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PREFÁCIO 
 

 

 

“Tudo por São Paulo!” precisa de uma explicação. Foi escrito durante o 
movimento constitucionalista. Possui personagens de todos os matizes. É 
um conjunto de quadros apanhados aqui e ali por um espírito de “repórter”. 

De quando em quando, sem que o seu autor o pressentisse, saltou, 
numa frase ou numa palavra, alguma coisa de puramente pessoal. Também 
disso não me penitencio. Sou paulista, aceitei e me integrei, como todo o 
povo, na causa abraçada pelo meu Estado. Essas frases e palavras são, 
portanto, o reflexo do meu eu. 

Depois de concluído o despretensioso livro, despretensioso como uma 
reportagem de jornal, foi que eu senti que havia, então, algo a atender se eu 
quisesse publicá–los. Li–o, por isso, a vários amigos. Aceitei críticas. Cortei 
algumas arestas. Modifiquei alguns tópicos. Acentuei, em várias partes, seu 
caráter descritivo. 

Dessa leitura e dessas críticas, consegui um prêmio e a convicção de 
que, sob a forma escolhida, eu me identificara com o pensamento 
generalizado entre os meus patrícios. 

Confesso que só por essa união de vistas, que significa a união de 
vistas com o povo de que descendo e com o qual estarei em qualquer 
emergência, dei–me desde logo sinceros e cordialíssimos parabéns. 
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O PRINCÍPIO 
 

Dia 10 de Julho de 1932 

Em São Paulo. 
A cidade amanheceu boquiaberta. Os jornais, em letras garrafais, 

anunciaram que, na véspera, á noite, deflagrara o movimento 
constitucionalista, liderado pelos Estados de São Paulo e Mato Grosso. 

O general Pereira de Vasconcelos, nomeado para assumir a chefia da 
2 Região Militar, ficara detido em Caçapava. 

O coronel Euclides de Figueiredo, chegado na véspera, dirigia os 
trabalhos daquela Região Militar. 

O general Isidoro, no posto de generalíssimo e o general Bertoldo 
Klinger, assumiram o comando supremo do Exército Constitucionalista. 

Para às quinze horas estava marcada a posse do governo do Estado, o 
interventor federal até a véspera, sr. Pedro de Toledo. 

O povo, surpreendido nos primeiros momentos, bateu palmas ao 
comando supremo e assistiu à posse do governador em meio de ovações 
formidáveis. 

Os estudantes de Direito, desde o alvorecer, estavam a postos. A 
Faculdade transformara–se, em poucas horas, num quartel. Procedia–se ao 
alistamento do Batalhão que se chamou depois “14 de Julho”. O largo de 
São Francisco achava–se repleto. A estátua de José Bonifácio foi, mais uma 
vez, a tribuna cívica dos acadêmicos. 

 
Em vários pontos da cidade montavam–se outros tantos postos de 

alistamento. Os preparativos seguiam–se vertiginosos. Para o Norte houve 
embarques de tropas. Em direção a Itararé seguiram os primeiros 
contingentes. 

 
Animação formidável. 
 
Foi nesse dia que começou o duelo das estações irradiadoras. A Rádio 

Record, pela voz do “speacher” César Ladeira, concitava o povo brasileiro a 
se alistar no exército constitucionalista. A “P. R. A. X.”, do Rio de Janeiro, 
pela voz de Pacheco de Andrade, começou a encher os céus brasileiros que 
em São Paulo se iniciara a guerra da secessão, o “Separatismo”. 

 
Qual dos dois venceria? 

 
 
 
 
 



 
 

M. M. D. C. 
 

A origem do M.M.D.C. é conhecida. Resultou dos nomes Mario, 
Miragaia, Drauzio e Camargo, os quatro moços que tombaram no dia 23 de 
Maio de 1932. 

Nos primeiros dias da Revolução, quando a organização modelar que 
tomou esse nome começou a trabalhar nesta Capital e no interior do Estado, 
a significação de suas iniciais foi publicada em boletim oficial do 
Departamento de Publicidade. 

Começou o alistamento. Começaram, também, as adulterações 
daquele nome. Uma das primeiras a aparecer foi a de “Mamãe me dá 
coragem”. A seguir verificou–se que Minas Gerais e o Rio, dos quais se 
esperava uma adesão rápida e eficiente à causa constitucionalista, haviam 
fugido aos seus compromissos. Surgiu então, na boca popular uma segunda 
interpretação: “Mata mineiro, degola carioca”. 

Depois disso começaram a surgir novas interpretações, mais ou menos 
mordazes e algumas até absolutamente impublicáveis. Estas, é claro, eu não 
as publicarei. Para dar uma ideia sobre a malícia que alguns espirituosos 
derramaram sobre a divisa deixo aqui consignada apenas a dos “Muitos 
maridos deixaram comidas”. 

Quando os ditatoriais conseguiram tomar a cidade de Mogi Mirim os 
adeptos daquele partido vibraram. Uma grande satisfação enchia–lhes os 
olhos quando, ainda baixinho, mas com muita insistência, espalhavam: “Mogi 
Mirim – Depois Campinas”. 

Houve a revanche. O tenente–coronel Romão Gomes, ainda no posto 
de Major, conseguiu rechaçar as tropas do governo federal que haviam 
ocupado as cidades de São João da Boa Vista, Vargem Grande, Cascavel e 
outras. No dia seguinte a esse encontrei um conhecido derrotista 
desanimado. Sabendo do seu gênio irascível toquei no assunto. Nesse dia 
obtive, de um momento de raiva, uma nova significação do M.M.D.C., na 
seguinte expressão: “Mando matar ditatoriais e constitucionalistas”. 

Mas não para aí o rol de interpretações da referida divisa aceita por 
São Paulo debaixo do maior civismo e respeito. 

Em meados de Setembro, um conhecido turfista achava–se 
desanimado. Tudo lhe corria mal. 

– Isto não acaba mais – dizia. Não tenho um níquel. Estou de tanga. 
E abria os braços, aborrecido. 
Por um natural troca de ideias que se fez, nesse dia, na roda em que 

estava esse cavalheiro e outros mais, falou–se casualmente no jogo do 
bicho. O turfista levantou o rosto. Um brilho estranho iluminou seu olhar. 

– Oh! Exclamou – Disso eu não me esqueço. E garanto a todos vocês 
que o M.M.D.C. vai ser no dia que terminar está “droga”, o meu grande 
palpite… 

– Como? – perguntaram várias vozes. 



 
 

– Hei de empenhar até a camisa – respondeu o turfista. Mas hei de 
jogar com toda fúria no milhar 2.600! 

A leitura do algarismo romano foi a última interpretação que ouvi do 
popular emblema. 

 

FAMÍLIAS REVOLUCIONÁRIAS 
 

Que São Paulo seja uma cidade cosmopolita ninguém mais o duvida. 
Repeti–lo é quase ridículo. Mas que, em dado momento de sua vida, tenha 
surgido, para enriquecer sua árvore genealógica, uma série de famílias 
nunca dantes existentes, parece–me que há de constituir certa novidade. 

É o que vou provar. São Paulo, com a revolução, além de outras 
criações conhecidas e desconhecidas, teve a de várias famílias. 

O leitor, por certo, diante de uma afirmativa dessa natureza, há de ficar 
meio interdito. Pois se a guerra é, por excelência, a destruidora, como criar 
gente num tempo em que ela exerce o seu predomínio? – hão de perguntar 
de si para consigo. Pois a explicação é fácil, como vamos ver. 

A primeira família que surgiu depois de deflagrado o movimento 
constitucionalista, foi a dos “Tavares”.  A origem de tal nome ainda não a 
pude saber. A fim de redigir este trabalho, perguntei a um de seus membros. 
A este devo a explicação abaixo: 

– Tavares é o sujeito “simpatizante”. Simples simpatizante da causa 
constitucionalista e até da ditatorial. Se se tratar, também, de comunismo, 
Tavares é uma espécie de “comunista inconsequente”. 

– Exemplo? – perguntei. 
O meu interlocutor ficou meio enleado, olhando em derredor do grupo 

que se formara… 

– Exemplo… não posso dar. É perigoso. Cheira a delação. Posso 
garantir, porém, que os seus membros são inúmeros, formam verdadeiras 
legiões… 

Pois a despeito do orgulho do Tavares que me falou, descobri, dias 
depois, que uma segunda família havia surgido, desmantelando, 
completamente, em número e em valor, o fastígio da primeira. Foi a família 
dos “Barbosas”. 

“Barbosa” é o soldado combatente, “pirado” ou em gozo de férias na 
capital. Seu principal característico é a barba longa. O “Barbosa”, geralmente 
é meio herói. Conta vantagens. Á sua voz a dos Tavares se cala. Este não 
ousa enfrentá–lo. O “Barbosa”, sob a farda e debaixo do capacete de aço, 
impõe respeito a admiração. 

Mas há, ainda, outras famílias. A dos “Pedroso” é uma delas. O leitor 
está com curiosidade de saber quem é o “Pedroso”. Talvez tema ser um 
deles. Talvez… 



 
 

“Pedroso” é o sujeito constitucionalista ou ditatorial. Indiferentemente. 
Não admite avanços das tropas adversárias e nem compreende recuos das 
dos seu partido. Não entende. Finge–se de burro. 

Mais forte do que a família “Pedro” é, porém, a família “Rocha”. Como 
veem o nome o diz: rocha. Se é constitucionalista, ninguém a convencerá 
que os ditatoriais algum dia fizeram alguma coisa que prestasse. E se é 
ditatorial briga a toda hora com os constitucionalistas ao noticiarem estes 
qualquer vantagem dos seus. Os “Rocha” são temidos justamente pelo 
predicativo “intolerantes”. 

Mais numerosos que os membros de qualquer das duas últimas 
famílias são os “Junqueira”. Contam–se aos milhares. Não tem conta 
mesmo. É a família mais acomodatícia. O nome também lhe enquadra 
perfeitamente. Seu primitivo é o substantivo “junco”. O “Junqueira” é 
constitucionalista se as hostes destes avançam em vários setores. No dia 
seguinte, se os ditatoriais, infligiam alguma derrota em seus inimigos ou se 
os comunicados destes apareciam omissos, o “Junqueira”, forçosamente, era 
ditatorial. 

O mais comum nas atitudes dos “Junqueira”, era tomá–las de acordo 
com a roda em que estavam. Eu disse acima e não temo repetir que os 
“Junqueira” não tem número para contá–los… 

Na tarde em que nesta Capital de São Paulo comentava–se, com certa 
emoção, o ato do governo ditatorial deportando o jornalista Dr.Assis 
Chateaubriand, nasceu uma nova família. 

Na sala em que eu estava, alguém perguntou como se deveria chamar 
a família dos que eram deportados pela revolução. E estávamos todos à 
procura de um nome para batizá–los, quando um dos presentes, numa 
vozinha doce, interrompeu–nos: 

– Fugita. 
E todos aceitaram tal designação. 
 

 

O LADRÃO DE BOTINAS 
 
O advento de guerras e revoluções se traz preocupações e temores 

não resta dúvida que consegue encher muitos espíritos de satisfações. O 
preto Ernesto de Assunção e Silva estava neste caso. As revoluções que 
deflagaram em São Paulo em 1924 e 1930 só lhe trouxeram vantagem. E é 
de notar a transformação por que passava a sua individualidade às primeiras 
notícias de acontecimentos subversivos. 

O preto Ernesto de Assunção e Silva era, de natural, pacato. Vivia com 
uma preta cozinheira, que lhe dava além dos carinhos de cônjuge, comida, 
teto e roupa. Em troca Ernesto conservava fidelidade à sua “patroa”, tocava 
violão duas horas por dia e descansava, refestelado, ora na grama do seu 



 
 

quintal, ora no quarto do casal, enquanto a Henriqueta trabalhava, em sua 
profissão, numa casa da avenida Angélica. 

No dia dez de Julho de 1932, contra hábitos inveterados, Ernesto não 
ficou em casa. Saiu de manhã e só voltou à noitinha. Um riso grande enchia 
sua fisionomia. 

– Estou garantido minha velha! – exclamou Ernesto chegando à casa. 
– Homessa – respondeu a preta, desconfiada. Acho bom você se 

explicar. 
– Estou garantido, já lhe disse. Por mais alguns anos te garanto que 

não preciso comprar sapatos. 
A preta, meio desconfiada, pediu explicações. 
– Vocês, mulheres – disse o preto com superioridade – vivem sempre 

atrasadas. Pois então não sabe do que aconteceu, ontem? 

– Não. 
– Ora… Estamos, minha velha, em revolução novamente. Vai chover 

botina que não acaba mais. 
Seguiram–se alguns dias. O preto Ernesto de Assunção não estava 

satisfeito. O “sururu” andava longe. Aqui mesmo não havia nada. Calma 
absoluta. As intendências só davam calçados para os alistados. 

Entrementes, fundou–se a Legião Negra. Primeira hesitação. 
Segunda... Uma dúvida pairou no espírito do Ernesto. Depois lembrou–se da 
colheita farta que fez nos pés dos mortos de 1924 e de 1930. Viu–se livre de 
preocupações durante alguns lustros, pelo menos no que se referisse a 
botinas. Num sonho surgiu–lhe uma coleção admirável de perneiras, botas, 
calçados finos de oficiais e botinas de soldados. Veio a resolução. No dia 
seguinte Ernesto apareceu à sua preta completamente mudado. Dos pés à 
cabeça, um soldado acabado. Do antigo paisano só restava o seu sorriso 
malandro muito conhecido. 

A Legião Negra partiu. Com seu primeiro batalhão o Ernesto. Com sua 
partida em alegrão para Henriqueta. 

Diante dessa afirmativa os leitores pensarão que a preta não tinha 
amor ao seu marido. Pelo contrário, asseguro–vos. Se assim fosse 
descobrir–se–ia uma contradição nas primeiras linhas desta história. O 
alegrão a que me refiro deu–se num dos postos de abastecimento criados 
pelo M.M.D.C. 

Explico–me: Henriqueta tinha seu emprego. Nada precisava, portanto, 
para si. Sua companheira de cortiço, preta também e mãe de três garotos, 
chamou, entretanto, a sua atenção. Disse–lhe que era tola em continuar a se 
matar com trabalhos quando o seu marido estava defendendo o país. Que 
fosse ao posto. Lá teria alimentos de graça. 

Henriqueta perdeu os primeiros escrúpulos. Foi ao posto do bairro. Deu 
seu cartão. Provou sua identidade. As senhoras que ali trabalhavam 
aprontavam um grande farnel de mantimentos. Henriqueta, num rasgo de 
sinceridade, achou muito. 



 
 

– Mas é para uma semana inteira – disseram–lhe. 
– Assim mesmo… redarguiu a mulher. 
Depois, ainda desconfiada, ao segurar a cesta: 
– Mas então tudo isso é mesmo para mim? 

– É – responderam. É para você. 
E a preta teve uma frase que precisa ser registrada: 
– Então que a guerra não se acabe! O “maldito” não me dava nada. 

Por ele até eu morreria de fome… 

A luta continuava. Passaram–se quinze dias. Henriqueta não tivera 
notícia alguma de Ernesto. Uma noite, porém, à hora do jantar, o preto 
chegou. Sob seu braço trazia um embrulho grande. 

Henriqueta, que jantava com a vizinha e seu três pequenos, levantou–
se meio molenga. Ernesto, depois de colocar o embrulho na cama, revirou os 
olhos pela casa, enquanto se aproximava da mulher: 

– Que luxo! Já se janta nesta casa. 
E sem mais preâmbulos, depois de dar uma palmada na mulher e 

cumprimentar, gingando, a vizinha, sentou–se e pediu “rancho”. 
É quase inútil acrescentar que a exclamação do Ernesto tinha razão de 

ser. A única pessoa que, antes, jantava em casa era ele. A mulher fazia suas 
refeições na casa dos patrões. Com a revolução deixou o emprego. Tinha a 
boia garantida. E arranjara, como comensais forçados, a sua conselheira e 
os três moleques. 

Essa explicação entre parêntesis foi dada ao Ernesto, em meio de 
risadas e de tragos de uma cerveja que compraram. Em resposta, com seu 
constante riso malandro, o preto abriu o embrulho, de onde surgiram cinco 
pares de calçados meio salpicados de lama, mas perfeitos. Dois, mais finos 
eram visivelmente de oficiais. 

– A primeira colheita, minha gente. Há de vir mais, muito mais… 

Passou–se mais um mês Ernesto partira dois dias depois daquela cena 
para um dos setores de guerra. Não viera mais nenhuma notícia. Nenhuma. 
Era seu costume. Não escrevia. A velha, por isso, estava descansada. O seu 
Ernesto era “sabido”. 

– Está colhendo sapato… dizia algumas vezes, na surdina, à sua 
vizinha. Há seis anos que aquele peste não compra botina. Quando o 
estoque vai acabando vem guerra. Até parece que o danado é rezador… 

Mais quinze dias. Chegaram vários soldados da “Legião Negra” em 
licença. Henriqueta, que passava muitas horas no muro da “Chácara do 
Carvalho” a ver os exercícios do batalhão “Henrique Dias” teve conhecimento 
dessa chegada. Pensou no marido. Conseguiu entrar no quartel e falar com 
vários licenciados. Um deles era conhecido do Ernesto. À pergunta da 
mulher o semblante do soldado ficou triste. 

– O Ernesto foi ferido? – perguntou Henriqueta, aflita. 
– Não, minha velha – respondeu o homem tristemente. 
– Morreu? 



 
 

– Sim, minha velha. O Ernesto morreu. 
Por alguns momentos ambos ficaram sem palavras. Henriqueta, foi, 

porém, a primeira a manifestar–se. Queria detalhes. 
– Foi no Fundão. O combate ia aceso. A nossa metralhadora cantava 

sem cessar. Os inimigos vinham de peito descoberto e nós, em boa posição, 
os dizimávamos. Parecia, porém, que saiam da terra. Não havia o que os 
acabasse. A munição já era fraca e os homens continuavam a avançar. 
Pedimos munição. E os jagunços a morrerem e a crescerem para nós cada 
vez em maior número. O comando, vendo–se desguarnecido de munições, 
resolveu um recuo. A operação foi feita mais ou menos em desordem. A 
nossa situação era crítica. 

Recuamos, pois. Tomamos, pouco atrás, novas posições. Não havia 
tempo, porém, para descanso. O inimigo continuava a atacar–nos com 
violência. Nisto, entretanto, chegaram os socorros pedidos. Armamo–nos 
novamente. O comandante deu ordem para a investida. Voltamos ao ataque. 
Esgotamos completamente o inimigo e retomamos, valentemente, a nossa 
trincheira. 

O espetáculo que então se nos deparou foi impressionante. Os 
adversários, sedentos de sangue, tinham matado a facão muitos dos nossos 
companheiros que não puderam fugir. Entre estes o meu camarada Ernesto. 
Morreu com um bravo. 

A mulher pôs–se a chorar copiosamente. Depois, levantando a cabeça 
e olhando para seu interlocutor, perguntou–lhe docemente. 

– E o senhor não trouxe nenhuma recordação do seu amigo que 
pudesse me dar? 

O preto titubeou um instante. Depois, como a se desfazer de últimos 
escrúpulos, abaixou–se, arrancou as botinas e disse: 

– São dele. Roubei–as do seu cadáver. Leve–as. 
 
 

REUMATISMO PROVIDENCIAL 
 

Uma das coisas mais comoventes observadas em São Paulo foi a 
fundação das oficinas de costuras. Pode–se afirmar, sem receio, que do 
exército da retaguarda um dos fatores mais eficientes foi o rol formidável, 
inumerável de costureiras da revolução. Tão grande que um jornal não teve 
dúvida em afirmar que cada lar paulista se tornara uma fábrica ininterrupta 
de uniformes, camisas, cachecóis, capuzes, pijamas. 

Num dos grupos escolares fundou–se, a exemplo do que se instituíra 
em estabelecimentos congêneres, uma “casa de costura”. Em poucos dias 
as professoras transformaram–se de educadoras em peritas costureiras. 

Sobressaía–se D. Mimi. Apesar de doente, prestes a se aposentar do 
magistério, abandonou interesses, medicamentos e se pôs a trabalhar com a 



 
 

maior dedicação pela causa. Era a incansável. A mais disposta. Se fosse 
preciso trabalhar dez horas por dia sempre a encontrariam pronta. 

Em certo dia um batalhão teve ordem para se aquartelar no grupo 
escolar a que me refiro. Foi uma festa. D. Mimi tornou–se exaltada. Seu 
ardor cívico era impressionante. De tal modo vibrava a distinta senhora que 
uma de suas colegas, mordazmente, chamou–a de “assanhada”. A senhora 
não se ofendeu. Apenas teve a resposta que guardava para ocasiões 
semelhantes: 

– Tudo por São Paulo. 
Essa última frase, na tarde desse dia, foi repetida mais uma vez. D. 

Mimi achava–se entre duas colegas quando passou, perto, um oficial do 
novo batalhão. Por um motivo qualquer, ou sem motivo nenhum, uma das 
professoras disse alto: 

– Agora, tudo pelo soldado! 
O oficial parou. Voltou–se delicadamente e, sorrindo, respondeu: 
– E o soldado diz, convicto, ante tanta gentileza das senhoras: Tudo 

por São Paulo. 
– E São Paulo – retrucou uma das professoras presentes, no mesmo 

tom – há de dizer: Tudo pelo Brasil. 
D. Mimi, nesse dia, segundo confessou, não dormiu. Sentiu que estava 

fazendo adeptos. 
Dias depois, porém, D. Mimi sentiu a primeira decepção. No meio dos 

rapazes fortes que formavam o novo batalhão ela viu que um deles arrastava 
a perna esquerda. Aproximou–se lhe. Falou–lhe, Perguntou–lhe a razão 
daquele mal. 

– É reumatismo – respondeu–lhe o voluntário. De vez em quando ele 
me ataca. 

– Mas isso é de simples cura, meu rapaz. Se quiser eu posso 
providenciar para você sarar. 

– Algum remédio? 

– Melhor, muito melhor do que os remédios comuns – respondeu D. 
Mimi. Você vai a um médico meu conhecido. É especialista dessas 
moléstias. Você irá ao seu consultório. Ele o tratará gratuitamente e eu 
garanto que no fim de seis consultas, no máximo, você ficará completamente 
curado. 

– Mas seis vezes – disse o rapaz – acho que eu não posso ir. Só se 
fosse uma vez só. 

– Uma vez só é impossível. Seria milagre e milagre só Deus o faz. 
Faça um sacrifício e vá seis dias falar com o meu médico. Ficará bom. 
Garanto. 

O rapaz ficou meio convencido. Passados, porém, alguns segundos, 
olhando súplice para D. Mimi, pediu–lhe em voz consternada: 

– Acho bom não procurar o seu médico. 
– Mas por quê?! – pergunta admirada D. Mimi. 



 
 

– Porque… – titubeou o voluntário. Porque enquanto a perna me doer 
eu não sigo para a frente. 

D. Mimi quase desmaiou. 
 

O MELHOR LUGAR 
 
O Dr.Nicolau Barbeta notou, numa certa manhã de Julho, ao se 

aproximar do seu consultório, no Braz, que o semblante de sua velha cliente, 
a senhora Filomena Dádio, estava transformado. Ao vê–lo, saiu do balcão do 
armazém e aproximou–se lhe. 

– Doutor – disse–lhe ela. Estou muita aflita. Sou muito desgraçada. 
– Por quê? – perguntou–lhe o médico. 
– Imagine, doutor, a minha desgraça. O Gino se alistou. Eu fiz tudo 

para que ele ficasse. Não houve meio. Respondia que era covardia, que 
precisava defender São Paulo, que eu não fizesse nada para evitar o seu 
alistamento e mais uma porção de coisas. Eu fiquei como louca! 

O médico, conhecedor de há muito da velha Filomena deixou–a falar. A 
explosão havia de lhe fazer bem. E achou ainda melhor não dizer uma 
palavra, nesse dia, sobre o que pensava do gesto do voluntário Gino. 

Cinco dias depois entrou pela porta adentro do consultório do 
Dr.Nicolau Barbeta a dona Filomena. Estava mudada. Já sorria. E foi com a 
melhor cara do mundo que falou ao médico: 

– Acho que está tudo arranjado, doutor. 
– Como! – admirou–se o médico. Seu filho desligou–se do Batalhão? 

– Que esperança! Ele vai. Não é possível não ir. Mas como mãe eu 
não podia deixar que ele fosse assim, sem mais nem menos. 

– E o que a senhora fez? – arriscou o Dr.Nicolau. 
– Arranjei um ótimo lugar para o Gino. Falei com os políticos, dei 

alguns presentes para pessoas de grande influência, mas graças a Deus, 
consegui um lugar melhor para o meu filhinho. 

O Dr.Nicolau, familiarizado com sua cliente, deixou–a se expandir à 
vontade. Por fim, querendo dar mostras de maior interesse pela narrativa, 
aproveitou uma pausa da interlocutora e perguntou–lhe: 

– E qual é, enfim, esse lugar? 

– Imagine, doutor! Ele vai trabalhar no Corpo de Saúde. Com os 
médicos! 

– Com os médicos! 
– Sim. Ele vai ser o padioleiro do batalhão. 
O Dr. Nicolau Barbeta engoliu em seco… 

 
 
 



 
 

OS ÚLTIMOS A SABER 
 

A luta ia furiosa. Dia a dia, hora a hora a acompanhávamos com 
ansiedade. Os comunicados oficiais eram devorados pela população. As 
discussões se faziam em todos os pontos. Os generais da retaguarda, 
mapas em frente aos olhos, seguiam a marcha da luta, traçando planos. 

A palavra “envolvimento” tornou–se proverbial. As ações nesse sentido 
são as mais simples para os generais daquela brigada. São feitas a toda 
hora. Nunca eles contam com a potência ou a resistência adversária. Muito 
menos, ao que parece, com os seus colegas da retaguarda do lado oposto… 

Todos os dias, também, registravam–se falecimentos de bravos 
combatentes. Chegavam da fronte os corpos dos sacrifícios pela causa que 
abraçaram. Os enterros se faziam com toda solenidade. A presença dos 
representantes do governador do Estado, do comando do Exército e da 
Força Pública davam um caráter profundamente cerimonioso aos cortejos 
fúnebres. 

Numa tarde de Agosto, no jornal em que trabalhava, o Dr.Antônio 
Queiroz recebeu um telefonema de sua esposa. 

– Antônio! A dona Maria, nossa vizinha, mãe do tenente João, que 
comanda o pelotão do meu irmão Hélio, recebeu, agora, a notícia do 
falecimento do seu filho. Quem a comunicou foi um capitão. O irmão dela, 
entretanto, desconfiou e acha que pode ser derrotismo, pois que não 
receberam nenhuma comunicação oficial. Eles me pediram, por isso, falar 
com Você. Acham que Você, sendo do jornal, pode se entender com o 
Quartel General e obter uma informação rápida e precisa. 

Atendendo ao pedido de sua senhora, o Dr.Antônio de Queiroz se pôs 
em comunicação com o Estado Maior do Quartel General. Foi atendido por 
um tenente, o qual lhe disse nada saber de positivo sobre o referido 
falecimento. Em todo caso ia consultar, no momento, o capitão “Fulano” que 
estava de serviço. 

Minutos depois o Dr.Queiroz foi atendido por um redator do seu jornal, 
que se achava de serviço no quartel, junto ao Estado Maior. 

– Aqui não há nada – respondeu–lhe o companheiro. Acho que é 
boato. 

Satisfeito com a informação o Dr.Antônio Queiroz telefonou para sua 
esposa e lhe forneceu a informação solicitada. Confirmou que a referida 
notícia deveria ser obra de algum derrotista e aproveitou a ocasião para 
desancá–los. 

À noite, porém, cerca das vinte e duas horas, o tio do tenente João, por 
causa das dúvidas, telefonou para Cruzeiro. E de lá informaram que o corpo 
do bravo soldado chegaria a São Paulo no dia seguinte, pela manhã. 

Criticando o serviço do Quartel General, entre vários amigos, o 
jornalista teve plena confirmação da irregularidade. Cada um deles citou um 
caso diverso para comprovar a referida desídia. Isso de tal modo feriu o 



 
 

espírito do Dr.Antônio Queiroz que, em certa manhã, resolveu ir 
pessoalmente falar com um amigo particular, oficial do Estado Maior, a fim 
de cientificá–lo do que se murmurava sobre os serviços militares do 
comando. 

O oficial ouviu–o pacientemente. Parecia estar já acostumado com 
queixas semelhantes. Por fim, chegando seus lábios ao ouvido do jornalista, 
disse–lhe confidencialmente: 

– Não estranhe, Queiroz. Isso aqui é como casa de maridos 
enganados. Somos os últimos a saber. 

 
 

ESCOTEIRO OU COSTUREIRA? 
 

O pequeno Alberto dever ter onze anos de idade. Muito vivo. Um belo 
menino. Seus pais são estrangeiros. Alberto, talvez por essa razão, é um 
acabado jacobino. A primeira escola do garoto foi um colégio inglês. Seu pai, 
comerciante que é, tinha a impressão de que se filho, como coisa essencial, 
deveria conhecer, em todas as minúcias, o idioma britânico. 

Parece, contudo, que a mãe de Alberto abriu os olhos a tempo. Fez um 
exame no filho e achou que o mesmo só estava aprendendo a falar. De 
outras disciplinas o atraso era completo. Tomou, então, uma deliberação. 
Pediu a uma amiga a indicação de uma boa professora brasileira. Deram–
lhe. Dias depois essa educadora foi procurada por aquela senhora. 

Depois de se apresentar, disse ao que ia. Contou que o Alberto era 
brasileiro e que precisava, como tal, conhecer a história e a geografia de sua 
pátria. Contou, também, que o pequeno estivera num colégio inglês. 

– Mas já desisti de continuar o curso do pequeno nessa escola – disse 
a mulher. Meu marido, com muito custo, chegou à convicção de que o tal 
instituto é para os filhos dos ingleses ricos. Eles aprendem a língua dos pais 
no colégio e depois vão completar os estudos na Inglaterra… 

O Alberto passou a estudar com a professora brasileira. Vivo, 
inteligente e aplicado, dentro em poucos meses seu adiantamento era 
patente. Seus pais resolveram, então, para regularidade dos estudos do filho, 
matriculá–lo num conhecido colégio americano. Com isso haveria dois 
aproveitamentos: o da língua inglesa, para satisfação do pai e o de 
conhecimentos gerais para alegria da mãe. 

O ensino particular continuou, entretanto. Parece que esse ensino, de 
fato, era o mais eficiente. 

Rebentou a revolução. O pequeno entusiasmou–se desde o princípio 
do movimento. Alistou–se num dos postos de escotismo. Começou a estudar 
geografia com um interesse ainda maior. Os primeiros minutos da aula 
particular eram dedicados a essa disciplina. A professora aproveitava a 
curiosidade cívica do pequeno para ensiná–lo. 



 
 

Num dia, porém, o Alberto chegou à casa de sua professora 
indignadíssimo. Com sua carita séria exprobou a atitude do seu colégio. 

– Imagine a senhora – disse o pequeno – que na escola todos os 
meninos têm que virar meninas. 

A educadora riu, incrédula. 
– Verdade, dona Helena. Eles querem que sejamos meninas. 
Novo riso da professora. 
– Na aula de ontem o diretor foi à nossa classe e perguntou a todos os 

alunos, meninos e meninas, indiferentemente, se queriam prestar serviços na 
secção de costura que iam criar no colégio. 

– E o que você respondeu? – perguntou a professora. 
– Eu fiquei quieto. Acho que dois meninos são meninas. Eles 

levantaram imediatamente a mão oferecendo os serviços. Eu e muitos 
companheiros não respondemos nada. 

– E o que aconteceu? 
– Aconteceu que o diretor esteve conversando com a professora 

durante algum tempo e no fim a professora determinou que nós 
comprássemos os objetos constantes desta lista. 

E o Alberto, juntando um gesto à sua última palavra, disse, concluindo: 
– Leia isso, professora. 
Dona Helena abriu o papel e leu a encomenda: Vinte e cinco 

centímetros de morim, uma tesoura, um carretel de linha branca, e um dedal. 
– Eu sou escoteiro – disse orgulhoso o pequeno. Se quiserem que eu 

vire costureira eu vou para o mato. 
E dona Helena de si para consigo: 
– Mais uma oficina. Elas crescem hora a hora. Nem as classes 

masculinas escapam à obrigação de servir o soldado! 
 
 

FATALISMO 
 

– Não vou porque ainda é cedo! – exclamava o constitucionalista 
vermelho que era o Cláudio de Siqueira, no início da Revolução. 

Mas a luta continuava. Um mês, dois meses, dois meses e pouco… O 
Cláudio, a despeito do tempo decorrido, era o mesmo declarado 
constitucionalista. Ninguém como ele descantava os feitos do exército 
chefiado pelo general Klinger; ninguém como ele desfazia dos méritos do 
general Góis Monteiro. O Dr.Tirso Martins era o chefe da maior polícia do 
mundo; o capitão João Alberto o mais reles beleguim. 

Mas à proporção que os dias se seguiam a situação de Cláudio de 
Siqueira se complicava. Ele tinha compromissos sérios com os políticos, com 
o Estado, principalmente com as convicções que assoalhava… 

Os colegas de Cláudio, na repartição onde trabalhava, tinham, quase 
todos, seguido para as várias frentes de operações. Os seus serviços 



 
 

diminuíam cada dia. A sua segunda desculpa de que a repartição o prendia 
já estava desmoralizada desde que normalistas e professoras se 
prontificaram a auxiliar empresas particulares, bancos e companhias que 
estivessem com seus funcionários na guerra. 

Foi depois do septuagésimo dia de luta que começou a lhe borbotar 
dos lábios as primeiras frases fatalistas. Se bem que, exteriormente, Cláudio 
de Siqueira fosse o mesmo, continuasse com os rompantes do início da 
guerra, já agora notava–se–lhe certo retraimento. E quando os seus 
conhecidos lhe perguntavam quando seguiria, o nosso herói exclamava 
convencido: Ainda não chegou minha vez! 

Cláudio, por um escrúpulo qualquer, não quis a princípio se inscrever 
na polícia civil – e disso já andava arrependido. Não se alistou no “M. M. D. 
C.” para qualquer trabalho e já sentia amargos remorsos. Não entrara para a 
cavalaria, também civil, e chorava amargamente sua falta de lembrança. Não 
encontrava remédio algum para minorar sua situação de constitucionalista 
convicto, paulista até a raiz de seus cabelos, patriota até a medula. 

Cláudio de Siqueira sofria. E sofria, principalmente, pela pressão que 
os seus amigos derrotistas lhe faziam. A frase “vou, não vou” começou a 
obliterar o seu espírito. 

Vou! – resolvia um dia. Mas a sua imaginação revoltada enchia–se de 
pesadelos. Num alcance visual superior, muito superior ao que os seus olhos 
mortais tinham visto, o subconsciente de Cláudio começava a trabalhar. Via 
trincheiras, principalmente a “sua” trincheira atacada pela artilharia e pela 
metralha, enquanto no céu, serenamente, surgia um avião ditatorial a jogar 
bombas. Muitas bombas. Montes e montes de cadáveres insepultos, 
desprendendo infecto odor tornava o ambiente intolerável… 

Não vou! – exclamava com firmeza diante do espetáculo. E o seu 
raciocínio, fria, duramente, exacerbava o seu procedimento. Aparecia–lhe, 
então, à flor da razão pura, o seu Estado invadido, o povo a que pertencia 
tornado escravo, ele próprio preso à tutela dos tenentes execrados… 

Cláudio de Siqueira sofria. O “vou, não vou” tornou–se lhe verdadeira 
obcecação. Ficou doente. Foi para a cama. Passou, em casa, uma semana e 
meia. Emagreceu. 

No primeiro dia em que saiu à rua foi assediado por vários amigos. 
Queriam, mais uma vez, saber a sua opinião sobre os acontecimentos. 

– Não sei de nada – respondia tímido. Estive doente. Estou saindo de 
casa agora mesmo. 

– Então – disseram–lhe ainda algumas vezes os seus malvados 
derrotistas – não segues mais? Não defendes teu Estado? 

– Acho que não. 
– Não? 
– Não. Já me convenci que o meu Destino não quer. 
E depois de um minuto, enquanto o interlocutor estranhava a mudança 

radical que se operara no seu temperamento, Cláudio de Siqueira ajuntou: 



 
 

– Eu sempre fui fatalista! 
Dizem que por cá e por lá apareceram muitos Cláudio de Siqueira. E 

cada fatalista… 
 
 

IMPRUDÊNCIA 
 

Eu não via o meu velho conhecido professor Arnaldo Casado há muitos 
anos. Soubera que logo depois de formado fora para o interior. Que exercia o 
magistério com brilho e que conseguira, por isso, algumas justas promoções. 

Há dias, na rua Direita, encontrei o meu velho camarada. 
Cumprimentamo–nos com a efusão natural da amizade que sempre nos 
prendera. 

O meu amigo Casado estava fardado. Sua farda era a comum dos 
soldados constitucionalistas. Em seu “quepe” notei, entretanto, o “castelo” 
dos engenheiros.  

Como não o via há anos – conforme já o disse – julguei que se tivesse 
diplomado na Escola de Engenharia. 

– Onde Você está trabalhando? – perguntei. 
– Na Escola Politécnica. 
– Em que serviço? 
– Em experiências de bombardas, granadas e bombas em geral. 
– Dizem que é perigoso… Que já morreram várias pessoas. 
– E é fato – respondeu o meu amigo. O trabalho que estamos 

desempenhando é dos mais árduos. 
Os engenheiros precisam de todo o cuidado, o máximo cuidado. 
– Muita gente no serviço? 
– Muita. A secção é grande. Além dos professores da Escola, conta 

alguns professores primários, como eu, bem como advogados, médicos e 
estudantes. 

– Em compensação ao perigo – disse eu ao meu amigo vendo que a 
minha curiosidade ia sendo satisfeita – os resultados têm sido formidáveis! 
Temos conseguido, segundo afirma, coisas espantosas. 

– Também é verdade. Mas o nosso trabalho, fique certo é o mais 
inglório. Antes estar na linha de frente. 

– Por quê? – estranhei. 
– Por um motivo muito simples. Se as nossas experiências dão 

resultados, muito bem. O Exército leva fama, os comandantes recebem 
honrarias, o inimigo é trucidado. 

– E se não dão resultados… 
– Se não dá resultados e há vítimas a lamentar o comando geral, os 

soldados, o povo inteiro não nos desculpa. Dizem todos a “una voce’: 
– Fulano morreu por imprudência. Burrice dele. A pensar que bomba é 

feita de chocolate… 



 
 

A DESFORRA DO CASSIANO 
 

Cassiano Veiga de Assis Cabral – é o seu nome. Nasceu na Bahia. 
Conhece o seu Estado palmo a palmo e todas as árvores genealógicas do 
Brasil. O banditismo, com todos os seus horrores, não tem segredos para o 
nosso personagem. 

Com uma facilidade extraordinária cita, um por um, os bandidos mais 
célebres, bem como seus feitos principais. E fora do âmbito facínora sabe de 
cor, também, os feitos de muitos governadores e chefes de polícia do norte e 
sul do país cujas consequências não foram menos desastrosas que os dos 
primeiros… 

Cassiano tem um orgulho formidável pela sua memória. É seu sentido 
principal. Tem, por meio dela, à flor dos lábios, em qualquer momento, 
páginas inteiras de escritores nacionais. Também o latim, segundo parece, 
poucos segredos tem para o nosso personagem. Pelo menos no que se 
refere à nomenclatura da flora medicamentosa… 

O físico de Cassiano é o antônimo do seu nome Cassiano é 
pequenino. Sempre foi. Mas agora, com a velhice que lhe vai tirando os 
cabelos, parece que ficou menor. Igual ao seu nome, se não maior, é a sua 
lábia. Cassiano fala que é uma torrente. É só lhe dar trelas. Os assuntos não 
o preocupam. Discorre sobre tudo. Tanto lhe é familiar a história, como a 
geografia. A geografia principalmente. 

– Eu sou do mapa – diz ele. Aprendi com método e com arte. 
Durante a revolução os seus conhecidos tiveram ocasião de verificar a 

verdade de sua afirmativa. A qualquer dúvida sobre as operações de guerra, 
Cassiano pedia um lápis, um pedaço de papel e dizia: 

– O comunicado oficial de hoje está errado. As tropas não podiam 
entrar por esta zona, sem passar por aquela. A posição é esta. Precisamente 
esta. 

E se alguém queria consultar um atlas: 
– Não é necessário. Eu sei de cor. Meus traços são preciosos. 
As “informações precisas” eram justamente o forte de Cassiano. Todas 

as manhãs estava cheio de notícias sobre a guerra. Também não as 
regateava. Pelo contrário. Espalhava–as com a máxima prodigalidade. 

E era curioso que depois de relatar os fatos tal como os apreendera, 
dizia com sua fala murmurada: 

– Está é a verdade. Eu costumo dizer só a verdade. 
Depois dessa expressão os seus amigos mais íntimos ficavam com a 

certeza mais absoluta de que tudo o que Cassiano afirmara seria desmentido 
no dia seguinte. 

Cassiano teve um filho na frente de operações. Era estranhável, por 
isso, que depois do segundo mês de lutas se tivesse tornado o mais 
estremado derrotista. Perdeu o antigo controle. Todos os seus primeiros 



 
 

cuidados desapareceram. E às vezes, muitas vezes, viu–se ele dizer ao se 
referir ao Cassiano Júnior, num tom de ironia: 

– Há de ser feito um herói. Um herói autêntico. 
Pouca gente percebia a ironia de tal frase. Só mais tarde foi que o 

Edison da Silveira me explicou. Era de raiva da esposa que induzira o filho a 
seguir. 

Cassiano foi preso. Choveram queixas e delações sobre a sua 
atuação. Contavam as coisas mais absurdas do pobre Cassiano. Chegaram 
a dizer que ele andava espalhando boletins pela cidade. 

O delegado mandou chamá–lo à sua presença. Cassiano apareceu. 
Vinha com ar tão desolado, tão velho… Seus óculos ficaram no meio do 
nariz. Seus olhos tornaram–se ainda mais cansados. Sua voz pausadíssima, 
quase lúgubre. 

O delegado nem o interrogou. 
– Esse que é o célebre bandido! Quá, quá, quá! Ponham esse 

desgraçado na rua. 
Á tarde, falando numa roda de jornalistas seus conhecidos, Cassiano 

contou o episódio. 
– Sou desgraçado, sou desgraçado! – dizia numa vozinha mordaz. Eis 

a garantia do físico. Recebi hoje o salvo conduto para dizer besteiras. 
Ninguém como eu. 

Daí em diante não houve mais medidas. Cassiano excedeu–se. Perdeu 
todos os escrúpulos. Com a desculpa de dizer “só a verdade” inventou os 
maiores absurdos. “Suas tropas” não encontraram mais barreiras. 
Avançavam sempre. Foi ele quem, numa certa tarde em que se soube, em 
São Paulo, que o general Góis Monteiro, num manifesto, se responsabilizou 
pelos oficiais e soldados “rebeldes”, desde que estes abandonassem as 
armas, espalhou convencido: 

– Amanhã não haverá mais nenhum soldado nas frentes 
constitucionalistas. Todos vão fugir! 

Era mais uma “verdade” que ele dizia. 
O Edison foi quem, ainda, num dia em que eu mais me impressionara 

com a atitude belicosa do Cassiano, me disse o suficiente sobre a sua 
pessoa. 

– O Cassiano é um inconsciente. Não faça caso do que ele diz. Aquilo 
não é mais e nem menos do que uma simples desforra. 

– Mas desforra do que? – perguntei. 
– Desforra da sua desgraçada vida conjugal. 
– !!! 
– Fique sabendo – continuou o Edison. É isso mesmo. O Cassiano, em 

casa, não pia, não pode abrir o bico em matéria de política. Sua mulher é 
pelo Washington Luís. Intransigentemente. Por isso lhe tem fechado a boca a 
sopapos, muitas vezes. E é por vingança, numa desafronta que ele acha a 
mais natural, que tudo quanto ele não pode fazer intradomus o faz fora. 



 
 

– Então se a mulher souber do pendor belicoso que ele aparenta na 
rua… 

– Não tenha dúvida! Ele entra no coro. Apanha de verdade. 
– Igual à verdade que ele apregoa? 
– Que esperança! Essa ele não a diz a ninguém. 

 
 

TUDO = POR = SÃO PAULO! 
 

Cesário Coimbra, voluntario paulista, chegara a São Paulo. Era sua 
primeira licença depois de setenta e dois dias de luta. Amigo de infância do 
“bravo soldado”, fui visitá–lo. 

Encontrei–o de cama. Agasalhadíssimo. 
– Que é isso? Meu velho. Pensei encontrar Você são como um pero. 
– Que quer? Este clima de São Paulo… 
– Você não chegou doente? 
– Qual! Passei muito bem. Na minha chegada todos estranharam a 

minha gordura. Acharam–me mais forte, muito mais disposto do que quando 
parti. Dois dias depois esta gripe que prende na cama. 

– E a que você atribui a moléstia? 
– Ora a que! Ao vento encanado. Nas trincheiras não havia disso. 
Pedi ao Cesário que me contasse alguns episódios da guerra, 

particularmente do seu pelotão do qual eu conhecia vários elementos. 
– Fui incorporado ao “1.º B. R.”. Seguimos, dois dias depois de 

aquartelados, para Lorena. Os rapazes estavam mais ou menos apreensivos 
com a decisão do nosso comando, pois grande número de voluntários, 
inclusive este seu criado, nunca tinha pegado num fuzil. No dia seguinte 
vimos que não havia razão para desconfianças. O nosso batalhão seguiu 
para Piquete onde Passou quinze dias exercitando–se. 

Guarnecemos aí as fronteiras. O clima excelente. O panorama, que 
descortinávamos todos os dias, extraordinário. A vida alegre. Descobrimos 
um cantor. Era o preto Barreto. Descobrimos, um seguida, um violão. Foi a 
conta. Daí em diante, entre os trabalhos de nos encarregavam, as horas 
corriam mais depressa. 

Em Piquete tomamos parte em pequenos encontros. Coisa 
insignificante. Fogo de ensaio. O nosso batismo deu–se propriamente em 
Queluz. Não foi sopa. Dezoito horas de fogo contínuo. A fuzilaria, a artilharia 
e a aviação inimigas trabalharam incessantemente. 

– E a sua impressão? 
– Confesso: não foi muito boa. Foi uma estreia apertada..., Mas não 

tive colite. 
O nosso pelotão portou–se, porém, admiravelmente. Só um soldado 

afrouxou e justamente aquele em quem depositávamos grande confiança. 
Foi o Afonso da Silva, um mulato espadaúdo e “garganta” como ele só. 



 
 

Provocador de brigas, contador de histórias, um fanfarrão completo. Pois na 
hora do fogo, de fuzil em punho, afrouxou. 

– Atira! – dizia o sargento. Atira! 
– Não posso – respondia o Afonso. Não posso. 
Não podia mesmo. Suas mãos tremiam. Seu corpo todo vibrava. 

Estava absolutamente incapaz. 
Resultado: foi para a cozinha no dia seguinte. 
Não conhecíamos a guerra. Nossa vontade era avançar. Estávamos ali 

para isso. Queríamos o mais breve possível chegar ao Rio. Depor o Getúlio. 
Foi por isso que, com a maior decepção, recebemos em Queluz ordem de 
recuar. 

De tal modo o nosso comandante estava imbuído da mesma febre que 
nos escaldava que foram precisas três ordens para que o comando geral 
fosse obedecido. A primeira ordem foi verbal. Não a atendemos. 
Continuamos a deitar fogo para a frente. A segunda, verbal ainda, não 
mereceu a nossa consideração. Só a terceira que veio terminante e por 
escrito dez horas depois teve a nossa aquiescência. 

Saímos das trincheiras. Posso garantir, também, que muitos de nós 
choraram como crianças. 

Coisas de principiantes... 
 
Você conhece o Albuquerque Sales – continuou o voluntário. Nunca 

trabalhou. Nunca moveu uma palha. Seu maior serviço era dar ordens ao 
seu criado para aprontar malas e seguir para várias partes do mundo. Pois o 
Albuquerque. Sales inscreveu–se no meu pelotão. Seguiu conosco. 

Foi uma revelação na picareta. 
E também na esperteza. Nós, seus companheiros, nunca pudemos lhe 

perdoar uma dessas “atividades”. Foi, segundo o nosso parecer, a mais 
grave. 

Numa tarde, depois de muitos dias de paçoca e leite condensado, o 
nosso sargento trouxe uma lata de goiabada. Com o seu facão cortava um 
pedaço para cada um e seguia adiante. Ao pé de Albuquerque Sales o 
pedaço cortado caiu ao chão. Todos olharam aflitos o doce. 
“Cavalheirosamente” o sargento cortou um novo pedaço e o ofereceu para o 
soldado capitalista. Pois bem. Este, como todos nós, engoliu o seu doce. 
Mas qual não foi a nossa surpresa e depois a nossa indignação quando 
vimos o Albuquerque Sales abaixar–se, limpar mal–e–mal o pedaço de 
goiabada que caíra ao chão e comê–lo lambendo os beiços. Uma afronta! 

– E que tal a comida? 
– A xepa servia. Sempre matava a fome. Depois não estávamos lá 

para banquetes. E nas horas do fogo nem nos lembrávamos que havia essa 
coisa que se chama estômago. O café fazia mais falta. Lembro até a festa 
que fizemos quando, depois de dois dias de passadio apertado, apareceu um 



 
 

camarada com seu cantil cheio de um líquido escuro que ele chamou de 
café. Coube um gole para cada um. Mas foi uma felicidade. 

Agora, onde passamos pior nesse assunto foi em Piquete. A comida 
vinha de Lorena. Às vezes almoçávamos às quatro horas da tarde e 
jantávamos a meia noite. Outras vezes, por qualquer desarranjo do 
caminhão, ficávamos a nenhum. Uma vez ainda a comida chegou azeda. 
Passamos mal. 

No fim de uma semana de campanha, porém, um de nossos 
companheiros, o Arcoverde, descobriu um novo sistema. A invenção não 
tinha patente, mas foi um alívio. Por ela não houve mais ninguém que fizesse 
luxo. Todos nós, daí em diante, comemos sem pestanejar tudo quanto nos 
foi oferecido. 

– E qual era esse sistema? – perguntei. 
– O mais simples possível. Recebíamos a xepa e a ingeríamos, em 

forma, em três tempos. No primeiro enfiávamos a colher no prato. No 
segundo levantávamos a mão e no terceiro engolíamos. Em lugar, porém, do 
“Um, Dois e Três” clássicos, arranjámos um meio mais convincente. 
Acompanhávamos os movimentos com uma frase apenas. Desta forma: 
Tudo – por – São Paulo! 

 
 

BOATOS 
 

Foi nos primeiros dias da Revolução. A luta se travava no setor Norte 
com a maior violência. As tropas defrontavam–se além de Queluz, em 
Engenheiro Bianor e outros lugares situados nessa linha. Essa era a 
informação oficial. 

Pela manhã de um desses dias, um meu conhecido, Alceu Uchoa, 
chegando–se a mim, numa voz meio assustada, deu–me uma notícia: 

– Informaram–me – disse – que os ditatoriais estão canhoneando a 
cidade de Cruzeiro. 

Desmenti com certa energia. Eu tinha comigo, no momento, como já 
disse, a palavra oficial. 

Meia hora mais tarde, num bonde, um meu vizinho, chegando–se ao 
meu ouvido, adiantou: 

– Taubaté, foi visitada ontem, à tarde, por seis aviões da Ditadura. 
Despejaram cerca de vinte bombas. Dizem os estendidos que é provável, 
depois disso, que as forças entrem naquela cidade dentro de três ou quatro 
dias. Não fiquei zangado com o meu vizinho. Para que? Nem o desmenti. Ele 
que ficasse com a sua nota sensacional. 

De volta do almoço, no escritório de um importante banqueiro, este me 
informou: 

– Barra do Piraí dentro de dois dias é nossa. 
O coronel Figueiredo, á frente de suas tropas, vai dar a investida final. 



 
 

– Impossível! – respondi; 
– Impossível o que! Obtive essa informação, agora mesmo, no Quartel 

General do Exército. 
Diante disso, concordei. 
Mais tarde uma nova informação. O governo estadual recebera, ao 

meio dia, uma remessa dos aviões encomendados. 
– Por onde vieram? – perguntei mais para experimentar o meu 

informante. 
– Que pergunta! Pelo ar. 
Aceitei mais essa. O dia era dos “peixes”. 
À tarde ouvi a última. Estava eu junto a um grupo de amigos quando o 

Jonas Buarque apareceu. Vinha calmo. Fleugmático. Cumprimentou–nos 
com sua gentileza habitual. Entrou na conversa que era, forçadamente, 
sobre a revolução. 

Jonas era jornalista. Deveria ser bem informado. Um dos presentes, 
por isso, resolveu pedir sua opinião sobre os acontecimentos. 

– Hoje foi dia de grandes novidades – disse o jornalista. Cruzeiro foi e 
Taubaté visitada pelos aviões do governo federal. Daqui há uma semana, na 
certa, haverá forçosamente o pacto de Mogi das Cruzes... 

Achei melhor me despedir. O jornalista caíra na ronda dos boatos 
pessimistas. E de tal modo, no decorrer desse dia propalou o “pacto de Mogi 
das Cruzes” que, no seguinte, recebeu o prêmio: foi convidado pelo chefe do 
Gabinete de investigações para uma palestra. 

A recepção, ao que parece, foi a mais amável. Pelo menos a isso me 
leva a acreditar o fato de ter o Jonas acedido em morar num dos 
apartamentos indicados pela referida autoridade, com cama, mesa e roupa 
lavada, por conta do governo. 

 
 

SÃO PAULO PRECISA GANHÁ 
 

O automóvel da Mobilização Civil comia quilômetros guiado pelo 
Alcides de Barros. A seu lado o delegado do M.M.D.C.. A missão era séria. 
Consistia em levantar estatísticas sobre gêneros existentes, abastecimento, 
gado, necessidades dos municípios. Particularmente, talvez principalmente, 
sobre o trabalho de alistamento de voluntários. 

O automóvel entrou na pequena cidade do Norte. De pergunta a 
pergunta chegaram à casa do prefeito. Este não estava em casa. Estava 
fazendo inspeção numa pequena ponte local. Mandaram um recado. O 
próprio voltou daí a minutos: 

– O coronel manda dizer que vem já. “Pro” senhores esperarem. 
Os dois viajantes sentaram–se. Daí a minutos o prefeito chegou. O 

delegado da Mobilização apresentou suas credenciais. O prefeito puxou os 
óculos. Leu. Leitura demorada. Soletrada. Depois a primeira pergunta: 



 
 

– Afinal, o que os senhores querem? 
– Como viu – disse com certa ênfase o delegado – sou o Delegado da 

Mobilização Civil. Desejo que o senhor me informe sobre algumas 
particularidades do munícipio sob sua guarda. 

– Olhe – respondeu o prefeito – particularidades talvez eu não tenha 
nenhuma. Mas posso dar umas informações para o senhor. 

Começou o interrogatório. O município tinha de tudo. Estava 
provisionado para algumas semanas. Depois de fazer tais interrogações e 
anotar as respostas para o futuro relatório, o mobilizador entrou na parte 
delicada da questão. Começou com jeito. 

– Também me interessa saber como vai o alistamento na cidade, seu 
prefeito. 

– O alistamento vai indo. Já se apresentaram quatro voluntários. 
– E seguiram? 
– Acho que não. Isto é, um seguiu para São Paulo, mas três já 

voltaram. Diz que não serviam... 
O interrogatório continuou. O Delegado da Mobilização Civil já estava 

meio desanimado. 
– E quanto à guarda da cidade o que o senhor pode me dizer? 
A essa pergunta, o coronel transformou–se. Foi notada uma rápida 

troca de olhares entre ele e alguns moradores da localidade, ali presentes. A 
resposta veio depois: 

– A guarda vai indo. Isto é, não pode ser muito boa. Nós não temos 
armas... Se o senhor pedisse para São Paulo umas garruchas era muito 
bom. Umas espingardas também serviam. 

– Mas houve aqui qualquer novidade? 
– Hoje ainda não. Mas ontem houve sim senhor. 
– A cidade foi atacada? – perguntou meio emocionado o delegado. 
– Pareceu. Não vê que recebemos um aviso que um espião de Minas, 

de automóvel, vinha atacar a nossa cidade. Nos informaram que era preciso 
prender o homem. Imediatamente mandamos gente para a ponte. O meu 
pessoal ficou até às onze horas guardando. Depois dessa hora, não tendo 
aparecido ninguém, eles voltaram. 

– Então não houve nada, afinal – disse, secamente, o delegado. 
– Mas houve susto. Imagine o senhor que depois dessa hora, uma 

mulher que mora do lado da ponte me mandou um recado dizendo que 
estava ouvindo muitos tiros. Mandei logo preparar de novo todo o meu 
pessoal e fomos para os lados da ponte. Aí é que tive a desilusão. 

– !!! 
– Era um caminhão que deixara o escapamento aberto e a mulher 

pensava que eram tiros. 
Nesse ponto, ante tanta burrice, o delegado aprontou–se para sair. Foi 

aí que ele ouviu a melhor. O velho que não tinha providenciado coisa 



 
 

alguma, que queria apenas umas garruchas, que nada fizera pela causa, 
disse ao despedir o delegado civil: 

– Pois é. Nós temos que lutar. Temos todos que lutar. São Paulo 
precisa ganhá! 

 
 

A FLAMA 
 

No dia 11 de Julho o José de Almeida apresentou–se num quartel de 
emergência instalado no bairro de Vila Mariana. O oficial do dia recusou–o. O 
voluntário não tinha mais do que quatorze anos. 

– Os senhores não aceitam, então, voluntários? 
– Aceitamos. Mas você é criança. 
– Não sou. 
– Quantos anos tem você? 
– Sou paulista! 
O oficial achou graça. Pediu, no entanto, ao pequeno que trouxesse 

uma autorização do pai. 
– Não tenho pai. 
– Do seu tutor. 
– Não tenho tutor. Sou sozinho no mundo. Faço o que quero. 
O menino entrou. Foi recebido primeiro com surpresa, e, depois, entre 

festas por parte dos voluntários. Ia ser a “mascote” do batalhão. 
No dia seguinte, porém, um cavalheiro foi ao quartel. Soubera que o 

seu filho, menor, se apresentara. Queria retirá–lo. 
– Mas ele disse que não tinha pai e nem ninguém por ele. 
– Porque ele sabia que eu, por ser ele tão pequeno, me oporia ao seu 

voluntariado. 
O José de Almeida foi chamado. Defrontou o pai. Suplicou a este que o 

deixasse. Que estava muito bem. Que precisava defender São Paulo. O pai 
foi inflexível. Levou–o consigo. 

Decorreram alguns dias. O Batalhão passou–se para Quitaúna. Os 
voluntários à chegada ficaram surpreendidos. Encontraram a antiga 
“mascote” trabalhando. Reconhecendo o oficial aproximou–se. 

– Posso seguir – disse. Consegui autorização do meu pai. Já a 
apresentei ao comando. Veja se consegue que eu vá com o seu batalhão. 

– Vou ver – respondeu o oficial. 
O pequeno não estava de sorte. Seu pai bem que o conhecia. Horas 

depois chegou a Quitaúna. Falou ao comandante. Este mostrou–lhe uma 
autorização assinada com seu nome. 

O moço coçou a cabeça. 
– Este meu filho! Não há quem o convença de ficar. Até ao que ele 

lança mão para seguir! 



 
 

Provada a falsidade do documento e a instancias do pai, o pequeno, 
chorando, despediu–se, mais uma vez, do oficial e de seus companheiros. 

Dias depois. Na estação do Norte. A lotação do comboio já estava 
completa. O batalhão ia seguir. A correr chegou o cavalheiro já conhecido da 
oficialidade e dos voluntários. 

– Vim buscar o meu filho! – disse ao oficial. 
– Não está aqui. O senhor está enganado. 
– Tenho a certeza de que ele está. Dá licença de procurá–lo? 
– Pois não. 
Daí a minutos o pequeno bonito no seu uniforme e feio na carranca de 

choro, saiu do vagão pelo braço do pai. 
O trem partiu. Os vivas se sucederam. A estação inteira vibrou de 

entusiasmo. Os que iam e os que ficavam tendo no pensamento um único 
ideal, sofriam a mesma emoção. 

Em Taubaté o oficial a que me referi várias vezes percorreu o trem. 
Pela sua bondade e competência, tornara–se respeitado e querido. Ao 
passar por um dos vagões estranhou a posição de um dos seus soldados no 
banco que estava sentado. Aproximou–se. Alguma coisa mexeu sob as 
pernas do voluntário. Uma suspeita pairou no seu espírito. 

– Que é isso? – perguntou. 
O volume mexeu ainda mais. A manta foi descoberta e apareceu a 

cabeça desconfiada do José de Almeida. 
– Então, menino? Que contas vai dar ao seu pai? 
– Seu tenente – disse o pequeno, levantando–se. O meu pai não 

compreende. Não entende que eu não posso ficar em casa. Eu morro. 
O oficial achou–se numa situação difícil. O pequeno continuou a falar. 

Discutiu. Chorou por fim. Os voluntários intervieram. Pediram pelo pequeno. 
Não houve remédio. O menino venceu. Ficou. 

E daí há dias era o próprio pai do José que escrevia cedendo. 
Quem me contou esse episódio da revolução foi o tenente do referido 

batalhão que se achava em convalescença no Hospital da Cruz Vermelha 
instalado em Guaratinguetá, na segunda quinzena de Agosto. 

– Foi uma revelação. Não me arrependi, até hoje, um só instante em 
ter por comandado o pequeno José de Almeida. É um bravo entre os bravos 
do meu pelotão. 
 
 

GRANADA PERIGOSA 
 

Chico Araújo era um dos tipos mais populares de Vargem Grande. Era 
e é, porque Chico Araújo, com a graça de Deus, está vivo e pronto para o 
que der e vier. Disse que o meu personagem é popular. Preciso dizer por 
quê. Talvez, para o sentimento de muita gente e particularmente para os 
rotarianos, essa delação possa prejudicá–lo. Paciência. A verdade está 



 
 

acima de tudo. O maior predicado do Chico Araújo é ser, também, o maior 
pau d’água da região. 

Pensavam que o nosso homem já estivesse completamente 
contaminado pelo álcool. Faziam dele gato e sapato. Desde que lhe dessem 
um cálice de qualquer coisa, o Chico Araújo estava por conta. 

Pois a guerra revelou o meu personagem. Toda a zona militarizou–se. 
São João da Boa Vista, Cascata, Cascavel, Vargem Grande, Espírito Santo 
do Pinhal encheram–se de soldados. Os quartéis vibravam. As populações 
vibravam. Tudo era uma vibração incontida de civismo. 

Chico Araújo a princípio olhou a revolução com indiferença. Continuou 
a beber. Mas, bêbedo, começou a fazer, talvez sem o pensar, discursos 
patrióticos. Tornou–se, dentro em pouco, o mais candente inimigo dos 
mineiros. 

Um dia a coisa pegou fogo. Um soldado conseguiu uma farda para o 
Chico Araújo e lhe deu mais pinga. O discurso foi inflamadíssimo. Comoveu 
os circunstantes. Um destes, por pilheria, resolveu apresentá–lo ao 
comandante do setor, que era o Major Romão Gomes. Daí em diante este 
oficial tornou–se o ídolo do Chico. 

A história não para aqui. Depois de fardado, de apresentado 
comandante, quiseram os fados que a atuação de Chico Araújo fosse 
adiante. Fosse o que chama “destacada”. Vamos contar a façanha. 

Próximo à cidade de Vargem Grande ia nutrido o fogo. Ambos os lados 
se apostavam quem daria maior número de tiros e fazia mais numerosas 
baixas. Havia, particularmente, uma trincheira ditatorial situada num dos 
flancos, que estava aborrecendo ininterruptamente, certa posição 
constitucionalista. Essa posição, não se sabe como, foi visitada, uma tarde 
pelo Chico Araújo. Vinha bêbedo como de costume e imprudente como ele 
só. 

– Abaixa, Chico – disseram–lhe. 
– Que abaixa nada – respondeu. É com tiros que o meu pai me 

levantava quando eu era pequeno. “Tê” medo de mineiro! Cruz credo! Figa 
para eles. 

Um safanão fê–lo cair dentro da trincheira ao mesmo tempo que uma 
rajada da metralhadora inimiga limpava a crista do esconderijo. 

– Viu, seu Chico? 
– Vi nada. Eu até sou capaz de mandar “pro” diabo esses pestes. Só 

queria que vocês me dessem uma bomba. 
Não quiseram dá–la. O Chico insistiu. E tanto aborreceu os soldados 

que estes resolveram satisfazê–lo. Deram–lhe uma granada de mão sem 
espoleta. 

– E onde é que estão esses pestes? – perguntou o Chico. 
Indicaram–lhe. 
– Então, até logo. 
E saiu da trincheira. 



 
 

 
No outro lado. Os soldados ditatoriais, atentos, de fuzil em punho, 

atiravam sobre as trincheiras inimigas. A fuzilaria ia brava. Nisto, um brado, 
às costas dos soldados, fê–los virar. 

– Se vocês seus pestes não se entregarem vamos todos “pro” inferno! 
O momento era delicado. O Chico Araújo em frente aos soldados, com 

uma granada na mão, fizera a ameaça. Os homens largaram os fuzis. 
Levantaram os braços. Saíram das trincheiras. 

– Para a frente. Senão eu jogo a “bicha”. 
Era comovente o espetáculo. Do “P. C.” do major Romão Gomes todos 

saíram para ver o cortejo. Atrás de doze soldados de Minas, em atitude meio 
desengonçada, tendo na mão direita uma bomba, o Chico Araújo vinha 
radiante. 

– Pronto, seu Major. Estes não amolam mais. 
O Chico Araújo foi ovacionado. Aclamadíssimo. Todos queriam felicitá–

lo pelo seu feito brilhante. O herói sorria. 
De repente, porém, como a se lembrar de alguma coisa, o Chico Araújo 

consegue fugir ao círculo de seus admiradores, procura o comandante do 
setor e, de chofre, faz–lhe esta pergunta: 

– Ó Major! Como é mesmo que se usa granada de mão? 
Um dos prisioneiros que, ao lado, estava sendo interrogado, mordeu os 

beiços de raiva. 
 
 

OS BIBIS 
 

Os bibis... A nota mais notável do início da revolução foram eles. 
Simples, de cor caqui ou guarnecidos de bandeiras entrelaçadas; vermelhos 
ou cheios de dizeres pitorescos; na cabeça de soldados ou de mulheres, 
velhos ou de crianças – os bibis foram a obcecação de todos os moradores 
desta Capital. 

Os dizeres dos bibis eram extraordinários. No princípio da revolta 
quase que os não havia sem um “Vila Catete”. O Catete, dentro em pouco, 
tornou–se distante. Surgiu, então, o “Tudo por São Paulo”. Logo estes foram 
chamados de separatistas. Foi então lançado o: “Tudo por São Paulo num 
Brasil unido”. Ainda era pouco. Estes mesmos foram tachados de 
regionalistas. Criou–se então o “Tudo pelo Brasil”. 

No capítulo das frases dos bibis há muito mais. Eles encerraram muitos 
romances. As letras eram escritas por muitas mãos. O seu dono era o que 
menos contribuição tinha para o seu chapéu... 

Sou o “bamba” da Lagoa – foi o que eu li no bibi de um soldado. Olhei–
o. Vi a quanto leva a pretensão. O pobre era um esquálido rapaz, com uma 
feição de fazer dó. Um outro, aliás um rapagão simpático, tinha no chapéu 



 
 

uma legenda muito brasileira. “Adeus, meninas” foi o que ele achou para 
inscrever no seu quepe. 

Numa letra miudinha vi algumas vezes “Vai com Deus”, “Nossa 
Senhora te acompanhe”, “Deus te guie”. Talvez a mãe do voluntário, talvez a 
irmã, fossem as autoras do escrito. 

Em outros um “Não te esqueças de mim”, “Serás feliz”, “Eu te espero”, 
“Voltes breve”. Não era preciso ser adivinho. As namoradas são as boas 
fadas das ocasiões periclitantes. Elas animam. À sua voz o soldado avança, 
seguro e prudente porque sabe que, depois do combate, a recompensa é 
maior. 

Um voluntário do batalhão “Amador Bueno” foi, talvez sem o querer, 
quem quebrou a poesia, a confiança do bibi. Ao passo que todos os soldados 
tinham para inscrever nele uma frase de animação, uma palavra de orgulho, 
alguma coisa de vaidade, esse “pátria amada” envergonhou toda a geração 
de seus colegas. 

Num bibi feito com todo o capricho por uma professora do Grupo da 
Barra Funda ele escreveu, com letra irregular, talvez o reflexo de sua própria 
alma: “Esta vida é triste e miserável”. 

E o interessante é que este não foi para a guerra. “Pirou” antes do 
tempo. Tanto melhor para ele... e para a guerra. 

 
 

UM DONATIVO PRECIOSO 
 

Foi num dos postos do M.M.D.C., destinado a receber donativos. 
O número de pessoas que ali se achavam era grande. Objetos de 

várias naturezas enchiam o salão. Pessoas de todas as classes sociais ali 
acorriam, num anseio, muito justificável, de atender ao apelo que lhes fora 
feito. A população, absolutamente integrada na causa levantada pelo seu 
Estado, não titubeava em desfazer–se de bens em dinheiro e em espécie. 

Em meio de toda aquela gente foi notada, a um canto, a presença de 
uma velhinha. Humilde, de roupas limpas, mas paupérrimas, ela esperava a 
sua vez pacientemente. 

Um cavalheiro pertencente à secção foi quem, depois de muito tempo, 
notou a sua presença, Chamou–a. Ia tirar do seu colete uma moeda quando 
susteve o gesto. A velha não o solicitara. Pelo contrário. Devagar, com as 
mãos engelhadas, ela tirava do fundo de um bolso invisível um pacotinho. 

– Que é isso? – perguntou, com carinho, o referido cavalheiro. 
– Meio quilo de café, seu doutor. Eu quero que o senhor mande para 

os soldados. 
O moço enterneceu–se. Seus companheiros aproximaram–se. O gesto 

da velha confundia–os. 
Afinal um deles, reconhecendo na velha uma esmoler da cidade, disse 

condoído: 



 
 

– Você não precisava dar nada. Você deveria receber. 
– Mas eu quero dar! Acho que devo dar... 
Os presentes sorriam. Guardaram entre objetos de valor o minúsculo 

pacote. 
Mas ainda lhe fizeram uma pergunta: 
– E onde foi, minha velha, que Você arranjou o dinheiro para comprar o 

café? 
– Esmolando, meu senhor. 
 
 

PORQUE O NELSON NÃO SEGUIU 
 

O Nelson de Almeida vestiu farda nos primeiros dias da revolução. 
Todo mundo estranhou. Todo mundo que privava com o Nelson não 
acreditou que ele fosse para a guerra. Diante da farda, do cinturão–
cartucheira e do revólver de grosso calibre que trazia à cinta, ninguém pode 
duvidar, no entretanto, de que o Nelson de Almeida iria mesmo para a frente. 

Mas passaram–se uns dias. Passaram, depois, muitos dias. Os 
batalhões seguiam para os vários setores de operações e o Nelson de 
Almeida, sempre firme, nesta Capital. 

O que mais fazia desconfiar de que o Nelson estava fardado 
indevidamente era a sua imprudência em mencionar os batalhões de que 
fazia parte. Primeiro pertenceu ao “1.º B. R.”, que seguiu no dia quinze de 
Julho para a zona Norte; depois disse que era do batalhão da “Liga de 
Defesa Paulista”; em seguida do “Arquidiocesano”. No “Batalhão da Justiça” 
o Nelson de Almeida disse que havia sido nomeado cabo instrutor. Mas 
quando o batalhão seguiu para Campinas soube–se que o famigerado cabo 
ficara em São Paulo. 

O pior é que ele conservava na cintura o referido revólver e a referida 
cartucheira. Junto a farda – convenhamos – impunha um respeito quase 
religioso. Ninguém se atrevia a contrariar o “pseudovolutário”. 

Isso tudo, porém, já ia irritando um tio do Nelson. Suas patranhas e 
mentiras já não pegavam. E de tal modo caíra tantas vezes em contradição 
que o seu parente resolveu cortar relações com o sobrinho. 

Com isso o Nelson de Almeida não contava positivamente. O tio era o 
seu estribo na vida. Preferia brigar com todo o mundo menos com ele. 
Resolveu, por isso, com muito jeito, sondar o espírito do velho. Encontrou–o, 
a princípio, intransigente. 

– Mas meu tio – disse–lhe o Nelson. Eu não fiz nada demais. Apenas 
preguei uma mentira patriótica. 

– Patriótica! – exclamou o tio olhando–o de esguelha. 
– Perfeitamente, tio. Por minha causa foi que muita gente ingressou 

nas fileiras do exército. 
– Maroto! 



 
 

– Sim senhor, meu tio. A farda que eu vesti foi um estímulo para muito 
“pátria amada”. 

O tio fez as pazes. Nesse dia o Nelson conseguiu o fim almejado. Saiu 
com cinquentão no bolso. Sem condições. 

Mas o cinquentão acabou no fim de dois dias. O Nelson teve que 
recorrer novamente ao tio. Foi. Encontrou–o de cara amarrada. Tentou 
agradá–lo. 

– Nada de histórias – disse–lhe o tio. Ou você se alista e segue com 
dignidade em defesa do nosso amado Estado ou não te reconheço mais com 
meu sobrinho. Estou até aqui! (e o velho punha a mão espalmada no 
pescoço). 

Nelson de Andrade ficou numa situação crítica. Era obrigado a uma 
decisão. Coisa que, talvez, nunca tivera na vida. Resolveu. 

– Pois bem, meu tio. Acho que o senhor tem razão. Estou no caminho 
errado. Vou me alistar hoje mesmo. 

O tio comoveu–se. Acompanhou o sobrinho até a “Concentração 
Jardim de Infância” onde tinha vários amigos. Recomendou o Nelson. 
Deixou–o em seguida, devidamente alistado. E o que ele estranhou foi ter 
saído ileso. O sobrinho esquecera–se de lhe dar a costumeira facada. 

Dias depois o tio do Nelson soube dos preparativos do batalhão. Soube 
do dia certo em que o mesmo partiria. Seu coração se regozijou. 

– Enfim! – exclamou. 
O seu sobrinho não mais o envergonharia. Era patriota como os seus 

irmãos de terra. Voluntário constitucionalista! 
Na véspera da partida a despedida foi comovedora. O Nelson de 

Almeida chorou. O velho parente também chorou. Nesse dia o “bravo 
soldado” levou no bolso uma pelega de quinhentos. Era o prêmio. 

O trem partiu de madrugada levando um novo batalhão para o front. 
À tarde desse dia, para comemorar data tão grata, o tio de Nelson foi 

ao “Rosário”. Assistiu, uma fita que já vira dois anos antes. Pouco importava. 
O “filme” continuava admirável mesmo através dos cortes produzidos pelo 
tempo. 

– Seja tudo por São Paulo! – exclamava o nosso homem, de vez em 
quando, como ficha de consolação. 

À saída do cinema, entretanto, teve uma formidável decepção. À sua 
frente divisou um soldado que pelos modos era o seu sobrinho. Apressou os 
passos. Ladeou–o. Reconheceu–o. Fê–lo parar. 

Cheio de indignação, frente a frente com o sobrinho que se mostrava 
acabrunhado, só pode dizer, com a voz trêmula: 

– Então!... 
O Nelson de Almeida teve, nesse instante, uma inspiração salvadora. 

Levantando a cabeça, como quem nada tem a temer, respondeu com 
firmeza: 

– Não tive culpa, meu tio. Perdi o trem. 



 
 

A LINDA MARCHA 
 

Num hospital de sangue. Teodoro Oliveira depois de muitos dias de 
cama saíra pela primeira vez da enfermaria. Estirara–se numa preguiçosa na 
área daquele hospital de emergência. 

Teodoro pensava. Seu cérebro estava cheio de pesadelos. 
Convencera–se de que não fora feito para a guerra. Seu desejo maior era 
sarar de todo e recolher–se de novo à sua vida pacata, na sua cidadezinha 
do interior, como empregado humilde de um cartório civil. Uma saudade 
intensa marejava–lhe os olhos. 

Enquanto descansava e matutava no seu infortúnio, sua atenção 
voltou–se para o ruído de uma vitrola que, na casa vizinha, tocava sem 
parar. Teodoro gostava de música. Ouviu várias modinhas e outras tantas 
valsas. Ficara mais distraído. 

Uma troca de disco, porém, anuviou lhe o olhar. A música era ligeira. 
Bonita mesmo. Com profusão de sons e de instrumentos ouvia, pela 
milésima vez, a “Marcha do Soldado”, que fora seu encanto e fascinação. 
Sua atenção fixou–se ainda mais. Cantou, em surdina, a sua letra. De 
repente, porém, como a afastar um pensamento horrível. Teodoro fechou a 
carranca, cuspiu as últimas palavras que entoara, tapou os ouvidos e proferiu 
a blasfêmia: 

– Maldita marcha! Foi essa, bem essa, que me trouxe para isto! 
 
 

HERÓI? 
 

Ele não era bobo. Surdo–mudo de nascimento, o Fausto Gois da 
Silveira assim vivera até os dez anos de idade. Nessa época seu pai 
resolveu deixar o Brasil e consultar, na Europa, os mais célebres facultativos. 
Na Alemanha foi feliz. Um médico conseguiu dirimir os males de Fausto. O 
pequeno começou dirimir os males de Fausto. O pequeno começou a 
pronunciar algumas palavras, embora os seus ouvidos permanecessem 
moucos. 

Pai e filho voltaram para o Brasil. Ou fosse por dedicação ao 
progenitor, ou fosse devido à sua observação, o certo é que o maior 
admirador do sr. Silveira era o próprio filho. E uma de suas frases mais 
comuns, ao se referir a qualquer pessoa era esta: 

– Muito amiguinho do papai! – frase que ele acompanhava com um 
convulsivo bater de mãos. 

Fausto Gois da Silveira tem hoje vinte e cinco anos. À voz do Estado 
de São Paulo chamando os seus filhos às armas, o rapaz apresentou–se. O 
pai quis dissuadi–lo. Não foi possível. Fausto fugiu de casa e alistou–se 
novamente. Para não o contrariar o pai aceitou aquele estado de coisas. 



 
 

Em Itapetininga. O voluntário Fausto causou a primeira admiração a 
todos os seus companheiros. 

Foi durante um bombardeio aéreo. 
Surgiu no horizonte, num voo velocíssimo, um avião da Ditadura. 

Oficiais, soldados e civis fugiram das vistas do aviador. Grande número 
deitou–se ao chão. Temiam, de momento a momento, o arremesso de 
granadas fatais ou a ação da metralhadora do aeroplano. 

Foi nesse instante que o Fausto se destacou. Subindo a um caminhão, 
de fuzil em punho, justamente quando rebentavam no solo as primeiras 
bombas, o voluntário da Constituição, impávido, sereno, fazendo pontaria, 
tentava alvejar o aparelho que passeava no espaço, sobre sua cabeça. 

O rapaz foi muito felicitado. Ficou radiante. Seu feito foi contado de 
pelotão a pelotão. Mas os ouvintes, em lugar de enaltecerem o heroísmo do 
voluntário, diziam mordazmente: 

– É surdo como uma porta. Nem tiro de granada ofende os seus 
tímpanos. 

Fausto Gois da Silveira foi para as trincheiras de Capão Bonito. Tomou 
parte em vários combates de fuzilaria. Deu muitos tiros. Estava escrito, 
porém, que a aviação era o seu forte. Não demorou muito em demonstrar 
seu destemor pela possante arma de guerra. 

Numa tarde um aparelho de bombardeio começou a voar por sobre as 
suas posições. Os soldados, num movimento único, esconderam–se nas 
trincheiras. 

– Deita! – gritou um tenente. 
– Deita! – gritaram vários companheiros que estavam próximos. 
O soldado, nada. Firme na pontaria aguardava o momento preciso de 

atirar. 
O tenente não pode se conter. Saindo de sua posição avançou alguns 

passos e, violentamente, jogou o Fausto no chão. O valente voluntário ficou 
magoado. Mas levantando–se a custo, ainda sob o olhar rancoroso do oficial, 
batendo as mãos no gesto habitual e olhando para o céu, tartamudeou: 

– Muito amiguinho do papai. 
Também foi sua última proeza. O pai, ao ter conhecimento da façanha, 

embarcou para o referido setor. Trouxe o filho para São Paulo. 
Desincorporou–o. 

Nem por isso o Fausto esqueceu–se do episódio. Veio impressionado. 
E ao ser interrogado, por gestos, sobre os acontecimentos da guerra, não 
deixa de mencionar o episódio e terminar sempre pela frase: “Muito 
amiguinho do papai”. 

 
 
 
 



 
 

COMO SE VIRA 
 

Positivamente, no princípio, ele era ditatorial. Tive disso a prova nos 
primeiros dias da revolução quando se verificou a primeira excursão a São 
Paulo dos aviões enviados pelo governo federal. Encontrando–o no dia 
seguinte ao em que se incendiou o edifício do Quartel General da Força 
Pública, o Dr.Estevão de Albuquerque estava nervoso. E ao contar–me o 
episódio, já de mim conhecido, tornou–se lívido. 

– Você está apavorado – disse–lhes eu. 
– Apavorado não! – contrariou o Dr.Estevão. Estou indignado! 
A maçada do Estevão era ser funcionário público e funcionário de 

categoria. Na sua opinião – segundo eu soube – a questão deveria ser 
resolvida por São Paulo e Mato Grosso, isto é, por paulistas e mato–
grossenses, exclusivamente, como donos do barulho. Como filho de um 
Estado nordestino o Dr.Estevão achava–se perfeitamente eximido, em 
consciência, de qualquer serviço. 

O diacho, porém, era o seu emprego. Todos os seus colegas haviam 
se apresentado. Os subalternos de sua secção mostravam–se 
entusiasmados com a causa. Não havia remédio. O Dr.Estevão teve que tirar 
a máscara. 

A expressão – segundo creio – não está certa. Por a máscara é que 
deveria ser. 

Tudo se sabe neste mundo. As coisas passadas na maior intimidade 
muitas vezes saltam à luz até do escândalo. Foi o que se deu com o 
Dr.Estevão. 

Dizem que ele não fez por mal. O certo, porém, é que o caso poderia 
redundar em sérios aborrecimentos para sua destacada pessoa. Soube que, 
apesar de estar trabalhando, regularmente, já com uma patente ou duas, o 
Dr.Estevão continuava, no íntimo, danado com a revolução constitucionalista. 
Mantinha os seus pontos de vista. Só deveria entrar na “bagunça” se a sua 
terra natal demonstrasse, por atos ou palavras, solidariedade com os 
Estados convulsionados. Fora disso não. 

Obrigado a trabalhar pela causa, o Dr.Estevão tentou uma vingança. 
Começou, na intimidade, a aconselhar vários moços, paulistas e não 
paulistas, mato–grossenses e não mato–grossenses, a não se apresentar 
nos postos de alistamento que então se formaram em quase todos os bairros 
da capital. 

O Dr.Estevão andava em maré de azar. Um agente de polícia soube da 
sua atividade derrotista. Como, porém, era seu amigo e queria evitar–lhe 
futuros dissabores, resolveu, uma tarde, telefonar para a sua residência. 

– Pronto. É o Dr.Estevão de Albuquerque. 
– Aqui é um amigo, doutor. 
– Quem? 
– Um seu amigo que não pode declinar o nome. 



 
 

– O que quer? 
– Dar–lhe um conselho. 
– O que? 
– Um conselho, Dr.Estevão. 
– Não entendo. 
– Eu me explico. Eu estou na polícia. Sou da polícia civil. E como eu 

soube, agora, de uma denúncia feita, hoje, junto ao chefe contra sua pessoa, 
queria avisá–lo. 

– Uma denúncia contra mim? A propósito do que? Não devo nada a 
ninguém. 

– Pense bem, doutor. A denúncia diz que o senhor tem desviado vários 
voluntários. 

– É mentira! Pelo contrário, eu tenho feito vários alistamentos. 
– Pois não é isso que diz a denúncia em poder do chefe. 
– Que chefe? 
– O Dr.Tirso Martins. 
– Pois eu vou procurá–lo hoje mesmo. Isso é um desaforo. 
– Pode vir – disse ainda a voz. Acredito, no entanto, que o senhor 

chegará tarde. 
Eu não soube, nem sei de alguém que o soubesse, do que se passou 

entre o Dr. Estevão de Albuquerque é o chefe de polícia. 
Dizem, no entanto, que, do dia seguinte em diante, ninguém se 

mostrou mais constitucionalista que o Dr.Estevão de Albuquerque. Foi 
nomeado, por merecimento, capitão. E dias depois, ainda por dedicação à 
causa, recebeu o título de Major. 

Essa última promoção foi das mais justas. Além de ter organizado de 
maneira precisa um departamento modelar em um dos quarteis instalados 
em São Paulo, o Dr.Estevão de Albuquerque levou num só dia ao 
alistamento nada menos que quarenta e quatro “voluntários”. 

Do que se deduziu que não eram poucos os moços que, antes, 
ouviram o judicioso conselheiro... 

 
 

OURO PARA A VITÓRIA! 
 

Um dia, no início da Revolução, sentindo que a luta duraria tempo 
longo e indeterminado, lembraram–se em São Paulo, de levantar a 
campanha de ouro. Chamaram–na “Ouro para a vitória!” Os resultados foram 
os mais auspiciosos. O povo, o clero, clubes esportivos, associações de 
classe, colônias estrangeiras, unidas dentro de um mesmo entusiasmo, 
levaram para os guiches do bancos dos metais e as pedras preciosas que 
consistiam, até então, a fantasia de um colo lindo, a relíquia de um ente que 
se foi, o prêmio de um campeonato renhido. A “Cúria Metropolitana” deu, de 
início, cerca de dez quilos do precioso metal. Senhoras da sociedade 



 
 

levaram joias e dinheiro em valores de milhares de contos de réis. 
Advogados, engenheiros, médicos, comerciantes, seus anéis de formatura e 
anéis–sinete, num desprendimento extraordinário. E pessoas pobres, que 
guardavam, no fundo de baús e de humildes cofres, a correntinha do 
noivado, a pulseira dos dias de festa, o anel comprado com sacrifício, 
também deram o seu quinhão, valioso como os demais. O aviador João de 
Barros encheu duas vitrinas da “Casa Alemã”. 

Seguiu–se a campanha da aliança. Na Cúria Metropolitana formavam–
se diariamente cordões enormes e inextinguíveis de casais que lá iam levar 
suas alianças de ouro para trocá–las por outras de ferro. Uma inscrição os 
consolava: “Dei ouro para o bem de São Paulo”. 

Essa campanha foi proveitosíssima. Surgiram escritores e escritoras 
para decantá–la. Nem faltaram, nessa ocasião, os poetas e os poetastros. 

Aliás, segundo uma interpretação talvez toda pessoal, achei muito 
malandras as quadras que vou transcrever: 

 
“Moeda paulista! Feita só de alianças, 
Feita do anel com que Nosso Senhor 
Uniu na terra duas esperanças; 
Feita de tudo o que restou do amor! 
 
Ela que vem das mãos dos que amaram 
Vale esse instante, que não tinha fim, 
Em que dois sonhos juntos se ajoelharam 
Quando a Felicidade disse: Sim.” 
 
Para esse versejador parece que a campanha foi um negócio. A 

aliança pesava–lhe no dedo. Era uma recordação de “tudo o que restou do 
amor!” 

Para um jornalista a aliança de casamento também representava, ao 
que parece, o mesmo peso. Num comentário muito sério, depois de se referir 
às avaliações do ouro entregue, que ascendeu, em treze dias, a quatro mil 
contos de réis, o referido publicista disse compenetrado. “A troca de alianças, 
modalidade da campanha, também assinala, desde o seu início, um espírito 
unânime de renúncia” ... 

No meio, porém, dos que, sinceros, levavam o seu ouro às arcas de 
governo de São Paulo, houve vários episódios interessantes. O cabotinismo 
surgiu escandaloso. Foram escritas cartas espalhafatosas de autoelogios. E 
outras coisas mais que a história há de registrar. 

Por mim registro, como curiosidade, apenas um episódio. Numa tarde 
de Setembro o Eurípedes de Castro estava radiante. Viera do Banco 
Comércio e Indústria. Lá deixara todas as suas joias. Em troca trazia um 
“cupom–recibo”, e um anel “Dei ouro para o bem de São Paulo”. 



 
 

O conhecido patriota, sem que ninguém o perguntasse, contou o seu 
gesto. Pintou–o com cores discretas, mas sugestivas. Um dos presentes, seu 
amigo de coração, mas inimigo de ideias, teve uma frase irônica qualquer, 
que eu não pude apreender. 

O Eurípedes queimou–se. Respondeu com energia ao remoque do 
companheiro. Depois, de supetão, perguntou: 

– Que fez Você de seu ouro? 
– Vou seguir seu exemplo – respondeu, rindo, o Salvador Toledo. 
– Como se justifica, então a sua ironia? 
– Não tenho que justificá–la. Como Você vou dar o meu ouro para a 

vitória. 
– Então está comigo, seu “blagueur” – respondeu, já entre sorrisos, o 

Eurípedes. 
Mas o Salvador, numa risadinha muito sua, acrescentou: 
– É para a vitória! O ouro não é para a vitória? 
E acrescentou: 
– Apenas eu não sei ainda para quem dar... 
Estou esperando. 
 
 

UM PRINCÍPIO DERROTISTA 
 

Os derrotistas, tanto em São Paulo, como certamente no Distrito 
Federal e em todos os demais estados, mereceram, desde logo, a atenção 
da polícia. Aqui, eram presos os ditatoriais. Lá, os constitucionalistas. 

Esse caso, aliás, de ditatoriais e constitucionalistas, é como o de 
traidores e adesistas. 

Os de um lado consideram traidores todos os que passam para o 
antagônico. E os do outro lado os recebem como adesistas... 

Voltando a São Paulo, que mais nos interessa, falemos um pouco dos 
derrotistas presos. As informações eram positivas a esse respeito. Nem os 
jornais o encobriam. Diariamente eram mencionados em várias colunas, com 
grande destaque. 

À proporção que os dias se seguiram as prisões diminuíram. Pelo 
menos as notícias rarearam. Sabia–se, porém, que a Imigração estava cheia 
de detentos dessa natureza. 

No octogésimo dia de luta o meu amigo Toledo de Assis contou–me 
uma interessante. 

– Ontem, na Imigração – disse–me – deu–se um caso estranho. 
Mostrei curiosidade em sabê–lo. 
– Foi preso mais um derrotista. E os seus colegas de ideia e de 

princípios, em lugar de receberem–no, como até há pouco o faziam, entre 
festas e alegrias, deram–lhe uma tunda de sofrer saudades. 

– Não foram camaradas... 



 
 

– Não foi isso que alegaram. Justificaram o seu gesto com a 
declaração de que não admitiam adesistas de última hora... 

 
 

ENVENENAMENTO FRUSTRADO 
 

O jornalista Castro Ferreira estava sentado à sua mesa de trabalho 
quando o secretário do jornal o indicou para entrevistar um soldado que 
chegará. 

Castro Ferreira fez o militar sentar–se. Pediu–lhe o nome. O soldado 
puxou um cartão onde o repórter leu: 

 
HUGO FERREIRA (cabo) 
Soldado heroico de Itararé 

18–7–1932 
 
Intrigado com tal cartão o Castro Ferreira perguntou: 
– Que é que fazias em Itararé? 
– Guardava a bomba de gasolina. 
O repórter sorriu. Zombou para dentro. Seu ofício, porém, mandava 

continuar o inquérito. E a continuação valeu. 
 
Hugo Ferreira contou: 
– Eu era soldado do 8.º batalhão da Força Pública de São Paulo. Mas 

não sou paulista. Sou gaúcho. Nasci em São Gabriel. Há sete anos estou a 
serviço. Há sete anos não vejo minha mãe. Mando a ela, quando posso, 
parte do meu soldo. Mas não me falta, não, vontade de vê–la ainda um dia. 

Eu parti no dia 9 de Julho para Itararé. Fiquei guardando, como já 
disse, a bomba de gasolina. Para as trincheiras foram meu batalhão, o “14 
de Julho” composto dos estudantes e alguns outros. Os nossos não puderam 
se aguentar nas posições. Houve traições. O abastecimento foi fraco. Havia 
armas muitas armas descalibradas. Munição estragada. O diabo. Tivemos 
que abandonar Itararé em poucos dias. 

Depois desse recuo mudei de posto. O capitão Vale parece que 
simpatizou comigo. “Me” convidou para seu bagageiro. Aceitei. Também o 
capitão Vale mudou de situação. Deixou o comando de uma companhia e foi 
nomeado chefe do abastecimento. 

Foi aí que eu comecei melhor a conhecê–lo. Certas coisas feitas pelo 
capitão e pelo sargento não me agradaram, não. Eles tinham umas 
conversas bem atrapalhadas. Em todo caso nada me importava. Eu era 
soldado raso. Não podia fazer nada. 

Mas notava. Notava que havia reclamações quanto à comida. Ela era 
feita, mas os soldados da frente não a recebiam. O Major comandante veio 



 
 

pessoalmente sindicar. O capitão deu qualquer desculpa e a coisa não 
endireitou. 

Depois as conversas do capitão com o sargento começaram a ficar 
mais claras para mim. Eu já tinha certeza de que eles não estavam fazendo 
coisa boa. Começaram a me tratar melhor. Eu desconfiei ainda mais. 

Numa tarde me chamaram. O capitão me falou: 
– Soldado Hugo onde que é que Você nasceu? 
– Em São Gabriel, meu capitão. 
– No Rio Grande do Sul? 
– Sim senhor. Sou gaúcho. 
Abaixando um pouco a voz o capitão continuou: 
– Você não queria ver sua família? 
– Oh se queria! Meu capitão. Não vejo a minha velha há sete anos. 

Falda de dinheiro. Viagem cara. Tempos ruins. 
– Não quer aproveitar agora a ocasião para vê–la? 
– Não estou entendendo, meu capitão. 
– Vou te explicar. As forças paulistas são não dão mais nada. Recuam 

todos os dias. Não nada que as contenha. Que é que Você faz, portanto, no 
meio delas? 

– Estou servindo – disse eu. 
– Mas servindo o que? A derrota? Eu sou seu amigo. Hugo. Vou te 

fazer uma proposta de amizade. 
– Estou às suas ordens, meu capitão. 
– Eu, você e o sargento João – disse o capitão – vamos passar para a 

outra banda. Em dinheiro você ganhará quatro contos de réis e eu garanto 
que conseguirei para Você a divisa de segundo sargento para começar. 
Depois da vitória os galões de segundo tenente. Serve? 

– Isso é um sonho, meu capitão. Mas... 
– Não tem mas.. Apenas é preciso, para agradar os homens, fazer um 

servicinho ligeiro de que Você pode se incumbir. 
– Estou às ordens capitão. 
– Pois bem – disse o oficial. Hoje mesmo vou dispensar o cozinheiro. 

Você amanhã assume aquelas funções. O nosso trabalho é rápido. Por um 
dia só. Você dirigirá o serviço e colocará no caldeirão de feijão este 
“tempero”. 

Foi assim que terminou a minha conversa com o capitão. Eu entendi 
tudo. Mas não podia reagir. Ele e o sargento estavam bem armados. Fiz boa 
cara e me despedi. Nessa tarde, conforme combinado, o cozinheiro seguiu 
para um recado numa outra linha. E eu guardei o pacote que me deram. 

Eu só esperei que se fizesse sossego. Quando isso aconteceu sai do 
rancho e, em disparada, ganhei a estrada. Consegui chegar, de madrugada, 
ao “P. C.” do major do meu batalhão. Contei o caso. Imediatamente foram 
tomadas as providências. Antes da hora do almoço os soldados do meu 
batalhão chegaram à cozinha da tropa. Na minha falta o sargento estava 



 
 

dirigindo o serviço. À porta o transporte já estava preparado para seguir a 
qualquer momento. 

A escolta chegou. O sargento, ao vê–la, empalideceu. Ficou sem jeito. 
Disse que ia chamar o capitão e se retirou. O chefe da escolta, mais do que 
depressa, abriu o caldeirão indicado. Pelo cheiro nada havia de anormal. 

Nisso ouviu–se o barulho de um automóvel em marcha. Saíram todos à 
porta. Guiando o veículo viram o sargento e a seu lado, num ar de ódio, o 
capitão Vale. 

As suposições tomaram corpo. O chefe da escolta, para maior certeza, 
resolveu uma experiência. Tirou uma colher de feijão, misturou–o com arroz 
e carne e jogou tudo a um canto. Um cão aproximou–se. Engoliu a comida. 
Daí a segundos estorcia–se de dor. Morreu ali mesmo. 

Era essa a boia que estava reservada para o “14 de Julho” e para os 
batalhões que se batiam, no momento, na linha de Faxina. 

 
 

DE INFANTE A CAVALEIRO 
 

Na chácara da Floresta, numa tarde de sol, o Batalhão Esportivo 
recebeu a sua bandeira. Dois discursos, além de uma extensa ordem do dia, 
encheram os ares. Depois o contingente de voluntários desfilou pelas ruas 
da cidade. Foi um sucesso. A multidão apontava aqueles que nos campos de 
futebol ou de atletismo mais os seduzia. Ali iam todos. Como sargento o 
grande centroavante Arthur Friedenreich. Pouco atrás, o Levy, campeão do 
remo. O “Borboleta”, com seu ar decidido em outro pelotão... Palmas. Muitas 
palmas seguiam–lhes os passos. Foi, indiscutivelmente, o êxito do dia. 

O batismo de sangue deu–se em Eleutério. Continuou a vitória. Os 
jornais recorreram a “manchete” para saudar o feito dos valorosos 
esportistas. Aqueles, – disseram – que fazem o nosso orgulho nos campos 
de esporte, continuam a exaltar São Paulo no campo da honra, do brio, da 
dignidade. 

Eleutério marcou uma página de glorias para o Batalhão Esportivo. 
Houve, depois dos primeiros encontros, as primeiras promoções. Surgiram 
então o “sargento Borboleta” e o tenente Friedenreich. O primeiro foi a São 
Paulo. Visitou jornais. Contou episódios. Foi fotografado em diversas 
“poses”. 

Uma dessas visitas foi feita ao “Diário da Noite”. Assisti ao momento de 
glória que cercou o “Borboleta”. Sua disposição era temível. Contou alguns 
encontros e combates em que tomou parte. O herói foi cercado. O Cassiano 
de Assis, baiano de origem e de coração, encheu–o de perguntas. Queria 
saber da briga com todos os pormenores. 

O “Borboleta” não se fazia rogar. 



 
 

– Aquilo não é sopa não. Para mim também não é coisa de espantar. 
Estou acostumado. Entrei na revolução de 24, na de 30, e agora estou firme. 
Graças a Deus cheguei da Baia. Vim a tempo de entrar no barulho. 

– O senhor é da Baia? – inquiriu o Cassiano. 
– Deus me livre! – respondeu o “Borboleta”. 
Estive lá de passagem. Joguei num clube daquela terra. Mas não sou 

de lá. Como ia contando os combates são muitos. O mais das vezes é com 
tropas do Norte, principalmente da Bahia. Mas eles não dão para o princípio. 
Levam na cuia. O nosso pessoal não lhes dá trela. Os meninos brincam. 

– Mas dizem que os baianos que estão naquele setor – disse com sua 
voz doce e cochichada o referido Cassiano – são terríveis. São cangaceiros. 

– Pode ser. Mas não parecem. Aliás aquilo não é sertão. Tem 
trincheiras. A defensiva é segura. O que acontece a eles de peito aberto. 
Mas nesse caso a metralha canta e tudo vai para o inferno. No outro dia 
contaram um pouco mais de prosa. Resultado: com dois companheiros saí 
da minha trincheira e trouxe da outra banda uns pares de baianos e munição 
a beça. E eles não brinquem, não, senão vem de lá o batalhão inteiro a toque 
de pontapés. 

O Cassiano estava nervoso. Suas perguntas não deram resultado. O 
“Borboleta” estava levando uma vantagem tremenda. Conquistara todos os 
olhares. Estava cada vez mais radiante. À saída, quando o voluntário já se 
achava a meio da escada para se ir embora, o Cassiano, vendo ir–se o 
perigo de uma indiscrição, arriscou ainda meio a medo: 

– Pois boa tarde! Eu sou da Bahia... 
– Porque ele disse isso. O “Borboleta” voltou. Entrou ligeiro e, 

enfrentando–o, disse–lhe a queima roupa: 
– Pois então o senhor desculpe. Eu disse que baiano não prestava e 

agora escoro. Quer alguma coisa? 
O Cassiano esfriou. Positivamente a sorte o abandonava. Ele não 

queria nada... 
Mais de dois meses de lutas eram transcorridos quando, pela segunda 

vez, o “Borboleta” veio a São Paulo. Foi recebido naquela redação com certo 
retraimento, em virtude do barulho que fizera da primeira vez. Ele também 
era outro. No seu capacete de aço ainda estava desenhada, em traços finos, 
uma linda borboleta. Seu semblante estava, porém, triste. Viera abatido. 

– Eu não posso mais – disse ele. Estou doente. Esta guerra não acaba 
mais. Estou com um ferimento na espinha. Tenho que baixar a um hospital. 

O Cassiano que se afastara à sua chegada aproximou–se. Ouviu suas 
queixas. 

– Foram os baianos que lhe feriram? 
O “Borboleta” compreendeu o insulto. Olhou o velhote demoradamente 

e, molemente, respondeu com pouco caso: 
– Não. Foram os paulistas. Munições muito pesadas. 
O Cassiano, mais uma vez, não foi feliz. 



 
 

Provavelmente o Friedenreich não o sabe. Mas ele tem no pequeno 
Rodrigues Alves um de seus maiores admiradores. No dia de sua partida o 
menino vibrou à sua passagem. No dia em que chegou até São Paulo a 
notícia de sua promoção, a alma encheu–se–lhe de alegria. Do Batalhão 
Esportivo um só homem o preocupava: “Friendenreich”. E se sucessos 
aguardassem esses contingentes e combatentes não era por outra razão 
senão por contar entre seus soldados o glorioso futebolista patrício. 

Um dia, porém, a sorte foi madrasta para as forças paulistas daquele 
setor. Houve um recuo grande para Itapira. Falou–se em traições, passagens 
de tropas de um para outro lado, medorrea de um comandante, e até que o 
“Esportivo” “pirou” na sua maioria. Em forma de consta chegou até a 
retaguarda do Exército Constitucionalista que Friendenreich e o seu ajudante 
bagageiro chegaram a Mogi–Mirim, sozinhos, a toda brida, um montado num 
cavalinho e o outro num burrico. 

Como é natural (e isso não pode ofender o meu particular amigo Artur 
Friendenreich) glosaram o incidente de várias maneiras. Houve confirmações 
e houve negações. O certo, porém, é o episódio que vou contar. 

O Dr.Rodrigues Alves Sobrinho chegando à casa deu com o Rodrigues 
Alves Júnior a brincar. Querendo troçar com o pequeno, disse–lhe, num ar 
sério: 

– O seu herói, meu filho, fez ontem um fiasco dos diabos. Imagine você 
que ele e o seu bagageiro vieram adiante do batalhão e chegaram a Mogi 
montados num burro e num cavalo. 

O pequeno emudeceu. Ficou triste. Abaixou a cabeça durante alguns 
segundos. Depois, num ar vitorioso, levantando–a cheio de orgulho, 
respondeu ao pai: 

– Pois papai, fique certo. Se eles chegaram a cavalo e num burro em 
Mogi foi porque os passaram para a “Cavalaria”. 

E o pai só teve que achar graça. 
 

 

LIVRO COM DOIS FINAIS 
 

No canto da sala formara–se um grupo. Discutiam. O número de 
dissidentes estava empatado. Havia três derrotistas e três constitucionalistas. 

Numa certa hora o José Ferraz, a propósito não sei de que, definiu os 
derrotistas: 

– Há uns leais, outros, ignorantes: estes inconscientes e a maior parte 
pérfidos. 

O Marcelo Urquiza deu o troco: 
– Eu também divido os constitucionalistas em ingênuos e tolos. 
O diálogo ia, talvez, se azedar, quando o Alaor de Azevedo, chefe do 

escritório, com o sorriso irônico de que se faz acompanhar eternamente, 
perguntou ao José Ferraz, que estava vermelho de raiva: 



 
 

– Qual a sua opinião, José, sobre o Urquiza? 
– Não tenho dúvida. É um derrotista burro! 
Urquiza deu uma risadinha atrapalhada e ficou quieto. 
Acabou a discussão. 
O Urquiza já era conhecido. Pertenceu a diversas das “famílias 

revolucionárias” que eu enumerei num dos capítulos deste livro. No princípio 
foi Tavares, chegou a ser Junqueira. Por fim era “Junqueira da Rocha”, 
afinidade que ele encontrou com razões só dele conhecidas. 

O Urquiza andava por toda a parte. Entrava no Clube Comercial, no 
Automóvel Clube, em redações de jornais e em casas de políticos. Parecia 
bem informado. Com seu passinho miúdo e seus olhos pretos, muito vivos, 
tornou–se um xereta de primeira ordem. Muito relacionado na alta sociedade 
e também na classe média. Urquiza sabia aproveitar os seus conhecimentos. 
Por seu natural, deveria ter sido um “repórter”. E que repórter! 

A primeira vez que eu vi o Urquiza atrapalhado foi durante uma 
discussão sobre ataques de aviação. Ele viera da rua. Era no começo da 
revolução. Sem que alguém o interrogasse despejou o “peixe”. Disse que em 
Taubaté um avião arrasara a cidade com vinte bombas. Casualmente havia 
na sala um aviador à paisana, que havia chegado daquela cidade do Norte. 

– Quando foi esse ataque? – perguntou o aviador. 
– Ontem, à tarde. 
– Mentira! 
– Posso garantir. 
– Mentira! O senhor não garante coisa alguma. Eu cheguei de Taubaté 

há uma hora. Estive naquela cidade até hoje, pela manhã. 
O Urquiza, sentindo–se fraco e desmoralizado perante os presentes, 

aos quais trazia diariamente dezenas de informações, deu risadinha que o 
deixou célebre. Com surpresa geral, depois de desmentido formal do 
aviador, ele lhe perguntou: 

– O senhor sabe em que se parece um avião com um vaso? 
– Não! – respondeu o interlocutor, ainda amuado. 
– É que o avião vê o panorama de cima para baixo e o vaso de baixo 

para cima. A gargalhada estrondou. O Urquiza estava salvo. 
Quase no octogésimo dia de luta, o Urquiza ideou e espalhou a feitura 

de um livro. 
– Mas o meu livro – dizia – será o mais original. Será menor do que a 

“Síntese”. 
Os seus amigos aguardaram a “blague”. 
O Urquiza continuou: 
– Terá três partes. Três partes que poderão caber em três páginas se 

não houver crise de papel, mas que ficarão muito bem, com sobra de 
espaço, numa só, se o impressor o exigir. 

Aguardamos ainda. O Urquiza, positivamente, estava abusando. 



 
 

– “A primeira parte, que conterá o primeiro capítulo da Revolução 
Constitucionalista, estará assim redigido: “RUMO AO RIO”. A segunda: “EM 
SÃO PAULO NINGUÉM ENTRA”. A terceira...” 

O Urquiza parou um instante, relanceando seus olhos penetrantes 
pelos presentes. 

– E a terceira? – perguntou um destes. 
– A terceira não pode ser dita já. Tem que aguardar, por conveniências 

íntimas, o fim da guerra. Posso–lhes adiantar, porém, que seja qual for esse 
epílogo em nada influirá no sucesso do meu livro. Pode apenas sofrer 
variantes, porque foi escrita duas formas. 

Insistimos. O Urquiza cedeu: 
– Se os constitucionalistas ganharem será: “VIVA O TOLEDO”. Mas, se 

forem os outros... 
Todos compreenderam. 
 
 

O CAPACETE DE AÇO 
 

O voluntário paulista Alberto Bonetti foi ferido em combate. Uma bala, 
em meio da peleja, penetrara em seu abdômen. Retirado da trincheira foi 
carregado, em maca, para a ambulância da “Cruz Vermelha” num posto 
avançado. Depois dos primeiros curativos levaram–no para um dos hospitais 
instalados pela mesma benemérita instituição. 

Os pais de Alberto Bonetti souberam, dias depois, do sucedido. 
Imediatamente seguiram para a cidade onde o rapaz estava internado. O 
velho Bonetti conservava certa serenidade. Sua mulher, porém, achava–se 
excitadíssima. 

Entraram no hospital. Conseguiram licença para ver o ferido. O estado 
deste não era muito grave. Em todo caso demandava sérios cuidados. A bala 
ainda não tinha sido retirada. O rapaz estava febril. 

Sentados ao lado do leito, pai e mãe conversaram alguns momentos 
com o ferido. Depois, a pedido de uma enfermeira, levantaram–se. Foram, 
passados momentos, falar com o diretor do hospital. 

Na sala do médico chefe a d. Antonieta Bonetti não se conteve. 
Enquanto o marido, aparentemente calmo, conversava com o médico sobre 
as condições do ferido, a mulher, debulhada em lágrimas, de lenço na mão, 
soluçava num sofá. 

Os dois homens deixaram–na chorar. Acharam natural e até benéfica 
aquela explosão do sentimento materno. Em dado momento, porém, 
cessada a crise de lágrimas, d. Antonieta começou a falar. Pediu ao médico 
detalhes sobre o ferimento do filho. Queria saber como a bala se alojara na 
barriga do rapaz, onde ele fora alcançado e outras perguntas mais. 



 
 

O médico fez o que pode. Num ar de resignada paciência forneceu 
alguns pormenores sobre o combate em que Alberto Bonetti fora ferido, não 
esquecendo de louvar o seu heroísmo. 

A velha ficou pensativa. De vez em vez soluçava ainda. Seu olhar, 
brilhante, fixava um ponto invisível. O médico e o marido procuraram 
consolá–la. 

– É preciso resignação – disse–lhe o diretor do hospital. O rapaz, em 
breve, estará completamente curado. 

– Mas eu não me conformo – chorava a velha italiana. Ele não deveria 
estar ferido, doutor. Eu não me conformo. 

– Também estou com a senhora – assentiu o médico. Mas é uma 
fatalidade. Ninguém pode evitar. É da guerra… 

– Da guerra não! Senhor doutor. Pelo menos Alberto estava bem 
defendido. 

– Não estava tal, minha senhora. As balas são traiçoeiras… 

Mas a velha, que não se conformava mesmo com o ferimento do filho, 
já agora num ar de desprezo, esclareceu a sua argumentação: 

– Então não sei para que esse luxo dos capacetes de aço! 

 
 

A ESTREIA DO JOÃO LUÍS 
 

O João Luís de uma hora para outra mudou de vida. Deixou sua mãe, 
abandonou o sitio e seguiu seus companheiros. Inscreveu–se, como eles, 
entre os soldados do Exército Constitucional. 

João Luís era uma criatura simples. Pouco dado a pandegas e a 
desvios na sua vida singela. Nos trajes, então, era o que se chama um 
desmazelado. Nunca enrodilhara uma gravata no pescoço, nem nunca, 
também, couro estranho entrou nos seus pés. Melhor, diria, neste caso, que 
nunca seus pés entraram em couro estranho; ficaria muito bem. 

O movimento revolucionário deflagrou–se com violência. Partiram da 
Capital para os interiores mais recônditos do Estado, conhecidos oradores. O 
fogo sagrado do civismo começou a queimar todas as almas. 

João Luís foi dos primeiros catequizados. Chegou–se à mãe, contou–
lhe suas intenções e lhe pediu a benção. Ela chorou. Ele ficou emocionado. 
Era preciso partir, entretanto. A pátria o exigia dos seus filhos. O conhecido 
orador o dissera. Devia ser verdade. 

E foi assim que João Luís venceu sua indecisão e alistou–se num 
batalhão formado na comarca do distrito em que morava. 

No dia seguinte João Luís estava transformado. Deram–lhe uma farda 
completa. Um bibi. Duas botinas. Estas foram o seu maior sucesso. Achou–
as bonitas. Seus pés se acomodaram. Afinaram–se. E embora apertassem 
alguma coisa, João Luís achou–se mais bonito e elegante. 



 
 

No dia seguinte, porém, João Luís não as pode calçar. Seu calcanhar 
achava–se ferido e inflamado. A ferida piorou. João Luís recorreu ao 
farmacêutico do batalhão. Este aconselhou–o a deitar–se e a descansar o 
pé, que tratou com carinho. 

No fim da semana o pé do João Luís estava são. Foi com o maior 
prazer que ele vestiu de novo a farda e calçou as suas botinas “elegantes” . 
Não passou bem. Mancou o dia todo. À noite sentia um calor terrível no pé e 
um ardor vivíssimo no calcanhar. 

Recorreu, de novo, ao farmacêutico. Este examinou–o. O pé estava 
com o mesmo ferimento. João Luís voltou para a cama. Sujeitou–se ao 
mesmo tratamento. Ficou de novo bom. 

O rapaz já estava ansioso. Parte dos rapazes que entraram com ele no 
quartel já havia seguido para a Capital. Os exercícios se faziam todos os dias 
e o pobre não os podia acompanhar. 

Curado o pé pela segunda vez João Luís apresentou–se. Foi para o 
pátio. Entrou em forma. Marchou durante algumas horas. Acompanhou os 
seus companheiros em toda a instrução militar. 

À noite o João Luís estava completamente esgotado. Não podia mover 
mais as pernas. O seu pé, decididamente, não o ajudava. Fez esforços para 
conter as dores. Foi impossível. Descalçou. O pé aumentou. E o ardor do 
calcanhar estava intolerável. 

O farmacêutico foi chamado pela terceira vez. Examinou a ferida. 
Encontrou os mesmos, mesmíssimos sintomas. Ia colocar o remédio 
aconselhado em casos semelhantes quando, providencialmente, teve uma 
inspiração. 

– João Luís – disse – suas botinas não têm defeito nenhum? 

– Não senhor. Pelo contrário; são bem bonitas. 
– Deixe vê–las. 
João Luís abaixou–se e apresentou–as, orgulhoso, ao farmacêutico. 

Este, num realce, descobriu a razão dos ferimentos de João Luís. 
Justamente no calcanhar viu um prego de afiadíssima ponta. 

– Então você não viu esse prego. João Luís? 

– Vi doutor. Mas eu pensei que não fizesse mal. 
– Pensou que não fizesse mal! – exclamou, espantado, o farmacêutico. 
– Sim, senhor. Pensei que servia para firmar mais o pé. 

 
 

QUE É A VITÓRIA? 
 

Reconheço não ser novidade a afirmativa de que, na guerra moderna, 
as posições constituem o pomo de discórdia das forças beligerantes. E 
quando elas são um ponto de observação excelente, de ataque ou de 
defesa, então a sua conquista determina os maiores sacrifícios. 



 
 

Em meados de Agosto estive em Vila Queimada. A pequena cidade 
achava–se em pé de guerra. À pacatez de sua vida ordinária substituíra o 
fragor da metralha, tiros de artilharia, movimento contínuo, ininterrupto de 
tropas. 

Soldados da Força Pública e do Exército, unidos aos voluntários do “1. 
B. R.”, dos batalhões “Piratininga”, “País Leme”, “Henrique Dias” e outros, 
mantinham–se firmes nas trincheiras. 

Por gentileza do comandante da praça entrei, em companhia de dois 
companheiros, no trem blindado. Não o descrevo. A descrição foi feita muitas 
vezes. É complicada, por isso mesmo. Nem também, como o poderia fazer, 
contarei qualquer ataque do referido trem. Seria fantasia. Eu não vi nenhum. 
Viajei poucos minutos. Desci logo adiante, na Pedreira. 

Eu tinha curiosidade de ver de perto um assalto a uma posição 
arriscada. Por isso é que, a conselho de um oficial, estava na pequena 
estação. Não perdi muito tempo. A posição da “Pedreira” é excepcional. 
Tanto para observações, como para atacar o adversário, sua situação é 
privilegiada. 

Várias vezes ela caiu em poder dos constitucionalistas e outras tantas 
das forças adversárias. Os ditatoriais insistiam, cada vez com maior 
violência, para conquistarem–na definitivamente. Por sua vez os seus 
antagonistas, com sacrifício de tropas e de munições, arremetiam 
furiosamente sempre que, por qualquer circunstância, obrigavam–nas a 
abandonar a referida posição. 

No dia em que lá estive, dezenove de Agosto se não me falha a 
memória, um pelotão de assalto constitucionalista iniciou um ataque à 
Pedreira. Sabia–se que a posição estava guarnecidíssima. Não obstante, o 
comandante do pelotão resolveu atacá–la. O militar, ex–combatente da 
Grande Guerra, demonstrou, desde logo, a firme resolução em que se 
achava. Um punhado de bravos acompanhava–o com igual denodo. Como 
auxiliar do comando seguia o tenente Samuel, do batalhão “Piratininga”, cuja 
bravura havia sido posta à prova várias vezes. 

A subida do morro foi iniciada com êxito. A pouco e pouco diminuía a 
distância entre os antagonistas. O pelotão avançava firme, enquanto 
metralhadoras inimigas despejavam sobre as posições que iam conquistando 
um chuveiro ininterrupto de balas. 

O avanço era heroico. A ação da fuzilaria inimiga tremenda. A posição 
em que se achava era a mais favorável possível. A despeito, porém, dessa 
circunstância, a coluna constitucionalista, munida de granadas na mão, 
indiferente a tudo, subia, subia… 

A poucos metros da posição inimiga, quando o pelotão, ainda mais 
preso ao calor da luta, ia iniciar o assalto final às trincheiras opostas, deu–se 
um caso fatal. No instante em que o capitão levantara–se para dar a última 
ordem de avançar, uma bala inimiga atingiu sua cabeça e ele tombou 
fulminado. 



 
 

A emoção dos comandados foi de um segundo. O heroísmo dos 
bravos soldados não esmoreceu. O tenente Samuel tomou o lugar do capitão 
puxando do revólver comandou: 

– Eu assumo o comando! Avante companheiros! 
E, numa fúria, arrojado como os que mais o sejam, enquanto o 

adversário “pipocava” a metralha, avançou resoluto para a conquista da 
ambicionada posição. 

Embaixo do morro, a salvo da fuzilaria, achava–se a ambulância 
constitucionalista. O enfermeiro, homem simples, de cabelos grisalhos, 
estava no seu posto a trabalhar. Falei com ele sobre a coluna de assalto. 
Suas expressões com referência à bravura e a competência do capitão do 
pelotão eram as mais lisonjeiras. Conhecia–o de há muito. De há muito 
acostumara–se a admirá–lo. 

De repente, do alto, trazido pelos padioleiros, chegou a maca, 
conduzindo o corpo do bravo militar. O enfermeiro adiantou–se. E 
reconhecendo o capitão da coluna, com os olhos marejados de lágrimas, 
voltando–se para mim, quase a soluçar, exclamou: 

– É o meu amigo! O meu amigo morreu! 
Entrementes, com o seu estrondo a ecoar de quebrada em quebrada, 

os canhões continuavam o seu trabalho mortífero. 
A guerra prosseguia. A febre de idealismo que a movera mais se 

encandecia. Até quando? Até onde? 

– Até a vitória! – respondeu a tais perguntas o meu companheiro. 
Mas um terceiro, com o olhar preso ao panorama que descortinava, 

como que despertado pela última palavra do nosso amigo comum, fitou–o 
durante alguns segundos. Em seguida, contemplando as trincheiras onde os 
soldados achavam–se atentos, olhando a ambulância que saía do seu posto 
levando o cadáver do bravo militar, jogou aos ares esta interrogação: 

– Que é a vitória? 

Não a respondemos. 
Fazia–se tarde. A noite vinha descendo lentamente. Era preciso voltar 

a Vila Queimada. Depois a Cruzeiro. Foi o que fizemos. 
Quanto à pergunta, ainda hoje não a respondo. Deixo ao cuidado de 

vocês, meus leitores, a tarefa de o fazerem. Sejam felizes. 

 
 

CASTANHA QUENTE 
 

No dia 30 de Setembro de 1932 estava virtualmente terminada a 
guerra. Na véspera o general Bertoldo Klinger, diante da atitude de seus 
comandados e “da verificação de que era impossível resistir sem grandes e 
improfícuos sacrifícios de homens e munições”, radiografara para o sr. 



 
 

Getúlio Vargas propondo um armistício para tratar da pacificação. A resposta 
viera na madrugada de 30. Foram iniciadas, assim as negociações. 

Esse dia, no entanto, foi fértil. Num golpe de audácia um tenentista 
assumiu a chefia da polícia, mandou soltar os detentos políticos da Imigração 
e de outros presídios e tentou uma contrarrevolução. Os elementos que 
estiveram presos juntaram–se. Tomaram conta do quartel do 4. B. C., em 
Santana, da polícia, do Gabinete de Investigações, da Cadeia Pública e de 
outros postos. No campo de Marte foram rechaçados a bala. 

Ao meio dia chegou de Santos, onde estivera detido no forte de Itaípús, 
o coronel Mendonça Lima. Seus correligionários receberam–no entre festas. 
Nomearam–no seu chefe. 

O M.M.D.C. reagiu, porém, daí há pouco. A polícia voltou às antigas 
mãos.  

O quartel de Santana também. Vários elementos contrarrevolucionários 
foram presos. Duzentos e cinquenta oficiais seguiram, à noite, para o Rio. O 
movimento foi completamente abafado. 

Também as negociações entaboladas pelo general Klinger e o general 
Góis Monteiro fracassaram. Entrou um segundo mediador: o coronel 
Herculano de Carvalho e Silva. Este entendeu–se melhor. Foi incumbido de 
assumir o comando militar do Estado, interinamente. 

Passaram–se assim quatro dias. Apareceram nomes novos para 
ocupar o lugar de comandante militar efetivo, entre os quais os generais Góis 
Monteiro, Daltro Filho e Valdomiro Lima. 

Todo mundo estranhou a demora da nomeação. Foi quando o meu 
amigo Gabriel Lacerda, num rasgo de inspiração, a explicou: 

– São Paulo é uma castanha quente. O pessoal, bem avisadamente, 
não quer estragar as mãozinhas. Nada como esperar o fruto esfriar… 

 
 

O ÚLTIMO MANIFESTO DO  
GOVERNO REVOLUCIONÁRIO DE SÃO PAULO 

 
AO POVO DE SÃO PAULO 

 
Quando, em 9 de julho do corrente ano, a guarnição federal aqui 

aquartelada e a Força Pública deste Estado, se levantaram em armas num 
movimento coordenado com as forças militares do Rio Grande do Sul, de 
Minas Gerais, de Mato Grosso e do Distrito Federal, e com as correntes 
políticas desses Estados, todo o povo paulista nele se integrou. Não foi 
mister um apelo aos homens válidos, nem uma convocação. A um só 
impulso, todos acorreram e se arregimentaram, organizando–se batalhões 
de voluntários, que dia a dia se atiraram á luta, a mais nobilitante de quantas 
em nosso país se travaram. 



 
 

Aclamados pelas forças militares e pelo povo paulista, tivemos de, 
obedecendo à sua imposição, assumir o governo do Estado, passando a 
dedicar–lhe todas as energias de que éramos capazes, afim de corresponder 
à confiança, e principalmente, ao trabalho incomparável de seu grande e 
nobre povo, que se atirou à guerra com todo o ânimo de vencer, 
improvisando aqui tudo de quanto careciam os exércitos constitucionalistas 
para a sustentação do fogo de que deveria resultar a vitória. 

Se triunfos tivemos, e esses foram numerosos, como a posterioridade 
há de se verificar, assombrada, nos anais da história paulista, revezes 
sofremos, a principiar pela ausência de companheiros de lutas, cujas armas 
contra nós se voltaram. 

Durante quase três meses a peleja se desdobrou em todos os limites 
de São Paulo; e este fez impossíveis para mantela, vigorosamente, apesar 
de terem sido lançados contra ele as forças armadas de todos os Estados, 
menos Mato Grosso, amparados pelos enormes recursos, de que, por força 
de sua posição, dispõe a ditadura. 

Sem desfalecimentos, fez São Paulo tudo quanto o engenho de sua 
gente e a capacidade de sua indústria e da sua lavoura permitiram, para o 
abastecimento dos exércitos, amparo e socorro da população civil, 
salvaguarda de todos os direitos individuais e coletivos, mantendo, a todo o 
transe a ordem jurídica e social, assegurando, assim, todos os elementos da 
vitória. 

Com altanaria de espírito e serenidade de razão, mostrou o povo 
paulista, nesta epopeia sem igual, a firmeza do seu pulso, a largueza de 
suas vistas e a amplitude de seu sentimento nacional. 

A página, que agora coloriu com o seu sangue, há de permanecer, aos 
olhos de todo o Brasil, como a mais inequívoca demonstração da sinceridade 
de sentimentos com que se entregou à causa da rápida constitucionalização 
do país. 

Combatido em todos os setores, com todas as armas, ainda as mais 
atrozes e as mais desumanas, manteve–se no posto, defendendo os seus 
ideais e honrando os seus compromissos. 

Continuava a luta quando, em 27 de Setembro findo, teve o governo 
notícia de que, entre a oficialidade da Força Pública, se preparava em 
surdina, entendimento com a ditadura para a cessação da guerra. E no dia 
seguinte, pela manhã, do general Bertoldo Klinger, comandante das Forças 
Constitucionalistas, recebeu a comunicação de que, em face dos últimos 
acontecimentos, seria improfícua a continuação das hostilidades. Por isso, 
acrescentou, já havia enviado aos comandantes de setores a comunicação 
de que pretendia, naquele dia, propor um armistício do adversário. Reuniu–
se o governo e, depois de ouvidos os comandos militares, representantes 
das associações, industriais, liberais e outros – cujo concurso foi 
preciosíssimo e cuja solidariedade jamis sofreu solução de continuidade – 
viu–se na emergência de não poder opor–se à resolução dos militares.  



 
 

Se fracassaram as negociações do armistício proposto pelo 
comandante das Forças Constitucionalistas, que julgou inaceitáveis, por 
humilhantes, as condições do que lhe oferecera a ditadura – vingou o pacto, 
com ela, em separado, firmado pelo comandante geral da Força Pública. Em 
seguida, pelo governo ditatorial foi o comandante geral da Força Pública 
nomeado governador militar do Estado de São Paulo, do que, por uma 
comissão, composta do coronel Eduardo Lejeune, major Mario Rangel e 
capitão João Francisco da Cruz, teve há pouco o governo paulista 
comunicação oficial. 

Cessa, desta arte, a vida do governo constitucionalista aclamado pelo 
povo paulista, pelo Exército Nacional e pela Força Pública e hoje por esta 
deposto. Fica encerrada, nesta faixa do território brasileiro, a campanha 
militar pela restauração do regime legal. Mas o anseio não se sopitará. 
Comprimida, a campanha há de expandir–se, certamente, por não ser 
possível que um povo, como o nosso, persista em viver sob um regime de 
arbítrio. 

 Deu São Paulo tudo quanto podia dar ao Brasil. Tudo empenhou em 
prol de sua reorganização político–administrativa. E disso não se 
arrependerá. 

O seu governo, instituído pelo povo paulista, com o apoio das forças 
armadas, encerra o seu ciclo histórico. Antes, porém, que se lhe extinga a 
vigência afirma que cumpriu o seu dever. 

Tudo por São Paulo! 
Tudo pelo Brasil! 
São Paulo, 2 de Outubro de 1932. 

 
(aa) Pedro de Toledo 

Waldemar Ferreira 

Paulo de Morais Barros 

J. Rodrigues Alves Sobrinho 

F. E. da Fonseca Teles 

Francisco da Cunha Junqueira 

Gofredo T. da Silva Teles 

Joaquim A. Sampaio Vidal 
Thyrso Martins 

 
 

São Paulo não perdeu.  
Revelou–se na guerra o mesmo gigante da paz.  

Os heróis do front e os abnegados da retaguarda sentirão bem vivamente  
o que significa  

 

TUDO POR SÃO PAULO! 
 



 
 

APÊNDICE 

 

COMO FOI RECEBIDO PELA CRÍTICA  
TUDO POR SÃO PAULO!? 

 
 

LIVROS NOVOS: TUDO POR SÃO PAULO! 

 
Horácio de Andrade, nosso distinto colega de imprensa, acaba de dar a 

público um interessante livro sobre o movimento revolucionário encabeçado 
por São Paulo e Mato Grosso. 

Como repórter solerte e inteligente que é, Horácio de Andrade em seu 
livro nos apresenta uma série de impressões próprias, crônicas sintéticas dos 
acontecimentos desenrolados durante a campanha e que são verdadeiros 
instantâneos do ambiente paulista nos três meses de luta em que a gente 
bandeirante se empenhou. 

“TUDO POR SÃO PAULO!” era a divisa dos constitucionalistas nos 
meses sangrentos de Julho e Setembro e esse é também o título do livro do 
jovem e talentoso jornalista, livro que se lê com crescente interesse, e que 
ficará como um documento da época. 

Mais do espaço nos referiremos ao trabalho de Horácio de Andrade, a 
quem por agora agradecemos a oferta do seu interessante trabalho, que já 
se encontra a venda em todas as livrarias desta capital e do interior. 

 
Do “Diário Popular”, de 09/11/1932. 

 
 

TUDO POR SÃO PAULO! 

de Horácio de Andrade 
Edição do autor – São Paulo, 1932. 

 
Horácio de Andrade é nosso colega de imprensa. Sobre a revolução de 

julho último, escreveu um trabalho interessante. Intitula–se “Tudo por São 
Paulo!”. Nele estão encerrados episódios registrados durante a rebelião 
paulista, passando–se uns na cidade e outros nos campos de batalha. E 
todos deixam no espírito do leitor indelével impressão pela leveza e graça 
com que foram traçados. Por todas estas razões, “Tudo por São Paulo!” 
merece a boa acolhida que tem tido. É um trabalho que a gente lê com 
satisfação, passando de uma a outra emoção. 

 
Da “A Gazeta”, de 12/11/1932. 

 
 



 
 

TUDO POR SÃO PAULO! 

 

Aparecem os primeiros livros da revolução constitucionalista. Cria–se 
como que uma literatura à parte sobre as diversas fases da guerra. Assim é 
depois de todos os grandes lances guerreiros da humanidade. Isso sem falar 
na literatura surgida em consequência da hecatombe de 1914. com um 
escopo profundamente social, pelo deslocamento dos costumes e pelo 
renovamento da mentalidade universal. 

Depois da revolução constitucionalista, que constituiu talvez a maior 
luta até hoje desenrola em terras brasileiras, os livros que a descrevem não 
são integralmente o documento histórico de uma fase político social. Na 
pressa de narrar, os escritores se propõem a tratar de combates 
dramatizando a vida das trincheiras. Tem de ser assim. É o que interessa ao 
público. 

A orientação de Horácio de Andrade, que lança agora o excelente livro 
“Tudo por São Paulo!”, é magnifica. Não faz a história do movimento que 
empolgou São Paulo e o Brasil. Dos acontecimentos tirou, com a sua aguda 
visão jornalística, o que de mais curioso podia impressionar os leitores. Em 
capítulos curtos, conta episódios a que assistiu obtendo brilhante efeito do 
conjunto da campanha em que nos empenhamos durante três longos meses. 
Não se perde em detalhes sem monta. Não o preocupam as razões de ser 
do movimento, os valores militares jogados de lado a lado no terreno revolto 
dos combates. Quer ser apenas um repórter. Quer e é. E é um repórter de 
primeira ordem. A sua narrativa prende, de começo a fim, a atenção do leitor. 
Porque interessa. “Tudo por São Paulo!” é assim um livro destinado a ter 
grande repercussão, não só em nosso Estado, como em todo o país. 

 
Da “Folha da Manhã”, de 08/11/1932. 

 
 

TUDO POR SÃO PAULO! 

 

Horácio de Andrade, nosso colega de imprensa, acaba de dar a 
publicidade um interessante volume sobre a revolução – Tudo por São Paulo 
– apanhado de fatos do movimento constitucionalista escritos durante a 
revolução que empolgou nosso Estado. 

“Tudo por São Paulo”, da pena de um jornalista, traz o sinete de 
vivacidade das reportagens apanhadas ao vivo, em flagrantes focalizados 
com felicidade e que mostram o que foram os dias heroicos que a terra de 
Piratininga viveu desde 9 de Julho. É um trabalho que agrada e interessa, e 
um contribuição valiosa para a história, que ainda há de ser escrita, dos dias 
agitados da guerra constitucionalista. 

 
Do “Correio de São Paulo”, de 16/11/1932. 



 
 

TUDO POR SÃO PAULO! 

 
Este lema, de repercussão tão profundas no coração e na consciência 

de todos os paulistas, serviu de título ao livro em que o nosso prezado 
colega de imprensa, sr. Horácio de Andrade, enfeixou observações e 
episódios concernentes à Revolução Constitucionalista. Como o explica o 
autor. “Tudo por São Paulo!”, escrito durante aqueles meses de exaltação 
cívica, “é um conjunto de quadro apanhados aqui e ali por um espírito de 
repórter. De quando em quando, sem que o seu autor o pressentisse, saltou, 
uma frase ou numa palavra, alguma coias de puramente pessoal”. 

A contribuição pessoal do autor é, porém, muito maior do que se lhe 
afigura a ele. “Tudo por São Paulo!” é, nessas condições, uma crônica 
palpitante, escrita com a sabedoria de quem assistiu aos acontecimentos. 

 
Da Plateia, de 14/11/1932. 

 
 

TUDO POR SÃO PAULO! 

Horácio de Andrade 
Edição do autor – 1932 

 
Aparecem os primeiros livros da revolução constitucionalista. Cria–se 

como que uma literatura à parte sobre as diversas fases da guerra. Assim é 
depois de todos os grandes lances guerreiros da humanidade. Isso sem falar 
na literatura surgida em consequência da hecatombe de 1914, com um 
escopo profundamente social, pelo deslocamento dos costumes e pelo 
renovamento da mentalidade universal. 

Depois da revolução constitucionalista, que constituiu talvez a maior 
luta até hoje desenrolada em terras brasileiras, os livros que a descrevem 
não são integralmente o documento histórico de um fase político–social. Na 
pressa de narrar, os escritores se propõem a tratar de combates 
dramatizando a vida das trincheiras. Tem de ser assim. É o que interessa ao 
público. 

A orientação de Horácio de Andrade, que lança agora o excelente livro 
“Tudo por São Paulo!”, é magnífica. Não faz a história do movimento que 
empolgou São Paulo e o Brasil. Dos acontecimentos tirou, com a sua aguda 
visão jornalística, o que de mais curioso podia impressionar os leitores. Em 
capítulos curtos, conta episódios a que assistiu obtendo brilhante efeito do 
conjunto da campanha em que nos empenhamos durante três longos meses. 
Não se perde em detalhes sem monta. Não preocupam as razões de ser do 
movimento, os valores militares jogados de lado a lado, no terreno revolto 
dos combates. Quer ser apenas um repórter. Quer e é. E é um repórter de 
primeira ordem. A sua narrativa prende, de começo a fim, a atenção do leitor. 



 
 

Porque interessa. “Tudo por São Paulo!” é assim um livro destinado a ter 
grande repercussão, não só em nosso Estado, como em todo o país. 

 
Da “Folha da Noite”, de 07/11/1932. 
 

 
OS LIVROS NOVOS SOBRE A REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA 

 
Impressões do Dr. José M. d’Ávila sobre  

TUDO POR SÃO PAULO! 

de Horácio de Andrade. 
 

Começaram a surgir os livros sobre a Revolução Constitucionalista. No 
ambiente ainda aquecido pelas impressões dos grandes acontecimentos que 
empolgaram a terra paulista, eles estão fadados a despertar o maior 
interesse, pois devem constituir, em regra, a crônica espontânea, a 
reportagem da guerra. 

Livros de impressões, de episódios, eles representam um elemento 
documental importante dos acontecimentos – refletindo o espírito da época e 
fixando acontecimentos – indispensável aos que, com mais vagar e com 
recursos mais amplos, terão de escrever a história desse grande momento 
da nossa existência. 

Horácio de Andrade, nosso companheiro de trabalho, vem de 
contribuir, também, com as suas impressões. Elas estão soltas num livro 
simples, feito à maneira de reportagem pitoresca sobre fatos e tipos, fixados 
despretensiosamente. 

Sobre o seu trabalho, assim se expressa o Dr. José M. d’Ávila, em 
crônica que nos enviou: 

É muito cedo ainda para se escrever a história da revolução 
constitucionalista de São Paulo. À semelhança do exaustivo serviço de 
rescaldo a que se entregam os heroicos bombeiros, depois dos grandes 
incêndios, muito trabalho ainda deverá vencer aqueles que desejarem 
descrever o que foi a grande epopeia de Piratininga. 

Só depois de desaparecerem as últimas cinzas que ainda cobrem esse 
brasílio imenso de civismo em que se transformou São Paulo inteiro – e cujo 
calor, alimentado pelo fogo de tantos heroísmos e de tantas abnegações e 
de tantos sacrifícios, parece ter alcançado, até, o próprio céu – é que os 
nossos escritores, que testemunharam o memorável acontecimento, poderão 
perpetuá–lo nas páginas imorredouras dos seus livros e memórias. 

Antes disso, porém, tudo quanto por aí aparecer, a título de história da 
revolução de São Paulo, não passará de meras e apressadas descrições das 
lutas de trincheiras, com muito carrapato, bombas e bombardas e muita 
fumaça, estilo Remarque e nos moldes derrotistas do “Sem novidade no 
fronte”… 



 
 

Dessa regra, a única exceção notável que até agora está figurando, 
nas livrarias da cidade, é o “Tudo por São Paulo!”, do festejado jornalista 
Horácio de Andrade. 

Sem ter sido voluntário de qualquer batalhão patriótico, sem ter estado 
na frente das operações, no fogo das trincheiras, para depois, como os 
outros, também ser o protagonista de peripécias e de façanhudas batalhas 
horripilantes, foi Horácio de Andrade quem até hoje escreveu o melhor livro 
da revolução constitucionalista. 

“Conjunto de quadros apanhados aqui e ali por um espírito de repórter, 
despretensioso como uma reportagem de jornal”, para usar aqui da mesma 
expressão do autor, “Tudo por São Paulo”, é um livro que agrada à primeira 
narrativa e obriga o leitor a devorar–lhe as páginas, de princípio a fim, sem 
tédio e sem cansaço, sempre com curiosidade invencível e interesse maior 
pela história que vem adiante… 

E não é sem mágoa, por isso, que a gente lê aquela deliciosa verdade 
da “Castanha Quente”, com que Horácio de Andrade soube, admiravelmente, 
fechar o seu belo livro de estreia… 

É porque “Tudo por São Paulo” é, na verdade, um conjunto magnífico 
de quadros apanhados pela reportagem de um jornal; e, na reportagem de 
um jornal, Horácio de Andrade é, de fato e sem favor nenhum, um dos 
melhores mestres. 

Daí, aquela sua linhagem simples e amável, que empolga e 
sugestiona, sem artifícios e sem o estilo bombástico da maioria dos nossos 
escritores. 

São episódios alegres e casos interessantes, engraçadas anedotas e 
fatos importantes que o autor colecionou e guardou durante o movimento 
constitucionalista e que agora nos revela no seu livro, na sua melhor 
reportagem deste ano. 

Depois da tristeza com que a gente tem lido os livros que surgiram 
após a revolução constitucionalista, todos eles descrevendo, com negras 
cores, o horror da guerra, os sofrimentos dos nossos soldados, as misérias 
da campanha e as dores das trincheiras, numa horripilante encenação do 
que, nos campos da batalham padeceram os nosso heróis, “Tudo por São 
Paulo!”, cuja leitura ninguém deve retardar, é, na verdade, uma réstia de luz, 
um sorriso de alegria um raio de sol, um momento de bom humor, no meio 
das grandes tragédias com que aqueles livros encheram a nossa 
imaginação. 

 
Do “Diário da Noite”, de 10/11/1932. 
 

 

 

 

 



 
 

TUDO POR SÃO PAULO! 

 
O jornalista Horácio de Andrade, nosso colega do “Diário da Noite”, 

escreveu um livro que está sendo acolhido com gerais aplausos e 
particularmente aceito com simpatia pela crítica dos jornais. “Tudo por São 
Paulo!” é um livro que encerra uma concatenação criteriosa de fatos 
autênticos, narrados sem a preocupação dos que se entregam aos 
exaustivos trabalhos de pesquisa histórica. O autor deu à sua obra um cunho 
de simplicidade inconfundível, que empresta ao seu feitio uma originalidade 
inconfundível. Narra os mais expressivos episódios da revolução, cujas 
verdades são postas em xeque por efeito de contos singelos e narrativas 
humorísticas. 

“Tudo por São Paulo!” é um livro de valor significativo, neste momento 
de hesitação por que atravessamos. O espírito que o concebeu resulta da 
consciência exata das realidades atuais. Sem ser obra de fundo político nem 
envolvendo objetivos históricos ou militares, ela decorre, contudo, da 
observação das realidades do momento revolucionário. Possui a bem dizer, 
sentido e forma de uma reportagem ampla e completa sobre os principais 
acidentes da revolução. São impressões jornalísticas traduzidas em estilo 
simples e nítido. 

No gênero, é uma obra diferente das outras, embora os seus principais 
aspectos se relacionem simultaneamente com o mesmo ponto de referência. 

“Tudo por São Paulo!” oferece elementos para muita reflexão. 
 

Do “Diário de São Paulo”, de 18/11/1932. 
 
 
 



  
   


