governo de Getúlio Vargas, e resultando disso, criaram 
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uma identidade comum dos inimigos desse regime, o que possibilitou maior força nas 

lutas políticas.  

As lutas comuns, e a caracterização de um inimigo comum, propiciaram a esse 

grupo a construção de programas e de projetos políticos. Os políticos, mais do que 

outros grupos, são obrigados a conjugar o “nós”, já que os seus objetivos não são 

individuais. Mesmo que não deixe de existir o pessoal nesses planos, e muito da 

biografia de cada indivíduo. Como bem lembra Gilberto Velho, é o “individuo-sujeito 

aquele que faz projetos” (1994, pág. 101). E Otávio Mangabeira deixou muito da sua 

personalidade em seus projetos.  

 Este personagem, como testemunho, muito ajuda no processo historiográfico, 

elucidando as questões de um tempo que ele efetivamente participou. A operação de 

mediação feita pelo historiador só pode ser efetuada se presumirmos certa 

confiabilidade no relato desse político. Sem isso, de nada adiantaria ler e interpretar as 

inúmeras páginas de seus discursos parlamentares e seus manifestos. 

 Lógico que o choque entre os testemunhos de uma mesma época é inevitável. Se 

couber ao testemunho uma confiabilidade, isso não exclui da percepção do pesquisador 

a possibilidade de suspeitar, resultando no necessário exercício de confrontar as várias 

controvérsias em que os testemunhos se envolvem. 

 Se "a testemunha confiável é aquela que pode manter seu testemunho no tempo" 

(RICOEUR, 2007, pág.174), Mangabeira faz jus ao seu papel nessa pesquisa, porque 

chega a ser radical a sua permanência nas idéias e palavras proferidas, sempre em 

oposição ao regime varguista e pregando a defesa das liberdades democráticas. Seus 

pensamentos e ações tiveram uma consistência e coerências mesmo quando 

confrontadas com situações adversas, em que essas características beneficiariam seus 

adversários. Como exemplo disso, temos a sua postura democrática perante a cassação 

dos parlamentares comunistas e do registro do Partido Comunista do Brasil, que seriam 

benéficos ao seu partido, a UDN.  

 A confiabilidade presumida também reforça a importância de se pensar o 

discurso do testemunho como coerente com o grupo ao qual pertence. Os “derrotados” 

políticos por Getúlio Vargas formaram um grupo detentor de um discurso de oposição 

ao regime instaurado pela Revolução de 1930. Logo, pensar na figura de Mangabeira e 

nos seus manifestos, significa ligá-lo a este pensamento cultivado entre os seus pares. 

Foi dentro desse grupo que o político da Bahia ganhou audiência para os seus 
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pronunciamentos de caráter político. 

Isso pode ser constatado até nos escritos sobre a sua vida, feitos 

predominantemente por aliados políticos e assessores. Yves de Oliveira atuou como 

Secretário de Estado da Bahia, quando do governo de Otávio Mangabeira, de 1947 a 

1951. A aproximação entre biógrafo e biografado é facilmente percebida, como também 

a grande admiração que o primeiro nutre pelo segundo. Neste trabalho, os defeitos e 

incoerências de Mangabeira são esquecidos, em proveito de uma imagem mais positiva 

deste com a posteridade. O biógrafo deixa claro, em mais de uma passagem, que o 

trabalho visa servir de fonte para futuros historiadores, que certamente, na visão de 

Oliveira, irão reconstituir a verdade histórica dos fatos, e dar a Mangabeira um lugar de 

destaque no período.  

 A predominância do grupo sobre o indivíduo, e a sua influência decisiva sobre 

as memórias pessoais, foi afirmada e reafirmada por vários teóricos. Èclea Bosi, 

formulando uma ampla pesquisa sobre os testemunhos, finalizou suas conclusões 

afirmando que “A elaboração grupal comum seria, portanto, decisiva” (1987, pág. 28). 

Por isso, nunca é demais lembrar que a importância de Otávio Mangabeira se dá mais 

ainda pela profunda ligação dele com os seus coligados políticos, engajados em uma 

luta árdua contra um governo que lhes tirou o poder e a possibilidade de transmitir para 

o conjunto da sociedade a sua própria interpretação dos acontecimentos. 

Os projetos, como os de Mangabeira, só podem ser entendidos com o auxílio da 

memória, base da construção das identidades. Pensando no Outro, nessas relações com 

as fronteiras, os projetos ganham sentido, e fazem os rumos individuais e coletivos se 

efetivarem. Como fragmentos, a memória é resgatada conforme a necessidade do 

presente, daí surgindo os projetos. Aquilo que se deseja preservar do passado é mantido, 

assim como os momentos dignos de esquecimentos são propositalmente deixados de 

lado, nessas elaborações e re-elaborações da memória.  

 Nas análises do testemunho e nas buscas aos arquivos, o lugar social da 

produção histórica não deve jamais ser esquecido. É este espaço que possibilita os 

discursos e as visões de mundo da maneira que são. E o lugar não somente do 

testemunho, como também do historiador que realiza a investigação. O papel do lugar 

“científico” do pesquisador contemporâneo já foi bem problematizado por Michel de 

Certeau: “Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção sócio-

econômico, político e cultural” (2002, pág.66). 
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 Mastrogregori também coaduna com essa perspectiva, quando afirma que “(...) o 

presente abre espaço de cognoscibilidade dentro do qual é possível perceber o único 

passado possível. Condições políticas, econômicas, religiosas, morais, estéticas, 

convergem em um determinado presente para moldar o passado visível (...)” (2006, 

pág.75). 

 Dentro das distinções de testemunho feitas por Paul Ricoeur, o político 

pesquisado se enquadra na esfera dos voluntários, ou seja, aqueles que desejavam que o 

seu pronunciamento ficasse para a posteridade, que outras gerações o interpretassem, já 

que a atual estava impregnada de vícios implantados pela ordem vigente, pela qual tanto 

se opunha. 

Marc Bloch (2001), em seu “Apologia da História”, dá pistas de como analisar 

este tipo de testemunho, definido como voluntário. Além de saber interrogar 

criticamente o documento, para evitar a supremacia do dado, temos que procurar 

interpretar o que o autor da fonte deixou de escrever, o subtendido. Ao tratar com esses 

dados documentados, nada seria pior para o historiador do que ficar refém das palavras 

intencionalmente colocadas do autor. Para fugir dessa cilada, nada melhor do que buscar 

as intenções do não escrito 

Mangabeira e seus pares, os “derrotados” políticos pela supremacia varguista, 

tiveram seu direito a explicação negado pela história hegemônica. Numa operação de 

supressão de alguns testemunhos, trabalhando com a tradição de memória, os chamados 

“vencedores” manipularam o acesso e conhecimento do passado, apagando do horizonte 

histórico qualquer tentativa de explicação da derrota feita pelos adversários. As 

interpretações desse período, feitas deixando a margem os grupos políticos adversários 

da ditadura varguista, tem muito do contexto do período. Os eventos, como bem define 

Sahlins (1990, pág. 15), são um resultado da “relação entre um acontecimento e a 

estrutura”.  

 Processo longe de ser explícito, e por vezes feito pelos próprios acadêmicos, 

sem saber que o estavam fazendo. Ao atribuir a um período somente uma interpretação 

possível, denominando acontecimentos de forma arbitrária, a exemplo da instauração de 

“fatos históricos”, a exemplo de “Revolução de 1930”, os historiadores reforçam que o 

“esquecimento também faz parte da tradição de lembranças”, como bem escreveu 

Mastrogregori (2006, pág.70). 
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Os fatos não foram instaurados de forma pacífica. Muito pelo contrário, para ser 

aceito por todos, passou por um campo de luta entre os envolvidos nos acontecimentos, 

no campo da memória. O lado “vencedor”, o dos grupos getulistas, transformou a 

memória em institucionalizada, histórica, servindo de apoio as rememorações 

posteriores. Os quadros de referência, resultantes desse processo, ganharam ares de 

objetividade, longe das paixões e conflitos da época em que foram estabelecidos.  

 Na chamada tradição de lembranças, as memórias individuais e comunitárias dos 

adversários de Vargas não tiveram espaço em outro lugar senão em seu próprio grupo. 

Isso porque “(...) a transmissão da lembrança e da imagem do passado é frequentemente 

ligada ao exercício do poder” (MASTROGREGORI, 2006, pág.72). A conservação ou 

destruição, que também pode ser representada pelo esquecimento, tem muito a ver com 

os grupos dominantes, e a interpretação que eles querem dar ao passado. 

Das leituras realizadas a respeito da Revolução de 1930, e das perspectivas dos 

“derrotados” por este movimento, chegamos aos problemas presentes na representação 

do marco fundador, nesse caso, o marco revolucionário. Dar a este movimento o caráter 

de fundador de um novo Brasil, mais moderno e menos oligarca, significa assumir o 

discurso dos “vencedores”, na medida que a própria definição de “Revolução de 1930”, 

segundo Borges (1992) foi dada somente após a “Revolução Constitucionalista de 

1932”, considerada pelos partidários de Vargas como uma contra-revolução. 

Analisar o termo revolução para este movimento implica a perguntas 

fundamentais: a quem interessava esta designação? Houve realmente uma revolução, na 

perspectiva marxista de mudanças estruturais? A definição de marco fundador, 

separações do tempo baseadas no espaço/acontecimentos, também pode ser considerado 

um campo de luta envolvendo a memória?  

Na busca dessas respostas, Vavy Pacheco Borges (1992) e Carlos Vesentini 

(1997) lançaram luz sobre vários aspectos. Borges, dentro de um estudo mais amplo a 

respeito dos termos “tenentismo”, “revolução” e “oligarquias”, define que sim, a 

definição destes conceitos fizeram parte da luta em torno da memória, entendido como 

lugar de embates envolvendo os “vencedores” e os “vencidos”. A luta pelo controle e 

interpretação dos fatos é tão importante quanto à luta política em si. Os grupos 

derrotados pela “Revolução de 1930”, nesse sentido, perderam os dois embates: a 

primeira quando do golpe de 24 de Outubro de 1930, e a segunda pela memória e 

interpretação dos acontecimentos.  
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Segundo Vavy Pacheco Borges, três momentos acompanham o termo 

“Revolução Brasileira”: 1922 1924 e 1930. Esse debate, que antes tinha sido travado em 

torno do Partido Comunista Brasileiro, foi incorporado no discurso vencedor de Vargas, 

em seus pronunciamentos após a Revolução de 1930 (Borges, 1992). Esta designação, 

que antes acompanhava somente os acontecimentos deflagrados pelos “tenentistas”, 

com as análises historiográficas posteriores, passaram a também dar sentido ao período 

getulista. Como foi escrito na introdução deste projeto, os próprios oligarcas líderes da 

Aliança Liberal contestaram qualquer caráter revolucionário para o movimento (Carone, 

1974).  

O marco fundador, o fato histórico “Revolução de 1930”, passou, então, a ser 

utilizado por todos, incluindo os “derrotados” políticos desse movimento. Em suas 

memórias, depoimentos e testemunhos, não se discutem mais se tal movimento foi 

realmente uma revolução, apenas se aceita esse fato, como condição necessária do 

entendimento e da ligação a temporalidade dos acontecimentos narrados. “O tempo ido 

deixou um fato ou um conjunto deles a comporem um depositário qualquer, 

constantemente disponível, em que é possível buscar uma lembrança atravessada por 

um conteúdo político preciso” (VESENTINI, 1997).  

 

 

 

IV   

Analisar os testemunhos e problematizar o ato de rememorar exigem do 

pesquisador algumas considerações. A condição de afastar de si, para compreender 

esses fatos exteriores, é uma constante no exercício da rememoração. O ato de 

rememorar, para o individuo, parece como ver a sua vida por cima, de forma neutra e 

objetiva. Nesta operação, os acontecimentos relembrados, geralmente longe no tempo, 

são interpretados segundo a suposta lógica da isenção. Mesmo se tratando de 

autobiografia ou memórias, o individuo pensa em sua pessoa como um personagem 

distante, que possibilita a análise longe do calor dos eventos. Vesentini (1997) lembra 

da separação entre fatos e interpretação, nesses momentos, onde a testemunha se 

esquece que o próprio fato já foi objeto de interpretação.  

Lendo os testemunhos, percebemos que esse exercício rememorativo, nada tem 

de objetivo, ao percebermos que: “Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas 
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refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. 

A memória não é sonho, é trabalho” (BOSI, 1984). E nesse exercício que o 

pertencimento do indivíduo aos grupos se faz determinante. O trabalho rememorativo só 

pode ser feito com o auxilio dos testemunhos e lembranças dos outros, comprometendo, 

assim, definitivamente, as lembranças particulares.  

Em seu estudo “A ilusão biográfica”, Pierre Bourdieu (2000), escreve que a 

história de vida não passa de uma noção de senso comum. Para este autor, acreditar nos 

relatos biográficos é também aceitar a filosofia da história. A impossibilidade da escrita 

memorialistica, nesse sentido, vem de não conseguir analisar todos os aspectos 

contraditórios, aleatório, imprevistos, da vida humana. Contar a vida de um indivíduo 

como um romance literário, acreditando nas sucessões cronológicas, nas identidades 

únicas e coerentes, nos sentidos da existência, seria um grande erro.  

Ao escrever um relato biográfico o autor começa com a seguinte pergunta: qual 

imagem o personagem terá? A partir daí, são selecionados os eventos necessários à 

construção dessa imagem, ligando-os de forma a parecerem coerentes e repletos de 

sentido. Por isso as biografias só são escritas após a morte do personagem, ou no caso 

das autobiografias, quando este está em idade avançada. Relatar uma vida significa 

fazer um balanço, e este só pode ser feito quando os eventos posteriores passam a não 

existir, no caso da morte, ou já não podem influenciar no resultado final, no caso da 

idade avançada do personagem. 

Escrever uma biografia ou autobiografia implica em um confronto com o terreno 

da impossibilidade, pelos modelos que “associam uma cronologia ordenada, uma 

personalidade coerente e estável, ações sem inércia e decisões sem incertezas” (LEVI, 

2000, pág.169). Um pouco a frente, Levi escreve que Rousseau, por exemplo, após um 

período acreditando poder escrever a sua vida em um livro, finalmente chegou à 

conclusão que a autobiografia seria impossível. Diderot também chegou à mesma 

conclusão.  

Dar sentido a vida de uma pessoa leva ao cometimento de alguns equívocos: 

pensar que uma personalidade é coerente e estável; acreditar em uma cronologia 

ordenada e ter a ilusão de uma identidade especifica. Por fim, a própria possibilidade do 

historiador em contar uma vida é posta em dúvida. O resultado para tal problema tem 

sido o uso, pelos biógrafos - que contam a sua própria vida ou a vida de outra pessoa -, 

de uma história romanceada, influenciada pela literatura, na busca por um sentido único 
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nas trajetórias individuais, como se a vida fosse um desenvolvimento contínuo e 

progressivo.  

Ao contar a nossa própria história ou tentar contar a história de vida de um outro 

indivíduo, cometemos o erro de escolher uma face desse indivíduo, esquecendo-se que 

uma pessoa engloba várias faces em si. Bourdieu (2000), de forma enfática, deixa claro 

que até o nome próprio é o maior exemplo de identidade ilusória, haja vista que ele não 

consegue ser coerente com a instabilidade da vida humana. Lima (1991), chega a 

mesma conclusão, afirmando que o nome próprio não é isomorfo ao autor. 

Em cada fase ou situação da vida tomamos escolhas e executamos ações que 

nada tem a ver com uma ordem pré-estabelecida, escolhendo uma face dentro de nós 

para cada tomada de decisão, deixando claro a complexidade da identidade. Há em todo 

relato biográfico uma construção superficial de sentido, uma relação de causa e efeito 

nem sempre confiável, uma busca de lógica. 

Ao estudar vidas individuais e relatos memorialisticos, faz-se necessário a prévia 

análise do individuo como persona. Nascendo do contato com a sociedade, a persona se 

concretiza pela assunção de papéis, chegando juntamente com um certo perfil (Lima, 

1991). Segundo este autor, é pela existência desses papéis que o ser humano perde a sua 

fraqueza biológica. Assumir certas posturas perante a vida e os acontecimentos, como 

Mangabeira exercendo o seu papel de democrata, resulta da visão de mundo filtrada 

pela persona.  

No entanto, é preciso deixar claro o caráter mutável da persona: “(...) a armadura 

da persona é sempre uma plástica argila, passível de desenhos até mesmo contraditórios. 

Manter-se sempre igual a si mesmo equivaleria a destruir a própria armadura” (LIMA, 

1991, pág.46). Yves de Oliveira destruiu a armadura de Mangabeira, esquecendo de lhe 

dar a necessária incoerência e contradição de ser humano.  

Uma possível solução para os erros cometidos pelos biógrafos e memorialistas 

aparece no trabalho de Charles Feitosa (2002). Para ele, é preciso fazer uma biografia 

despersonalizada, matando o autor enquanto sujeito estável e monolítico, abandonando 

a ilusão de identidade da testemunha. Ainda, é necessário destruir o fio condutor, aquele 

que está em toda obra memorialistica, que possibilita a narração de uma vida a partir do 

final, para construir sentido. Em contraposição ao labirinto, representação das 

biografias, onde apenas um caminho leva ao destino, Feitosa sugere o deserto, lugar de 

todos os caminhos possíveis, e sem a necessidade de um fio condutor.  
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